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Inčukalna pamatskolai uzticas arvien vairāk vecāku
Inčukalna pamatskolas direktors 
biji kopš 2015. gada. Vai šajā laikā 
izdevās īstenot visas ieceres, ku-
ras vēlējies piepildīt, esot direkto-
ra amatā? 
Šajā darbā esmu aizvadījis piecus ga-
dus, piecas darba sezonas – tas nav 
daudz un nav arī maz. Šajā laikā biju 
izvirzījis vairākus mērķus, starp ku-
riem bija sabiedrības tuvināšana sko-
lai, skolas publiskā tēla veidošana, 
radošas un estētiski sakārtotas vides 
veidošana.
Darbs pie uzņemšanas kapacitātes 
un kvalitātes uzlabošanas ir aizņēmis 
daudz laika un resursu, tomēr ir vai-
nagojies panākumiem, jo esam spēju-
ši uzņemt visus Inčukalna un apkai-
mes sešgadīgos bērnus jau divus ga-
dus pēc kārtas obligātās pirmsskolas 
izglītības programmā.
Strādājām arī pie starpinstitūciju 
sadarbības veicināšanas, un domāju, 

ka lielā mērā šie mērķi ir sasniegti. 
Pirmo reizi skolas vēsturē uzsākām 
Eiropas Savienības izglītības, mācī-
bu, jaunatnes un sporta programmas 
„Erasmus+” apguvi. Uz šo brīdi sek-
mīgi esam noslēguši divus projektus 
kā autori, vienu projektu kā sadar-
bības partneri ar Latvijas Universi-
tāti un Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmiju. Šobrīd jau varam ziņot 
par nākamajiem diviem „Erasmus+” 
projektiem, kas jau ir apstiprināti un 
kuru realizēšanai tiek kārtotas for-
malitātes.
Ar lepnumu varu minēt, ka skolai 
uzticas arvien vairāk vecāku. Par to 
liecina uzņemšanas dati – šogad sko-
lā būs vairāk nekā 300 bērnu, kas ir 
gandrīz par 100 bērniem vairāk nekā 
pirms pieciem gadiem. Ja skolā ir 
bērni, tad arī skolotājiem ir darbs.
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Pēc pieciem gadiem Inčukalna pamatskolas direktora amatā Kaspars Kiris ir gatavs nodot šo stafetes kociņu nākamajam stafe-
tes dalībniekam, lai pats, pievēršoties akadēmiskajam darbam, savu pieredzi varētu dot tālāk topošajiem skolotājiem un skolu 
vadītājiem. Vadot Inčukalna pamatskolu, K. Kiris ir īstenojis dažādus izvirzītos mērķus, kā arī panācis, ka šai skolai uzticas 
arvien vairāk vecāku. 

Inčukalna novada pašvaldība aici-
na novada iedzīvotājus pieteikt 
pretendentus titulam „Goda 
novadnieks”. Titula saņemšanai 
var pieteikt cilvēkus, kuri ir 
pelnījuši atzinību par ieguldī-
jumu sabiedrības un novada at-
tīstībā, pilsonisko un sabiedrisko 
aktivitāti, panākumiem bagātu darbu 
kultūras, izglītības un sporta nozarē, 
nozīmīgu darbību saimnieciskajā vai 
publiskajā sektorā vai arī par nopelniem 
citās mūsu novadam nozīmīgās darbī-
bas jomās.

Pretendentu pieteikšana titulam 
„Goda novadnieks” 2020. gadā ilgs 
no 24. augusta līdz 25. septembrim. 
Saskaņā ar noteikumiem „Par titula 
„Goda novadnieks” piešķiršanu” pie-
teikt pretendentu titula piešķiršanai 
ir tiesīgi Inčukalna novada iedzīvotāji, 
Inčukalna novada domes deputāti, paš- 
valdības iestāžu vadītāji, sabiedrisko 
un politisko organizāciju vadītāji, kā 
arī struktūrvienību vadītāji.
Piesakot personu apbalvojumam, 
obligāti jānorāda apbalvojumam iz-
virzāmās personas vārds, uzvārds, 
dzimšanas datums, nodarbošanās, 
dzīvesvieta, kontaktinformācija, kā arī 
jāiesniedz pretendenta dzīves gājuma 
apraksts, norādot panākumus, sasnie-
gumus vai ieguldījumus, kas uzskatā-
mi par nozīmīgiem Inčukalna novadam. 

Nepieciešamas norā-
dīt arī pieteicēja(-u) 
kontaktinformāciju.
Pieteikuma anke-
tas un speciāli iz-
veidotas urnas būs 
pieejamas: Inčukal-

na novada domē (At-
modas iela 4, Inčukalns), 

Vangažu pilsētas pārval-
dē (Meža iela 1, Vangaži), Inčukalna 
Tautas namā (Atmodas iela 1A, Inču-
kalns), Vangažu Kultūras namā (Gau-
jas iela 12, Vangaži), Inčukalna biblio-
tēkā (Atmodas iela 4, Inčukalns) un 
dienas centrā „Gauja” (Centra iela 6,  
Gauja).
Atgādinām, ka:
• pieteikumi jāparaksta pilngadīgām 

personām;
• pretendents nav tiesīgs pats pie-

teikt savu kandidatūru;
• titula piešķiršana notiek vienā kārtā 

ar balsu vairākumu, bet ne mazāk 
kā 100 (viens simts) balsu.

Titula „Goda novadnieks” saņēmēji 
tiks godināti Latvijas valsts proklamē-
šanas gadadienas svinību laikā. Titula 
ieguvējs saņems simbolisku balvu – 
Inčukalna novada „Goda novadnieka” 
nozīmīti un atzinības rakstu par „Inču-
kalna novada Goda novadnieka” titula 
piešķiršanu.

Inčukalna novada pašvaldība

Iedzīvotāji aicināti pieteikt pretendentus titulam 
„Goda novadnieks”Uzturēsim apkārtējo vidi sakoptu!

Aicinām Inčukalna novada iedzīvotājus un mūsu viesus, ejot atpūsties pie ūdeņiem, savākt aiz sevis un neatstāt atkritumus!
Atkritumi pie Vangažu pilsētas ezeriņa un novada teritorijā esošā karjera, kur iedzīvotāji labprāt pavada brīvo laiku, 
siltajās vasaras dienās ir milzīga problēma. Atkritumi šajās peldvietās nerodas paši no sevis! Protams, ne visi, bet 
daudzi atpūtnieki atstāj atkritumus, nedomājot par savu, savu bērnu un citu līdzcilvēku labsajūtu. 
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Sēdes protokols Nr. 10 Inčukalna 
novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 

2020. gada 15. jūlijā
Par zemes atsavināšanu. Dome no-
lemj: 1. Inčukalna novada pašvaldībai 
uzsākt pašvaldības īpašumā esošā 
nekustamā īpašuma Liepu iela, Inču-
kalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna 
novads, kadastra numurs 8064 006 
0617, atsavināšanas procesu Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā; 2. uzdot Inčukalna 
novada pašvaldības būvvaldei organi-
zēt nekustamā īpašuma Liepu iela 3, 
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukal-
na novads, kadastra numurs 8064 006 
0617, novērtēšanu; 3. uzdot Inčukalna 
novada pašvaldības izpilddirektoram 
pēc nekustamā īpašuma Liepu iela 
novērtējuma saņemšanas organizēt 
nekustamā īpašuma atsavināšanas 
procesu atbilstoši lēmuma 1. punk- 
tam. 

Par zemes ierīcības projekta izstrādi 
robežu pārkārtošanai un zemes vienī-
bas daļas atsavināšanu. Dome nolemj: 
1. Inčukalna novada pašvaldībai viena 
mēneša laikā pēc lēmuma spēkā stāša-

nās dienas noslēgt vienošanos ar perso-
nu par zemes robežu pārkārtošanu, iz-
strādājot zemes ierīcības projektu, un ar 
to saistīto izdevumu segšanu; 2. pirms 
zemes ierīcības projekta ierosināšanas 
personai juridiski sakārtot piekļūšanu 
viņam piederošajai zemes vienībai „Le-
jaskadiķi”, Vangaži, Inčukalna novads, 
kadastra apzīmējums 8017 002 0103, 
noslēdzot ceļa servitūta līgumu; 3. Inču-
kalna novada pašvaldībai un personai 
pēc lēmuma 1. un 2. punktā norādīto 
darbību izpildes ierosināt izstrādāt ze-
mes ierīcības projektu, lai veiktu zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumiem 8017 
002 0105 un 8017 002 0103 robežu pār-
kārtošanu; 4. pēc zemes ierīcības pro-
jekta izstrādāšanas un apstiprināšanas 
Inčukalna novada domē Inčukalna no-
vada pašvaldībai uzsākt pašvaldības 
nekustamā īpašuma „Kadiķi”, Vangaži, 
Inčukalna novads, sastāvā ietilpstošās 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8017 002 0105 daļas aptuveni 3000 m2 
platībā (vairāk vai mazāk, cik izrādīsies, 
izstrādājot zemes ierīcības projektu un 
veicot zemes vienību kadastrālo uzmē-
rīšanu) atsavināšanas procesu; 5. Inču-
kalna novada pašvaldības būvvaldei 

organizēt pašvaldībai piederošās ze-
mes vienības ar kadastra apzīmējumu  
8017 002 0105 atsavināšanai paredzē-
tās daļas novērtēšanu pēc visu iepriekš 
lēmumā minēto darbību veikšanas; 6. iz-
pilddirektoram organizēt atsavināšanas 
procedūru Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtī-
bā.

Par zemes atsavināšanu. Dome no-
lemj: 1. Inčukalna novada pašvaldībai uz-
sākt pašvaldības nekustamo īpašumu –  
starpgabala Liepu iela 7A, Inčukalns, 
Inčukalna pagasts, Inčukalna no-
vads, kadastra numurs 8064 006 0825, 
0,0845 ha platībā un starpgabala Liepu 
iela 7B, Inčukalns, Inčukalna pagasts, 
Inčukalna novads, kadastra numurs 
8064 006 1275, 0,0025 ha platībā – at-
savināšanas procesu Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā 
noteiktajā kārtībā; 2. uzdot Inčukalna 
novada pašvaldības būvvaldei organi-
zēt nekustamo īpašumu Liepu iela 7A,  
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukal-
na novads, kadastra numurs 8064 006 
0825, un Liepu iela 7B, Inčukalns, Inču-
kalna pagasts, Inčukalna novads, ka-

dastra numurs 8064 006 1275, novērtē-
šanu; 3. uzdot Inčukalna novada pašval-
dības izpilddirektoram pēc nekustamo 
īpašumu Liepu iela 7A un Liepu iela 7B  
novērtējuma saņemšanas organizēt ne-
kustamo īpašumu atsavināšanas proce-
su atbilstoši Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajai kārtī-
bai.

Par lokālplānojuma nekustamajam 
īpašumam „Jauda 2”, Gauja, Inčukal-
na pagasts, Inčukalna novads, grozot 
teritorijas plānojumu, apstiprināšanu. 
Dome nolemj: 1. apstiprināt lokālplā-
nojuma „Lokālplānojums nekustamajā 
īpašumā „Jauda 2”, Inčukalna pagas-
tā, Inčukalna novadā” galīgo redak-
ciju; 2. apstiprināt Inčukalna novada 
pašvaldības domes 2020. gada 15. jū-
lija saistošos noteikumus Nr. 15/2020 
„Lokālplānojums nekustamajā īpašumā 
„Jauda 2”, Inčukalna pagastā, Inčukalna 
novadā, kas groza Inčukalna novada te-
ritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam 
teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumus un grafisko daļu”; 3. noteikt, 
ka 2. punktā minēto saistošo noteikumu 
īstenošana uzsākama, ievērojot Teri-

torijas attīstības plānošanas likuma 
27. pantā noteikto pārsūdzības kārtību 
un termiņus; 4. noteikt, ka ar lēmuma 
2. punktā noteikto saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienu Inčukalna novada 
pašvaldības 2013. gada 22. maija saisto-
šie noteikumi Nr. 10/2013 „Par Inčukalna 
novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024. gadam teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem un grafisko 
daļu” zaudē spēku lēmuma 1. punktā 
noteiktajās lokālplānojuma teritorijas 
robežās.

U. c. 
Ar pilnu domes sēdes protokola tek-
stu (ievērojot Fizisko personu datu 
aizsardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Inčukalna novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā 
„Domes sēžu protokoli”. 

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 11 Inču-
kalna novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 

2020. gada 22. jūlijā
Par personas iesnieguma izskatīšanu. 
Dome nolemj: tā kā par lēmuma projek-
tu nav saņemts nepieciešamais balsu 
skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.
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SLUDINĀJUMI
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
par eiro tiek nodots nomā Inčukal-
na novada pašvaldībai piederošais 
nekustamais īpašums, kas atrodas 
Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas 
ielā 18, telpu grupa Nr. 013, tajā ie-
tilpstošās telpas Nr. 1, 2 un 3, ar ko-
pējo nomājamo telpas platību 35,2 m² 
un koplietošanas telpu platību 19,1 
m², kopējā nomas platība 54,3 m², 
būves kadastra apzīmējums 8017 003 
0107 001. Ēkas galvenais lietošanas 
veids – administratīvā ēka.
Izsoles noteikumi elektroniski pieeja-
mi Inčukalna novada pašvaldības tī-
mekļvietnē 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 
2020. gada 28. augustam plkst. 14.00.
Īpašuma apskate iespējama, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Inčukalna novada 
domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, 
tālr. 29432381, vai Vangažu pilsētas 
pārvaldes vadītāju Juri Jakubovski, tālr. 
28608445.
Nomas tiesību izsoles sākuma cena ir 
651,60 eiro + PVN gadā. Nomas tiesību 
termiņš ir līdz 2021. gada 30. jūnijam, 
nosakot, ka nomniekam nav tiesību 
nodot telpas apakšnomā. Izsoles solis 
ir 32,58 eiro.
Pretendentu pieteikšanās termiņš –  
no sludinājuma publicēšanas die-
nas līdz 2020. gada 28. augustam 
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukal-
nā, Inčukalna novadā. Izsole notiks 
2020. gada 28. augustā plkst. 14.00 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā. Nodrošinājuma apmērs 65,16 
eiro (sešdesmit pieci eiro un 16 centi) 
un izsoles dalības maksa 50,00 eiro 
(piecdesmit eiro, 00 centu) iemaksā-
jama līdz 2020. gada 28. augustam 
plkst. 14.00 Inčukalna novada domes 
kontā – AS „SEB banka”, norēķinu kon-

ta Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 – ar 
norādi „Gaujas iela 18, telpu grupa 013,  
nomas izsoles dalības maksa un nodro-
šinājums”.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
par eiro tiek nodots nomā Inčukal-
na novada pašvaldībai piederošais 
nekustamais īpašums, kas atrodas 
Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas 
ielā 18, pirmajā stāvā, telpas Nr. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 un 8, kas atrodas telpu 
grupā 002, ar nomājamo telpas platī-
bu 61,2 m², kadastra apzīmējums Nr. 
8017 003 0107 001. Ēkas galvenais 
lietošanas veids – administratīvā 
ēka.
Izsoles noteikumi elektroniski pieeja-
mi Inčukalna novada pašvaldības tī-
mekļvietnē 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 
2020. gada 11. septembrim plkst. 14.00. 
Īpašuma apskate iespējama, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Inčukalna novada 
domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, 
tālr. 29432381, vai Vangažu pilsētas 
pārvaldes vadītāju Juri Jakubovski, tālr. 
28608445.
Nomas tiesību izsoles sākuma cena 
ir 1836 eiro + PVN gadā. Nomas tiesī-
bu termiņš ir pieci gadi, nosakot, ka 
nomniekam nav tiesību nodot telpas 
apakšnomā. Izsoles solis ir 91,80 eiro. 
Izsole notiks 2020. gada 11. septembrī 
plkst. 14.00 Inčukalna novadā, Inčukal-
nā, Atmodas ielā 4. 
Nodrošinājuma apmērs 183,60 eiro un 
izsoles dalības maksa 50,00 eiro iemak-
sājama līdz 2020. gada 10. septembrim 
plkst. 17.00 Inčukalna novada domes 
kontā – AS „SEB banka”, norēķinu kon-
ta Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 – ar 

norādi „Gaujas iela 18, telpu grupa 002, 
nomas izsoles dalības maksa un nodro-
šinājums”.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek izīrēts Inčukalna novada pašval-
dības valdījumā esošais dzīvoklis 
Nr. 19, kas atrodas Siguldas ielā 2, 
Vangažos, Inčukalna novadā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no 
līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam 
nav tiesību nodot nekustamo īpašumu 
apakšīrē. Nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķis – triju vai vairāku dzīvokļu 
mājas dzīvojamā telpu grupa. Dzīvoklis 
ir vienistabas dzīvoklis, dzīvojamā tel-
pa – kopējā platība 42 m2. Uz dzīvokļa 
īres tiesībām ir pirmtiesīga persona, 
kurai, iestājoties izsolē, ir pirmtiesības 
uz dzīvokļa īres līguma noslēgšanu.  
Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, ku-
ram nepieciešams remonts. Dzīvoklis 
ir nodrošināts ar: ūdensapgādi (cen-
tralizētais ūdensvada tīkls); kanalizā-
ciju (centralizētais kanalizācijas tīkls); 
centrālo apkuri; elektroapgādi; gāzi (no 
gāzesvada).
Izsoles noteikumi elektroniski pieeja-
mi Inčukalna novada pašvaldības tī-
mekļvietnē 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 
2020. gada 4. septembrim plkst. 14.00.
Īpašuma apskati var veikt, iepriekš sa-
skaņojot apskati ar pašvaldības dzīvo-
jamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli 
pa tālruni 26374223. Ņemot vērā, ka 
dzīvoklī saskaņā ar īres līgumu dzīvo 
īrnieks, apskate var būt neiespējama. 
Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs 
ir 1,20 eiro par 1 m2 mēnesī, kas kopā ir 
50,40 eiro (piecdesmit eiro un 40 centi) 
mēnesī. Papildus maksājami visi likumā 
noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie 
maksājumi. Izsoles solis ir 2,52 eiro (divi 

eiro un 52 centi). Izsole notiks 2020. gada 
4. septembrī plkst. 14.00 Inčukalna nova-
dā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.
Drošības nauda 200,00 eiro un izsoles 
dalības maksa 50,00 eiro iemaksā-
jama Inčukalna novada domes kon-
tā – AS „SEB banka”, norēķinu konta 
Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 – ar 
norādi „Izsoles Siguldas iela 2-19, 
Vangaži, dalības maksa un drošības 
nauda” līdz 2020. gada 3. septembrim 
plkst. 17.00.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek izīrēts Inčukalna novada pašval-
dības valdījumā esošais dzīvoklis 
Nr. 65, kas atrodas Siguldas ielā 2, 
Vangažos, Inčukalna novadā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no lī-
guma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav 
tiesību nodot nekustamo īpašumu ap-
akšīrē. Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķis – triju vai vairāku dzīvokļu mājas 
dzīvojamā telpu grupa.
Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, 
dzīvojamā telpa – 18,20 m2, lodžija –  
7,6 m², kopējā platība – 42,50 m2. Dzī-
voklis ir apgrūtināts ar personu, kas 
patvarīgi – bez dzīvojamās telpas īres 
līguma noslēgšanas – aizņēmusi dzīvo-
jamo telpu un ir izliekama tiesas ceļā. 
Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, ku-
ram nepieciešams remonts. Dzīvoklis 
ir nodrošināts ar: ūdensapgādi (cen-
tralizētais ūdensvada tīkls); kanalizā-
ciju (centralizētais kanalizācijas tīkls); 
centrālo apkuri; elektroapgādi; gāzi (no 
gāzesvada).
Izsoles noteikumi elektroniski pieeja-
mi Inčukalna novada pašvaldības tī-
mekļvietnē 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 
2020. gada 28. augustam plkst. 14.30.

Īpašuma apskati var veikt, iepriekš sa-
skaņojot apskati ar pašvaldības dzīvo-
jamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli 
pa tālruni 26374223. Ņemot vērā, ka 
dzīvoklis ir apgrūtināts ar tajā patvarī-
gi iemitinātu personu, dzīvokļa apskate 
varētu būt neiespējama.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs 
ir 1,20 eiro par 1 m2 mēnesī, kas kopā 
ir 51,00 eiro (piecdesmit viens eiro un 
00 centu) mēnesī. Papildus maksāja-
mi visi likumā noteiktie nodokļi un īres 
līgumā noteiktie maksājumi. Izsoles 
solis ir 2,55 eiro (divi eiro un 55 centi). 
Izsole notiks 2020. gada 28. augustā 
plkst. 14.30 Inčukalna novadā, Inčukal-
nā, Atmodas ielā 4.
Drošības nauda 200,00 eiro un izsoles 
dalības maksa 50,00 eiro iemaksā-
jama Inčukalna novada domes kon-
tā – AS „SEB banka”, norēķinu konta 
Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 – ar 
norādi „Izsoles Siguldas iela 2-65, Van-
gaži, dalības maksa un vienreizējā īres 
tiesību maksa” līdz 2020. gada 27. au-
gustam plkst. 17.00.

Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska 
persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu ir tiesības īrēt nekusta-
mo īpašumu, kura noteiktajā termiņā 
iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un 
izpildījusi visus izsoles priekšnoteiku-
mus, tajā skaitā iemaksājusi noteikumu 
15. punktā minēto drošības naudu un 
dalības maksu, un ja:
• izsoles dalībniekam nav jebkāda veida 

nenokārtotu parādsaistību pret Inču-
kalna novada domi;

• Inčukalna novada dome pēdējā gada 
laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar 
izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ vai 
nav stājies spēkā tiesas nolēmums, 
uz kura pamata tiek izbeigts ar Inču-
kalna novada domi noslēgts līgums 
par īpašuma lietošanu pretendenta 
rīcības dēļ.
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PAZIŅOJUMS

Inčukalna novada nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātāju ievērībai!

2020. gada 17. augusts ir nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksāšanas 
termiņš nekustamā īpašuma no-
doklim (turpmāk – NĪN) par pirmo, 
otro un trešo ceturksni. Pamatojo-
ties uz likumu „Par valsts apdrau-
dējumu un tā seku novēršanas un 
pārvarēšanas pasākumiem sakarā 
ar Covid-19 izplatību”, Inčukalna 
novada dome pārcēla NĪN mak-
sāšanas termiņus no 2020. gada 
31. marta un 2020. gada 15. maija 
uz 2020. gada 17. augustu Inčukal-
na novada NĪN maksātājiem. 
Lūdzu, nomaksājiet nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksāju-
mus! Paldies visiem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem, 

kuri savus maksājumus ir veikuši  
laikus.
Droši un ērti NĪN ir nomaksāt 
portālā www.epakalpojumi.lv vai 
www.latvija.lv. Abos portālos pie-
ejami pašvaldību banku konti NĪN 
samaksai, kā arī nodokļa maksātā-
jam automātiski uzrādās visa ne-
pieciešamā informācija maksājuma 
veikšanai. 
Ja vēlaties veikt maksājumus 
kasē, tad tas ir iespējams: pir-
mdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 
un no plkst. 13.00 līdz 19.00; ce-
turtdienās no plkst. 8.00 līdz 
12.00 un no plkst. 13.00 līdz  
18.00.

Ina Zvirbule, 
Inčukalna novada domes 

nodokļu administratore 

LĪGUMU AICINA SLĒGT:
• attālināti tīmekļvietnē www.cleanr.lv sadaļā „E-pakalpojumi”, kur jauna līguma slēgšana neaizņems vairāk 

kā piecas minūtes;
• attālināti – līguma sagatavošanu var pieteikt pa tālruni 67111001, zvanot darba dienās no plkst. 8.00 līdz 

17.00, „Clean R” darbinieki sagatavos un nosūtīs līgumu parakstīšanai;
• attālināti – pieteikt līguma sagatavošanu var, rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv, „Clean R” darbinieki 

sagatavos un nosūtīs līgumu parakstīšanai;
• klātienē „Clean R” Klientu apkalpošanas centrā: 

– Vietalvas ielā 5, Rīgā (darbdienās plkst. 8.00–17.00);
– Mellužu ielā 17, Rīgā (otrdienās plkst. 10.30–19.00, pārtraukums plkst. 14.00–14.30, un ceturtdienās plkst. 
8.30–17.00, pārtraukums plkst. 12.00–12.30);

• klātienē Inčukalna novadā:

Nedēļa Vieta Inčukalna novadā Diena Datums Laiks

35 Inčukalna novada pašvaldība 
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads Trešdiena 26.08.2020.  10.00–16.30

36 Vangažu pilsētas pārvalde 
Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads Pirmdiena  31.08.2020. 10.00–17.00

37 Inčukalna novada pašvaldība 
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads Trešdiena 09.09.2020. 10.00–16.30

38 Vangažu pilsētas pārvalde 
Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads Pirmdiena 14.09.2020. 10.00–17.00

39
Inčukalna novada pašvaldība 
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads
Centra iela 6, Gauja, Inčukalna novads

Trešdiena
Trešdiena 

23.09.2020. 
23.09.2020.

10.00–13.00
13.30–16.30

40 Vangažu pilsētas pārvalde 
Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads Pirmdiena 28.09.2020. 10.00–17.00

41
Inčukalna novada pašvaldība
Centra iela 6, Gauja, Inčukalna novads
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads

Trešdiena
Trešdiena

07.10.2020.
07.10.2020.

10.00–13.00
13.30–16.30

42 Vangažu pilsētas pārvalde 
Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads Pirmdiena 12.10.2020. 10.00–17.00

43 Inčukalna novada pašvaldība 
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads Trešdiena 21.10.2020. 10.00–16.30

44 Vangažu pilsētas pārvalde 
Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads Pirmdiena 26.10.2020. 10.00–17.00

Inčukalna novada iedzīvotājiem jāpārslēdz 
līgums ar „Clean R”

2020. gada 4. augustā Inčukalna 
novada dome iesniedza pieteikumu 
Latvijas Republikas Satversmes tiesā 
(ST) ar prasību atzīt Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 
pielikuma „Administratīvās teritori-
jas, to administratīvie centri un teri-
toriālā iedalījuma vienības – novada 
pilsētas un novada pagasti” 32.4. un 
36.2. apakšpunktu par neatbilsto-
šiem Latvijas Republikas Satversmes 
1. pantam un 101. panta otrās daļas 
pirmajam teikumam, kā arī Eiropas 
vietējo pašvaldību hartas 4. panta 
sestajai daļai un 5. pantam. 

„Uzskatu, ka minētā novadu reforma 
tiek veikta, ne tikai neieklausoties 
Inčukalna novada iedzīvotāju viedoklī, 
bet arī no reformas veicēju puses vēl 
līdz šim brīdim nav precīzi definēti re-
formas mērķi, nav kvalitatīvi sagata-
voti priekšlikumi, nemaz nerunājot par 
kritērijiem un nākotnes redzējumu no-
vada attīstībai,” skaidroja Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko.
Kā tika informēts jau iepriekš, lēmumu 
par vēršanos ST astoņi no kopumā 
15 Inčukalna novada domes depu-
tātiem pieņēma 6. jūlija ārkārtas do-

mes sēdē. Inčukalna novada domes 
deputāti, kuri atbalstīja vēršanos ST, 
uzskata, ka Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas pie-
dāvātajā novadu reformā nav sapro-
tams, kas notiks ar esošo pašvaldības 
infrastruktūru, ar izglītības, policijas, 
sporta, kultūras, sociālajiem, kā arī ci-
tiem svarīgiem pakalpojumiem. Atgā-
dinām, ka 2019. gada rudenī veiktajā 
aptaujā novada iedzīvotāji pauda at-
balstu nedalītam Inčukalna novadam.

Mārtiņš Pozņaks, n
Inčukalna novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Inčukalna novada dome 
vēršas Satversmes tiesā 
pret novadu reformu

Nākamos piecus gadus sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Inčukalna novadā 
turpinās nodrošināt vides pakalpojumu 
uzņēmums „Clean R”, kas tika izvēlēts 
iepirkuma procedūrā un iesniedza paš- 
valdībai un iedzīvotājiem izdevīgāko 
piedāvājumu. Lai arī atkritumu apsaim-
niekotājs nemainās, starp pašvaldību un 
„Clean R” tiek slēgts jauns līgums, kas 
stājas spēkā 1. oktobrī, līdz ar to līgumi 
jāpārslēdz arī visiem novada iedzīvotā-
jiem. Iedzīvotāji ir aicināti nekavēties 
ar jaunu atkritumu apsaimniekošanas 
līgumu slēgšanu, jo iepriekšējie līgumi 
spēku zaudēs 30. septembrī un atkritu-
mu izvešana nenotiks līdz jauna līguma 
noslēgšanas brīdim.

Iepirkuma procedūras rezultātā ir 
mainīts arī atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs. Jaunais tarifs aprē-
ķināts pēc iepirkumā definētajiem 
nosacījumiem un spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, tostarp da-
bas resursa nodokļa, kas ik gadu at-
kritumu apsaimniekošanas jomā tiek 
palielināts, līdz ar to neizbēgami ie-
tekmē atkritumu apsaimniekošanas 
tarifu klientiem. Ar 1. oktobri mak-
sa par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu Inčukalna novadā būs 
18,97 eiro/m3, ieskaitot PVN. 

Katram iedzīvotājam, kas noslēgs 
līgumu par atkritumu apsaimnie-
košanu, būs iespēja bez maksas 
saņemt arī atkritumu šķirošanas 
somu komplektu, kas palīdzēs uz-
sākt atkritumu šķirošanu. Somu 
komplektā ir divas somas, no ku-
rām viena paredzēta stiklam, bet 
otra – makulatūrai un iepakojumam, 
ļaujot mājās ērti atdalīt dažādās at-
kritumu frakcijas. Pēc piepildīšanas 
katram pašam somas jānogādā līdz 
publiski pieejamam šķirošanas pun-
ktam – Inčukalna novadā tādi ir 11. 
Precīza informācija par dalīti vākto 
atkritumu pieņemšanas punktiem 
Inčukalna novadā atrodama „Clean 
R” tīmekļvietnē www.cleanr.lv.
Papildus tam novada iedzīvotājiem 
ir iespēja noslēgt arī dalīti vākto 
atkritumu apsaimniekošanas pa-
kalpojuma līgumu, saskaņā ar kuru 
pēc noteikta grafika vai pēc klienta 
individuāla pieteikuma „Clean R” no 
klienta adreses sašķiroto materiālu 
izvedīs bez maksas. Bez maksas tiks 
uzstādīti arī dalīti vākto atkritumu 
konteineri.
Ir būtiski, ka, šķirojot atkritumus, 
ikviens var samazināt kopējo sadzī-
ves atkritumu daudzumu, kas ir arī 
iespēja samazināt sadzīves atkritu-

CENRĀDIS 
Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā būs 
18,97 eiro/m3 (t. sk. PVN 21%).

mu konteinera tilpumu, attiecīgi par 
atkritumu izvešanu maksāt mazākus 
rēķinus.

Neskaidros jautājumus par atkritumu 
apsaimniekošanu „Clean R” komandai 
var uzdot, gan tiekoties klātienē līgu-

mu pārslēgšanai noteiktajos laikos, 
gan arī rakstot elektroniski uz e-pasta 
adresi kc@cleanr.lv. 
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Inčukalna pamatskola ir akreditēta 
uz sešiem gadiem. Esam uzsākuši iz-
glītoties kompetencēs balstītas un 
iekļaujošas izglītības realizēšanai. 
Skolā šobrīd strādā ļoti labi speciā-
listi, kuru skaits un kvalifikācija aug. 
Tāpat strādājam pie informācijas 
publicēšanas skolas tīmekļvietnē, kā 
arī „Facebook” un „Youtube”. Pie in-
formācijas aprites sistēmas: stundu iz-
maiņas un iekšējā informācijas aprites 
sistēmas izveide, skolas logotipa un 
karoga attīstība un vēl, un vēl.
Skolā vienmēr ir ko darīt un uzlabot. 
Neesmu redzējis tādu skolas direkto-
ru, kurš kādā brīdī apgalvotu: „Tagad 
viss ir izdarīts, varam iet mājās.” Arī 
tagad man ir pilna kabata ar lietām, 
kuras būtu jāuzlabo vai jāievieš tuvākā 
un tālākā nākotnē. Šo saturu labprāt 
atstāšu nākamajam skolas vadītājam.

Ar ko paliks atmiņā aizvadītie gadi 
Inčukalna pamatskolas direktora 
amatā?
Tas ir bijis dinamisks laiks. Skolā nav 
divu vienādu dienu, nav divu vienādu 
problēmu. Piecu gadu laikā ne reizes 
neieskatījos pulkstenī ar jautājumu: 
„Cik vēl līdz darba dienas beigām?” 
Protams, ka šis laiks atmiņā paliks ar 
labajām lietām, notikumiem, svētkiem, 
bērnu sveicieniem un apsveiku-
miem. Neiztrūkstošais 1. septembris, 
Skolotāju dienu braucieni ar kolēģiem, 
Lāčplēša dienas ar „Staro Inčukalns”, 
skolas 50 gadu jubilejas salidojums, 
Civilās aizsardzības dienas, Zie-
massvētku koncerti, Igauņu dienas, 
izlaidumi, koncerti un konkursi. Desmi-
tiem lielisku un sirsnīgu pasākumu pa-
liks manā atmiņā tāpat kā dziedošais 
un enerģiskais kolektīvs, ar kuru kopā 
var kalnus gāzt.
Paldies visiem, kas ticēja un veltīja 
savu enerģiju dažādo ideju un plānu 

Inčukalna pamatskolai uzticas 
arvien vairāk vecāku

Vangažu Kultūras nama vidējās paau-
dzes deju kolektīvs „Augšup” saka lie-
lu paldies šūšanas darbnīcai „Zarumi”, 
Vangažu Kultūras namam un Inčukalna 
novada domei par jauno karogu.

Šogad no 6. līdz 12. jūlijam kolek-
tīvs gatavojās piedalīties XII Latvi-
jas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos, un, lai sevi reprezentētu 
svētku gājienā, bija nepieciešams 

jauns karogs, bet dzīve ieviesa sa-
vas korekcijas. Dejotāji ir stipri savā 
garā, tāpēc zina, ka nākamgad viņi 
ar lepnumu nesīs savu karogu sko-
lēnu dziesmu un deju svētkos, un 
jau šobrīd apgūst jaunu repertuāru, 
lai priecētu Vangažu iedzīvotājus un 
viesus Vangažu pilsētas svētkos.

Inguna Zirne,n  
Vangažu Kultūras nama vadītāja

Vangažu Kultūras nama 
deju kolektīvs „Augšup” 
lepojas ar jauno karogu

realizēšanai! Tas viss ir komandas 
darbs.

Kādu redzi Inčukalna pamatskolas 
nākotni?
Redzu to kā stabilu un augošu pagasta 
pamatskolu, kurai uzticas sabiedrība. 
Bērni nāk mācīties, interesējas, iedzi-
ļinās, atbalsta cits citu un sevi. Skolo-
tāji viņus atbalsta, bet vecāki uzticas 
skolotājiem un sadarbojas ar skolu.

Līdz šim biji aktīvs Lielās talkas 
dalībnieks. Vai arī turpmāk aktīvi 
iesaistīsies un iesaistīsi kaimiņus 
novada sakopšanas talkās?
Esmu par tīru vidi un dzīvošanu, seko-
jot līdzi, cik un kādus atkritumus aiz 
sevis atstājam. Esmu par atkritumu 
šķirošanu un pārstrādi. Mēs visi kopā 
radām vidi, kādā vēlamies dzīvot. Lielā 
talka nav stāsts par to, kas mums pie-
nākas, bet reāls darbs, ko varam darīt 
savā un sabiedrības labā.
Kļavās ar domubiedriem bijām pirmie, 
kuri kopš ciemata dibināšanas pirms 
vairāk nekā 30 gadiem sarīkoja kopīgu 
talku, lai savāktu ilggadēju „depozītu”.
Jā, ceļa un tā malu no „Totāla” līdz 
karjeram tīrība ir brīvprātīgo darbs. 

Gribētos cerēt, ka jau nākamgad ceļ-
malās nebūs atkritumu, ko vākt, un 
mēs varēsim iekārtot gājēju taku pa-
ralēli līkumainajam, grūti pārredzama-
jam un putekļainajam Kļavu–Vidzemes 
šosejas ceļam, rūpējoties par gājēju 
drošību.

Kādi ir nākotnes plāni?
Intensīvi strādājot skolas labā, esmu 
pametis novārtā savu akadēmisko 
dārziņu. Šajā jomā ir daudz ko darīt. 
Vēlos savu pieredzi dot tālāk topoša-
jiem skolotājiem un skolu vadītājiem, 
tāpēc savu stafetes kociņu Inčukalna 
pamatskolā nododu nākamajam sta-
fetes dalībniekam.

Ko tu novēlētu jaunajam skolas di-
rektoram, skolēniem un novada ie-
dzīvotājiem?
Ticiet saviem spēkiem un saviem cil-
vēkiem apkārt! Mācieties novērtēt un 
esiet pateicīgi par to, kas jums ir! Ticiet 
man, jums ir dots ļoti daudz. Izmanto-
jiet iespējas darīt labu! Esiet labestīgi 
un pacietīgi!

Informāciju apkopoja 
Inčukalna novada pašvaldības sa-

biedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra (LIAA) izsludina pieteikša-
nos inovatīvo biznesa ideju konkur-
sam „Ideju kauss” un aicina pieda-
līties ikvienu Latvijas iedzīvotāju, 
kurš sasniedzis 18 gadu vecumu un ir 
gatavs uzsākt uzņēmējdarbību, reali-
zējot savu biznesa ideju. 

„Veicot pētījumu par uzņēmējdar-
bības uzsākšanu, secinājām, ka 
aptuveni trešdaļai Latvijas sabied-
rības savs bizness ir sapnis, bet 
nerealizēta biznesa ideja kopumā –  
42% iedzīvotāju. Par sarežģītāko 
posmu biznesa uzsākšanā vairums 
uzskata finansējuma un kapitāla 
piesaisti. Tāpēc vēlos uzsvērt, ka 
ikviens „Ideju kausa” dalībnieks no 
A4 lapas ar idejas pieteikumu var 

soli pa solim nonākt līdz pilnvērtī-
gai biznesa prezentācijai un iegūt 
pirmo starta kapitālu biznesa idejas 
īstenošanai,” norāda LIAA direktors 
Kaspars Rožkalns.
Pieteikties konkursam „Ideju kauss” 
var līdz 6. septembrim. Pretenden-
ti savas biznesa idejas var iesniegt 
elektroniski, nosūtot uz e-pas-
ta adresi idejukauss@liaa.gov.lv. 
Pieteikuma veidlapa un konkursa 
nolikums pieejami tīmekļvietnē  
www.idejukauss.lv. Biznesa idejas 
izvērtēs profesionāla vērtēšanas 
komisija, virzot spēcīgākos kandi-
dātus dalībai konkursa otrajā kārtā. 
Dalībnieki sacentīsies par naudas 
balvām biznesa uzsākšanai. Tre-
šās labākās idejas autori iegūs  
3000 eiro, otrās – 5000 eiro, bet pir-

mās vietas laureāts iegūs 7000 eiro 
naudas balvu, ko nodrošina LIAA un 
Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Vienlaikus ir atklāta arī Rīgas do-
mes organizētā grantu programma 
„Rīgas drosmes grants”, kam var 
pieteikties fiziskas personas vai 
personu grupas līdz četriem cilvē-
kiem, sasniedzot 18 gadu vecumu, 
ja izturēta konkursa „Ideju kauss” 
pirmā kārta.
„Rīgas dome labi saprot, ka veik-
smīgs uzņēmums nevar tapt vien-
as dienas laikā. Tam nepieciešams 
laiks un smags darbs, tāpēc pašval-
dība atbalsta ne tikai pieredzējušus 
uzņēmējus, bet arī pavisam nepie-
redzējušus. Tādēļ man ir prieks, ka 
jau trešo gadu sadarbībā ar LIAA 
un augstskolu biznesa inkubato-

riem spējam ne tikai sniegt vērtīgu 
atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, 
bet demonstrējam labas prakses 
piemēru, ka ir iespējama veiksmīga 
sadarbība starp valsts un pašval-
dību iestādēm. Vēlu neatlaidību un 
arī veiksmi visiem jaunajiem uz-
ņēmējiem un ceru, ka šis konkurss 
būs sākums daudziem veiksmīgiem 
biznesiem nākotnē,” pauž Rīgas 
pilsētas pašvaldības pagaidu admi-
nistrācijas vadītāja vietnieks Artis  
Lapiņš. 
„Rīgas drosmes granta” finansē-
jumu 2000 eiro apmērā saņems  
25 programmas laureāti, kas ar savu 
biznesa ideju piedalīsies Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras 
organizētajā biznesa ideju konkursā 
„Ideju kauss”.

Iedzīvotājus aicina pieteikties biznesa ideju konkursam 
„Ideju kauss”
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Ja redzam, ka kāds, ejot prom no 
peldvietas vai pludmales, ir atstājis 
savus atkritumus, tad lūgums to-
mēr nebūt vienaldzīgam un rīkoties! 
„Mūsu novads ir bagāts skaistām 
vietām, kuras iedzīvotāji ir iecienī-
juši brīvā laika pavadīšanai, kur var 
peldēties, sauļoties, spēlēt volejbo-
lu, braukt ar velosipēdu vai vienkār-
ši pastaigāties. Vairākas no šim da-
bas vietām atrodas privātīpašumos, 
kuru īpašnieki šobrīd neiebilst, ka 
tur uzturas atpūtnieki, tomēr mēs 
nevaram aizmirst, ka, atrodoties 
tajās, esam „ciemos”. Tāpēc aicinu 

attiecīgi izturēties un savākt aiz se-
vis radušos atkritumus, lai mēs visi 
varētu atpūsties sakoptā un drošā 
vidē. Esam novērojuši, ka vairāki 
mūsu iedzīvotāji, ejot pastaigā vai 
dodoties uz peldvietām, paņēmu-
ši līdzi maisiņus un pastaigājoties 
savāc izmētātās pudeles, stiklus un 
citus atkritumus – milzīgs paldies 
jums par to,” pauda Inčukalna nova-
da domes priekšsēdētāja vietniece 
Ludmila Vorobjova.
Nebūsim necienīgi pret dabu, kas 
mums ir dota, bet kopsim un cienī-
sim to!

Inčukalna novada pašvaldība

Uzturēsim apkārtējo vidi 
sakoptu!

Ar plašu un daudzveidīgu bezmaksas 
sporta pasākumu programmu visā 
Latvijā arī šogad no 23. līdz 30. sep-
tembrim jau sesto reizi notiks Eiropas 
Sporta nedēļa. Tās laikā visā Latvijā 
būs pieejami sportiski pasākumi, kuros 
aktīvi pavadīt laiku varēs ikviens – ne-
atkarīgi no vecuma, fiziskajām spējām, 
interesēm un citām iespējām. Sporta 
nedēļas centrālais notikums gaidāms 
26. septembrī – vērienīgs ainavisks 
pārgājiens ar dažāda garuma distan-
cēm un izaicinājuma punktiem Līgatnē 
un tās gleznainajā apkārtnē. 

Notiks arī atvērtie treniņi un nodar-
bības senioriem, pludmales spēles 
ģimenēm, nozares profesionāļiem 
norisināsies mārketinga un inovāci-
ju sporta forums „SportsComm’20”, 
plānota Latvijas Orientēšanās 
nakts, Nakts peldējuma un Olim-
piskās dienas pasākumi visā Lat-
vijā. Iedzīvotājiem ar speciālām 
vajadzībām sportošanai paredzētas 
Rehabilitācijas dienas aktivitātes, 
jaunajām māmiņām – enerģiskās 
„Māmiņu brokastis”. Tīmekļvietnē 
www.beactivelatvia.lv iespējams 
atrast sev piemērotāko pasākumu 
un ikviens sporta entuziasts var 
pievienot jaunu – savu sporta pa-
sākumu –, noorganizējot publisku 
koptreniņu, sacensības vai citu ko-
pīgu sportisku aktivitāti.
„Saglabāt ikdienā fizisko slodzi 
daudzviet pasaulē šogad ir bijis iz-
aicinošāk nekā iepriekš, taču vien-
laikus arī nozīmīgāk – esam novēr-
tējuši ne vien sportošanas ietekmi 
uz ķermeni, bet arī to, kā fiziska ak-
tivitāte ietekmē mūsu mentālo lab-
sajūtu,” uzsver Latvijas Sporta fe-
derāciju padomes (LSFP) prezidents 
Einars Fogelis. „Tāpēc jo svarīgāk 
turpināt mērķtiecīgi veidot un kopt 
ieradumu sportot ik dienas – arī tad, 
ja neparedzētās situācijās jāmaina 
veidi, kā būt fiziski aktīvam.”

Eiropas Sporta nedēļā septembrī – 
bezmaksas sportošanas iespējas visā 
Latvijā 

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju – 
78% – Covid-19 pandēmijas ierobe-
žojumu laikā nodarbojās ar fiziskām 
aktivitātēm, liecina Eiropas Sporta 
nedēļas pētījums, ko šī gada jūnijā 
veica LSFP sadarbībā ar tirgus un 
sabiedriskās domas pētījumu centru 
„SKDS”. Populārākā fiziskā aktivitā-
te Latvijā bija došanās pārgājienos 
un pastaigās – to minējuši 52% res-
pondentu.
„Ja kustas, veselība uzlabojas jeb-
kurā vecumā. To ļoti labi var sajust,” 
saka šarmantā un enerģiskā deviņ-
desmitgadniece no Dundagas Aina 
Margarēte Pūliņa. Viņa ir viena no 
šī gada #BeActive vēstnešiem – sa-
vos deviņdesmit gados joprojām ik 
dienas nosoļo trīs kilometrus, taču 
mūža aizraušanās ar sportu sākās 
jaunībā tieši veselības dēļ. „Man 
nu jau ir otrādi – es nejūtos labi, 
ja neesmu kādu dienu vai divas ko 
darījusi, gājusi ar savām nūjām. Tā 
ir nepieciešamība – izkustēties. Tā 
kā organisms ir pieradis pie slodzes, 
tas pats pieprasa kustību – bet tā 
slodze saglabā organismu. Un tā ir 
tā veselība, par ko runājam un kuru 
katrs vēlamies saglabāt iespējami 
ilgi.”

Eiropas Sporta nedēļu atbalsta un 
par tās šī gada #BeActive vēstne-
šiem kļuvuši arī Eiropas čempione 
pludmales volejbolā Tīna Graudiņa, 
profesionālais skrituļslidotājs Nils 
Jansons, pazīstamais mūziķis Kārlis 
Būmeisters jeb Kaža, kurš gatavo-
jas triatlonam, sporta fizioterapeite 
un televīzijas personība Agneta Lie-
pājniece, spēcīgais Siguldas oper-
mūzikas svētku veidotājs Dainis 
Kalns, kaitbordiste Aija Ambrasa un 
nūjotājs Roberts Radičuks.
Eiropas Sporta nedēļa vienlaikus no-
tiek 42 kontinenta valstīs. Šīs sociā-
lās kampaņas mērķis ir mainīt iedzī-
votāju paradumus un neatkarīgi no 
vecuma, veselības iespējām, fiziskās 
sagatavotības vai prasmēm piesais-
tīt cilvēkus aktīvam dzīvesveidam. 
Pasaules Veselības organizācija ie-
saka – vien 30 minūtes mērenas in-
tensitātes slodzes piecas reizes ne-
dēļā būtiski samazinās saslimšanas 
risku ar daudzām, tajā skaitā sirds 
un asinsvadu, slimībām. Pērn Eiropas 
Sporta nedēļas pasākumos Latvijā 
iesaistījās ap 200 000 dalībnieku vai-
rāk nekā 40 sporta veidos.

Latvijas Sporta federāciju padome

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas 
skola uzņem jaunus audzēkņus profe-
sionālās ievirzes izglītības program-
mās:

•	 „Klavierspēle”;
•	 „Akordeona spēle”;
•	 „Vijoles spēle”;
•	 „Ģitāras spēle”;
•	 „Sitaminstrumentu spēle”;
•	 „Metāla pūšaminstrumentu spē-

le” (eifonijs, mežrags, trompete, 
tuba, trombons);

•	 „Saksofona spēle”;
•	 „Klarnetes spēle”;
•	 „Flautas spēle”;
•	 „Vizuāli plastiskā māksla” (zīmē-

šana, gleznošana, kompozīcija, 

mākslas valodas pamati, darbs 
materiālā un veidošana).

Inčukalna novada Mūzikas un māk-
slas skola uzņem audzēkņus vecumā 
no septiņiem līdz deviņiem gadiem 
(ieskaitot). Dokumentu iesniegšana –  
no 17. līdz 27. augustam. Iesnieguma 
veidlapa atrodama skolas tīmekļviet-
nē www.incukalnamms.lv.
Iestājpārbaudījumi Mūzikas no-
daļā, iepriekš sazinoties. Tālruņi: 
28353139 (direktore Ieva Kikuste), 
29649750 (izglītības metodiķe mūzi-
kā Līga Vasiļjeva), 29119227 (izglītī-
bas metodiķe mākslā Ingūna Linde).

Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skola

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola uzņem 
jaunus audzēkņus 
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Šogad rudenī notiks ikgadējās Nacionālo 
bruņoto spēku mācības „Namejs 2020”,  
kuru ietvaros notiks arī Sauszemes 
spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 
lielākās mācības „Sudraba bulta 2020”. 
Atšķirībā no iepriekšējā gada šoruden 
mācības „Sudraba bulta” no 21. līdz 
27. septembrim norisināsies vairākās 
Zemgales un Pierīgas pašvaldībās. Tas 
nozīmē, ka šajā laikā pa valsts un pa-
švaldību ceļiem pārvietosies militārā 
tehnika, taču Sauszemes spēku Meha-
nizētās kājnieku brigādes komandieris 
pulkvedis Sandris Gaugers sarunā ar 
„Sargs.lv” uzsver – bruņu transports 
būs aprīkots ar speciālām gumijām, lai 
pēc iespējas mazāk bojātu ceļus. „Aiz 
sevis arī vienmēr cenšamies teritoriju 
sakopt, turklāt aizsardzības nozarei ir 
kompensācijas mehānisms, kas tiek 
iedarbināts gadījumā, ja nav iespējams 
ar zemes īpašnieku vienoties,” norāda 
pulkvedis S. Gaugers.

Skaitliski lielas mācības
Viņš stāsta, ka militārās mācības 
„Sudraba bulta” ir vienas no divām 
lielajām Sauszemes spēku Mehani-
zētās kājnieku brigādes mācībām. 
Otras – „Kristāla bulta” – parasti 
notiek ziemā vai agrā pavasarī. Abās 
mācībās piedalās gan Mehanizētās 
kājnieku brigādes, gan Latvijā eso-
šās NATO paplašinātās klātbūtnes 
kaujas grupas karavīri – kopumā 
ap 3000. Šo mācību mērķis ir trenēt 
Latvijas un sabiedroto bruņoto 
spēku sadarbību un savietojamību, 
tāpat mācību „Sudraba bulta” laikā 
parasti tiek sertificēts NATO kaujas 
grupas jaunās rotācijas sastāvs, tā-
dējādi apliecinot viņu kaujas gatavī-

bu un integritāti Nacionālo bruņoto 
spēku sastāvā.
Pulkvedis S. Gaugers norāda – šo 
mācību laikā Mehanizētās kājnieku 
brigādes karavīri kopā ar sabiedro-
tajiem uz vairākām dienām atstāj 
savu bāzes vietu Ādažu poligonā un 
kopā ar ekipējumu un kaujas tehniku 
dodas uz dažādām vietām Latvijā, jo 
brigādes galvenais uzdevums ir spēt 
operatīvi reaģēt uz potenciāliem 
draudiem jebkurā Latvijas punktā 
un spēt tur nokļūt ar visiem nepie-
ciešamajiem ieročiem un tehniku. 

Mācību elementi mainās līdz ar 
ekipējumu
Pulkvedis S. Gaugers informē, ka 
mācību „Sudraba bulta” scenārija 
elementi katru gadu tiek nedaudz 
mainīti – gan tāpēc, lai pašiem ka-
ravīriem būtu interesantāk, bet 
galvenokārt tāpēc, ka katru gadu 
aug dažādas Mehanizētās kājnie-
ku brigādes spējas, kas jānotestē. 
„Ja pērn īsti nevarējām operēt ar 
saviem bezpilota lidaparātiem, tad 
šogad mūsu rīcībā jau ir vairākas 
šādu bezpilota lidaparātu sistēmas. 
Tāpat attīstās arī citas spējas, ir 
vairāk artilērijas, un 2. mehanizētais 
kājnieku bataljons šī gada laikā būs 
pabeidzis jau savas otrās rotas me-
hanizāciju, tas viss šajās mācībās 
jāpārbauda un jātrenē,” stāsta pulk- 
vedis S. Gaugers. 

Mācību manevri Zemgalē un Pie-
rīgā
Atšķirībā no 2019. gada, kad mācību 
vingrinājumi koncentrējās Ādažu, 
Stopiņu, Salaspils, Ikšķiles, Ogres, 

Mālpils, Siguldas, Inčukalna un Gar-
kalnes novadā, šogad mācību „Sud-
raba bulta” norise plānota Zem-
gales reģionā un Pierīgā, aptverot 
Ķekavas, Olaines, Ozolnieku, Jel-
gavas, Bauskas, Iecavas, Baldones, 
Vecumnieku, Ķeguma un Rundāles 
novadu. Tāpat atsevišķi militārie 
vingrinājumi tiks veikti arī Rīgā, jo 
caur galvaspilsētu Sauszemes spē-
ki virzīsies uz mācību norises vie-
tām un atpakaļ. Turklāt Mehanizētā 
kājnieku brigāde šogad būs atbalsts 
arī Zemessardzes 1. Rīgas brigādei 
viņu mācībās „Zobens”.

Iedzīvotājus aicina būt saproto-
šiem
Kā stāsta pulkvedis S. Gaugers, 
sarunas ar mācībās iesaistītajām 
pašvaldībām jau notiek, informējot 
par gaidāmajiem militāro mācību 
manevriem konkrēto vietvaru te-
ritorijās. Paralēli tiek runāts arī ar 
privāto zemju īpašniekiem, slēdzot 
līgumus par zemju izmantošanu mi-
litāro mācību laikā. 
Viņš uzsver, ka līdz šim pašvaldības 
bijušas ļoti pretimnākošas, tāpat 
arī vietējie iedzīvotāji, izprotot, ka 
Nacionālo bruņoto spēku kaujas 
un reaģēšanas spējas iespējams 
uzturēt, vien trenējoties reālā vidē. 
„Nereti tie pat ir sava veida svētki 
novadā, jo ne katru dienu ierodas 
liels karavīru skaits ar daudzveidī-
gu tehniku, ko iespējams aplūkot 
no attāluma, – kas īpašs prieks 
puikām. Šie stāsti ir ļoti dažādi un 
sirsnīgi. Piemēram, iepriekšējā gada 
mācībās kādas saimniecības īpaš-
nieks vairākas dienas cienājis NATO 

Šoruden vērienīgās Sauszemes spēku militārās mācības notiks Zemgalē un Pierīgā

kaujas grupas karavīrus, kuri uztu-
rējās viņa teritorijā, kaut arī viņam 
tas pēc būtības nebija jādara,” pauž 
pulkvedis S. Gaugers. 

Saudzīgi pret apkārtējo vidi
Tajā pašā laikā viņš piebilst, ka 
visa brigādes rīcībā esošā tehni-
ka netiks izvesta ārpus bāzes, jo 
daudzas vienības ir ļoti smagas un 
varētu kaitēt ceļiem. Taču tiks pār-
stāvētas gan haubices, gan kaujas 
izlūkošanas kāpurķēžu transportlī-
dzekļi CVR(T), gan sabiedroto spēku 
tanki. Tehnikas vienības uz mācību 
norises vietām tiks transportētas uz 
speciālām platformām, nevis brauks 
pašas, plānots, ka vairāk tās pār-
vietosies konkrēto pašvaldību teri-
torijās. Taču potenciālais kaitējums 
apkārtējai videi tikšot samazināts 
līdz minimumam. 
Iedzīvotāji tiek aicināti neuztrauk-

ties, redzot pastiprinātu militārās 
tehnikas un karavīru pārvietoša-
nos dažādās Latvijas vietās – pa 
laukiem, mežiem un ceļiem –, tā ir 
saskaņota un notiek mācību ietva-
ros. Tāpat Nacionālie bruņotie spēki 
atvainojas par iespējamām neērtī-
bām un lūdz ar sapratni izturēties 
pret satiksmes kustības īslaicīgiem 
apgrūtinājumiem, kas var rasties 
sakarā ar pastiprinātu militārās teh-
nikas pārvietošanos.
Militārās tehnikas kolonnas pavada 
Militārā policija vai Pārvietošanas 
koordinācijas centrs. Automašī-
nām tuvojoties militārās tehnikas 
kolonnai, bruņotie spēki aicina au-
tovadītājus ievērot ceļu satiksmes 
noteikumus un netraucēt kolon-
nas kustību, piemēram, mēģinot to  
apdzīt.

„Sargs.lv”

No 25. līdz 28. augustam Vangažos 
notiks Nacionālo bruņoto spēku Saus-
zemes spēku Mehanizētās kājnieku 
brigādes Gaisa atbalsta kontrolieru un 
NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā 
kaujas grupas mācības.

Mācību laikā gaisa atbalsta kon-
trolieri pilnveidos iemaņas gaisa 
atbalsta procedūrās, un mācību 
laikā virs Vangažiem lidos Spāni-
jas iznīcinātāji „F-18”, kas šobrīd 
nodrošina patrulēšanu NATO gaisa 
telpā virs Baltijas. Militāro mācību 
laikā Vangažos pārvietosies karavīri 
un militārais transports, bet netiks 
izmantota munīcija.
Gaisa atbalsta kontrolieri (joint 
terminal attack controller – JTAC) 
ir vienas no augsta līmeņa spējām, 
ko Latvijas bruņotie spēki attīstī-
juši, pateicoties partnerībai ar ASV 
Mičiganas Nacionālo gvardi. Gaisa 
atbalsta kontrolieris no priekšējām 
līnijām koordinē un tieši vada tuvo 
gaisa atbalstu un cita veida gaisa 
atbalsta operācijas. Tuvais gaisa 
atbalsts ietver gan lidmašīnu, gan 
helikopteru gaisa operācijas pret 
pretinieka objektiem tuvā distancē. 

Gaisa atbalsta kontrolieri Vangažos 
pilnveidos iemaņas gaisa atbalsta procedūrās

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret 
notiekošajām mācībām un īslaicīgi radītajiem trokšņiem. Latvijas gaisa 
telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos no-
teiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un 
nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam. 

Aizsardzības ministrijas
Militāri publisko attiecību departaments

Drīz Inčukalna novada mācību iestādēs 
atgriezīsies skolēni, tāpat jauns un ak-
tīvs dzīves posms sāksies lielai daļai 
jauniešu. Atgādinām autovadītājiem –  
esiet piesardzīgāki un saprotošāki, ie-
vērojiet drošu braukšanas ātrumu un 
samaziniet to bērnu un jauniešu pulcē-
šanās vietu tuvumā. Rēķinieties ar lie-
lāku gājēju, tajā skaitā bērnu, plūsmu, 
īpaši 1. septembrī. 

Aicinām bērnu vecākus pārlieci-
nāties par savu atvašu zināšanām 
par satiksmes noteikumiem. Vis-
labāk to pārbaudīt, kopīgi izejot 
ikdienas maršrutu un izskaidro-
jot bērniem, kā rīkoties dažādās  
situācijās.

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļa

Pašvaldības policija pirms 
1. septembra atgādina par 
drošības noteikumiem
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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 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2020. gada 20. maijā                    Nr. 13/2020
(protokols Nr. 7, 23. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2013. gada 
16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par 

Inčukalna novada pašvaldības nodevām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās da-
ļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22. pan-
ta astoto daļu, 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 
16.1 pantu

Izdarīt Inčukalna novada domes 2013. gada 16. oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna pašvaldības nodevām” (turpmāk – notei-
kumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

Nr. Nodeva Mērvienība Cena
(EUR)

8.3. Par alkoholisko dzērienu mazumtirdznie-
cību novietnes vietā

1 mēnesis 200,00

1 gads 500,00

2. Izslēgt noteikumu 9.3. punktu.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 13/2020
„Grozījumi Inčukalna novada domes 2013. gada 16. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Lai nodrošinātu pašvaldības administratīvajā 
teritorijā komersantiem, kuri sniedz pakal-
pojumu, par kuru nomaksājama pašvaldības 
nodeva, iespēju pielāgoties katra komersanta 
individuālajai situācijai, attiecīgi precizējams 
pašvaldības nodevas apmērs, dodot iespēju 
izvēlēties nodevas apmēru mēnesī un nodevas 
apmēru gadā. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu mērķis ir veikt izmaiņas 
noteikumos „Par Inčukalna novada pašvaldī-
bas nodevām”, lai tajos paredzētu pašvaldības 
nodevu par alkoholisko dzērienu tirdzniecību 
novietnē, pielāgojot to dažādam pakalpojuma 
sniegšanas termiņam.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Nav plānota būtiska ietekme.

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav plānota būtiska ietekme.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Tiks izsniegta atļauja tirdzniecībai ar alko-
holiskiem dzērieniem novietnē, par ko tiks 
iekasēta pašvaldības nodeva par attiecīgo  
periodu.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Nav notikušas.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Jauktais koris „Mežābele” 
(88. sezona) 
Vadītājs Vitalis Kikusts (tālr. 
26592633), kormeistars Andžejs 
Rancevičs. Nodarbības otrdienās un 
ceturtdienās plkst. 19.00 Inčukalna 
pamatskolā. Pirmā tikšanās ar koris-
tiem un jaunu dalībnieku uzņemšana 
ceturtdien, 3. septembrī, plkst. 19.00 
Inčukalna pamatskolā.

Inčukalna Tautas nama pūtēju or-
ķestris (38. sezona) 
Diriģents Vitalis Kikusts (tālr. 
26592633). Nodarbības piektdienās 
plkst. 17.00 un sestdienās plkst. 11.00 
Inčukalna pamatskolā un otrdienās 
plkst. 17.00 pēc individuāla grafika. 
Pirmā tikšanās orķestrantiem un jau-
nu dalībnieku uzņemšana sestdien, 
5. septembrī, plkst. 11.00 Inčukalna 
pamatskolā.

Senioru koris „Atblāzma” 
(54. sezona)
Vadītāja Ņina Kiršteina (tālr. 
29478592). Nodarbības otrdienās un 
ceturtdienās plkst. 13.30 tautas namā. 
Pirmā tikšanās koristiem un jaunu 
dalībnieku uzņemšana ceturtdien, 
10. septembrī, plkst. 13.30 tautas 
namā.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Virši” (25. sezona) 
Vadītājs Andrs Briņķis (tālr. 29413203). 
Nodarbības otrdienās un piektdienās 
plkst. 20.00 tautas namā. Pirmā tik-
šanās dejotājiem un jaunu dalībnieku 
uzņemšana otrdien, 15. septembrī, 
plkst. 20.00 tautas namā.

Senioru deju kolektīvs „LG Virši” 
(9. sezona) 
Vadītājs Andrs Briņķis (tālr. 29413203). 
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās 
plkst. 19.00 tautas namā. Pirmā tik-

šanās dejotājiem un jaunu dalībnieku 
uzņemšana otrdien, 15. septembrī, 
plkst. 19.00 tautas namā.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Runči un kaķes” (6. sezona) 
Bērnu deju kolektīva „Minkāns” vecā-
ku kolektīvs. Vadītāja Līga Dombrov-
ska (tālr. 26456062). Nodarbības 
ceturtdienās plkst. 21.00 un svētdie-
nās plkst. 18.00 tautas namā. Pirmā 
tikšanās svētdien, 13. septembrī,  
plkst. 18.00 tautas namā.

Amatierteātris (18. sezona) 
Vadītājs Ģirts Sils (tālr. 29145004). 
Mēģinājumi trešdienās plkst. 19.00 
tautas namā. Pirmā tikšanās ar aktie-
riem un jaunu dalībnieku uzņemšana 
trešdien, 16. septembrī, plkst. 19.00 
tautas namā.

MAKSAS KOLEKTĪVI 
Bērnu tautas deju kolektīvs „Min-
kāns” (9. sezona) 
Vadītāja Līga Dombrovska (tālr. 
26456062). 1.–2. klasei: nodarbības 
trešdienās un svētdienās plkst. 17.00 
Inčukalna Tautas namā; pirmā nodar-
bība trešdien, 2. septembrī. 3.–6. kla-
sei: nodarbības otrdienās un ceturt- 
dienās plkst. 18.00 Inčukalna Tautas 
namā; pirmā nodarbība otrdien, 1. sep-
tembrī.

Mūsdienu deju grupa „Born to Dan-
ce” bērniem un jauniešiem (8. sezona)
Vadītāja Kitija Pūcīte (tālr. 29575718, 
e-pasta adrese born2dance@inbox.lv). 

Nodarbības „Laikmetīgā deja” 6– 
10 gadus veciem bērniem pirmdie-
nās plkst. 17.00, bet 11–16 ga-
dus veciem jauniešiem pirmdienās  
plkst. 18.00. Pirmā tikšanās pir-
mdien, 7. septembrī, Inčukalna Tautas  
namā.

Nodarbības „Mini Kids” 6–9 gadus 
veciem bērniem otrdienās plkst. 17.00. 
Pirmā tikšanās otrdien, 15. septembrī, 
Inčukalna Tautas namā.

Nodarbības „Hip Hop Beginner” 10–
13 gadus veciem bērniem trešdienās 
plkst. 18.00. Pirmā tikšanās trešdien, 
16. septembrī, Inčukalna Tautas namā.

Nodarbības „Junioru izlase” svētdie-
nās plkst. 11.30.

Nodarbības „Lyrical Hip Hop” 9– 
16 gadus veciem bērniem un jaunie-
šiem svētdienās plkst. 12.30.

Nodarbības „Šova grupa” jaunie-
šiem no 13 gadu vecuma svētdienās  
plkst. 13.30. Pirmā tikšanās svētdien, 
6. septembrī, Inčukalna Tautas namā.

INTEREŠU GRUPAS
Līnijdeju grupa pieaugušajiem 
Vadītājs Aivars Vāvers (tālr. 29234084). 
Nodarbības jau notiek pirmdienās 
plkst. 19.00 tautas namā.

Pāru deju grupa (partner linedance) 
pieaugušajiem 
Vadītāja Kitija Vāvere (tālr. 29575718). 
Nodarbības jau notiek svētdienās 
plkst. 10.00 tautas namā. Tikšanās ar 
jauniem dalībniekiem svētdien, 6. sep-
tembrī, plkst. 10.00.

Mākslinieku kopa 
Vadītāja Dace Saulīte (tālr. 29561968). 
Mākslinieku tikšanās sestdien, 
26. septembrī, plkst. 17.00 tautas 
namā.

Ziemas peldēšana 
Vadītāja Brigita Mironova (tālr. 
26460088). Pirmā tikšanās sestdien, 
12. septembrī, plkst. 10.00 tautas 
namā.

Inčukalna Tautas nams
uzsāk amatierkolektīvu 2020./2021. gada sezonu
un aicina pievienoties jaunus dalībniekus!

Bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlā-
dzītis”
Vadītāja Ilona Petrovska (tālr. 
29472304), koncertmeistare Aļona 
Kolčina. Bērniem no trīs gadu vecu-
ma. Nodarbības notiek pirmdienās no 
plkst. 17.00 un ceturtdienās no plkst. 
17.30 kultūras namā.

Bērnu vokālais ansamblis „Pumpu-
riņi”
Vadītāja Līga Vasiļjeva (tālr. 29649750). 
Bērniem no četru gadu vecuma. Nodar-
bības notiek trešdienās no plkst. 18.30 
kultūras namā.

Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”
Vadītāja Liene Nesteroviča (tālr. 
29656849). Nodarbības notiek cetur-
tdienās no plkst. 18.00 kultūras namā.

Teātra pulciņš „Pigoriņi”
Vadītāja Evija Ozola (tālr. 26312233). 
Bērniem no 10 gadu vecuma. Nodarbī-
bas notiek trešdienās no plkst. 15.00 
kultūras namā. Pirmā tikšanās jauna-
jiem dalībniekiem 2. septembrī plkst. 
15.00.

Sieviešu vokālais ansamblis „Kaprī-
ze”
Vadītāja Jana Bunkus (tālr. 29170955), 
koncertmeistars Jurijs Kaspers. No-
darbības notiek pirmdienās no plkst. 
18.00 kultūras namā.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Augšup”
Vadītāja Liene Frīdberga (tālr. 
26334444), koncertmeistars Jurijs 
Kaspers. Nodarbības notiek pirmdienās 

un trešdienās no plkst. 19.30 kultūras 
namā.

Ukraiņu vokālais ansamblis „Jat-
raņ”
Kormeistars Jurijs Kaspers. Nodarbī-
bas notiek otrdienās un ceturtdienās 
no plkst. 19.30 Parka ielā 2.

Krievu vokālais ansamblis „Krievu 
kadriļa”
Vadītāja Aļona Kolčina (tālr. 29772428). 
Nodarbības notiek pirmdienās un treš-
dienās no plkst. 20.00 Parka ielā 2.

Baltkrievu vokālais ansamblis „Žu-
ravka”
Vadītāja Aļona Kolčina (tālr. 29772428). 
Nodarbības notiek pirmdienās un treš-
dienās no plkst. 18.00 Parka ielā 2.

Vangažu Kultūras nams ir uzsācis 
2020./2021. gada sezonu un aicina pievienoties 
jaunus dalībniekus!
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LĪDZJŪTĪBA

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Irinai Dukulei, māti zaudējot.

Vangažu ukraiņu biedrība, ukraiņu ansamblis „Jatraņ”,
Vangažu Kultūras nams

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.
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Pilsētas ielu stāstus Vangažu Kultūras nama 
pašdarbības kolektīvi 
atspoguļos dejā, mūzikā un dzejā. 
Svētku viešņa – 
dziedātāja Ieva Sutugova.

Būsim atbildīgi! 
Atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības 

pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. 
Aicinām rūpēties par roku higiēnu, kā arī ievērot 

distanci un sanitāro protokolu publiskos pasākumos.

No vasaras mācies mūžu dzīvot –
Mācies krāsas un siltumu krāt,

Katram dzīvotam mirklim
Pieliekot mīļumu klāt.

/Ārija Elksne/

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

Sirsnīgi sveicieni 
jaunajā mācību gadā!

Lai priecīga atkalsatikšanās 
un izdodas sasniegt zināšanu virsotnes!

Aicinām skolēnus Zinību dienā, 
1. septembrī, plkst. 15.00 

Vangažu Kultūras namā noskatīties 
animācijas filmu „Sarkanās kurpītes 

un septiņi rūķīši”. 
Būs arī mazs Zinību dienas pārsteigums. 

Ieeja brīva.

Pulcēšanās no plkst. 9.30 pie Inčukalna Tautas nama, 
izbraukšana plkst. 10.00

Bērniem līdz 12 gadu vecumam 
līdzdalība tikai pieaugušo pavadībā

SESTDIEN, 12. SEPTEMBRĪ
VELOPĀRGĀJIENS – MEŽTAKA 

(Rīga–Tallina) INČUKALNA NOVADĀ

Visi mīļi aicināti!

IEEJA BRĪVA


