I N Č U K A L N A

N O VA D A

PA ŠVA LD Ī B A S

I N FO RM AT Ī VA I S

I Z D EV U MS

№ 12 ( 124) 2019. G AD A 20. D EC EMBR I S

DOMES
LĒMUMI
NOVEMBRĪ

2. lpp.4

SAGAIDĀM
ZIEMASSVĒTKUS
KOPĀ

4.-5. lpp.4

JAUNĀKIE
DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

6.-7. lpp.4

PASĀKUMU UN NOTIKUMU
KALENDĀRS
8. lpp.4

Ar skanīgām dziesmām Gaujā, Vangažos un Inčukalnā
aizvadīti Ziemassvētku eglīšu iedegšanas svētki
2. decembrī ar skanīgām dziesmām, jestru roku un kāju izkustināšanu Gaujā,
Vangažos un Inčukalnā aizvadīti Ziemassvētku eglīšu iedegšanas svētki.
Kā pirmā Ziemassvētku eglīte, pulcējot lielus un mazus, tika iedegta Gaujā.
Vangažu pilsēta bija nākamā, kur, piedaloties kuplam bērnu un viņu vecāku
pulkam, svētku egle iedegās visā savā krāšņumā, bet Ziemassvētku eglīšu
iedegšanas svētki noslēdzās, iededzot Inčukalna galveno svētku egli. Par
svētku sajūtas radīšanu bija parūpējusies arī daba, priecējot ar uzsnigušo
sniegu, bet jautrību nodrošināja rūķu meitenes ar koncertuzvedumu bērniem „Rūķu ciems”.
Novēlam mierīgu un skaistu svētku gaidīšanas laiku!

Inčukalna novada pašvaldības vārdā, priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko
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NOVADA VĒSTIS
SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI NOVEMBRĪ

Sēdes protokols Nr. 18 Inčukalna
novadā, Vangažos, Meža ielā 1,
2019. gada 20. novembrī
Par
saistošo
noteikumu
Nr. 12/2019 „Sociālā palīdzība
Inčukalna novadā trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām)” apstiprināšanu. Dome
nolemj: 1. Apstiprināt Inčukalna
novada domes saistošos noteikumus Nr. 12/2019 „Sociālā palīdzība
Inčukalna novadā trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)”
saskaņā ar pielikumu. 2. Saistošie
noteikumi stājas spēkā 2020. gada
1. februārī.
Par saistošo noteikumu Nr. 13/2019
„Pašvaldības pabalsti Inčukalna novadā, neizvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus” apstiprināšanu. Dome nolemj: 1. Apstiprināt
Inčukalna novada domes saistošos
noteikumus Nr. 13/2019 „Pašvaldības
pabalsti Inčukalna novadā, neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus”
saskaņā ar pielikumu. 2. Saistošie
noteikumi stājas spēkā 2020. gada
1. februārī.
Par saistošo noteikumu Nr. 14/2019
„Pašvaldības pabalsti bārenim un
bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās Inčukalna novadā” apstiprināšanu. Dome nolemj: 1. Inčukalna novada domes saistošos noteikumus Nr. 14/2019 „Pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās Inčukalna novadā”
apstiprināt saskaņā ar pielikumu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2020. gada 1. februārī.
Par telpu nomas līguma noslēgšanu. Dome nolemj: 1. Iznomāt SIA „Fitcamp”, reģistrācijas
Nr. 40203146887, Vangažu vidusskolas sporta zāli fitnesa nodar-

bību organizēšanai piektdienās
no 2019. gada 20. novembra līdz
2020. gada 1. maijam laika posmā no
plkst. 17.00 līdz 18.00. 2. Maksa par
Vangažu vidusskolas sporta zāles
nomu tiek noteikta 2,85 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
par vienu stundu.
Par telpu nodošanu apakšnomā. Dome nolemj: 1. Atļaut SIA
„I. Laizānes ārsta prakse”, reģ. Nr.
40103937705, nodot apakšnomā telpas 183,3 kv. m platībā kopumā vai
to daļu pēc nepieciešamības Parka
ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā,
SIA „Medicīnas firma „Elpa””, reģ. Nr.
40003148067, un SIA „Dziedniecība”,
reģ. Nr. 40003074548, ārstu speciālistu konsultāciju sniegšanai un
izmeklējumu veikšanai. 2. Paredzēt,
ka apakšnomas līguma termiņš nedrīkst pārsniegt nedzīvojamo telpu
nomas līguma termiņu.
Par biedrības „Vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Runči un kaķes””
iesniegumu. Dome nolemj: 1. Piešķirt biedrībai „Vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Runči un kaķes””,
reģistrācijas Nr. 40008290790,
līdzfinansējumu projekta „Vidzemes
tautas tērpu komplektu iegādei
deju kolektīvam „Runči un kaķes””
realizācijai 10% apmērā no Lauku
atbalsta dienesta apstiprinātajām
projekta attiecināmajām izmaksām,
bet ne vairāk kā 606,11 eiro. 2. Līdzfinansējumu piešķirt ar nosacījumu, ka
pēc projekta realizācijas iegūtie pamatlīdzekļi (Vidzemes tautas tērpu
komplekti) paliek Inčukalna novada
pašvaldības īpašumā.
U. c.
Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ievērojot Fizisko personu datu
aizsardzības likumā noteikto) var iepazīties Inčukalna novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv
sadaļā „Domes sēžu protokoli”.

2019.gada 18.decembra			

Nr.21/2019
(protokols Nr.21-36.§.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr. 21/2019 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 21/2019 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu
2019. gadam””.
Izdoti saskaņā ar likumu „”Par pašvaldībām” 14., 21., 46.p. un likumu „Par
pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p., likuma „Par budžetu un
finanšu vadību” 11. un 41.p., likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.p.
1. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumus par 360
686 euro , saskaņā ar 1.pielikumu, t.sk. ieņēmumi no pašvaldības speciālā budžeta 350 000 euro.
2. Samazināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus
atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām par 94 733
euro saskaņā ar 2. pielikumu.
3. Samazināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus
2019.gadam pa struktūrvienībām un iestādēm par 94 733 euro saskaņā ar 3.pielikumu.
4. Palielināt speciālā budžeta izdevumus uz pašvaldības pamatbudžetu
350 000 euro , saskaņā ar 4.pielikumu.
A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

2019. gada DECEMBRIS
SLUDINĀJUMI
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais
īpašums, kas atrodas Inčukalna
novadā, Inčukalna pagastā, Meža
Mierā, „Otrais Straujupītes ceļš
3”, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 455 kv. m, uz
kura atrodas nenoskaidrotas piederības būve, platība nav zināma
(būve netiek iekļauta vērtēšanas
objekta sastāvā). Nekustamais
īpašums reģistrēts Rīgas rajona
tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 0058
6111, nekustamā īpašuma kadastra
Nr. 8064 008 0173. Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot
laiku ar Inčukalna novada domes
izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, tālr.
29432381.
Izsole notiks 2020. gada 17. janvārī plkst. 14.00 Inčukalnā, Atmodas ielā 4. Izsoles noteikumi
elektroniski pieejami Inčukalna
novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
arī Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba
laikā no sludinājuma publicēšanas
brīža līdz 2020. gada 17. janvārim
plkst. 14.00.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 2200,00 eiro (divi tūkstoši
divi simti eiro, 00 centu). Izsoles solis
ir 150,00 eiro (viens simts piecdesmit eiro un 00 centu). Izsoles dalībniekiem nodrošinājums 220,00 eiro
un izsoles dalības maksa 50,00 eiro
apmērā iemaksājama līdz 2020. gada
17. janvārim plkst. 14.00 ar norādi „Izsoles nodrošinājums un dalības maksa „Otrais Straujupītes
ceļš 3”” Inčukalna novada domes
kontā: AS „SEB banka”, LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X,
reģ. Nr. 90000068337.
Pretendentu pieteikšanās termiņš –
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 17. janvārim
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Pirkuma
maksas samaksa veicama divu ka-

lendāro nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

lendāro nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tiek pārdots Inčukalna novada
pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Plānupes ielā 29A, Inčukalnā, Inčukalna
pagastā, Inčukalna novadā, kas
sastāv no zemes vienības ar kopējo
platību 0,3933 ha, kadastra Nr. 8064
006 0715, un noliktavas, kadastra Nr.
8064 006 0705001, 488,8 kv. m platībā, kas reģistrēts Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Inčukalna
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 100000531597. Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot
laiku ar Inčukalna novada domes
izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, tālr.
29432381.
Izsole notiks 2020. gada 24. janvārī plkst. 14.00 Inčukalnā, Atmodas ielā 4. Izsoles noteikumi
elektroniski pieejami Inčukalna
novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
arī Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba
laikā no sludinājuma publicēšanas
brīža līdz 2020. gada 24. janvārim
plkst. 14.00.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 28 600,00 eiro (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti eiro,
00 centu). Izsoles solis ir 500,00 eiro
(pieci simti eiro un 00 centu). Izsoles dalībniekiem nodrošinājums
2860,00 eiro un izsoles dalības
maksa 100,00 eiro apmērā iemaksājama līdz 2020. gada 24. janvārim plkst. 14.00 ar norādi „Izsoles
nodrošinājums un dalības maksa
„Plānupes iela 29A”” Inčukalna novada domes kontā: AS „SEB banka”,
LV90UNLA0027800130800, kods
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337.
Pretendentu pieteikšanās termiņš –
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 24. janvārim
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Pirkuma
maksas samaksa veicama divu ka-

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tiek pārdots Inčukalna novada pašvaldībai piederošais nekustamais
īpašums, kas atrodas Plānupes
ielā 31, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kas sastāv
no zemes vienības ar kopējo platību
6630 kv. m un angāra (angārs dedzis),
kadastra apzīmējums 8064 006 0718
001, 468,5 kv. m platībā, kas reģistrēts
Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1000 00517 5964 ar
kadastra Nr. 8064 006 0718. Īpašuma
apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes
izpilddirektoru Oskaru Kalniņu, tālr.
29432381.
Izsole notiks 2020. gada 31. janvārī plkst. 14.00 Inčukalnā, Atmodas
ielā 4. Izsoles noteikumi elektroniski
pieejami Inčukalna novada pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv
sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi
paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles
noteikumiem var arī Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā,
domes darba laikā no sludinājuma
publicēšanas brīža līdz 2020. gada
31. janvārim plkst. 14.00.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 16 400,00 eiro (sešpadsmit tūkstoši četri simti eiro,
00 centu). Izsoles solis ir 500,00
eiro (pieci simti eiro un 00 centu).
Izsoles dalībniekiem nodrošinājums
1640,00 eiro un izsoles dalības
maksa 100,00 eiro apmērā iemaksājama līdz 2020. gada 31. janvārim plkst. 14.00 ar norādi „Izsoles
nodrošinājums un dalības maksa
„Plānupes iela 31”” Inčukalna novada domes kontā: AS „SEB banka”,
LV90UNLA0027800130800, kods
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337.
Pretendentu pieteikšanās termiņš –
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020. gada 31. janvārim
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro
nedēļu laikā no izsoles norises dienas.

BŪVVALDES PAZIŅOJUMS
Līdz šā gada beigām
jāiesniedz pirmreizējais
decentralizētās
kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājums
Visiem Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā
nekustamā īpašuma īpašniekiem vai
valdītājiem līdz 2019. gada 31. decembrim jāiesniedz decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam pirmreizējais decentralizētās
kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
apliecinājums.
Šādu prasību nosaka Inčukalna novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4/2019 „Par decentralizētās
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu, uzskaites un kontroles kārtību
Inčukalna novada pašvaldībā”. Sods
par šo noteikumu neievērošanu ir

350–1400 eiro.
Ar saistošajiem noteikumiem var
iepazīties un reģistra apliecinājuma
veidlapa atrodama Inčukalna novada tīmekļvietnē sadaļā „Pašvaldība” – „Dokumenti” – „Saistošie noteikumi” (https://www.incukalns.lv/
upload/File/saistosie%20decentralizeto%20kanalizaciju.pdf).

No 2020. gada janvāra
visa būvniecības
dokumentācijas aprite
notiks tikai elektroniski
Būvniecības likuma 21. pants paredz,
ka ar 2020. gada 1. janvāri visa būvniecības procesa dokumentācijas aprite notiks tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Dokumentu elektroniska aprite ļaus
ikvienam būvniecības procesa dalībniekam neatkarīgi no viņa atrašanās vietas sev ērtā, ātrā un efektīvā
veidā bez papildu administratīvā
sloga saņemt valsts nodrošinātos
elektroniskos pakalpojumus BIS.
BIS ir elektroniska vide, kurā tiek
nodrošināta informācijas aprite
starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar
būvniecības procesu un reģistriem
saistītie elektroniskie pakalpojumi.
Būvniecības valsts kontroles birojs
ir sistēmas pārzinis no 2017. gada
1. janvāra. BIS darbību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 438
„Būvniecības informācijas sistēmas
noteikumi”.
Būvniecības valsts kontroles birojs

2019. gada DECEMBRIS
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Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Vīnē izzina
pilsētvides plānošanas labo praksi
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko saskaņā ar domes lēmumu no 27. līdz 29. novembrim
bija devies komandējumā uz Austrijas
galvaspilsētu Vīni, lai piedalītos Rīgas
plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas
vizītē, kuras mērķis bija gūt plašāku
priekšstatu par Vīnes pilsētvides plānošanas labo praksi un pilsētas metropoles areāla pārvaldības pieejām. Vienlaikus ar šo vizīti stiprināta arī ESPON
projekta „MISTA” partneru sadarbība.
Vizītes laikā vietējo speciālistu pavadībā apmeklēti un tuvāk iepazīti
vairāki nozīmīgi projekti: Vīnes Centrālā stacija un mobilitātes punkta
koncepts „Smarter Together” ar tā
pilotprojektu, jaunais pilsētas kvartāls
„Sonnwendviertel”, kā arī kompetenču
centrs „Smart City Vienna” un inovatīvais pilsētvides attīstības projekts
„Seestadt Aspern”.
Rīgas plānošanas reģiona pieredzes
apmaiņas dalībnieki apmeklēja Vīnes
pilsētas attīstības plānošanas departamentu, kur Vīnes pilsētas vecākais
stratēģiskais plānotājs iepazīstināja
ar Vīnes pilsētas un ar to saistītās funkcionālās telpas jeb metropoles areāla
pārvaldības pieeju un attīstības plānošanu, departamenta lomu plānošanas
procesos un iesaistīto pušu sadarbības organizēšanā.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko: „Vizītes dalībnieki guva priekšstatu par kvartāla

attīstības principiem un attīstību
sekmējošo mājokļu politiku, kas veido
visaptverošu un atbalstošu priekšnosacījumu kopumu investoru piesaistei, darbības pieejai un investīcijām,
mērķējot uz pilsētas dzīvojamā fonda
ilgtspējīgu attīstību un pieejamību.
Vizītes noslēgumā tika iegūta vērtīga
pieredze, apmeklējot Vīnes pilsētas
institūcijas – kompetenču centru „Urban Innovation Vienna”, kas mērķtiecīgi izveidots, lai ar stratēģisku rīcību
kopumu atbildētu uz jau pastāvošajiem un nākotnes izaicinājumiem Vīnes
metropolē. Sadarbībā ar politikas, administrācijas, biznesa un pētniecības
lēmumu pieņēmējiem kompetenču
centrs izstrādā novatoriskas stratēģijas dažādo un sarežģīto izaicinājumu
pārvarēšanai, pilsētas un reģiona viedai, efektīvai un vienlaikus ilgtspējīgai
attīstībai, gādājot par nozaru savstar-

pēju integritāti pilsētas un reģiona attīstības mērķu īstenošanā.”
Vizīti noslēdzošā programmas sadaļa
bija veltīta Eiropā plaši pazīstamajam un pašlaik vienam no Eiropā vērienīgākajiem pilsētvides attīstības
projektiem „Seestad Aspern” – tika
apmeklēts Vīnes pilsētas kvartāls
ezera krastā. Tas ir lielmēroga pilsētvides attīstības projekta rezultāts
kādreizējā lidlauka teritorijā, kurā līdz
2028. gadam paredzēts nodrošināt
dzīvesvietu ap 20 000 iedzīvotāju un
līdzvērtīgu skaitu darbavietu, attīstot
daudzveidīgu kvartālu ar vienotu kvartāla daļas savienojošo labiekārtojumu
un reizē attīstot arī katram kvartāla
pagalmam individuāli stilizētu risinājumu.
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Ziemassvētku izstāde Vangažu Kultūras namā
Es aizdedzu garu skalu,
Man jāada garas zeķes;
Drīz izdega garais skals,
Drīz zeķīti noadīju.
/L. t. dz./
Vangažu Kultūras namā 13. decembrī
durvis vēra Ziemassvētku izstāde.
Nākamais gads pēc Austrumu horoskopa ir Žurkas gads, tādēļ izstādē ir
aplūkojami Inčukalna novada Mūzikas
un mākslas skolas Vizuāli plastiskās
mākslas nodaļas audzēkņu darbi, kuros attēlotas žurkas – dažādu profesiju pārstāves.
Skolas audzēkņi savos darbos ir
attēlojuši arī neiztrūkstošo Ziemassvētku elementu – eglīti. Izstādi papildina keramikas svečturi
un gaismas bumbas. Savu pūra
lādi atvērušas un ar saviem tamborētajiem un adītajiem lakatiem ir
dalījušās Inčukalna novada čaklās
rokdarbnieces. No daudzkrāsainajiem lakatiem tika uzburta krāšņa
Ziemassvētku egle.
Neaizmirstot latviskās tradīcijas,
izstādē ir aplūkojamas adītās zeķes. Zeķes ir adītas pēc visu Latvijas
novadu senajiem rakstiem, bet visvairāk – pēc Kurzemes rakstiem, jo
tie ir vislielākie un tas ir liels izaicinājums adīt tieši šādas zeķes. Interesantas ir zeķes ar autentiskajiem
dažādu ziedu rakstiem.
Liels paldies par atsaucību Rotai

Šalkovskai, Sarmītei Bratuškai, Margaritai Davidenko, Līvijai Pētersonei,
Lienei Pustovajai, Ausmai Gulbei,
Drosmai Krastiņai, Rutai Litviņukai,
Tatjanai Kozlovai, Ilzei Kopmanei,
Ingūnai Lindei, Marijai Vītolai un

mākslas skolas audzēkņiem! Lai nākamajā gadā vēl radošāks mākslinieciskais gars un daudz skaistu darbu
turpina priecēt gan lielus, gan mazus!
Inguna Zirne,n
Vangažu Kultūras nama vadītāja

Gads tuvojas noslēgumam, laiks
plānot 2020. gadu
Atskatoties uz nozīmīgākajiem Inčukalna novada pašvaldības darbiem
2019. gadā, ir skaidrs, ka ir padarīts
daudz, tomēr tas nav iemesls, lai apstātos. Tas ir stimuls, lai paveiktu vēl
vairāk. Paldies visiem Inčukalna novada
iedzīvotājiem, kuri visa gada garumā
izrādīja interesi par sava novada attīstību, izteica vērtīgus un pamatotus ieteikumus vai arī vienkārši pauda savu
viedokli par sabiedrībai nozīmīgiem
jautājumiem.
Paldies domes deputātiem, izglītības iestāžu pedagogiem un to tehniskajiem darbiniekiem, pašvaldības
uzņēmumu un iestāžu vadītājiem un
darbiniekiem, mūsu māksliniekiem,
sportistiem un radošajiem kolektīviem, biedrībām un uzņēmējiem, kā
arī visiem citiem, kuri ar savu ikdienas
darbu dažādos līmeņos ir veicinājuši
Inčukalna novada attīstību. Es ticu,
ka nākamajā gadā kopīgiem spēkiem
spēsim paveikt vēl vairāk.
Runājot par aktuālajiem darbiem, jau
kopš septembra tika apkopoti darāmie darbi, projekti, idejas, kā arī nepaveiktie darbi vēl šī gada budžeta
ietvaros, izdalītas prioritātes, kā re
zultātā ir pieņemts un apstiprināts
2020. gada Inčukalna novada pašvaldības budžets. Vēlos izteikt pateicību
visiem, kuri padalījās tā sagatavošanā.
Inčukalna novada domes centralizētās grāmatvedības un p/a „Sociālās
aprūpes māja „Gauja”” konsolidētā
budžeta ieņēmumu kopējais apjoms
2020. gadam ir 9 183 344 eiro, kopējie
izdevumi ir plānoti 9 548 017 eiro apmērā. Inčukalna novada pašvaldības
budžeta izdevumu pārsniegums pār
ieņēmumiem ir 364 673 eiro, kas tiks
segts no budžeta līdzekļu atlikuma
uz 2019. gada 31. decembri. Nākamā

gada budžetu es vērtētu kā stabilu,
tas nodrošinās pašvaldības funkciju
izpildi, un tam ir potenciāls veicināt
izaugsmi.
Jāmin, ka lielākie budžeta izdevumi
plānoti izglītības iestāžu uzturēšanai,
ar izglītību saistīto pasākumu finansēšanai 2020. gadā paredzēts izlietot
3 383 520 eiro, kas ir 35% no plānotajiem kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, tajā skaitā valsts budžeta
mērķdotācijas un dotācijas apjoms,
kas paredzēts 2020. gada astoņiem
mēnešiem pedagogu darba atlīdzībai.
Sociālajai aizsardzībai no Inčukalna
novada pašvaldības pamatbudžeta
izdevumiem plānoti 1 448 546 eiro jeb
15% no pašvaldības pamatbudžeta izdevumu kopējā apjoma. Savukārt 10%
no pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem veido izdevumi atpūtai, sportam
un kultūrai, un tie ir 985 389 eiro. Plašāk par pašvaldības budžetu novada
iedzīvotājiem būs iespēja uzzināt nākamajā informatīvā izdevuma numurā,
kā arī pašvaldības tīmekļvietnē www.
incukalns.lv sadaļā „Budžets”.
Pavisam drīz būs klāt ilgi gaidītie Ziemassvētki, tie ir cilvēka iekšējās gaismas svētki. Šajā svētku laikā novēlu,
lai visās mājās un ģimenēs ienāk saticība un miers. Esmu pārliecināts, ka šo
svētku nozīmība vai lielums nav izmē
rāms dāvanu vērtībā, bet gan savstar
pējā mīlestībā un patiesumā, aicinu
par to atcerēties un padomāt, brīžos,
kad būsim kopā ar saviem bērniem, radiem, draugiem un senioriem. Lai jaunais gads mums visiem nāk ar labām
pārmaiņām visā novadā, veselību un
izturību! Laimīgu 2020. gadu!
Ar cieņu
Aivars Nalivaiko, n
Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs
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Inčukalna Tautas namā aizvadīti daudzveidīgi pasākumi

Ir sajūta, ka decembris ir pasūtījis
ātrgaitas kamanas un mūs visus tur
sasēdinājis. Un mēs joņojam, ka tikai
paspētu laikā uz izvēlētajām pieturvietām. Bet tik ļoti gribētos mieru un izbaudīt Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Tas noteikti nav attiecināms uz mūsu
mazajiem bērniem, kuriem tā patīk šī
decembra spozme, kņada un neviltota laimes sajūta, ko piedzīvojām
jau 2. decembrī, kad sasnidzis bija
pamatīgs pirmais sniegs un novadā
kopā ar dziedošajiem puķu rūķiem
iedegās egle Gaujā pie PII „Lapsiņa”,
Vangažu pilsētā pie kultūras nama
un mūsu Inčukalnā pie tautas nama.
Pat īsts sniegavīrs nostājās pie Inčukalna egles! Tā bija lieliska dāvana
inčukalniešiem, un tas pēdējos gados
negadās tik bieži.
Šogad nedaudz agrāk nekā citus gadus deju kolektīvs „Virši” kopā ar
uzticamiem draugiem – tautas deju
ansambli „Pērle”, vidējās paaudzes
deju kolektīviem „Rits”, „Rīdzenieks”,
„Madara”, „Augšup”, „Runči un kaķes”, kā arī senioru deju kolektīviem
„Sendancis”, „Labāko gadu virši” un
pašiem brašākajiem mūsmāju „Minkānu” dejotājiem – ierībināja ikgadējo
vilku mēneša sadancošanās koncertu. Tā ir īpaša gaisotne un enerģija, ko
rada latviskuma, ritma, mūzikas, grācijas un fiziskās varēšanas kopums!

Tautas deju tradīcijas gadu gaitā
Inčukalnā ir sevi pierādījušas, un tik
daudzi kolektīvi ar prieku atsaucas uz
„Viršu” vadītāja Andra Briņķa aicinājumu braukt uz Inčukalnu. Un koncerta noslēgumā izskanēja aicinājums:
„Tiksimies maijā Inčukalna 11. deju
svētkos!”
3. adventes priekšvakarā ļaudis pulcējās uz labdarības koncertu „Mazu
brīdi pirms lielās gaismas” ar uzaicinājumu: atver savu sirdi, vienkārši
pasniedz draudzīgu roku savam vistuvākajam, savam kaimiņam un kopā

atnāciet uz Inčukalna Tautas namu
14. decembrī. Šī sirsnīgā un mīlestības piepildītā projekta autore Kristīne Zilicka uzrunāja mūsu dziedošos
un muzicējošos domubiedrus Līvu
Indričevu, Andžeju Rancēviču, Armandu Pētersonu, Arvīdu Brensonu,
Maiju Bajarunieti, kā arī savas meitas māsiņas Karinu Paulu un Aneti
Keitu. Pasākumu kuplināja mūsu kori
„Atblāzma” un „Mežābele”. Tas bija
divu mēnešu radoša darba rezultāts.
Zinot, ka jau vairākus gadus Andra
Bērziņa Inčukalna iedzīvotāju pado-

Inčukalna pamatskolas skolēni
Inčukalna bibliotēkā dekorē piparkūkas

Inčukalna bibliotēkā 16. decembrī
viesojās Inčukalna pamatskolas
1.a un 1.b klases skolēni ar savām
skolotājām Ivitu Akmentiņu un
Antru Upīti.

Bērni ar lielu interesi klausījās bibliotēkas vadītājas Jeļenas Ozoliņas
lasītajā fragmentā no Margaritas Stārastes grāmatas „Ziemas pasaka” par
piparkūku vīriņu Kraukšķīti. Pēc pasa-

kas noklausīšanās bērni ar lielu degsmi ķērās klāt pie bibliotēkas sarūpēto
piparkūku izdaiļošanas ar glazūrām.
Jeļena Ozoliņa,n
Inčukalna bibliotēkas vadītāja

Vangažu bibliotēkā līdz decembra beigām atvērta
„Baltā eņģeļa darbnīca”
Vangažu bibliotēkā līdz decembra beigām atvērta „Baltā eņģeļa darbnīca”,
kurā savus svētku noformējumus un apsveikumu kartītes jau pagatavojuši vairāki Vangažu bērni.
„Baltā eņģeļa darbnīcā” gaidīts ikviens, kurš vēlas iesaiņot dāvaniņas, izveidot un noformēt apsveikuma
kartītes, bet jo īpaši gaidīti bērni ar vecākiem un vecvecākiem. Par materiāliem, kas nepieciešami kartīšu un
svētku noformējuma sagatavošanai, ir parūpējusies Vangažu bibliotēka. Būsiet mīļi gaidīti!

mes vārdā uzrunā novada ļaudis Ziemassvētku labdarībai, aicinot sarūpēt
dāvanas novada vientuļajiem cilvēkiem, kuri ir priecīgi par katru apciemojumu, uzaicinājām inčukalniešus
iesaistīties iniciatīvā. Ļaudis negaidīti dāsni atsaucās uz šo aicinājumu.
Notikumu vēl sirsnīgāku darīja ziņa,
ka Inčukalna iedzīvotāju padomes
dažādajiem labajiem darbiem mūsu
novadā ir jau 5 gadi. Arī mums tas bija
patīkams pārsteigums. Andra Bērziņa
pastāstīja, ka šogad paredzēts apciemot 50 cilvēkus un iepriecināt ar sa-

rūpētajām veltēm. Domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko visiem pateicās par labajiem darbiem un novēlēja
labu veselību un darbīgu 2020. gadu.
Tā bija laba sajūta – kopā mēs varam!
Gadumijā gribas samīļot visus mūsu
draugus, kolēģus, domubiedrus un
pateikt lielu paldies par to, ka jūs
esat, un novēlēt tā klusi: laimīgu jauno gadu! Jo viss taču būs atkal no
jauna!
Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Vangažos priecē Ziemassvētkiem
veltīts uzvedums un koncerts

13. decembrī Vangažu Kultūras namā
izskanēja Ziemassvētku koncertuzvedums „Brīnumu cimdiņš”, kurā, uzburot pasaku gaisotni, ar brīnišķīgiem
priekšnesumiem skatītājus priecēja
bērni no Vangažu Kultūras nama amatierkolektīviem.
Skatītājiem bija iespēja vērot dejas
un klausīties dziesmas, kā arī viņi
varēja parādīt savu erudīciju plašajā
pasaku klāstā, atminot mīklas un nosaucot pareizos pasaku nosaukumus.
Ar priekšnesumiem uzstājās bērnu

vokālie ansambļi „Pumpuriņi”, „Karuselis”, kā arī bērnu deju kolektīvs „Pīlādzītis” un teātra studija „Pigoriņi”.
Koncertuzveduma noslēgumā parādījās pasaku feja, kura katru dalībnieku
apbalvoja ar gardu dāvanu no burvju
lādes.
Savukārt 18. decembrī uz kultūras
nama skatuves pulcējās zvanu ansamblis „Primus”, kas ar brīnišķīgām
zvanu melodijām un Ziemassvētku
mūzikas skaņām ieskandināja šo kluso, svēto pirmssvētku laiku, radot
klausītājos vēlmi klausīties vēl un vēl.
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„Jauno jātnieku skola” vēlas kļūt
par modernāko jātnieku sporta centru Austrumeiropā
Šovasar Inčukalna novadā strādājošā
sporta bāze „Jauno jātnieku skola” saņēma nacionālās sporta bāzes statusu.
Sporta bāzes valdes priekšsēdētāja Elīna
Dzenuško atzīst, ka šī statusa piešķiršana ļauj justies novērtētiem un mudina
neapstāties pie sasniegtajiem mērķiem.
Ko „Jauno jātnieku skolai” nozīmē
nacionālās sporta bāzes statusa iegūšana?
Protams, ka pats svarīgākais ir apziņa,
ka esam novērtēti un atzīti. Tas ir solis
uz augšu, kas motivē mūs strādāt vēl
cītīgāk. Līdz ar šī statusa iegūšanu saskaņā ar likumu iegūstam nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidi būvēm, kuru
darbība ir tieši saistīta ar zirgu sportu,
tomēr, salīdzinot ar Rīgas un citām pilsētas sporta bāzēm, šī summa lauksaimniecības būvēm nav liela.
Vai pēc nacionālās sporta bāzes
statusa iegūšanas kaut kas mainīsies „Jauno jātnieku skolā”?
Noteikti palielināsies mūsu entuziasms strādāt. Mēs rādām labu piemēru mūsu audzēkņiem, un viņiem ir
lepnums gan mācīties „Jauno jātnieku
skolā”, gan arī palīdzēt sacensību organizēšanā. Tagad viņi mācās nacionālajā sporta bāzē!
Kāds un cik ilgs bija ceļš līdz šāda
statusa iegūšanai?
Nacionālās sporta bāzes statusa ie-

gūšana mums aizņēma divus gadus.
Bija jānokārto visi birokrātiskie darbi,
kā arī jāiztur Izglītības un zinātnes
ministrijas pārbaudes, kas pētīja arī
sporta centra atbilstību un izskatīja
citu instanču atzinumus. Nekas papildus mums nebija jāceļ, jo jau šobrīd
visas sportam paredzētās būves tiek
uzturētas kārtībā un gatavībā rīkot
sacensības.
Kādi ir „Jauno jātnieku skolas” nākotnes plāni?

Plānojam attīstīties tālāk, piemēram,
piedāvājot mūsu skolā apmācības arī
citās zirgu sporta disciplīnās. Nedomājam apstāties arī infrastruktūras
attīstībā, jo mēs vēlētos kļūt par modernāko jātnieku sporta centru Austrumeiropā.
Kā Jūs vērtējat valsts atbalstu jāšanas sportam?
Mēs priecātos, ja valstij būtu iespēja
ieguldīt vairāk līdzekļu jāšanas sporta
attīstībā. Ir žēl redzēt sludinājumus,

kuros tiek vākti ziedojumi, lai palīdzētu mūsu talantīgajam paraolimpietim Rihardam Snikum aizbraukt uz
sacensībām ārzemēs. Daudzi jātnieki
ar labu potenciālu paši meklē un piesaista sponsorus, lai startētu lielajās
sacensībās. Domāju, Latvijas himna
starptautiskajā arēnā skanētu daudz
biežāk, ja jātnieki saņemtu lielāku atbalstu šī sporta veida attīstībai.
Vai iztikšanai finansējumu „Jauno
jātnieku skola” gūst no kādiem projektiem, valsts atbalsta vai nopelnāt paši?
Salīdzinot ar citiem sporta veidiem,
valsts atbalsts jāšanas sportam ir
mazs. Jāšanas sporta attīstība ir
atkarīga no privātām investīcijām
un naudas piesaistes no sponsoriem.
Pēdējos gados arī valsts nodokļu politikas rezultātā atbalstītāju skaits
sarūk, jauno sponsoru piesaiste kļūst
grūtāka. Konkūrs ir olimpiskais sporta veids, un mūsu uzdevums ir atgādināt par to un popularizēt šo sportu.
Mēs piesaistām sponsorus, jo vairāk
cilvēki dzird par jāšanas sacensībām
un atnāk apskatīties klātienē, jo lielāka interese cilvēkiem parādās.
Kā Jūs novērtētu interesi par jāšanas sportu Inčukalna novadā?
„Jauno jātnieku skolu” pastāvīgi apmeklē vairāk nekā 60 audzēkņu, bet
katru mēnesi ierodas arī jauni inte-

resenti, kas vēlas iemācīties jāšanas
prasmi. Daļa audzēkņu ir no Inčukalna
novada, un mūsu novadniekiem tiek
piedāvātas arī atlaides. Uz „Jauno
jātnieku skolu” izjādēs brauc arī ģimenes no Rīgas, Valmieras un citām pilsētām, lai pavadītu brīvo laiku dabā.
Lielākoties mācās jāt bērni, taču ir arī
pastāvīgie klienti, kuri sāka savas jāšanas gaitas jau apzinātā vecumā, lai
īstenotu bērnības sapni. Es uzskatu,
ka sākt savu attiecību ceļu ar zirgiem
nekad nav par vēlu!
Kas Jūs noveda pie zirgiem un jāšanas sporta?
Zirgs ir majestātisks un gudrs, tas piesaista un vilina. Strādāt jāšanas skolā
ir interesanti, jo konkūrs iedvesmo,
parāda cilvēka dabu un gribasspēku.
Darba gaitas „Jauno jātnieku skolā”
sāku pirms pieciem gadiem, un katrs
gads ir bagāts ar jauniem izaicinājumiem.
Cik bez „Jauno jātnieku skolas”
Latvijā vēl ir šādas skolas/apmācību vietas, kur kvalitatīvi var trenēties jāšanā ar zirgiem?
Latvijā ir vairāk nekā 70 jāšanas
sporta klubu, to starpā ir gan lieli
klubi, gan ģimenes, kurās jāj vairākas paaudzes. Trenēties var dažādās
vietās.
Aila Ādamsone, n
sabiedrisko attiecību speciāliste

Baltu ziemu gaidot
Gada tumšākajā laikā svinam svētkus,
iededzam sveces, pieminot cilvēkus un
notikumus, un ilgojamies pēc baltiem
Ziemassvētkiem, kas vairs nav tālu.
Inčukalna pamatskolā tumsu un vienmuļību mēģinām aizgaiņāt ar daudzveidīgu darbošanos. Mēneša laikā ir bijuši
raibumraibi notikumi, nu gluži kā latviešu rakstainie dūraiņi.
Šajā laikā skolā aizvadīta „Drošības
diena”. Pirmās mācību stundas laikā
skolā skanēja trauksmes signāls, un
visi skolēni un skolotāji evakuējās. Pēc
skolas pārbaudīšanas un skolēnu atgriešanās telpās ikvienā klasē notika
izglītojoša nodarbība. Arī šogad skolu
ar saviem padomiem draudzīgi atbalstīja Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības vīri – Rihards Keišs,
Andrejs Asītis un Jānis Liepiņš. Jautājumus par administratīvo un kriminālo
atbildību ar pusaudžiem pārrunāja Reģionālās pašvaldības policijas inspektori Mārtiņš Jankovskis un Aigars Zunde, bet Jaunsardzes inspektore Lāsma
Lūse stāstīja par Jaunsardzes nozīmi
un darbību Latvijā.
Biedrība „Inčukalna izaugsmei” pirmo
klašu bērniem dāvināja atstarojošas
vestes ar skolēna vārdu, lai mūsu jaunākie diennakts tumšajā laikā būtu labāk pamanāmi. Savukārt ikdienu darīt
gaišāku un interesantāku mums ļoti
palīdz programma „Latvijas skolas
soma”. Šomēnes 1.ab un 2.ab klase

piedzīvoja nodarbību „Stikla pūtēju
profesija laiku lokos”, 2.–4. klašu skolēni devās netradicionālā, emocionālā un atklājumiem bagātā ekskursijā
„Dzīvnieki Latvijas dabā un kultūrā”,
kas norisinājās Rīgas zooloģiskajā
dārzā, bet 5.–7. klašu skolēni izbaudīja
virtuālo planetāriju – uzliekot virtuālās
realitātes brilles, skolēniem bija iespēja ielūkoties astronomijas un dabaszinātņu pasaulē un izjust vēl nebijušas
emocijas. Bērni varēja virtuāli ceļot
kosmosā, iepazīt Visumu, Saules sistēmas planētas un doties aizraujošā
ceļojumā vēstures un mākslas pasaulē.
Šādi pasākumi liek skolēniem biežāk
un nopietnāk aizdomāties par karjeras
izvēli. Lai palīdzētu bērniem izdarīt pareizo izvēli, sākot ar šo mācību gadu,
skolā ir iespēja iegūt arī individuālu
konsultāciju par karjeras izvēli pie pedagoga karjeras konsultanta.
Pēc rudens brīvlaika, 28. oktobrī, skolā
norisinājās starpdisciplinārā diena, kuras laikā kopā strādāja dažādu priekšmetu skolotāji. Rezultātā ir tapuši
vizuāli materiāli, kas liecina par to, ka
mūsu skolēniem ir skaidri saprotami
iekšējās kārtības noteikumi, kuri bija
šīs dienas kopīgā tēma.
Lāčplēša diena Inčukalna pamatskolā
vienmēr saistās ar latviešu karavīru
dziesmām un lāpu gājienu. Arī šoreiz
skanēja patriotiskas dziesmas – skolas
aktu zālē solists Andris Daņiļenko izpildīja karavīru dziesmas skolas pūtēju

Ar Erasmus+ kursos apgūtajām prasmēm septiņi skolotāji dalījās praktiskajās nodarbībās, kurās piedalījās visi skolas skolotāji.
Stundās tiek pielietotas iegūtās zināšanas.

orķestra pavadījumā. Pirmās dziesmas
„Labvakar, Latvija” vārdu un melodijas
autors Aivis Liepiņš ir mūsu skolas absolvents un arī mūsu bijušo skolēnu tētis; bija patīkami viņu satikt mūsu skolā. Šī gada lāpu gājienā piedalījās ļoti
daudzi skolēni kopā ar skolotājiem un
vecākiem, kā arī skolas absolventi. Svinīgajā brīdī pie Kārļa Zāles pieminekļa
Inčukalna Vecajos kapos, kad skanēja
Inčukalna novada domes priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko uzruna un Antas
Eņģeles izpildītās latviešu tautasdziesmas, sajutāmies piederīgi Latvijai.
Jau otro gadu, Lāčplēša dienas lāpu
gājienu gaidot, veidojam spēli, lai mūsu
skolēni labāk iepazītu Inčukalnu un
Latviju. Šogad likām lietā zināšanas,
kas tika gūtas „Erasmus+” (līguma numurs – 2019-1-LV01-KA101-060156)

„Soli pa solim augšup” kursos Krētā,
kur skolēnu brīvlaikā piedalījās septiņi
Inčukalna pamatskolas skolotāji.
Izmantojot mobilo aplikāciju „Actionbound” tika veidota spēle, kurā
piedalījās deviņas komandas no 5. līdz
9. klasei, kopā ap 50 spēlētāju. Spēles gaitā bija jāizmanto viens mobilais
tālrunis un viss radošums un attapība,
kas piemīt mūsu skolēniem. Veicot uzdevumus un atbildot uz jautājumiem
par Inčukalna un Latvijas vēsturi un ikdienu, skolēni krāja punktus, un rezultātā tika noskaidroti visradošākie un
ar vislabāko lasītprasmi apveltītie (jo
uzdevumi bija jālasa uzmanīgi – tie tika
ieskaitīti tikai tad, ja bija izpildīti precīzi). Jaunākajā grupā visveiksmīgākā
un radošākā izrādījās 5.b klases komanda ar nosaukumu „Lāčplēši – 103”,

bet vecākajā grupā uzvarēja 9. klases
komanda „Bērzi”, kas patiešām izcēlās
ar savu radošumu uzdevumu veikšanā.
Spēlē bija uzdevumi: atrast precīzu atrašanās vietu (pēc GPS koordinātām),
ierakstīt video, atbildot uz jautājumu,
ierakstīt audioatbildes, veikt interviju
ar garāmgājējiem, izvēlēties pareizo
atbilžu variantu pēc informācijas izlasīšanas, nofotografēties konkrētā vietā
utt. Visas komandas atzina, ka spēle
ir bijusi interesanta un izglītojoša; visi
izteica vēlēšanos šādu spēli izmantot
arī mācību stundās.
Nenogurstoši turot galvu augšā, ejam
pretī baltai ziemai, un visiem priecīgus
un sirds siltus svētkus!
Inčukalna pamatskolas
skolotāju vārdā
Zinta Nolberga n
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2019. gada DECEMBRIS
Saistošie noteikumi Nr. 9/2019

Saistošie noteikumi Nr. 8/2019

2019. gada 18.decembris 		

			

(protokols Nr.21, 9.§)

2019. gada 18.decembris		

„Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā
publisko pasākumu norises vietās Inčukalna novadā”

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta trešo daļu, likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtību izbraukuma
tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās
Inčukalna novada administratīvajā teritorijā un
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.
2. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību
izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu
norises vietās drīkst veikt tikai tie komersanti, kas saņēmuši vienreizēju, Inčukalna novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās publiskos pasākumos (turpmāk – Atļauja). Atļauja tiek izsniegta
uz noteiktas formas veidlapas (1. pielikums).
3. Atļauju pašvaldība izsniedz alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecības vietās publiskos pasākumos – fizisko
vai juridisko personu plānotos un organizētos
sabiedrībai pieejamos svētku, izklaides vai atpūtas pasākumos publiskā vietā neatkarīgi no
īpašuma piederības.
4. Atļauju neizsniedz reliģisko svētku un piemiņas pasākumu, bērnu un skolēnu svētku un
sporta pasākumu norises vietās.
5. Atļauju var saņemt tikai tie komersanti, kuri
papildus alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību
publiskos pasākumos.
6. Lai saņemtu Atļauju, Inčukalna novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Inčukalna novada domē vai kancelejā Vangažu pilsē-

2019. gada 18.decembris		

tas pārvaldē komersants iesniedz iesniegumu
(iesnieguma veidlapa – 2. pielikums) un tam
pievieno šādus dokumentus:
6.1. speciālās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības atļaujas (licences) apliecinātu kopiju;
6.2. rakstisku piekrišanu no pasākuma rīkotāja
(izņemot, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība).
7. Atļauju izsniedz uz konkrētā pasākuma
norises laiku, kas nav ilgāks par 7 (septiņām)
kalendāra dienām.
8. Atļauju izsniedz, ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un nav citos normatīvajos
aktos noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai.
9. Atļauju vai atteikumu komersantam izsniedz
ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu nepieciešamo
dokumentu saņemšanas dienas.
10. Atļauju vai atteikumu izsniegt Atļauju pašvaldības vārdā izsniedz Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektors. Atļauju vai atteikumu
izsniegt Atļauju var apstrīdēt Inčukalna novada
domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.
11. Atļauju izsniedz pēc tam, kad samaksāta
pašvaldības noteiktā nodeva par izbraukuma
mazumtirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem publisko pasākumu norises vietā.
12. Atļauju var izmantot tikai tas komersants,
kuram tā izsniegta. Atļaujas saņēmējs nav tiesīgs nodot to citai personai.

13. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par:
13.1. Alkoholisko dzērienu aprites likuma ievērošanu;
13.2. tirdzniecības noteikumu ievērošanu;
13.3. sabiedrisko kārtību savā tirdzniecības
vietā;
13.4. sanitāro normu un tīrības ievērošanu savā
tirdzniecības vietā;
13.5. atkritumu konteineru nodrošināšanu pie
savas tirdzniecības vietas, tukšā iepakojuma
un izlietoto trauku savākšanu pēc tirdzniecības
beigām.
14. Pašvaldība kontrolē saistošo noteikumu
izpildi.
15. Pašvaldības policija vai policija, kurai pašvaldība deleģējusi funkcijas izpildi, par saistošo
noteikumu neievērošanu ir tiesīgas sagatavot
administratīvo pārkāpumu protokolus savas
kompetences robežās.
16. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas
sodu līdz EUR 1400,00.
17. Administratīvo pārkāpumu protokolus izskata pašvaldības Administratīvo pārkāpumu
komisija.
18. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
19. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2020. gada 1. janvārī.
A. Nalivaiko,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr. 10/2019

(protokols Nr.21, 11.§)

„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 daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma
22. panta astoto daļu, 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību
nodevas” 16.1 pantu
1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2013. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības
nodevām” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu 8.1.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
Nr.

Nodeva

Mērvienība

Cena (EUR)

8.1.1.2.

izbraukuma mazumtirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem publisko pasākumu norises vietās

1 diena

20,00

1.2. Papildināt noteikumus ar 8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
Nr.

Nodeva

Mērvienība

Cena (EUR)

8.3.

Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnes vietā

1 mēnesis

200,00

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

A. Nalivaiko, domes priekšsēdētājs

(protokols Nr.21, 10.§)

„Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības novietnes vieta Inčukalna novada teritorijā”

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā
saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta Inčukalna
novada administratīvajā teritorijā, un administratīvo atbildību par to pārkāpšanu.
2. Saskaņojums tiek izsniegts tiem komersantiem, kuri papildus alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības licencē norādītajai pastāvīgajai
tirdzniecības vietai piesaka alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē. Saistošie
noteikumi neattiecas uz alkohola un alus
tirdzniecību publiskos pasākumos.
3. Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegts kalendārajam gadam, no 1. janvāra līdz 31. decembrim gadam, katrā konkrētajā gadījumā
tirdzniecības periodu nosakot individuāli
(pielikums Nr. 1).
4. Pašvaldība var atteikt izsniegt saskaņojumu, ja novietni plānots atvērt tiešā izglītības
iestādes tuvumā.
5. Lai komersants saņemtu pašvaldības saskaņojumu, viņam Inčukalna novada pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuru parakstījusi
persona ar komersanta pārstāvības tiesībām un kurā norādīts (pielikums Nr. 2):
5.1. plānotais termiņš alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē;
5.2. novietnes atrašanās vieta;
5.3. alkoholisko dzērienu veids, kurus paredzēts tirgot novietnē;
5.4. par tirdzniecību novietnes vietā atbildīgā
persona.
6. Papildus iesniegumam komersants pievieno
šādus dokumentus:
6.1. komersantam izsniegtās alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecības vai alus
mazumtirdzniecības licences apliecināta
kopija;
6.2. zemes gabala, uz kuras atrodas novietne, īpašuma vai nomas, vai citas lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu
apliecināta kopija.
7. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
un nav citos normatīvajos aktos noteikto
ierobežojumu alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai novietnēs saskaņojumu izsniedz Inčukalna novada pašvaldības
izpilddirektors ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
dienu laikā no komersanta iesnieguma un
visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
dienas. Saskaņojumu izsniedz pēc pašvaldī-

bas nodevas par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnes vietā samaksas.
8. Saskaņojumu atsaka izsniegt, ja:
8.1. komersants nav iesniedzis visus šo saistošo noteikumu 5. un 6. punktā minētos
dokumentus;
8.2. komersants saskaņojuma saņemšanai
sniedzis nepatiesas ziņas;
8.3. komercdarbību plānots uzsākt vietā, kas
neatbilst tās izmantošanas mērķim;
8.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība
no novietnes vietas būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību
aizsardzību.
9. Atļauju var izmantot tikai tas komersants,
kuram tā izsniegta. Atļaujas saņēmējs nav tiesīgs nodot to citai personai.
10. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs par:
10.1. Alkoholisko dzērienu aprites likuma
ievērošanu;
10.2. tirdzniecības noteikumu ievērošanu;
10.3. sabiedrisko kārtību savā tirdzniecības
vietā;
10.4. sanitāro normu un tīrības ievērošanu
savā tirdzniecības vietā;
10.5. atkritumu savākšanu pēc tirdzniecības
beigām.
11. Atteikumu izsniegt atļauju vai saskaņojumu
var apstrīdēt Inčukalna novada domē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
viena mēneša laikā no tā saņemšanas dienas.
12. Inčukalna novada pašvaldība kontrolē saistošo noteikumu izpildi.
13. Inčukalna novada pašvaldības policija vai
policija, kurai pašvaldība deleģējusi funkcijas izpildi, par saistošo noteikumu neievērošanu ir tiesīgas sagatavot administratīvo
pārkāpumu protokolus savas kompetences
robežās.
14. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu komersantam var izteikt brīdinājumu
vai uzlikt naudas sodu līdz EUR 1400,00.
15. Administratīvo pārkāpumu protokolus izskata pašvaldības Administratīvo pārkāpumu komisija.
16. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma
novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada
1. janvārī.
A. Nalivaiko,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141, tālr. 67977310, fakss 65507887, mob. t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv
2019. gada 21. augustā			

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

												

Nr. 3/2019
(protokols Nr. 12, 36. §)

Par neapbūvētu zemes gabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību Inčukalna novadā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 31. punktu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošu
vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai
tā daļu (turpmāk – Zemesgabals).
2. Noteikumi attiecas uz tāda Zemesgabala
nomu, kurā nomnieks neveic saimniecisko
darbību, kurai samazinātas nomas maksas
piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam
kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.
3. Zemesgabalam pilsētā, kuram saskaņā ar
teritorijas plānojumu noteikts nekustamā īpa-

šuma lietošanas mērķis – pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem – un kas tiek
iznomāts sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai,
nomas maksu gadā nosaka 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 8,00 (astoņi eiro, 00 centu) gadā.
4. Zemesgabalam pilsētā, kuram saskaņā ar
teritorijas plānojumu noteikts nekustamā
īpašuma lietošanas mērķis – individuālo
dzīvojamo māju apbūve un komercdarbības
objektu apbūve – un kas tiek iznomāts sakņu
(ģimenes) dārza ierīkošanai, nomas maksu
gadā nosaka 2% apmērā no zemesgabala

kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR
8,00 (astoņi eiro, 00 centu).
5. Zemesgabala, kas tiek iznomāts personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas
lauku apvidos” 7. pantam, nomas maksu
gadā nosaka 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā
EUR 8,00 (astoņi eiro, 00 centu) gadā.
6. Zemesgabala, kas ir starpgabals vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu
sarkanajās līnijās), kas nav iznomājams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai

piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam
vai lietotājam, nomas maksu gadā nosaka
2% apmērā no zemesgabala kadastrālās
vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi eiro, 00 centu) gadā.
7. Zemesgabalu, kas tiek iznomāts biedrībām
vai nodibinājumiem, kuru darbība sniedz
nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās
daļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz labdarību,
cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību,
pilsoniskas sabiedrības attīstību, izglītības,
zinātnes, kultūras un veselības veicināšanu
un slimību profilaksi, sporta atbalstīšanu,

vides aizsardzību, palīdzības sniegšanu katastrofās un ārkārtas situācijās, sabiedrības,
it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšanu, kā
arī starptautiskajām organizācijām, nomas
maksu gadā nosaka 2% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā EUR 28,00 (divdesmit astoņi eiro, 00 centu) gadā.
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada
1. janvārī.
9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Inčukalna novada domes 2013. gada

2019. gada DECEMBRIS
17. jūlija saistošie noteikumi Nr. 12/2013
„Par neapbūvēta zemesgabala – mazdārziņa
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs
Saistošo noteikumu Nr. 3/2019
„Par neapbūvētu zemes gabalu nomas
maksas aprēķināšanas kārtību Inčukalna
novadā” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2018. gada 1. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, atbilstoši kuru Noslēguma jautājumu
139. punktam pašvaldības izvērtē saskaņā
ar Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra
noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 18. punktu izdotos
pašvaldību saistošos noteikumus un, ja nepieciešams, līdz 2019. gada 1. janvārim izdod jau-

7

NOVADA VĒSTIS

nus saistošos noteikumus. Saistošie noteikumi
izdoti atbilstoši 2018. gada 1. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
31. punktā dotajam deleģējumam pašvaldībai
ar saistošajiem noteikumiem noteikt nomas
maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemes
gabaliem.
2. Īss projekta satura izklāsts
Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu
un Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija
noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
31. punktu, lai noteiktu zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību iznomātajiem
pašvaldības zemes gabaliem, sadalot tos pa
lietošanas mērķiem (mazdārziņu teritorijas;
zemes gabali, kas tiek izmantoti personisko
palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas
lauku apvidos” 7. pantam; starpgabali vai ne-

apbūvēti zemesgabali (tostarp zemesgabals
ielu sarkanajās līnijās), kas nav iznomājami
patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāti
tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam; zemesgabali, kas tiek
iznomāti biedrībām vai nodibinājumiem, kuru
darbība sniedz nozīmīgu labumu sabiedrībai
vai kādai tās daļai, kā arī starptautiskajām
organizācijām), lai uz minētajiem zemesgabaliem tiktu attiecināta saistošajos noteikumos noteiktā kārtība, kādā Pašvaldība
aprēķina zemes nomas maksu, neieskaitot
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus.
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi” 30. punkts nosaka neapbūvētu zemes gabalu nomas maksu
zemesgabaliem, kuri iznomāti iepriekš minēto
noteikumu 29. punktā minētajos gadījumos.
Pašvaldībai savos saistošajos noteikumos ir
tiesības noteikt lielāku nomas maksu par pašvaldības neapbūvētajiem zemesgabaliem,

nekā minēts 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas
zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
30.1., 30.2. un 30.3. apakšpunktā. Saistošajos
noteikumos ir noteikta lielāka zemesgabalu
nomas maksa.
Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 6. punkts
nosaka, ka Nomnieks papildus nomas maksai
maksā iznomātājam normatīvajos aktos noteiktos nodokļus vai to kompensāciju, kuri attiecināmi uz iznomāto zemesgabalu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
Plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu – ieņēmumu palielinājums gadā 1576,00 eiro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmēs uzņēmējdarbību pašvaldības teritorijā.

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo
noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas
un juridiskas personas, kuras vēlas nomāt
pašvaldības zemes gabalus, un līdz ar to tiks
radītas vienlīdzīgas tiesības visām mērķgrupām visā novada teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Personas informāciju par pašvaldības valdījumā vai turējumā esošiem iznomājamiem
zemesgabaliem var iegūt Inčukalna novada
domes mājaslapā www.incukalns.lv un saskaņā ar 2018. gada 19. jūnija Ministru kabineta
noteikumu Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
37. punktu iesniedz iesniegumu Inčukalna novada domē vai Vangažu pilsētas pārvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika
veiktas.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2019. gada 20. novembrī											

Nr. 13/2019
(protokols Nr. 18, 3. §)

PAŠVALDĪBAS PABALSTI INČUKALNA NOVADĀ, NEIZVĒRTĒJOT ĢIMENES (PERSONAS) IENĀKUMUS
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro daļu
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Pašvaldības piešķirto pabalstu mērķis ir atbalstīt ģimenes (personas), lai veicinātu ģimenes (personas) sociālo tiesību pilnvērtīgu
īstenošanu, neizvērtējot viņu ienākumus un
citus materiālos resursus.
2. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi)
nosaka pašvaldības pabalstu veidus, apmēru,
sniegšanas un saņemšanas kārtību, personas,
kurām ir tiesības saņemt šos pabalstus, un
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
3. Tiesības saņemt šajos noteikumos paredzētos pašvaldības pabalstus ir ģimenēm (personām), kuras savu dzīvesvietu ir deklarējušas
Inčukalna novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā.
4. Šajos noteikumos noteiktos pabalstus piešķir
Inčukalna novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests),
pamatojoties uz personas iesniegumu un saņemtajiem dokumentiem.
5. Pieprasot noteikumos minētos pabalstus,
persona uzrāda pašvaldības Sociālā dienesta
speciālistam personu apliecinošu dokumentu.
6. Noteikumos noteikto pabalstu piešķiršanas
izvērtēšanai pašvaldības Sociālais dienests
pārbauda informāciju, tostarp apstrādā
personas datus, par klientu un viņa ģimeni
pašvaldības un valsts datu reģistros tikai lēmuma pieņemšanai nepieciešamajā apjomā.
Ja nepieciešams, Sociālais dienests pieprasa
ziņas no juridiskām un fiziskām personām.
7. Sociālais dienests pēc ģimenes (personas)
iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu
saņemšanas viena mēneša laikā, izņemot šo
noteikumu 8. punktā noteikto, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
to piešķirt un informē personu par pieņemto
lēmumu.
8. Lēmumu par pabalstu krīzes situācijā vai atteikumu to piešķirt Sociālais dienests pieņem
10 darba dienu laikā pēc ģimenes (personas)
iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
II. PABALSTU VEIDI UN TO SAŅEMŠANAS
KĀRTĪBA
9. Pabalsts individuālo mācību piederumu iegādei bērniem no daudzbērnu ģimenēm
9.1. Tiesības saņemt pabalstu ir daudzbērnu ģimenēm, uzsākot jaunu mācību gadu, par katru
bērnu, kurš apgūst pamatizglītību, vispārējo
vidējo izglītību un vispārējo profesionālo izglītības programmu. Pabalstu individuālo mācību
piederumu iegādei bērniem no trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm piešķir saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem par sociālo palīdzību Inčukalna novadā trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām).
9.2. Iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz
pašvaldības Sociālajā dienestā no kārtējā gada
jūlija pirmās darba dienas līdz septembra pēdējai darba dienai.
9.3. Pabalstu piešķir EUR 35,00 apmērā par

katru bērnu, kurš apgūst pamatizglītību, vispārējo vidējo izglītību un vispārējo profesionālo
izglītības programmu.
10. Rehabilitācijas pabalsts
10.1. Tiesības saņemt pabalstu ir bērniem ar
invaliditāti un pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bērnības, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus medicīniskai rehabilitācijai
vai sociālajai rehabilitācijai.
10.2. Lai saņemtu pabalstu, persona vai viņa
likumiskais pārstāvis iesniegumam pabalsta
saņemšanai pievieno ģimenes ārsta vai ārsta
speciālista izziņu par nepieciešamo rehabilitācijas pakalpojuma veidu.
10.3. Pabalstu piešķir vienu reizi gadā:
10.3.1. bērniem ar invaliditāti EUR 130,00 apmērā;
10.3.2. pilngadīgām personām ar invaliditāti
kopš bērnības EUR 100,00 apmērā.
11. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu
sasniegšanai
11.1. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenei (personai) sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai, lai novērstu vai mazinātu invaliditātes,
darbnespējas, veselības traucējumu, atkarības,
vardarbības vai citu faktoru izraisītās negatīvās
sociālās sekas ģimenes (personas) dzīvē un
nodrošinātu viņa sociālā statusa atgūšanu un
iekļaušanos sabiedrībā.
11.2. Sociālās rehabilitācijas pabalstu piešķir
ģimenei (personai) līdz EUR 50,00 mēnesī, ievērojot sociālā darbinieka atzinumā un rehabilitācijas plānā norādīto.
12. Pabalsts krīzes situācijā
12.1. Tiesības saņemt vienreizēju pabalstu krīzes situācijā ir ģimenei (personai), kura katastrofas vai citu no ģimenes (personas) gribas
neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem
nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un
tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla
palīdzība.
12.2. Pabalsta saņemšanai ģimene (persona)
iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā triju mēnešu
laikā, skaitot no dienas, kurā radusies krīzes
situācija, un kuram pievienoti dokumenti vai informācija par apstākļiem, kas radījuši ģimenes
(personas) nonākšanu krīzes situācijā.
12.3. Pēc iesnieguma saņemšanas Sociālā dienesta speciālists veic personas krīzes situācijas
novērtējumu, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus, sagatavojot par to
atzinumu.
12.4. Pabalstu piešķir ģimenei (personai) līdz
EUR 500,00.
13. Ziemassvētku pabalsts
13.1. Ziemassvētku pabalstu piešķir:
13.1.1. personai ar pirmās grupas invaliditāti,
bērniem ar invaliditāti un pilngadīgām personām ar invaliditāti kopš bērnības – EUR 30,00
apmērā;
13.1.2. daudzbērnu ģimenēm – EUR 30,00 apmērā par katru bērnu;
13.1.3. Inčukalna novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem līdz sešu gadu vecumam
ieskaitot – pabalstu (saldumu paciņas veidā)

līdz EUR 8,00 vērtībā.
13.2. Pabalsta saņemšanai ģimene (persona)
iesniedz iesniegumu un citus pieprasītos dokumentus Sociālajā dienestā, sākot no kārtējā
gada 1. novembra līdz 23. decembrim.
13.3. Ģimene (persona) ir tiesīga saņemt vienu
no noteikumu 13.1.1. un 13.1.2. punktā norādītajiem pabalstiem.
13.4. Noteikumu 13.1.3. apakšpunktā minēto
pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, pamatojoties uz valsts informācijas sistēmā pieejamo informāciju. Sociālais dienests organizē
saldumu paciņu iegādi un izsniegšanu.
14. Dzimšanas pabalsts
14.1. Dzimšanas pabalsta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību
nodrošināšanai un tiek piešķirts par katru jaundzimušo bērnu, kura deklarētā dzīves vieta no
dzimšanas reģistrācijas brīža ir Inčukalna novada administratīvajā teritorijā.
14.2. Dzimšanas pabalsta apmērs, ja abu bērna
vecāku deklarētā dzīvesvieta ir Inčukalna novada administratīvā teritorija, ir EUR 300,00.
14.3. Dzimšanas pabalsta apmērs, ja Inčukalna novada administratīvajā teritorijā deklarēts
viens no bērna vecākiem, ir EUR 150,00.
14.4. Ja jaundzimušajam bērnam ir tikai viens
vecāks, ko apstiprina ieraksts Iedzīvotāju reģistrā, pabalstu piešķir EUR 300,00 apmērā.
14.5. Persona pabalsta saņemšanai Sociālajā
dienestā iesniedz iesniegumu, uzrādot bērna
dzimšanas apliecību ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc
bērna dzimšanas, izņemot gadījumus, kad kavējumam ir objektīvs iemesls.
14.6. Pabalstu piešķir vienam no jaundzimušā
bērna vecākiem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
14.7. Pabalsts netiek piešķirts gadījumos, ja
bērnam ir nodrošināta ārpusģimenes aprūpe
iestādē.
15. Apbedīšanas pabalsts
15.1. Apbedīšanas pabalsts ir paredzēts ar
personas apbedīšanu saistītu izdevumu daļējai
segšanai.
15.2. Apbedīšanas pabalstu piešķir EUR 150,00
apmērā.
15.3. Apbedīšanas pabalstu piešķir mirušās
personas ģimenes loceklim vai personai, kura
uzņēmusies mirušā apbedīšanu.
15.4. Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā
dienestā iesniedz iesniegumu ne vēlāk kā trīs
mēnešus pēc personas nāves, izņemot gadījumus, kad kavējumam ir objektīvs iemesls.
15.5. Gadījumā, ja mirusi persona, kuras pēdējā
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai nav ģimenes
locekļu vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, kā arī gadījumos, kad pašvaldības teritorijā
mirusi persona, kuras dzīvesvietu vai personību
nav iespējams noskaidrot, Sociālais dienests organizē apbedīšanas pakalpojuma sniegšanu un
sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
16. Pabalsts cienījama vecuma personām
dzīves jubilejās
16.1. Pabalsts cienījama vecuma personām tiek

piešķirts:
16.1.1. EUR 30,00 apmērā 75 gadu, 80 gadu un
85 gadu jubilejās;
16.1.2. EUR 60,00 apmērā – 90 gadu jubilejā un
tai sekojošās jubilejās katru gadu dzimšanas
dienas mēnesī.
16.2. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra sniegtajām ziņām, nepieprasot
personas iesniegumu.
16.3. Sociālais dienests paziņo personai par iespēju saņemt pabalstu.
17. Pabalsts politiski represētām personām
17.1. Pabalsts politiski represētām personām
tiek piešķirts vienu reizi gadā, 25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā.
17.2. Pabalsta apmērs ir EUR 80,00.
17.3. Pabalsta saņemšanai persona uzrāda represētās personas apliecību.
18. Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem
18.1. Pabalsts 1991. gada barikāžu dalībniekiem tiek piešķirts vienu reizi gadā, 20. janvārī,
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā.
18.2. Pabalsta apmērs ir EUR 60,00.
18.3. Pabalsta saņemšanai persona uzrāda barikāžu dalībnieka apliecību.
19. Pabalsts tuberkulozes slimniekam uzturam
19.1. Tiesības saņemt pabalstu EUR 3,00 dienā pārtikas iegādei ir tuberkulozes slimniekam,
kurš ārstējas ambulatori.
19.2. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz personas
iesniegumu un medicīnas iestādes izziņu par
personas ārstēšanos ambulatori.
19.3. Pabalsts tiek aprēķināts par medicīnas
iestādes izziņā norādīto periodu, kādā persona
ārstējas ambulatori.
III. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
20. Sociālā dienesta lēmumu ģimenei (personai)
ir tiesības apstrīdēt Inčukalna novada domē,
vēršoties Sociālajā dienestā ar iesniegumu par
administratīvā akta apstrīdēšanu.
21. Inčukalna novada domes pieņemto lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
22. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2020. gada
1. februārī.
23. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Inčukalna novada domes 2015. gada
18. februāra saistošie noteikumi Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”.
A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs
Saistošo noteikumu Nr. 13/2019
„PAŠVALDĪBAS PABALSTI INČUKALNA
NOVADĀ, NEIZVĒRTĒJOT ĢIMENES
(PERSONAS) IENĀKUMUS”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. projekts nepieciešams, lai sekmētu

krīzes situācijas pārvarēšanu un veicinātu
ģimenes (personas) sociālo tiesību pilnvērtīgu
īstenošanu;
1.2. saistošie noteikumi nosaka, kā tiek piešķirta materiālā palīdzība, neizvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus;
1.3. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes
funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī
sniegt materiālo palīdzību.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 7. punktu pašvaldībām
ir jānodrošina iedzīvotājiem sociālā palīdzība
un 43. panta pirmās daļas 13. punktu dome ir
tiesīga izdot saistošus noteikumus par citiem
likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajiem jautājumiem;
2.2. saskaņā ar likuma „Par sociālo drošību”
13. panta pirmo daļu sociālie pakalpojumi ir pasākumi, kurus nodrošina pašvaldība naudas vai
mantisko pabalstu vai citu pakalpojumu veidā,
lai veicinātu personas sociālo tiesību pilnvērtīgu
īstenošanu;
2.3. saskaņā ar likumu „Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums” 9. panta pirmo daļu
pašvaldībai, kuras teritorijā persona reģistrējusi
savu pamata dzīvesvietu, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām
atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo
palīdzību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, jo materiālās
palīdzības pabalsti tiek maksāti no pašvaldības
budžeta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Inčukalna novada domes Sociālais dienests ir
institūcija, kurā ģimene (persona) var griezties
saistošo noteikumu piemērošanā;
1.1 administratīvās procedūras:
1) ģimene (persona) iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu ar lūgumu piešķirt materiālo
palīdzību;
2) Sociālais dienests pieņem lēmumu par materiālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu
to piešķirt;
3) Sociālā dienesta lēmumu var pārsūdzēt Inčukalna novada domē;
4) Inčukalna novada domes lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
konsultācijas ar privātpersonām saistošo
noteikumu projekta izstrādes procesā netika
veiktas.
A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs
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NOVADA VĒSTIS

2019. gada DECEMBRIS
Inčukalna novada pašvaldība aicina novada uzņēmējus
kopīgi ieskandināt 2020. gadu
Inčukalna novadā darbojas vairāki simti
gan lielu, gan mazāku uzņēmumu. Novada uzņēmēju vārdi ar lepnumu izskan
ārpus novada un Latvijas robežām, tādēļ
Inčukalna novada pašvaldība aicina sava
novada uzņēmējus kopā ieskandināt
2020. gadu pasākumā „Es esmu uzņēmējs”, kas notiks 2020. gada 24. janvārī
plkst. 19.00 Vangažu Kultūras namā.
Pasākuma mērķis ir stiprināt pašvaldības sadarbību ar novada esošajiem
un jaunajiem uzņēmējiem, informējot viņus par pieejamo pašvaldības
atbalstu un biznesa institūciju piedāvātajām atbalsta iespējām, kā arī
iedvesmot veiksmīgai uzņēmējdarbībai, pabūt kopā un atpūsties pēc darbīga gada. Būs iespēja baudīt labu
mūziku kopā ar „The Swamp Shakers” mūziķiem, apspriest dažādus
ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus, iedvesmoties citam no cita un
baudīt relaksējošu vakara gaisotni.
Uz pasākumu aicināti visi uzņēmēji,
tāpat aicinām interesentus, kuri vēl
tikai domā par sava biznesa uzsākšanu. Dalību pasākumā aicinām
pieteikt līdz 2020. gada 17. janvā
rim, zvanot pa tālruni 28328282
vai rakstot uz e-pastu:
ktn@vangazi.lv

PASĀKUMI
Inčukalna Tautas nama
pasākumi

Lai vienmēr dvēsele Tava
kā brīnumsvecīte zied,
Lai ziedi, zvaigznes un sapņi
tur savākti vienuviet!
Lai vienmēr ir radoša doma,
kas apvāršņa tālumos skrien,
Lai esi kā jūra, kā joma,
kas dzintara pilna arvien!
/Kornēlija Apškrūma/

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!

Ceturtdien, 26. decembrī, plkst.
11.00 un 13.00 Inčukalna Tautas
namā Ziemassvētku eglītes bērniem
līdz 6 gadu vecumam, kuri deklarēti Inčukalna novadā un saņēmuši
ielūgumu. Būs apvienības „Teātris
un es” izrāde „Kurš ir Ziemassvētku
vecītis?!”, kā arī rotaļas un dāvanas. Uz pasākumu plkst. 11.00 varēs
nokļūt ar autobusu plkst. 10.15 pa
maršrutu: Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Sēnīte–Inčukalns.
Ceturtdien, 26. decembrī, plkst.
18.00 romantiska latviešu komēdija
„Jaungada taksometrs 2”.
Ieeja 3 eiro.
Otrdien, 31. decembrī, plkst. 11.00
„Domus Rigensis” aicina uz piemiņas

brīdi pie pieminekļa vecā pasta skvērā 1918. gada 31. decembra kaujā
kritušajiem zemessargiem.
No otrdienas, 31. decembra, plkst.
22.00 līdz trešdienas, 1. janvāra,
plkst. 4.20 jaungada sagaidīšana.
Jaungada karnevāls „Lielās autosacīkstes 2020”. Būs jautrība kopā ar
autosportistu Viesturu Saukānu un
mūziķu grupu „Trio rio”. Ieejas biļete – 20 eiro; iepriekšpārdošanā tautas namā (tālr. 29478251, Inga) līdz
30. decembrim 50% atlaide – 10 eiro;
skolas vecuma bērniem – 3 eiro.
Otrdien, 31. decembrī, no plkst.
23.45 pie tautas nama aicinām inčukalniešus sagaidīt 2020. gadu!
Sestdien, 18. janvārī, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Runči un kaķes”
ielūdz uz piecu gadu jubilejas koncertu „Runcis lūdz uz danci”.

Pirmdien, 27. janvārī, plkst. 10.00
muzikāla izrāde bērniem un vecākiem „Sunītis un kaķītis”. Lomās:
Samira Endgezalova un Uldis Sniķers. Režisore Ance Kukule.
Svētdien, 9. februārī, novada pensionārus aicināsim uz kopā būšanu.

Vangažu Kultūras nama
pasākumi
Otrdien, 31. decembrī, plkst. 21.00
pasākums „Vecgada burvestību
nakts” kopā ar mūziķu grupu „Klaidonis” un iluzionistu Tomu Felkeru.
Piektdien, 17. janvārī, plkst. 10.00
Valmieras kinostudijas izrāde bērniem „Kapteinis Apakšbiksis”, ieeja
4 eiro.
Piektdien, 24. janvārī, plkst. 19.00
uzņēmēju tikšanās.

,,Jums šodien Dāvida pilsētā piedzimis
Pestītājs, kas ir Kristus Kungs,”
(Lk 2,11)
tā teica eņģelis ganiem.
Vangažu Ev. lut. draudze vēl
mieru un mīlestību novada ļaudīm Kristus dzimšanas
gaidīšanas laikā un aicina uz adventa laika dievkalpojumiem.

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.

4. adventē, svētdien, 22. decembrī,
plkst. 12.30 ģimeņu dievkalpojums. Svētku muzikālie viesi – Lapšānu un Zilicku ģimenes. Uz dievkalpojumu varēs nokļūt ar
autobusu plkst. 11.30 pa maršrutu: Inčukalns–Gauja–Vangaži–Vangažu baznīca.

Otrdien, 24. decembrī, plkst. 16.00
Ziemassvētku dievkalpojums. No plkst.
15.30 Ziemassvētku dziesmu kopīga dziedāšana. Muzikālā viešņa – Kristīne Zilicka.
Uz dievkalpojumu varēs nokļūt ar autobusu plkst. 15.00 pa maršrutu: Inčukalns–

Gauja–Vangaži–Vangažu baznīca.
Svētdien, 29. decembrī, plkst. 12.30
vecgada dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma kora „Mežābele” koncerts.
Svētdien, 5. janvārī, plkst. 12.30 Zvaigznes dienas dievkalpojums.

