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Ar Ziemassvētku eglīšu iedegšanu Inčukalnā, 
Gaujā un Vangažos novadā aizvadīts adventa laiks
Šogad Ziemassvētku egļu iedegšana 
Inčukalna novadā norisinājās citā-
di, nekā ierasts. Pirmajā adventē kā 
pirmā svētku egle tika iedegta Cimdu 
egle Inčukalnā. Otrajā adventē – krā-
su dažādībā izgaismojās egle Gaujas 
ciemā, Trešajā adventē – svētku egle 
spoži iemirdzējās Vangažu pilsētā, 
bet Ceturtajā adventē viss novads iz-
gaismojās svētku rotā. 

Svētku egles šogad, ievērojot val-
stī noteiktos ierobežojumus, tika 
iedegtas bez lielas iedzīvotāju 
pulcēšanās, taču tie, kuri bija iera-
dušies, ievēroja gan noteiktos pie-

sardzības pasākumus, gan baudīja 
Ziemassvētku dziesmas, kas šo-
reiz skanēja audioierakstos. Gais-
mas tumšajā laikā nekad nevar 
būt par daudz, tādēļ šoreiz svētku 
gaidīšanas laiku novadā, pateico-
ties arī novada uzņēmēju un iedzī-
votāju līdzdalībai, būsim spējuši 
padarīt priecīgāku ar gaismu, ko 
rada spožās lampiņu virtenes pie 
namdurvīm, māju logos, sētās un 
ielās.
Saticīgu, mierīgu un skaistu šo 
svētku gaidīšanas laiku!

Inčukalna novada pašvaldība
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Inčukalna novada domes sēde tika 
organizēta attālināti, izmantojot video-

konferences režīmu.

Sēdes protokols Nr. 18 
2020. gada 19. novembrī

Par personas iesnieguma izska-
tīšanu. Dome nolemj: 1. piešķirt 
finanšu līdzekļus 533,97 eiro apmē-
rā dzīvokļa „Kārļzemnieki 1A” Inču-
kalna pagastā, Inčukalna novadā, 
elektroinstalācijas bojājumu no-
vēršanai un slēgt līgumu ar sabied-
rību ar ierobežotu atbildību „Fāze 
Sigulda” par minēto darbu izpildi; 
2. piešķirt finanšu līdzekļus līdz  
500,00 eiro dzīvokļa „Kārļzem- 
nieki 1A” Inčukalna pagastā, Inču-
kalna novadā, ārdurvju nomaiņai.

Par personas iesnieguma izska-
tīšanu. Dome nolemj: 1. reģistrēt 
personu un viņa ģimenes locekli 
(laulāto) palīdzības reģistrā par 
dzīvojamās platības maiņu dzīvokļa 
Plānupes ielā 10, Inčukalnā, Inču-
kalna pagastā, Inčukalna novadā, 
apmaiņai pret citu labiekārtotu dzī-
vokli Inčukalna novadā; 2. piedāvāt 
personai šobrīd īrēto dzīvokli Plā-
nupes ielā 10, Inčukalnā, Inčukalna 
pagastā, Inčukalna novadā, apmai-
nīt pret labiekārtotu dzīvokli Sigul-
das ielā 2, Vangažos, Inčukalna no-
vadā; 3. pēc tam, kad tiks saņemts 
personas apstiprinājums par dzī-
vojamās platības maiņu – dzīvokļa 

Plānupes ielā 10, Inčukalnā, Inču-
kalna pagastā, Inčukalna novadā, 
apmaiņu pret labiekārtotu dzīvokli 
Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukal-
na novadā –, veikt dzīvokļa Sigul-
das ielā 2, Vangažos, Inčukalna no-
vadā, remontu; 4. pēc remonta pa-
beigšanas dzīvokli nodot valdījumā 
personai, pamatojoties uz vieno- 
šanos pie līguma par dzīvokļa īri; 
5. uzdot šī lēmuma 4. punktā norā-
dīto vienošanos pie līguma par dzī-
vokļa īri slēgt starp SIA „Vangažu 
namsaimnieks” un personu.

Par zemes starpgabala Liepu  
iela 7B, Inčukalns, Inčukalna pagasts, 
Inčukalna novads, kadastra apzī-
mējums 8064 006 0838, 0,0025 ha  
platībā izsoles sākumcenas un iz-
soles noteikumu apstiprināšanu. 
Dome nolemj: 1. nekustamā īpa-
šuma, starpgabala Liepu iela 7B, 
Inčukalns, Inčukalna pagasts, 
Inčukalna novads, kadastra nu-
murs 8064 006 1275, kas sastāv 
no vienas zemes vienības, kadas-
tra apzīmējums 8064 006 0838, 
0,0025 ha platībā, atsavināšanai 
piemērot atsavināšanas veidu – 
nekustamā īpašuma pārdošanu 
mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli; 2. apstiprināt nekustamā īpa-
šuma, starpgabala Liepu iela 7B,  
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inču-
kalna novads, izsoles nosacīto sā-
kuma cenu 331,00 eiro (trīs simti 

trīsdesmit viens eiro un 00 centu); 
3. apstiprināt izsoles soli 16,00 eiro  
(sešpadsmit eiro un 00 centu); 
4. apstiprināt izsoles noteikumus 
„Inčukalna novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma, star-
pgabala Liepu iela 7B, Inčukalns, 
Inčukalna pagasts, Inčukalna no-
vads, izsoles noteikumi”.

Par nekustamā īpašuma, kas 
atrodas Garajā ielā 53, Egļupē, 
Inčukalna pagastā, Inčukalna no-
vadā, izsoles sākumcenas un iz-
soles noteikumu apstiprināšanu. 
Dome nolemj: 1. nekustamā īpašu-
ma Garā iela 53, Egļupe, Inčukalna 
pagasts, Inčukalna novads, atsa-
vināšanai piemērot atsavināšanas 
veidu – nekustamā īpašuma pār-
došanu mutiskā izsolē ar augšup- 
ejošu soli; 2. apstiprināt nekustamā 
īpašuma Garā iela 53, Egļupe, Inču-
kalna pagasts, Inčukalna novads, 
kadastra Nr. 8064 007 0221, izsoles 
nosacīto sākuma cenu 2200,00 eiro 
(divi tūkstoši divi simti eiro un  
00 centu); 3. apstiprināt izsoles soli 
110,00 eiro (viens simts desmit eiro 
un 00 centu); 4. apstiprināt izsoles 
noteikumus „Inčukalna novada paš- 
valdībai piederošā nekustamā īpa-
šuma, kas atrodas Garajā ielā 53, 
Egļupē, Inčukalna pagastā, Inču-
kalna novadā, izsoles noteikumi”.

Par individuālo aizsardzības lī-

dzekļu nodošanu bez atlīdzības 
īpašumā noteiktām fizisko per-
sonu grupām. Dome nolemj: 1. no 
Valsts aizsardzības militāro objek-
tu un iepirkumu centra saņemto 
kustamo mantu, individuālos aiz-
sardzības līdzekļus, nodot bez at-
līdzības īpašumā Inčukalna novada 
administratīvajā teritorijā deklarē-
tajām trūcīgajām un maznodrošinā-
tajām personām, kā arī personām, 
kuras ir tiesīgas saņemt aprūpes 
mājās pakalpojumus vai dienas 
centra pakalpojumus; 2. lēmuma 
1. punktā noteiktajām personām 
nodot katrai divus aizsardzības 
līdzekļus – daudzkārt lietojamas 
sejas maskas (mazgājami mutes un 
deguna aizsegi); 3. uzdot Inčukalna 
novada Sociālā dienesta vadītājai 
organizēt lēmuma izpildi.

Par grozījumu izdarīšanu 
2018. gada 11. janvāra pārvaldes 
uzdevumu deleģēšanas līgumā 
Nr. 18-0009/2018. Dome nolemj: 
1. pagarināt 2018. gada 11. janvāra 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanas 
līguma Nr. 18-00009/2018 darbības 
termiņu attiecībā uz sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanas funkcijas 
izpildi visā Inčukalna novada admi-
nistratīvajā teritorijā laika posmā no 
2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 
30. jūnijam (ieskaitot), noslēdzot 
vienošanos pie līguma; 2. piešķirt 
pārvaldes uzdevumu deleģēšanas 

līguma izpildes nodrošināšanai pa-
švaldības finansējumu no Inčukal-
na novada pašvaldības budžeta 
2021. gadam līdzekļiem attiecībā 
uz sabiedriskās kārtības nodroši-
nāšanas funkcijas izpildi Inčukalna 
novada administratīvajā teritorijā 
laika posmā no 2021. gada 1. jan-
vāra līdz 2021. gada 30. jūnijam (ie-
skaitot) 112 824,00 eiro (viens simts 
divpadsmit tūkstoši astoņi simti 
divdesmit četri eiro un 00 centu) ap-
mērā; 3. nosūtīt šo lēmumu Ķekavas 
novada pašvaldībai tās lēmuma pie-
ņemšanai par deleģēšanas līguma 
darbības termiņa pagarināšanu at-
bilstoši lēmumā noteiktajam; 4. pēc 
Ķekavas novada pašvaldības lēmu-
ma pieņemšanas saskaņot vienoša-
nās projektu par deleģēšanas līguma 
darbības termiņa pagarināšanu ar 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministriju; 5. vienošanos par 
deleģēšanas līguma darbības ter-
miņa pagarināšanu piecu darbdienu 
laikā no noslēgšanas dienas publi-
cēt Inčukalna novada pašvaldības 
tīmekļvietnē.

U. c. 
Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko perso-
nu datu aizsardzības likumā no-
teikto) var iepazīties Inčukalna 
novada pašvaldības tīmekļvietnē  
www.incukalns.lv sadaļā „Domes 
sēžu protokoli”. 

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI NOVEMBRĪ

Paldies visiem nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) maksātājiem, kuri sa-
vus maksājumus ir veikuši laikus. 
Centieties neatstāt NĪN parādus uz 
2021. gadu, lai nebūtu jāmaksā noka-
vējuma nauda.

Neaizmirstiet pārliecināties par NĪN 
pilnīgu nomaksu, lai tie īpašnieki, 
kuri ir deklarējuši dzīvesvietu savā 
īpašumā uz 2021. gada 1. janvāri, 

varētu saņemt 50% atlaidi par vie- 
nīgo mājokli. Ja īpašniekam būs NĪN 
parāds Inčukalna novadā, tad šī at-
laide netiks piemērota, neskatoties 
uz to, kāda būs parāda summa. 
Informācija par NĪN nomaksu ir 
pieejama elektroniski portālos  
www.epakalpojumi.lv un www.latvi-
ja.lv, kā arī pie nodokļu administra-
tores, tālrunis 67995840. Inčukalna 
novada kases tālrunis 67977415, 

Vangažu pilsētas kases tālrunis 
62205840.
2021. gadā netiek plānotas iz-
maiņas NĪN aprēķinā. Ēkām NĪN 
būs tāds pats kā 2020. gadā: ja uz 
2021. gada 1. janvāri dzīvojamajā 
mājā vai dzīvoklī nebūs deklarēta 
neviena persona, tad NĪN likme būs 
1,5% no mājas vai dzīvokļa kadas-
trālās vērtības. Šī likme saglabāsies 
visu 2021. gadu. Ja īpašumā tiks 

deklarēta persona pēc 2021. gada 
1. janvāra, tad netiks veikts pārrē-
ķins ar nākamo mēnesi pēc sama-
zinātām likmēm, bet, ja persona 
izdeklarēsies no sava īpašuma, tad 
zaudēs Inčukalna novada domes 
piešķirtos atvieglojumus ar nākamo 
mēnesi. Izvērtējiet, kur ir izdevīgāk 
deklarēt dzīvesvietu, un izdariet to 
līdz šā gada 31. decembrim.
Arī zemei NĪN būs tāds pats kā 

2020. gadā: uz 2021. gada 1. janvāri 
Inčukalna novadā deklarētajām per-
sonām un reģistrētajiem uzņēmu-
miem NĪN likme būs 1% no zemes 
kadastrālās vērtības, pārējiem – 
1,5% no zemes kadastrālās vērtības 
likumā noteiktajā kārtībā.

Ina Zvirbule, n  
Inčukalna novada domes nodokļu 

administratore 

Inčukalna novada nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Līdz ar valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju, vairums iedzīvotāju savus 
ikdienas darbus veic attālināti, tādē-
jādi uzturoties mājoklī biežāk, nekā 
ierasts. Lai darbs un studijas mājas 
apstākļos nepārvērstos ugunsnelai-
mē, Valsts ugunsdzēsības un glāb-
šanas dienests (VUGD) aicina iedzī-
votājus būt piesardzīgiem un rūpēties 
par mājokļa ugunsdrošību.

Ēdiens uz ieslēgtas plīts vienmēr 
ir jāuzmana!
Gatavojot ēdienu uz plīts, nereti 
mēdzam apsēsties pie datora, tur-
pināt iesāktos darbus, ātri aizskriet 
līdz veikalam vai atgulties bla-
kusistabā, nepamanot, kā piedeg 
ēdiens. Labākajā gadījumā šādas 
rīcības sekas būs tikai piededzis 
katliņš un pēc deguma smakojošas 

telpas, bet sliktākajā – mājokļa 
iemītnieki cietīs no sadūmojuma. 
Karstuma ietekmē var aizdegties 
arī sadzīves priekšmeti un virtuves 
mēbeles.
Piedegot pannai vai katliņam, nekā-
dā gadījumā ugunsgrēka apdzēša-
nai neizmanto ūdeni, tādējādi veido-
sies karsti tvaiki, kas var apdedzināt 
un applaucēt. VUGD iesaka noslēgt 
skābekļa piekļuvi degšanas vietai ar 
trauka vāka vai ugunsdzēsības pa-
klāja palīdzību.

Kas jāzina par elektrodrošību 
mājās?
Veicot ikdienas darbus mājas ap-
stākļos, pastiprināti izmantojam 
dažādas elektroierīces, piemēram, 
datorus, planšetdatorus un viedtāl-
ruņus. Diemžēl izsaukumi, kuri 

saistīti ar nepareizu elektroierīču 
ekspluatāciju, ir ļoti izplatīti, tādēļ 
VUGD aicina ievērot ierīču lietoša-
nas instrukciju, tostarp:
• nedarbināt bojātas elektroierīces 

pat tad, ja ir redzams nenozīmīgs 
bojājums;

• regulāri notīrīt putekļus no visām 
elektroierīcēm;

• neatstāt ieslēgtas siltumu izsta-
rojošās ierīces, piemēram, glu-
dekli vai tosteri;

• dodoties ārpus mājām, neat-
stāt rozetē ieslēgtas elektro- 
ierīces;

• viegli uzliesmojošas vielas glabāt 
atstatus no elektroierīcēm.

Ja aizdegusies elektroierīce, nekādā 
gadījumā nedzēs liesmas ar ūdeni! 
Vispirms atvieno ierīci no elektris-
kās strāvas, tad apsedz to ar biezu 

nesintētisku audumu. Ja iespējams, 
iznes elektroierīci no telpām.

Kurinot krāsni, ievēro 
piesardzību!
Rūpējoties par siltumu mājoklī, pār-
liecinies, lai apkures iekārtas ir darba 
kārtībā! Šo iekārtu nepareiza izmanto-
šana ir viens no izplatītākajiem uguns-
grēku iemesliem, tāpēc neaizmirsti ie-
vērot ugunsdrošības noteikumus:
• neizmanto bojātas apkures iekār-

tas vai dūmvadus;
• regulāri iztīri sodrējus no dūmvada;
• kurināmo un citus degtspējīgus 

materiālus novieto ne tuvāk par 
1,2 metriem no apkures iekārtas 
durtiņām;

• nekurini apkures iekārtas ar mal-
ku, kuras garums pārsniedz kur-
tuves izmērus;

• nenovieto apkures ierīču tuvumā 
degtspējīgus priekšmetus, pie-
mēram, uz krāsns vai kamīna ne-
žāvē drēbes un apavus.

Dūmu detektors var glābt 
dzīvību
Lai savlaicīgi pamanītu izcēlušos 
ugunsnelaimi, uzstādi mājoklī dūmu 
detektoru! Visbiežāk cilvēki uguns-
grēkos cieš vai iet bojā, saelpojoties 
dūmus, jo laikus nepamana uguns-
grēka izcelšanos.
Ja tomēr notikusi nelaime un ir ne-
pieciešama operatīvo dienestu palī-
dzība, nekavējoties zvani uz tālruņa 
numuru 112!

Ilze Dāme-Birziņa, n
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

Strādājot attālināti, atceries par ugunsdrošību mājoklī!



32020. gada DECEMBRIS NOVADA VĒSTIS 33

27. novembrī Reģionālā pašvaldības 
policija kopā ar citiem dienestiem 
veica reidu saistībā ar lašu un taimiņu 
dabiskā nārsta aizsardzību un mak-
šķerēšanas aizliegumu Gaujas upē. 
Vērienīgais reids norisinājās vienlai-
kus gan Siguldas novada teritorijā, 
gan Inčukalna novada teritorijā.

Reidā piedalījās Reģionālās pašval-
dības policijas Inčukalna novada 
nodaļas, Siguldas pašvaldības poli-
cijas, Dabas aizsardzības pārvaldes 
Vidzemes Reģionālās administrāci-
jas, Zemessardzes 27. kājnieku ba-
taljona un Zemessardzes Zinātnes, 
pētniecības un inovācijas centra 
darbinieki.
Reida laikā tika atrastas vairākas 

vienības ar nelikumīgi izvietotiem 
zvejas tīkliem. Tika izmantota spe-
ciālā tehnika – nakts redzamības 
ierīces, termovizori un speciāli ap-
rīkoti droni.
Reģionālā pašvaldības policija vērš 
uzmanību, ka dabiski nārstojošo 
lašu un taimiņu nārsts notiek no-
vembra beigās un vietām var ieilgt. 
Šajā laikā aizliegta šo zivju ieguve. 
Zivju resursiem nodarītā zaudējuma 
apmērs par vienu nelikumīgi noķertu 
lasi ir 715 eiro, kas tiek piemērots 
papildus sodam par makšķerēšanas 
un zvejas noteikumu neievērošanu.

Māris Jurēvičs, n
Reģionālās pašvaldības policijas 

Inčukalna novada nodaļas priekšnieks

Reģionālā pašvaldības policija kopā ar citiem 
dienestiem veic reidu saistībā ar lašveidīgo 
zivju nārsta aizsardzību Gaujas upē

SIA „Clean R” informē, ka, sākot ar 
2021. gada 1. janvāri, Inčukalna nova-
dā mainīsies sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojuma tarifs. 
Maksa par viena kubikmetra lielgaba-
rīta atkritumu apsaimniekošanu tiek 
noteikta 19,66 eiro (ieskaitot PVN), 
bet par viena kubikmetra būvgružu 
apsaimniekošanu – 30,61 eiro (ie-
skaitot PVN).

SIA „Clean R” informē, ka 2020. gada 
23. novembrī Saeima ir pieņēmusi 
izmaiņas Dabas resursu nodokļa li-
kumā, kas paredz, ka dabas resur-
su nodokļa (DRN) likme par vienas 
sadzīves atkritumu tonnas apgla-
bāšanu ar 2021. gada 1. janvāri tiek 
noteikta 65,00 eiro apmērā līdzši-
nējo 50,00 eiro vietā. Turklāt DRN 
likme par vienas sadzīves atkritumu 
tonnas apglabāšanu pieaugs katru 
gadu līdz 2023. gadam. Atbilstoši 
Atkritumu apsaimniekošanas li-
kuma 39. panta 1.2. punktam at-

kritumu apsaimniekotājs iekļauj 
apstiprināto tarifu atkritumu ap-
saimniekošanas maksā ar tā spēkā 
stāšanās dienu. 
Atkritumu poligona „Getliņi” iz-
maksas par vienas tonnas sadzī-
ves atkritumu noglabāšanu paliek 
nemainīgas, taču sakarā ar likumā 
ietverto DRN likmes ikgadēju pieau-
gumu poligona tarifs pieaugs propor-
cionāli DRN likmes pieaugumam un 
tā apmērs no 2021. gada 1. janvāra 
būs 66,55 eiro par tonnu bez PVN 
(līdz 2020. gada 31. decembrim –  
60,81 eiro par tonnu). Tādējādi, palie-
linoties DRN likmei, kas tiek iekļauta 
tarifā par sadzīves atkritumu apgla-
bāšanu, pieaug arī kopējā pakalpo-
juma maksa, kā rezultātā, sākot ar 
2021. gada 1. janvāri, tā tiks noteikta 
tādā apmērā, kāds norādīts tabulā.
Atgādinām, ka atbilstoši Atkritumu 
apsaimniekošanas likumam maksu 
par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu veido divas komponentes –  

Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas apstiprinātais tarifs 
par sadzīves atkritumu apglabāša-
nu atkritumu poligonā un pašval-
dības lēmumā apstiprinātā maksa 
par sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu, šķiro-
šanu un citām normatīvajos aktos 
noteiktajām darbībām, ko veic pirms 
atkritumu reģenerācijas un kas 
samazina apglabājamo atkritumu 
apjomu, par uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, pārkrauša-
nas un šķirošanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši līgu-
mam, kuru noslēgusi pašvaldība un 
atkritumu apsaimniekotājs. Ja tiek 
apstiprināts cits tarifs par sadzīves 
atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā, atkritumu apsaimnieko-
tājs iekļauj apstiprināto tarifu atkri-
tumu apsaimniekošanas maksā ar 
tarifa spēkā stāšanās dienu. 

SIA „Clean R”

No 1. janvāra Inčukalna novadā 
mainīsies sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojuma tarifs

Konteinera tilpums m3 

18,97 eiro (t. sk. PVN) 
par 1 m3  apsaimnie-

košanu

19,64 eiro (t. sk. PVN) par 1 m3 
apsaimniekošanu Starpība EUR (t. sk. 

PVN) par viena 
konteinera izveša-

nas reizi
Maksa par viena kon-
teinera izvešanu līdz 

31.12.2020.

Maksa par viena konteinera 
izvešanu ar 01.01.2021. 

0,12 2,27 2,36 0,09
0,14 2,66 2,75 0,09
0,24 4,55 4,72 0,17
0,66 12,52 12,96 0,44
1,1 20,87 21,60 0,73

Priekšapmaksas maisu 
komplekts 12*100 l 

maisi
22,77 23,57 0,80

Uz Vidzemes šosejas (A2) Vangažos 
8. decembra vakarā ļaundari ir no-
dedzinājuši zem pamatceļa esošās 
ūdens novades sistēmas caurteku. 
Saskaņā ar sākotnējo bojājumu ap-
skati caurteka ir neatgriezeniski 
bojāta vismaz sešu metru garumā 
un skar šogad atjaunotā autoceļa 
bremzēšanas joslu uz brauktuves 
Rīgas virzienā. VSIA „Latvijas 
Valsts ceļi” Rīgas nodaļa ir vēr-
susies Valsts policijā ar iesniegu-
mu par ļaunprātīgas dedzināšanas 
aktu.
 
Speciālisti ir apsekojuši bojāju-
mus, un ir konstatēts, ka tie ir 
diezgan plaši. Lai tos novērstu, 
var būt nepieciešama visu ceļa 
konstruktīvo kārtu atjaunošana, 
proti, ceļa pārbūve šajā konkrē-
tajā vietā. Iespējamās remont- 
darbu izmaksas var būt līdz  
50 000 eiro. Izmaksas tiks preci-
zētas pēc tam, kad caurteka tiks 

apsekota no iekšpuses ar vadāmu 
iekārtu.
Patlaban bojātā vieta ir norobe-
žota ar vadstatņiem un ceļa zī-
mēm. Bojātais caurtekas posms 
ir demontēts, ir ievietots pagaidu 
caurtekas posms, piebērta grants, 
lai aizpildītu iebrukušās vietas. 
Caurteka tiks regulāri apsekota, 
līdz bojājumi tiks pilnībā novērsti. 
Nepieciešamības gadījumā satik-
smes organizācija tiks veikta arī 
ar papildu ceļa zīmēm un signāl- 
ugunīm.
Caurtekas un šosejas bojājumi 
šajā gadījumā neattiecas uz ga-
rantijas darbiem, tāpēc remont- 
darbiem tiks veikts iepirkums. Re-
montdarbus būs iespējams veikt 
nākamgad pavasarī, kad iestāsies 
atbilstoši meteoroloģiskie laika 
apstākļi.

VSIA „Latvijas Valsts ceļi” 
Komunikācijas daļa

Atjaunotajā „Sēnītes” posmā ļaundari izpostījuši caurteku; 
pavasarī būs jāveic caurtekas un daļēji ceļa pārbūve
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Šajā dīvainajā laikā arī Vangažu Kultū-
ras nams ir pielāgojies esošajiem ap-
stākļiem. Esam iemācījušies strādāt ar 
citādām tehnoloģijām, citādi domāt un 
darboties. Visu darām citādi, bet nezau-
dējam savu patieso es! Gan kolektīvus, 
gan to vadītājus nepameta darbošanās 
gars, tika dziedāts attālināti, dejots 
individuāli dzīvokļu viesistabās un pri-
vātmāju pagalmos un tika deklamēts 
telefoniskā saziņā. 

Vangažu Kultūras nams saka vis-
lielāko paldies Janai Bunkui, Lienei 
Frīdbergai, Jurijam Kasperam, Līgai 
Vasiļjevai, Lienei Pustovajai, Ilonai 
Petrovskai, Evijai Ozolai un Aļonai 
Kolčinai par radošumu, inovācijām, 
īpašo tehnoloģiju pielietojumu, sa-
pratni un izturību. Visdziļākā cieņa un 
pateicība visu kolektīvu dalībniekiem, 
ka palika uzticīgi savam vaļaspriekam 
– mākslai!
Šķita, ka esam dzīvojuši daudzos 
ierobežojumos, bet, atskatoties uz 
paveikto, esam gandarīti, ka tomēr 
realizējām tik daudz ideju un projek-
tu! 2020. gadu sagaidījām pie krāšņi 
rotātas svētku egles, sakot uzrunas 
un vēlot laimi, dziedot, dejojot un 
svinot. Esam ļoti gandarīti par pirmo 
Inčukalna novada uzņēmēju godinā-
šanas pasākumu, kas pulcēja novada 
ilggadējos un spēcīgos uzņēmējus, 
kā arī mazāk zināmos, bet talantīgos 
novada vārda nesējus. Kā vienmēr 
atraktīviem priekšnesumiem piepil-
dīts, jaunu horeogrāfisku raksturu 
piesātināts, tika izdejots deju studijas 
„Ciprese” koncerts. Paspējām izbau-
dīt jau par tradīciju kļuvušo ukraiņu 
biedrības veidoto vakaru „Jaungada 
tikšanās draugu pulkā”. Ansamblis 
„Krievu kadriļa” svinēja savas pa-
stāvēšanas 20 gadu jubileju, kam 
par godu ansamblis sagatavoja lielu 
svētku koncertu. Vangažu Kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis 

„Kaprīze” devās uz Inčukalna Tautas 
namu, lai priecētu novada seniorus un 
viņu draugus gada lielajā ballē. Vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) 
„Augšup” pildīja savu pagājušā gada 
solījumu un aicināja gan draugus, 
gan uzticīgos skatītājus izbaudīt mī-
lestības visskaistākos vārdus dejā. 
Koncerta vadītāja loma tika uzticēta 
improvizācijas teātra aktierim un TV 
sejai Ērikam Palkavniekam.
Martā Rīgas Stradiņa universitātes 
aulā norisinājās populārais jauno iz-
pildītāju konkurss „Nāc sadziedāt”, 
kurā piedalījās bērnu vokālā ansambļa 
„Karuselis” dalībniece Keita Ņikiforo-
va. Viņa tika ļoti augstu novērtēta un 
ieguva 1. pakāpes diplomu. 8. martā 
visām daiļajām bija iespēja apmeklēt 
koncertu „Paņem savas krāsas, mani 
uzglezno...”. Sievietes savās krāsās 
ietērpa un dziesmās uzgleznoja mū-
ziķi Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis.
Vangažu Kultūras nams un kolek-
tīvu vadītāji, Jāņa Lūsēna mūzikas 
iedvesmoti, Māras Zālītes vārdu 
iedrošināti un Ginta Fārenhorsta video 
iemūžināti, Latvijas Republikas neat-
karības atjaunošanas 30. gadadienā 
svinēja un godāja savu valsti un visu 
lielo kultūras darbinieku saimi! Latvi-
jas Nacionālais kultūras centrs aicinā-
ja virtuāli piedalīties gājienā „Uzvelc 
tautas tērpu par godu Latvijai”. Arī 
Vangažu Kultūras nama kolektīvi at-
saucās uz šo aicinājumu. Savus skais-
tākos paldies vārdus mammām teica 
teātra pulciņa „Pigoriņi” meitenes „Es 
savai māmiņai kā sirsniņa azotē!”. 
Muzikālo pavadījumu audioierakstā 
spēlēja Līga Vasiļjeva.
Atzīmējot Starptautisko bērnu aiz-
sardzības dienu, ikviens bērns varē-
ja izmantot iespēju iemūžināt sevi 
fotogrāfijā pie pavasarīgi rotātajām 
Vangažu Kultūras nama durvīm, at-
stāt savu novēlējumu vasarai. „Kap-
rīze” piedalījās interesantā projektā –  

Vangažu Kultūras nama radošais 2020. gads

biznesa augstskolas „Turība” video 
filmēšanā, atbalstot vienu no dzie-
dātājām un ansambļa vadītāju Janu 
Bunku. Video mērķis bija parādīt, kādi 
ir augstskolas lektoru vaļasprieki un 
nodarbošanās ārpus lekcijām. Līgo 
dienas priekšvakarā Vangažu Kul-
tūras nama bērnu vokālie ansambļi 
„Pumpuriņi” un „Karuselis” un sie-
viešu vokālais ansamblis „Kaprī-
ze”, braucot ar īpašu Jāņu dienas 
transportlīdzekli, pilsētas pagalmos 
ieskandināja Jāņu dienu. Līgo dienā 
VPDK „Augšup”, vokālais ansamblis 
„Kaprīze” un ģitārists Roberts Ja-
kubovskis uzbūra ugunīgu papardes 
ziedu. Paldies Inčukalna Medību pils 
apsaimniekotājam, „L. V. Mežs” val-
des priekšsēdētājam Modrim Kalvā-
nam par iespēju Līgo svētku video fil-
mēt Medību pils skaistajā apkārtnē. 
Paldies z/s „Zuši” par balto zirgu un 
Gintam Fārenhorstam par audio un 
video montāžu.
LTV1 veido iecienītu raidījumu „Dzir-
di balsis ar Kārli Kazāku”. Raidījuma 
3. sezona tika veltīta mazākumtautī-
bām Latvijā, lai iepazītu to kultūru un 
uzzinātu, kā to pārstāvji ir iedzīvoju-

šies Latvijā. Vangažu Kultūras nams 
lepojas, ka šajā projektā piedalījās 
Vangažu ukraiņu biedrības ansam-
blis „Jatraņ”, kuri izstāstīja, izrādīja, 
izdziedāja un izdejoja savas kultūras 
vērtības.
Pavasara un rudens Lielajā talkā Van-
gažu pilsētā uzpostas un ar jauniem 
stādiem tika papildinātas puķu dobes. 
Apstādījumu projekta ietvaros, kuru 
izveidoja SIA „Skaisto dārzu darb-
nīca”, kas paredz pilsētā esošās do-
bes papildināt ar košumkrūmiem un 
puķēm, pie Vangažu Kultūras nama 
tika iestādīti trīs „laimes koki” – diž-
skābarži.
VPDK „Augšup” saka lielu paldies 

šūšanas darbnīcai „Zarumi” par jau-
no izšūto kolektīva karogu. Pateico-
ties Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzfinansējumam, 
pašdarbības kolektīvu vajadzībām 
iegādāti četri pārvietojami spoguļi un 
deju grīda. SIA „Honey Design” izga-
tavotie spoguļi ir viegli pārvietojami, 
funkcionāli un eleganti savā vienkār-
šībā. Deju grīdu palīdzēja sarūpēt SIA 
„SND”.
Zinību dienā skolēni varēja noskatī-
ties animācijas filmu „Sarkanās kur-
pītes un septiņi rūķīši”. Bija arī mazs 
Zinību dienas pārsteigums. 

Turpinājums 7. lpp. 4

No šāgada novembra Inčukalna novada 
iedzīvotājiem ir pieejama jauna aptie-
ka – „Rāmkalni aptieka 1” –, kas atro-
das mūsu novadnieku jau iecienītā atpū-
tas kompleksa „Rāmkalni” teritorijā. Lai 
iepazīstinātu mūsu izdevuma lasītājus 
ar jauno aptieku, uz sarunu aicinājām 
„Rāmkalni aptieka 1” īpašnieci un pie-
redzējušo farmaceiti Līgu Ābolu-Eiduku.

– Lūdzu, īsumā iepazīstiniet ar sevi.
– Ņemot vērā to, ka manai krustmā-
tei Aijai Stuckai daudzus gadus pieder 
aptieka Smiltenē, esmu daudz ko uzzi-
nājusi par aptiekas darbības principiem 
jau no mazotnes. Beidzot vidusskolu, 
iestājos Latvijas Universitātes Ekono-
mikas un vadības fakultātē, kur ieguvu 
augstāko izglītību vadības zinībās, un 
pēdējo kursu laikā iestājos arī Latvijas 
Universitātes Farmācijas fakultātē, 
kur ieguvu farmācijas maģistra grādu. 
Studiju pēdējos gados manas ģimenes 
īpašumā nonāca divas aptiekas Raunā 
un Lizumā. Vēl savu farmācijas pieredzi 
pilnveidoju, strādājot lielajās aptieku 
ķēdēs, un šogad kopā ar vīru esam at-

vēruši divas jaunas aptiekas Jaunolai-
nē un „Rāmkalnos”.
– Kāpēc aptieka izveidota tieši 
„Rāmkalnos”?
– Gluži nejaušības pēc satikāmies ar 
„Rāmkalnu” īpašnieku Viktoru Grūtupu 
un izteicām viņam savu ideju par aptie-
ku „Rāmkalnos”. Mūsu vēlmes un vīzija 
piedāvāt augstākās kvalitātes farma-
ceitisko aprūpi sakrita ar „Rāmkalnu” 
attīstības plāniem un stratēģiju, un, 
pateicoties tam, ka „Rāmkalnu” īpaš-
nieks mums palīdzēja ātri iekārtot ap-
tiekas telpas atbilstoši likumdošanas 
prasībām, izdevās aptieku atvērt mē-
neša laikā no vienošanās datuma. 
– Sakiet, lūdzu, ko iegūs mūsu nova-
da iedzīvotāji.
– Inčukalna novada iedzīvotāji no-
teikti ir ieguvēji, ka, palielinoties kon-
kurencei, novada robežās samazinās 
medikamentu un citu aptiekas preču 
cenas. Esam novērojuši, ka bieži Inču-
kalna iedzīvotāji dodas iepirkties uz 
„Rāmkalnu” veikalu un izmanto iespēju 
iegādāties sev nepieciešamos medika-
mentus, vitamīnus, uztura bagātinātā-

Jauna aptieka Inčukalna novada iedzīvotājiem

likumā vai arī kopīgi spējam izanalizēt 
zāļu lietošanas terapeitisko efektu vai 
blaknes, attiecībā uz kurām farma-
ceitam vienmēr būs padomā vērtīgs 
ieteikums risinājumam.
– Kā vērtējat – vai Inčukalna novadā 
aptieku pieejamība ir pietiekami no-
drošināta?
– Domāju, ka ar „Rāmkalnu” aptiekas 
atvēršanu iedzīvotājiem aptieku pie-
ejamība novadā ir pietiekami nodroši-
nāta. 
– Kāds ir Jūsu novēlējums gaidāma-
jos svētkos?
– Es un aptiekas kolektīvs novēlam 

visiem veselību. Kaut arī šogad šie brī-
nišķīgie svētki būs daudz citādāki nekā 
pēdējos gados, vēlam katram atrast 
prieku, laimi un smaidu savā sirdī, jo 
šīs sajūtas dara mūs visus stiprākus un 
veselīgākus! Priecīgus, gaišus un svētī-
gus Ziemassvētkus!

Arī Inčukalna novada pašvaldības pār-
stāvji atzinīgi vērtē jaunās aptiekas at-
vēršanu un tās sniegtās iespējas mūsu 
novada iedzīvotājiem. 

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa

jus un citas preces aptiekā „Rāmkalni 
aptieka 1”. Kā vēl vienu ieguvumu varu 
pieminēt to, ka aptiekas darba laiks ir 
pieejams ikvienam, tas ir, esam atvērti 
katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00.
– Kas ir tās lietas, ko patlaban cilvē-
ki visvairāk pērk aptiekās?
– Iedzīvotājiem ir nepieciešams viss, 
balstoties uz tām vajadzībām, kas 
viņam ir radušās: vai nu tās ir veselī-
bas problēmas vai arī vēlme uzturēt 
sevi lieliskā formā ar uztura bagāti-
nātājiem, vitamīniem. Vēlos norādīt, 
ka mūsu nelielā aptieka piedāvā ap  
10 000 vienību skaita ziņā, līdz ar to 
esam gatavi visām mūsu klientu vaja-
dzībām. 
– Kādi ir pirmie novērojumi – vai jau-
najā aptiekā ierodas iepirkties no-
vadnieki vai garāmbraucēji?
– Man gribētos apgalvot, ka „Rāmkal-
nu” aptieku iecienījuši gan novadnieki, 
gan garāmbraucēji vienādā attiecībā. 
Mēs, farmaceiti, vienmēr ceram, ka 
vairāk izveidosies sadarbība ar no-
vadniekiem, jo tādā veidā varam no-
drošināt labāku farmaceitisko aprūpi, 
piemēram, pastāvīgajiem klientiem 
vienmēr pieejamas zāles aptiekas at-
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Mazu brīdi pirms gaismiņas ir vērts 
katram atrast mirkli, kad apstāties, 
lai atskatītos uz aizvadīto gadu un 
izvērtētu paveikto. Šis gads ikvienam 
ir bijis ļoti sarežģīts. Esam nonākuši 
neziņas krustcelēs – pa kuru ceļu iet.

Gads sākās ļoti rosīgi, neskatoties 
uz to, ka pasaulē jau virmoja ziņa par 
Covid-19 sērgu. Mums likās, nē, pat 
bija pārliecība, ka tas mūs neskars. 
Pie krāšņi greznotas egles spozmē 
sagaidījām 2020. gadu un nosvinējām 
ar karnevālu, kura tēma bija „Lielās 
autosacīkstes”. Mēdz teikt: kā sa-
gaidīsi jauno gadu, tā arī pavadīsi. 
Tiešām jutāmies kā autosacīkstēs – 
pilots stūri turēja cieši savās rokās, 
bet stūrmanim kartes vairs nerādīja 
tradicionālos ceļus. 
Līdz pat liktenīgajam 12. martam 
mums izdevās visus savus nodomus 
realizēt, kā plānots. Sirsnībā seniori 
svinēja novada pensionāru gada 
balli, vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Runči un kaķes” atskatījās uz savu 
pirmo piecgadi, koris „Mežābele” un 
pūtēju orķestris ieskandināja vasarā 
paredzēto 51. dziesmu dienu, mazie 
„Minkāna” dejotāji atskaites koncer-
tā apliecināja, ka ir gatavi XII Latvi-
jas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, un amatierteātris pielika 
skaistu punktu ar sveicienu sieviešu 
dienā, kā dāvanu pasniedzot pirmiz-
rādi „Zaļie mati” pēc K. Goldoni lugas 
„Viesnīcniece” motīviem. Visi amatier-
mākslas kolektīvi jau bija gatavi se-
zonas pārbaudes skatēm, bet bērni –  
saviem tik ļoti gaidītajiem dziesmu 
svētkiem. Tas viss izpalika gluži kā 
Inčukalna 11. deju svētki, 51. dziesmu 
diena un 5. novada svētki. 
Ļoti ātri aptvērām situāciju un 
darījām, ko varējām, – atsvaidzinājām 
digitālās iemaņas un apguvām jaunas 
prasmes mediju darbā. Pateicoties 
mākslinieciskā vadītāja Ģirta Sila 
iniciatīvai un Jāņa Hasnera tehnis-

kajam atbalstam, esam sagatavojuši 
un palaiduši tautās 10 videožurnālus 
„Inčukalna novada tuvplāni”, kuros 
stāstījām par novada cilvēkiem un 
aktuāliem notikumiem, virtuāli svei-
cām Inčukalna ļaudis 4. maijā Baltā 
galdauta svētkos, svinējām Mākslas 
dienas, Mātes dienu un 1. adventi, 
atzīmējām piemiņas dienu – 25. mar-
tu. Savu artavu esam ielikuši tūrisma 
jomā un novadpētniecībā.
Nu bija iespēja un laiks piestrādāt 
pie novada izskata – vides objek-
tiem. Kā zīme par šo sarežģīto laiku 
paliks kopā ar Inčukalna Mūzikas un 
mākslas skolu veidotie objekti – sa-
jūtu taka Aleksandra parkā un rozā 
sapņu kuģis uz šķūnīša sienām pie 
bērnu laukuma. Saules zīmes, kuras 
tika uzstādītas, sagaidot vasaras 
saulgriežus, joprojām priecē inčukal-
niešus, bet, kad brauc garām Gaujas 
ciematam, acu skats pievēršas Aus-
tras koka zīmei. Pavasarī, pandēmi-
jas dēļ ieviestajiem ierobežojumiem 
kļūstot pielaidīgākiem, ielīgojām 
novada ļaudis Vangažos, Meža Mie-
rā, Kārļzemniekos, Gaujā, Egļupē 
un pat Inčukalnā estrādē. Inčukalna 
mākslinieku kopa aicināja uz Valijas 
Balodes un Modra Baloža, kā arī Aijas 
Ausējas-Rudzītes jubilejas izstādēm 
un Inčukalna Mākslas dienu izstādi 
Inčukalna Tautas namā. Inčukalna 
estrādē, ievērojot publisko pasāku-
mu organizēšanas noteikumus, vasa-
rā varējām baudīt brīnišķīgu Guntara 
Rača autorkoncertu „Tikšanās dzejā 
un mūzikā” un muzikālu brīvdabas 
izrādi „Lielais loms” pēc Annas Bri-
gaderes tāda paša nosaukuma darba 
motīviem. Šogad, kā jau ierasts, ne-
izpalika arī mūsu novadnieka Edgara 
Cīruļa džeza mūzikas autorkoncerts. 
Īpašu šo notikumu darīja fakts, ka 
Edgars bija „Lielās mūzikas balvas 
2019” nominants. Septembrī ļoti pa-
tīkamā gaisotnē tikāmies Inčukalna 
Dzejas dienās ar mūsu pašu novada 

Mazu brīdi pirms…

dzejniekiem. Bērniem visa gada ga-
rumā bija iespēja apmeklēt vairākas 
izrādes. Arī jaunākās latviešu filmas 
bija iespēja noskatīties. 
Kolektīvi septembrī atsāka darbu, 
apzinoties, ka jāstrādā dūšīgi, jo vī-
russ no jauna bija sevi pieteicis un ko-
lektīvo amatiermākslas darbu varēja 
apturēt jebkurā mirklī. Tā arī notika –  
nodarbības nu notiek attālināti vai 
divatā ar vadītāju. Kolektīvi ir papil-
dinājuši savu inventāru: deju kolektī-
vam „Runči un kaķes” – vīru bikses; 
„Viršiem” – sievu tautiskie brunči; 
„LG viršiem” – audums sievu pilsē-
tas tērpam. Jāuzteic deju kolektīva 
„Runči un kaķes” sievas, kuras pa-
šas darinājušas smalkās Piebalgas 
aubes. Korim „Mežābele” šūdinātas 
sievu koncertkleitas, senioru kora 
„Atblāzma” sievām nu ir skaistas 
koncertblūzes un saktas, bet pūtēju 
orķestrim – divas jaunas klarnetes.
Tautas nams arī ir papildinājis savu 
materiālo bāzi ar gaismas un skaņas 
tehniku. Izstrādāts tautas nama re-

konstrukcijas projekts, kuru ceram 
realizēt jaunajā gadā. Izdevās sakārtot 
arī dažus „sasāpējušus” jautājumus, 
kā piebraucamā ceļa izbūve pie tau-
tas nama skatuves gala sienas, afišu 
staba restaurācija, skaņas un gaismas 
aparatūras galda iegāde un tautas 
nama ārējā apgaismojuma sakārto-
šana. 
Ļoti nozīmīgi mums ir pasākumi 
Latvijas dzimšanas dienas mēnesī – 
novembrī. Lāčplēša diena bija īpaši 
gaidīta, jo Inčukalna Vecajos kapos pēc 
nopietnas restaurācijas, uz kuru bija 
cerēts vairāk nekā 30 gadus, atgriezās 
K. Zāles piemineklis „Sērojošā māte”, 
kas uzstādīts 1941. gada 4. jūlijā kritu-
šajiem jaunekļiem. Ikviens varēja indi-
viduāli apmeklēt šo vietu un, noliekot 
sveci, pieminēt mūsu tautas upurus. 
Gaismiņas 11. novembrī tika aizdegtas 
arī citās piemiņas vietās. Pēc Inčukalna 
militārās ekspedīcijas oktobrī tapa vi-
deomateriāls par Pirmā pasaules kara 
notikumiem Inčukalnā 1917. gadā, ko 
Lāčplēša dienā bija iespēja noskatī-

ties pie tautas nama. Neskatoties uz 
vējaino laiku, gaismiņas tika iedegtas 
arī 18. novembra vakarā gan Gaujā, 
gan Inčukalnā. Īpaši aizkustināja Inču-
kalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju bied-
rības vīru patriotiskā parāde novada 
ielās un brauciens ar apsveikumu pie 
2020. gada Goda novadniekiem.
Baudīsim Ziemassvētku mieru, gaidī-
sim gaismu un ticēsim uz jauno gadu!
Šis laiks ir kluss un mierīgs,
Ik sirdi baltas domas skar,
Pie sevis katram jānāk ciemos,
Bet ne jau katrs atnākt var.

Un ne jau katrs sevi atrod
Caur tumsu, kurā maldās skats,
Un tas, kam mugurā tu spļāvi,
Tu vari izrādīties pats.

Deg sveču liesmas, visu piedod,
Gan bijušo, gan to, kas būs,
Pie sevis balti nāksim ciemos,
Lai sveces piedod arī mūs.

/Inčukalnietis Ints Kalns/ 

Un, izbriduši ikdienības tumsu, 
Ar savu gaismu Ziemassvētki nāk,
Lai mēs, kas ceram, ilgojam un skum-
stam,
Kā bērni iemirdzamies brīnumā.
/Lija Brīdaka/

Tikai viens solītis vēl ejams pretī Zie-
massvētkiem – gada skaistākajam lai-
kam, kad daba tinas sniega mēteļos un 
uzsvārčos, kad naktis ir gaišas no snie-
ga baltuma, bet debesis tērpjas mir-
dzošu zvaigžņu paklājos, kad rītausmā 
koki, saules staru apmirdzēti, lepojas ar 
sarmas rotu. Viss, kas tuvākā un tālākā 
apkārtnē skatāms, uzzied savā īpašā 
Ziemassvētku burvībā. Šajā laikā cilvēki 
kļūst labestīgāki, dāsnāki un atvērtāki 
pasaulei un ikviens no mums cer pie-
dzīvot brīnumu. Brīnumu, ko radām mēs 
paši, ja vien gada vistumšākajā laikā 
mūsu sirdī iedegas labestības liesmiņa.

Bērnudārzā „Minka” Ziemassvētki 

ir gada skaistākie brīži, kad ikvienu 
sirsniņu ielīksmo eglītes rotāšana, 
piparkūku cepšana, dāvanu un rotā-
jumu gatavošana, kad svētku sajūtu 
sniedz egļu skuju smarža un spožo 
lampiņu mirdzums. Diemžēl šogad 
Ziemassvētki būs citādi, jo korekcijas 
kā ikdienā, tā arī svētkos ir ieviesis 
Covid-19. Līdzīgi kā pavasarī au-
dzēkņu izlaiduma pasākums un sep-
tembrī Zinību diena, arī Ziemassvētku 
pasākumos būs jāiztiek bez vecāku 
klātbūtnes. Tomēr svētku prieks bēr-
niem netiks laupīts! Ir padomāts par 
īpašu pasākumu programmu katras 
grupas bērniem atsevišķi. Pie mūsu 
bērniem ciemos ieradīsies arī Zie-
massvētku vecītis ar dāvanu maisu.
Savukārt adventa laikā iestādē notika 
tradicionālās Rūķu darbnīcas, kurās 
bērni kopā ar savām skolotājām gata-
voja apsveikumus un grupu rotājumus, 
cepa piparkūkas, pušķoja eglītes. Bez 
lielas kopā pulcēšanās un īpašas ce-

remonijas savu krāsaino lampiņu gais-
miņu ieguvusi arī lielā egle pie mūsu 
iestādes, tādējādi visa decembra garu-
mā priecējot „Minkas” lielos un mazos. 
Savukārt Gaujā, filiāles „Lapsiņa” teri-
torijā, svētku egle tika iedegta 6. de-
cembrī, Otrajā adventē.
Paldies sakām bērnu vecākiem par 
sapratni šajā dīvainajā, satraukuma 
pilnajā laikā, jo tas noteikti nav viegls 
posms nevienam. Pateicamies arī ie-
stādes darbiniekiem par izturību, pa-
cietību un spēju pielāgoties neieras-
tajiem apstākļiem Covid-19 izplatības 
laikā. Visiem kopā novēlam veselību, 
mierpilnu Ziemassvētku gaidīšanas 
laiku un priecīgus Ziemassvētkus! Lai 
mūsu dzīve ir piepildīta ar prieku un 
laimi, lai katra diena atnes mirkļus, 
par kuriem priecāties un pateikties.

Inese Pliena, n 
pirmsskolas izglītības iestādes 

„Minka” lietvede

„Minkā” Ziemassvētki nāk!

Vangažu Kultūras nama bērnu vokā-
lā ansambļa „Pumpuriņi” muzikālais 
sveiciens un kultūras nama vadītā-
jas sarūpētā dāvana kopā ar Inču-
kalna novada Mūzikas un mākslas 
skolas Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas audzēkņu izgatavotajiem 
sirsnīgajiem apsveikumiem 18. de-
cembrī devās uz sociālās aprūpes 

centru „Allaži”, lai iepriecinātu un 
ienestu gaišuma un cerības stariņu 
to cilvēku sirdī, kuriem ikdienā tā 
visvairāk pietrūkst. Lai labais vairo 
labo!

Inčukalna novada Mūzikas 
un mākslas skolas un

Vangažu Kultūras nama rūķi

Mākslas skola un ansamblis „Pumpuriņi” 
iepriecina aprūpes centra „Allaži” 
iemītniekus
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Ņemot vērā to, ka valstī pieaug Co-
vid-19 inficēto skaits un arī ģimenes 
ārstu praksēs Inčukalna novadā ir 
reģistrēti Covid-19 slimnieki, nova-
da iedzīvotāji aicināti ļoti nopietni 
izturēties pret valstī noteiktajiem 
ierobežojumiem Covid-19 izplatības 
mazināšanai.

Ināras Laizānes ārsta praksē kopš 
pandēmijas sākuma (uz 9. decem-
bri) reģistrēti 42 pacienti, kuriem 
konstatēta saslimšana ar Covid-19, 
no tiem 31 – Vangažos un Inčukal-
nā, pieci – ārstējušies stacionāros, 
viens – turpina ārstēties, bet viens 
pacients miris.
Daktere vērš iedzīvotāju uzmanību 
uz to, ka Vangažos pirmais Covid-19 
slimnieks parādījās tikai 2020. gada 
oktobrī. „No šī brīža saslimšana 
Vangažu pilsētā ir ievērojami augu-
si. Secinājumus varat izdarīt paši,” 
pauž I. Laizāne.
Inčukalna ģimenes ārste Iveta Sku-
rule stāsta, ka viņas praksē oktob-
ra beigās un novembrī bija vairāki 
Covid-19 slimnieki, taču nu jau šie 
pacienti ir izveseļojušies un var at-
griezties ikdienas gaitās. Viņasprāt, 
Inčukalnā iedzīvotāji ir ņēmuši vērā 
to, ka nedrīkst pulcēties, jāievēro 
distance un jādezinficē rokas, tādēļ 
šobrīd Covid-19 slimnieku skaits 
viņas ģimenes ārsta praksē nav au-
dzis.
Ģimenes ārsti saviem pacientiem 
katru reizi skaidro, cik svarīgi ir 
ievērot karantīnas noteikumus. Iz-
protot šībrīža situāciju, šajā laikā 
Inčukalna novada ģimenes ārstu 
prakses par stundu ir pagarināju-
šas pacientu pieņemšanas laikus, 
kā arī praksēs ir pieejami pulsa ok-
simetri, kas ļauj pacientam laikus 

diagnosticēt elpošanas nepietie-
kamību.
Pirmkārt, ierobežojumi obligāti jā-
ievēro Covid-19 slimniekam un cil-
vēkiem, kuri noteikti kā Covid-19 
slimnieka kontaktpersona. Patlaban 
novēroti gadījumi, ka novada iedzī-
votāji šos ierobežojumus ir pārkā-
puši.
Otrkārt, visiem iedzīvotājiem jāievē-
ro pamatprincipi:
• jāievēro divu metru distance un 

tikšanās jāierobežo līdz diviem 
cilvēkiem;

• netiek rīkoti privāti pasākumi un 
privātas pulcēšanās, izņemot pa-
sākumus vienas mājsaimniecības 
ietvaros;

• sabiedriskajā transportā un pub-
liskās iekštelpās, tostarp darba 
vietās, ja telpā atrodas vairāk par 
vienu personu, jālieto mutes un 
deguna aizsegs, turklāt svarīgi to 
lietot pareizi! 

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļas vadītājs 
Māris Jurēvičs informē, ka pašvaldī-
bas policija pievērsīs uzmanību, vai 
tiek ievēroti epidemioloģiskās dro-
šības pasākumi Covid-19 izplatības 
ierobežošanai. „Policija pievērsīs 
uzmanību visam, jo tolerances laiks 
ir beidzies. Jebkura vieglprātīga 
attieksme tiks bargi sodīta. Ja tiks 
konstatēts, ka pārkāpums ir apzi-
nāts, var tikt piemērots maksimā-
lais sods. Taču vēršam uzmanību uz 
to, ka katrs gadījums tiks izvērtēts 
individuāli, nosakot soda samērīgu-
mu,” uzsver M. Jurēvičs.
Covid-19 infekcijas izplatības pār-
valdības likuma VII nodaļa nosaka 
administratīvo atbildību par likumā 
noteikto ierobežojumu neievēroša-
nu. Par Ministru kabineta noteiku-

mos noteikto izolācijas, pašizolā-
cijas, karantīnas vai mājas karan-
tīnas, vai pulcēšanās ierobežojumu 
neievērošanu piemēro naudas sodu 
fiziskajai personai no divām līdz 
četrsimt naudas soda vienībām, bet 
juridiskajai personai – no divdesmit 
astoņām līdz tūkstoš naudas soda 
vienībām. Par mutes un deguna 
aizsega nelietošanu normatīvajos 
aktos paredzētajos gadījumos pie-
mēro brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz desmit naudas soda vienībām. 
Iedzīvotāji par Covid-19 izplatības 
ierobežojumu pārkāpumiem aicinā-
ti ziņot, zvanot pa tālruni 110 vai 
67937102.
Inčukalna novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Nalivaiko vērš uzma-
nību uz to, ka tuvojas Ziemassvētki 
un jaunais gads, tādēļ iedzīvotājiem 
jāpadomā, kā no šī vīrusa pasargāt 
sevi, līdzcilvēkus un savus tuvinie-
kus. „Svarīgi, ka šobrīd novadā iz-
glītības iestādēs varam nodrošināt 
nepārtrauktu darbību. Tas ir būtiski, 
lai arī pēc svētku brīvdienām mēs 
tā varētu turpināt, tādēļ aicinu ik-
vienu pārdomāt savu rīcību svētku 
laikā. Ja runājam par pašvaldības 
iestādēm un institūcijām, tad varu 
teikt, ka no savas puses darām 
visu, lai sniegtu pakalpojumus, un 
mēģināsim arī uz priekšu tā darīt,” 
saka A. Nalivaiko, aicinot iedzīvo-
tājus pret valstī noteiktajiem iero-
bežojumiem attiekties ar izpratni. 
Priekšsēdētājs novēl visiem jaukas 
un patīkamas svētku brīvdienas, 
rosinot likt lietā izdomu, lai svētku 
laikā atpūstos un labi pavadītu brī-
vo laiku kopā ar ģimeni.

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa

Novada iedzīvotāji aicināti nopietni 
izturēties pret ierobežojumiem 
Covid-19 izplatības mazināšanai

Vangažu pilsētā pie tilta pār Strauj- 
upi novietots pārgājienu maršruta 
„Mežtaka” informatīvais stends, kurā 
atrodama informācija par apskates 
vietām un pieejamajiem pakalpoju-
miem pārgājienu maršruta posmā 
Vangaži–Rāmkalni, kā arī snieg-
ta praktiska informācija un neliels 
apraksts par „Mežtakas” projektu. 
„Mežtakas” informatīvais stends iz-
vietots arī pie Vangažu baznīcas.

Pārgājienu maršruts „Mežtaka”, kas 
ved cauri Latvijas, Lietuvas un Igau-
nijas skaistākajiem mežiem un na-
cionālajiem parkiem, jau ticis atzinīgi 
novērtēts – Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūras rīkotajā konkursā 
„Jaunais tūrisma produkts 2020”,  
kura mērķis ir veicināt Latvijas tū-
risma produktu atpazīstamību un 
popularizēt veiksmīgākos jaunos 
tūrisma produktus, Vidzemes plā-

nošanas reģions ar produktu „Ga-
rās distances pārgājienu maršruts 
„Mežtaka”” ieguvis pirmo vietu.
„Mežtaka” ir Eiropas garās distan-
ces pārgājienu maršruta E11 daļa 
Baltijas valstīs. Tā sākas uz Polijas–
Lietuvas robežas pie Lazdiju pilsē-
tas, ved cauri Latvijai, iegriežoties 
Rīgā, līdz Tallinai Igaunijā. Ir izveido-
ta arī „Mežtakas” tīmekļvietne bal-
tictrails.eu/lv/forest ar informāciju 
pastaigu un pārgājienu plānošanai.
Garums ir aptuveni 2100 km, 98 līdz 
112 dienas (trīsarpus mēneši), Lietu-
vā – 751 km, 35–38 dienas; Latvijā –  
625 km, 28–36 dienas; Igaunijā –  
720 km, 35–38 dienas. Maršruts sa-
dalīts aptuveni 20 km garos posmos 
ar nakšņošanas un transporta iespē-
jām.

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa

Vangažos izvietots 
„Mežtakas” 
informatīvais stends 

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju un valdības lēmumu no 
2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim Inčukalna novada biblio-
tēka un Vangažu pilsētas bibliotēka ir slēgta. 

Aicinām lasīt grāmatas 3TD e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv. Lai saņem-
tu autorizācijas datus, raksti uz e-pasta adresi biblioteka@incukalns.lv vai 
biblio@vangazi.lv. Izsniegtajām grāmatām izsniegšanas termiņš tiek paga-
rināts līdz 20. janvārim. 
Tālrunis uzziņām: Vangažu pilsētas bibliotēkā – 67995502; Inčukalna nova-
da bibliotēkā – 67977473.

INFORMĀCIJA
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SLUDINĀJUMI

4 Sākums 4. lpp.

Neskatoties uz situāciju valstī, 
pateicoties Inčukalna novada pa-
švaldības atbalstam, Vangažu Kul-
tūras nama skatītāju zāle ir iegu-
vusi jaunu ietērpu. Zālē tika veikts 
kosmētiskais remonts, uzstādīti 
koka akustiskie paneļi, uzbūvēti 
skatuves pakāpieni un atjaunoti 
zāles apgaismes ķermeņi, zāles 
remontdarbus veica SIA „Saltex”, 
akustiskos paneļus piegādāja  
SIA „Aija Audio”, bet skatuves 
pakāpienus būvēja SIA „Vēsmi-
ņas”. Kultūras namā pirmā stāva 
vestibilā ir ielietas jaunas grīdas, 
par to liels paldies SIA „Epoksīdu 
segumi”, paldies SIA „Vēsmiņas” 
par jaunajām durvīm. Pateicība arī 
biedrībai „Siguldas mākslu serpen-
tīns” par atsaucību un pretimnāk-
šanu dziesmu un tekstu kvalitatī-
vai ierakstīšanai.
18. septembrī, svinot Vangažu pil-
sētas dzimšanas dienu, koncertā 
„Manas pilsētas ielas” beidzot 
satikām savus skatītājus. Van-
gažu pilsētā ir 21 iela, un svētku 
koncertā pašdarbības kolektīvi iz-
stāstīja savas pilsētas ielu stāstus 
dejā, mūzikā un dzejā. Pārsteigumu 
skatītājiem radīja smilšu kino māk-
sliniece Guna Miķelsone, kura uzzī-
mēja Smilšu ielu, Nacionālā teātra 
aktieris Juris Hiršs par Parka ielu 
nodziedāja vienu no savām skais-
tākajām dziesmām „Es būšu parkā 
par solu”, bet dziedātāja Ieva Su-
tugova spilgti izdziedāja Liedaga 
ielas stāstu klavieru virtuoza Jāņa 
Miltiņa pavadībā. 

Senioru dienā ar muzikālu sveicie-
nu viesojās Dailes teātra aktieris 
Artis Robežnieks. Mākslinieks kon-
certa pirmajā daļā seniorus sveica 
ar Aleksandra Čaka dzeju. 
Jurijs Kaspers ir mūsu Goda novad-
nieks, mūzikas skolas klavieru pe-
dagogs, talantīgs pianists, ukraiņu 
ansambļa „Jatraņ”, sieviešu vokālā 
ansambļa „Kaprīze” kormeistars, 
tāpēc radās ideja atzīmēt Jurija 
nozīmīgo jubileju ar koncertu. Ska-
tītājiem bija ekskluzīva iespēja uz 
vienas skatuves redzēt tik profe-
sionālus un talantīgus mūziķus un 
vokālistus: soprānus Arnitu Eglīti, 
Olgu Barišmani, Tatjanu Berezinu, 
Latvijas Nacionālās operas orķes-
tra 1. vijoli Gidonu Grinbergu un sa-
ksofonistu Eduardu Raubiško. 
11. novembrī, Lāčplēša dienā, Brī-
vības cīņās kritušie tika pieminē-
ti ar simbolisku Laika upi. Laika 
upes tecējums tika radīts ar sim-
tiem sarkanbaltsarkanu svecīšu 
aizdegšanu, lai radītu personīgāku 
valstiskuma apzināšanos un pie-
derību savai vietai. Šis plūdums 
kārtējo reizi parādīja, ka tikai kopā 
mēs esam spēks! Lielu paldies sa-
kām Inčukalna novada pašvaldībai, 
Vangažu pārvaldei, Vangažu vidus-
skolai, Inčukalna novada Mūzikas 
un mākslas skolai, pirmsskolas iz-
glītības iestādei „Jancis”, baptistu 
draudzei un Vangažu iedzīvotājiem 
par izgaismoto Gaujas ielu!
Vangažu Kultūras nams 18. no-
vembrī iededza svētku ugunis par 
godu Latvijas 102. dzimšanas die-
nai. Kultūras nams iemirdzējās 
svecīšu un lāpu gaismā. Šajā laikā 

ikvienu cilvēku uzskatām par pēr-
li, kas turpina mirdzēt un izturēt! 
Īpašais svētku sveiciens pilsētas 
iedzīvotājiem tika ierunāts un sie-
viešu vokālā ansambļa „Kaprīze” 
iedziedāts profesionālā skaņu ie-
rakstu studijā. Lai godinātu savu 
valsti, savu pilsētu un savus cilvē-
kus, tika skandētas dzejas rindas 
par pērlēm un dziedāta tautas-
dziesma „Pūt, vējiņi”. Šajā laikā 
tiek nominēti Goda novadnieki, un 
Vangažu Kultūras nams sveic titula 
„Goda novadnieks 2020” ieguvēju – 
mākslinieci, Inčukalna novada Mū-
zikas un mākslas skolas Mākslas 
nodaļas vadītāju Ingūnu Lindi.
Lielu paldies sakām visiem sadar-
bības partneriem, kuri palīdzējuši 
radīt labo un patīkamo visapkārt. 
Paldies fotogrāfei Gintai Zīvertei 
un Lilijai Gežai. Paldies par īpaši 
izstrādātajām Saules zīmēm SIA 
„Kreder Factory”.
Šogad, simboliski veidojot adventa 
vainagu, Inčukalna novadā katrā 
adventa svētdienā tika iededzi-
nātas gaismiņas eglītēs. Vangažu 
Ziemassvētku egle spoži iemirdzē-
jās 13. decembrī, bet 20. decembrī 
izgaismojās viss Inčukalna novads, 
ar savu gaismu priecējot novada 
ļaudis. Adventa laiks ir klusuma, 
miera un pārdomu laiks. Tas ir laiks, 
kad ikviena sirdī iedegas cerība un 
gaidas pēc Ziemassvētku brīnuma. 
Tas ir laiks, ko pavadīt mājās kopā 
ar ģimeni, ietinoties mandarīnu un 
piparkūku smaržās. Izbaudīsim šo 
mirkli! Lai sirdssilti Ziemassvētki!

Vangažu Kultūras nams

Vangažu Kultūras nama 
radošais 2020. gads

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašval-
dības valdījumā esošais dzīvoklis Nr. 13, kas atrodas Siguldas ielā 1a, 
Vangažos, Inčukalna novadā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam 
nav tiesības nodot nekustamo īpašumu apakšīrē. Nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamā telpu grupa.
Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, dzīvojamā telpa – 16,7 m2, dzīvokļa pa-
līgtelpu platība – 15,7 m2, kopējā platība – 32,4 m2. Dzīvoklis ir labiekārtots 
dzīvoklis, kuram nepieciešams remonts. Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensap-
gādi (centralizētais ūdensvada tīkls), kanalizāciju (centralizētais kanalizācijas 
tīkls), centrālo apkuri, elektroapgādi, gāzi (no gāzesvada).
Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības tī-
mekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. 
Īpašuma apskati var veikt, iepriekš saskaņojot laiku ar pašvaldības dzīvojamā 
fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tālruni 26374223.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs ir 1,50 eiro par 1 m2 mēnesī, kas kopā 
ir 48,60 eiro (četrdesmit astoņi eiro un 60 centi) mēnesī. Papildus maksāja-
mi visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie maksājumi.
Izsoles solis ir 2,43 eiro (divi eiro un 43 centi). Pretendentu pieteikšanās 
termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2021. gada 14. janvā-
rim plkst. 17.00 Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Izsole notiks 
2021. gada 15. janvārī plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā.
Drošības nauda 200,00 eiro un izsoles dalības maksa 50,00 eiro iemaksājama 
līdz 2021. gada 14. janvārim plkst. 17.00 Inčukalna novada domes kontā –  
AS „SEB banka”, norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, kods  
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 – ar norādi „Izsoles Siguldas iela 1a-13, Van-
gaži, dalības maksa un drošības nauda”.

Pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavināts izsoles ob-
jekts – nekustamais īpašums, zemes starpgabals, kas atrodas Liepu ielā 7B,  
Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kadastra numurs 8064 006 
1275, un sastāv no vienas zemes vienības 0,0025 ha platībā. Nekustamā īpa-
šuma izsoles sākumcena ir 331,00 eiro (trīs simti trīsdesmit viens eiro un 
00 centu). 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Inčukalna novada pašvaldības tī-
mekļvietnes sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Īpašuma apskate 
iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar izpilddirektoru Oskaru Kalniņu pa tāl-
runi 29432381.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, viena mēneša laikā, tas 
ir, no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēst-
nesis” līdz 2021. gada 28. janvārim plkst. 18.00, jāiemaksā nodrošinājuma 
nauda 33,10 eiro (trīsdesmit trīs eiro un 10 centi) un izsoles dalības maksa  
50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centu) ar norādi „Dalības maksa un nodro-
šinājuma nauda īpašuma Liepu iela 7B, Inčukalns, izsolei” Inčukalna novada 
domes kontā: AS „SEB banka”, LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, 
vai AS „Swedbank”, LV23HABA0551006519264, Inčukalna novada dome, reģ. 
Nr. 90000068337.
Izsole notiks 2021. gada 28. janvārī plkst. 18.00 Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
Inčukalna novadā, Inčukalna novada domes administrācijas ēkā, 2. stāvā, 
priekšsēdētāja kabinetā. Samaksas kārtība – par nosolīto īpašumu jāsamaksā 
pirkuma summa pilnā apmērā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsoles solis 
ir 16,00 eiro (sešpadsmit eiro un 00 centu).
Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes vienību, starpgabalu, ir zemes-
gabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pie-
gulst atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. 
Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pašval-
dībai piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Garajā ielā 53, Egļ- 
upē, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes vienības ar 
kopējo platību 0,0614 ha, kadastra Nr. 8064 007 0221, kas reģistrēts Rīgas 
rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1357. 
Īpašuma apskate iespējama, interesentiem iepriekš saskaņojot laiku ar iz-
pilddirektoru Oskaru Kalniņu pa tālruni 29432381. Izsole notiks 2021. gada 
22. janvārī plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna 
novadā. Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. 
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 2200,00 eiro (divi tūkstoši divi sim-
ti eiro un 00 centu). Izsoles solis ir 110,00 eiro (viens simts desmit eiro un  
00 centu). Izsoles dalībniekiem nodrošinājums 220,00 eiro (divi simti divdes-
mit eiro un 00 centu) un izsoles dalības maksa 100,00 eiro (viens simts eiro 
un 00 centu) apmērā iemaksājama līdz 2021. gada 21. janvārim plkst. 17.00 
ar norādi „Izsoles dalības maksa un nodrošinājuma nauda īpašuma Garā iela 
53, Egļupe, izsolei” Inčukalna novada domes kontā: AS „SEB banka”, LV90UN-
LA0027800130800, kods UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337.
Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 
2021. gada 21. janvārim plkst. 17.00 Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna no-
vadā. Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro nedēļu laikā no izso-
les norises dienas.

Lai Latvijas jaunatnei stiprinātu piede-
rības sajūtu un mīlestību pret savu pil-
sētu, projekta „Esi līderis” ietvaros arī 
Inčukalna pamatskolas skolēni šī gada 
decembra sākumā piedalījās izsludinā-
tajā radošajā konkursā pamatskolēniem 
un vidusskolēniem „Mana pilsēta ma-
nām acīm”.

Tā uzdevums – īstenojot mūsdie-
nu tehniskajām iespējām atbilsto-

šas radošās aktivitātes, izstrādāt 
un izveidot jebkāda veida (foto 
vai video) materiālu ar rakstu-
rojošu īsu aprakstu. Konkursa 
dalībnieku darbus vērtēja žūrija, 
kuras sastāvā bija pārstāvji no 
Latvijas Uzņēmējdarbības un me-
nedžmenta akadēmijas, Biznesa 
vadības koledžas un konkursa at-
balstītājas – grāmatnīcas „Jānis  
Roze”.

Ar prieku varam paziņot, ka 65 ie-
sūtīto darbu konkurencē Inčukalna 
pamatskolas 6.b klases skolniece 
Gabriela Caune ieguvusi 2. vietu, 
pārsteiguma balvu un iespēju pre-
tendēt uz „Līdera lielo balvu” –  
bezmaksas aizraujošu un izzino-
šu pārsteiguma ceļojumu. Lepoja- 
mies!

Liene Sola n 

„Esi līderis” lielā balva
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Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Ko šodien mēs tev sacīt varam,
kad balti sniegi zemi klāj,
kad tava mūža gadu kokam
ir zelta krāsas lapa klāt?
Tik klusa, rimta katru dienu,
tik nemanāma daudziem mums,
bet, tevi satiekot, mēs jūtam –
nāk labestības strāvojums.
Un tādēļ mēs no sirds tev vēlam,
lai balta katra diena aust,
lai tavā dzīves zelta kausā
ir laimes, prieka, saules daudz.
/Lauma Daugiša/ 

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

Inčukalna novada pašvaldības policija lūdz iedzīvotājus nekāpt uz publisko ūdenstilpju 
ledus un vērīgi uzraudzīt savus bērnus, lai arī viņus pasargātu no nelaimes!

Lūdzam vecākus un skolotājus ar bērniem un pusaudžiem pārrunāt to, cik bīstamas ir rotaļas uz 
ledus un cik traģiskas sekas var būt šādai pārdrošībai. Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdenstilpēm 
neveidojas vienmērīgi, tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes vidū var būt plāna. Tāpēc cilvē-
kiem bieži veidojas maldīgs priekšstats, ka ledus ir izturīgs.

Būsim atbildīgi un neriskēsim ar savu veselību un dzīvību!

Ziemassvētku laiks
Kad vārdi, ko vēlamies teikt, tiek rakstīti sirdī, 
kad atmiņās zūd ikdienas rūgtuma garša. Kad 
atceramies būtisko. Tas ir Ziemassvētku laiks.
Lai Ziemassvētku brīnums, miers, gaišums un 
svētība ienāk arī jūsu visu dzīvē! Pensionāru 
biedrības valdes vārdā sveicu visus seniorus 

Ziemassvētkos, novēlu veselību, izturību, možu 
garu un mīļus cilvēkus blakus!

Līvija Šingele,
Inčukalna pensionāru biedrības 

valdes priekšsēdētāja


