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komentārs

Cienījamie
Inčukalna novada
iedzīvotāji!

Jūlijā notika Inčukalna novada svētki.
Šāda mēroga pasākums mūsu novadā
tika organizēts otro gadu. Triju dienu
laikā svētku aktivitātes baudīja vairāki
simti novada iedzīvotāju un viesu. Vēlos
pateikt paldies komandai un darba grupai, ar kuras gādību svētki tika organizēti. Paldies arī iedzīvotājiem, kuri atbalstīja šo iniciatīvu. Uzskatu, ka Inčukalna
novada svētki jāorganizē katru gadu, jo
tie ir svētki pirmkārt jau mūsu novada
iedzīvotājiem, viņu radiem un draugiem,
kuriem ir lieliska iespēja satikties, būt
kopā, baudīt kultūras un sporta priekšnesumus. Šādi pasākumi ne tikai saliedē
sabiedrību, bet kalpo arī par labu vizītkarti mūsu novadam.
Novada svētku koncepcija saskan ar
pašvaldības mērķi radīt mājīgu, sakārtotu un mūsdienīgu vidi mūsu iedzīvotājiem – vietu, kurā varam atpūsties
un smelties spēku kopībā. Mēs turpināsim strādāt pie tā, lai arī zīmīgajā
2018. gadā mums būtu šādi svētki. Jā,
iespējams, nākamajā gadā rīkot tos
būs nedaudz sarežģītāk, jo jūlijā notiks
arī Vispārējie latviešu Dziesmu un deju
svētki, bet svētku organizēšanas darba
grupa noteikti tiks galā ar šo izaicinājumu. Ceram uz sabiedrības atbalstu un
aicinu iedzīvotājus paust savus priekšlikumus veiksmīgākai novada svētku
rīkošanai. Kā labu piemēru varu minēt
novada frisbija spēles aktīvistus, kuru
organizētās aktivitātes bagātināja aizvadīto svētku programmu.
Turpinājums 3. lpp.

Ceļojošā izstāde
„Dabas dziednīca –
purvs”

4. lpp.

Aizvadīti krāšņi
Inčukalna novada
svētki 2017

4., 5. lpp.

Aktuālie
pašvaldības saistošie
noteikumi

7. lpp.

Uz ikgadējo tikšanos pulcējas
Inčukalna novada Goda novadnieki

Foto: Mārtiņš Pozņaks

Sākta projekta
„Salu ceļa pārbūve”
realizācija

Šī gada 3. augustā notika ikgadējā
Inčukalna Goda novadnieku satikšanās, šoreiz – Limbažu novada
Igates pilī. Pasākuma laikā tika
organizēta ekskursija pa skaistās
pils kompleksu gida vadībā. Paldies visiem, kuri varēja ierasties uz
mūsu ikgadējo kopā sanākšanu un
pavadīt laiku draudzīgā atmosfērā!
Arī šogad, kā katru gadu, sākot
ar septembri, Inčukalna novada
iedzīvotajiem būs iespēja pieteikt
pretendentu titula „Goda novadnieks” piešķiršanai. Pieteikumus
varēs nodot speciāli izveidotās
urnās, kuras tiks izvietotas sa-

biedriski publiskās vietās: Inčukalna novada domē (Atmodas
iela 4, Inčukalns), Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži), Inčukalna tautas namā (Atmodas iela 1A, Inčukalns), Vangažu kultūras namā (Gaujas iela
12, Vangaži), Inčukalna bibliotēkā
(Atmodas iela 4, Inčukalns), dienas centrā „Vangaži” (Parka iela
2, Vangaži), dienas centrā „Gauja” (Centra iela 6, Gauja). Aicinām
sekot līdzi informācijai uz novada ziņojumu dēļiem, mājaslapā
www.incukalns.lv, kā arī novada
informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.

Šogad Goda novadniekiem tika organizēta ekskursija Igates pilī.
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NOVADA VĒSTIS

2017. gada augusts

domes lēmumi

Svarīgākie domes lēmumi jūlijā un augustā
SĒDES PROTOKOLS Nr. 3
Inčukalna novadā 2017. gada 19. jūlijā
Par deputāta Māra Keiša pilnvaru izbeigšanos. Atklāti balsojot: PAR „7” balsis J. Bunkus, S. Kalniņš,
P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, A. Šica, L. Vorobjova; PRET – nav; ATTURAS – „6” balsis I. Bernats, S. Rozīte, M. Jaunups, A. Freimane, A. Blaus,
J. Liepiņš. Dome nolemj: izbeigt Inčukalna novada
domes deputāta Māra Keiša pilnvaras pirms termiņa
sakarā ar viņa iesniegumu.
Par deputāta Ivana Gavrilova pilnvaru izbeigšanos.
Atklāti balsojot: PAR „10” balsis A. Blaus, A. Freimane J. Bunkus, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš,
A. Nalivaiko, L. Neimane, A. Šica, L. Vorobjova; PRET –
nav; ATTURAS – „3” balsis I. Bernats, S. Rozīte,
M. Jaunups. Dome nolemj: izbeigt Inčukalna novada
domes deputāta Ivana Gavrilova pilnvaras pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu.
Par Armanda Cīrulnieka ievēlēšanu Attīstības,
rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejā un Komunālo jautājumu komitejā. Atklāti balsojot: PAR „11” balsis I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Freimane, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, A. Šica, L. Vorobjova; PRET
– nav; ATTURAS – „2” balsis M. Jaunups, J. Liepiņš.
Dome nolemj: 1. Atbrīvot deputātu Māri Keišu no Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu
komitejas, Komunālo jautājumu komitejas un Finanšu
komitejas locekļa pienākumu pildīšanas. 2. Ievēlēt
deputātu Armandu Cīrulnieku darbam Inčukalna novada domes Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības
jautājumu komitejā un Komunālo jautājumu komitejā.
Par Jevgēnija Sergejeva ievēlēšanu Komunālo
jautājumu komitejā. Atklāti balsojot: PAR „12”
balsis I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks,
A. Freimane, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko,
L. Neimane, S. Rozīte, A. Šica, L. Vorobjova; PRET –
nav; ATTURAS – „2” balsis M. Jaunups, J. Liepiņš.
Dome nolemj: 1. Atbrīvot deputātu Ivanu Gavrilovu
no Komunālo jautājumu komitejas locekļa pienākumu
pildīšanas. 2. Ievēlēt deputātu Jevgēniju Sergejevu
darbam Inčukalna novada domes Komunālo jautājumu
komitejā.

Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Gaujā, Gaujaslīču ielā 26-2, izsoles sākumcenas un
izsoles noteikumu apstiprināšanu. Atklāti balsojot: PAR „14” balsis I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus,
A. Cīrulnieks, A. Freimane, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova; PRET – nav;
ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās M. Jaunups. Dome nolemj: 1. Atsavināt nekustamo īpašumu Gaujaslīču ielā 26-2, Gaujā, Inčukalna novadā,
organizējot nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Gaujaslīču ielā
26-2, Gaujā, Inčukalna novadā, izsoles nosacīto sākuma cenu EUR 10 000 (desmit tūkstoši eiro un 00 centi).
3. Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā īpašuma Gaujaslīču ielā 26-2,
Gaujā, Inčukalna novadā, izsoles noteikumi”. 4. Uzdot
Izsoles komisijai veikt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru likumā noteiktā kārtībā.
Par transporta piešķiršanu Inčukalna pūtēju orķestrim. Atklāti balsojot: PAR „13” balsis I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane,
S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko,
L. Neimane, S. Rozīte, A. Šica, L. Vorobjova; PRET –
nav; ATTURAS – „1” balss J. Sergejevs, balsojumā nepiedalās M. Jaunups. Dome nolemj: finansiāli
atbalstīt 15.07.2017. pūtēju orķestra braucienu uz
Skrundu saskaņā ar iesniegto rēķinu.
Par grozījumiem sociālā dienesta nolikumā. Atklāti
balsojot: PAR „13” balsis I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte,
A. Šica, L. Vorobjova; PRET – nav; ATTURAS – „1”
balss J. Sergejevs, balsojumā nepiedalās M. Jaunups. Dome nolemj: 1. Veikt grozījumus Inčukalna
novada domes Sociālā dienesta nolikumā un izteikt
Sociālā dienesta nolikuma 49. punktu šādā redakcijā:
„49.1. Iestādes vadītājs 1 amata vieta; 49.2. Sociālā
dienesta vadītāja vietnieks 1 amata vieta; 49.3. Vecākais sociālais darbinieks 1 amata vieta; 49.4. Sociālais
darbinieks 2 amata vietas; 49.5. Sociālais darbinieks
ģimenēm ar bērniem 2 amata vietas; 49.6. Sociālās
palīdzības organizators 2 amata vietas; 49.7. Dienas

centra sociālais darbinieks 3 amata vietas; 49.8. Psihologs 2 amata vietas; 49.9. Īres un sociālo māju pārzinis 2 amata vietas; 49.10. Specializētās automašīnas vadītājs 1 amata vieta; 49.11 Apkopēja 2 amata
vietas.” 2. Grozījumi Inčukalna novada domes Sociālā
dienesta nolikumā stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.
Par saistošo noteikumu Nr. 8/2017„Grozījumi
Inčukalna novada domes 2009. gada 16. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem”” apstiprināšanu. Atklāti balsojot:
PAR „13” balsis A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks,
A. Freimane, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš,
A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs,
A. Šica, L. Vorobjova; PRET – nav; ATTURAS – „1”
balss I. Bernats, balsojumā nepiedalās M. Jaunups.
Dome nolemj: apstiprināt Inčukalna novada saistošos
noteikumus Nr. 8/2017 „Grozījumi Inčukalna novada
domes 2009. gada 16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”.
Par izmaiņām 2014. gada 17. decembra lēmumā
Nr. 22-59.§. „Par Inčukalna novada ar lausaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības
komisijas izveidošanu”. Atklāti balsojot: PAR „13”
balsis A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko,
L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova; PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās I. Bernats saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta
pirmo daļu. Balsojumā nepiedalās M. Jaunups. Dome
nolemj: 1. Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes
17. decembra lēmumā Nr. 22-59.§. „Par Inčukalna
novada ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu
tiesiskuma uzraudzības komisijas izveidošanu” un
izteikt lēmuma lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā: „1. Ievēlēt Inčukalna novada ar lauksaimniecības
zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisiju
šādā sastāvā: 1.1. Inčukalna novada domes Būvvaldes
zemes ierīkotāja Sintija Veinberga; 1.2. Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļas Galvenā
nodokļu administratore Ina Zvirbule; 1.3. Inčukalna
novada domes deputāts M.Jaunups; 1.4. Inčukalna

novada domes deputāts I. Bernats; 1.5. Inčukalna novada domes sekretāre K. Siliņa”. 2. Lēmuma kontroli
uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
Par Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Pamatojoties uz likuma par „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
2. punktu, ka pašvaldības dome var apstiprināt gada
publisko pārskatu, A. Nalivaiko lūdz balsot. Atklāti
balsojot: PAR „13” balsis A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs,
A. Šica, L. Vorobjova; PRET – nav; ATTURAS – „1”
balss I. Bernats, balsojumā nepiedalās M. Jaunups.
Dome nolemj: 1. Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada publisko pārskatu. 2. Uzdot
Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību speciālistam nodrošināt publiskā pārskata pieejamību u. c.
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 4
Inčukalna novadā 2017. gada 1. augustā
Par Inčukalna novada Administratīvo pārkāpumu komisijas nolikuma un Inčukalna novada Administratīvo pārkāpumu komisijas apstiprināšanu. Atklāti balsojot: PAR „11” balsis
A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane,
S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, L. Vorobjova;
PRET – nav; ATTURAS – 2 balsis I. Bernats, J. Liepiņš, balsojumā nepiedalās M. Jaunups. Dome nolemj
apstiprināt Inčukalna novada Administratīvo pārkāpumu komisijas nolikumu (nolikums pielikumā uz četrām
lapām). Stājas spēkā ar 03.08.2017.
Par Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes
locekļa kandidātu. Par Rīgas plānošanas reģiona
Attīstības padomes locekļa kandidātu. Atklāti balsojot: PAR „8” balsis J. Bunkus, A. Cīrulnieks, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, J. Sergejevs, L. Vorobjova; PRET – 2 balsis – I. Bernats,
M. Jaunups; ATTURAS – 4 balsis S. Rozīte, A. Freimane, A. Blaus, J. Liepiņš. Dome nolemj: Izvirzīt un
saskaņot Inčukalna novada domes priekšsēdētāju
Aivaru Nalivaiko kā Inčukalna novada pašvaldības
kandidātu darbam Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomē.

Важнейшие решения думы в июле и августе

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 3
Инчукалнский край, 19 июля 2017 года
О прекращении полномочий депутата Мариса
Кейша. Открытым голосованием: ЗА «7» голосов:
Я. Бункус, С. Калныньш, П. Кондрахин, А. Наливайко,
Л. Неймане, А. Шица, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «6» голосов: И. Бернатс,
С. Розите, М. Яунупс, А. Фреймане, А. Блаус, Я. Лиепиньш. Дума решила: прекратить полномочия депутата думы Инчукалнского края Мариса Кейша досрочно
в связи с его заявлением.

О прекращении полномочий депутата Ивана Гаврилова. Открытым голосованием: ЗА «10» голосов:
А. Блаус, А. Фреймане, Я. Бункус, С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, А. Шица,
Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «3»
голоса: И. Бернатс, С. Розите, М. Яунупс. Дума решила:
прекратить полномочия депутата думы Инчукалнского
края Ивана Гаврилова досрочно в связи с его заявлением.
Об избрании Армандса Цирулниекса в Комитет по
вопросам развития, промышленности и сельского
хозяйства и в Комитет по коммунальным вопросам.
Открытым голосованием: ЗА «11» голосов: И. Бернатс,
А. Блаус, Я. Бункус, А. Фреймане, С. Калныньш, П. Кондрахин, А.Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, А. Шица,
Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ –
«2» голоса: М. Яунупс, Я. Лиепиньш. Дума решила:
1. Освободить депутата Мариса Кейша от выполнения
обязанностей члена Комитета по вопросам развития,
промышленности и сельского хозяйства, Комитета по
коммунальным вопросам и Комитета финансов. 2. Избрать депутата Армандса Цирулниекса для работы в
Комитете по вопросам развития, промышленности и
сельского хозяйства и в Комитете по коммунальным вопросам думы Инчукалнского края.
Об избрании Евгения Сергеева в Комитет по коммунальным вопросам. Открытым голосованием: ЗА «12»
голосов: И. Бернатс, А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс,
А. Фреймане, С. Калныньш, П. Кондрахин, А. Наливайко,
Л. Неймане, С. Розите, А. Шица, Л. Воробьева; ПРОТИВ –
нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «2» голоса: М. Яунупс,
Я. Лиепиньш. Дума решила: 1. Освободить депутата
Ивана Гаврилова от выполнения обязанностей члена
Комитета по коммунальным вопросам. 2. Избрать депутата Евгения Сергеева для работы в Комитете по коммунальным вопросам думы Инчукалнского края.

Об утверждении первоначальной цены и условий аукциона недвижимого имущества в Инчукалнском крае,
Гауя, улица Гауясличу, 26-2. Открытым голосованием: ЗА «14» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, Я. Бункус,
А. Цирулниекс, А. Фреймане, С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. В голосовании не принимает участие М. Яунупс. Дума решила: 1. Осуществить
отчуждение недвижимого имущества по адресу: улица
Гауясличу, 26-2, Гауя, Инчукалнский край. 2. Утвердить
условную первоначальную цену на недвижимое имущество в Инчукалнском крае, Гауя, улица Гауясличу, 26-2,
EUR 10 000 (десять тысяч евро и 00 центов). 3. Утвердить
условия аукциона «Условия аукциона недвижимого
имущества в Инчукалнском крае, Гауя, улица Гауясличу,
26-2». 4. Поручить комиссии по организации аукциона
провести процедуру отчуждения недвижимого имущества в установленном законом порядке.

О выделении транспорта Инчукалнскому духовому оркестру. Открытым голосованием: ЗА «13» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс,
А. Фреймане, С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш,
А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, А. Шица, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «1» голос:
Е. Сергеев, в голосовании не принимает участие М. Яунупс. Дума решила: оказать финансовую поддержку
для поездки 15.07.2017 в Скрунду духовому оркестру на
основании представленного счета.
Об изменениях в Положении о социальной службе.
Открытым голосованием: ЗА «13» голосов: И. Бернатс,
А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, А. Шица, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «1» голос: Е. Сергеев, в голосовании не принимает участие М. Яунупс. Дума решила:
1. Внести изменения в Положение о социальной службе
думы Инчукалнского края и изложить пункт 49 Положения о социальной службе в следующей редакции:
«49.1. Руководитель учреждения 1 должностное место;
49.2. Заместитель руководителя социальной службы
1 должностное место; 49.3. Старший социальный работник 1 должностное место; 49.4. Социальный работник
2 должностных места; 49.5. Социальный работник по
работе с семьями, имеющими детей, 2 должностных места; 49.6. Организатор социальной помощи 2 должностных места; 49.7. Социальный работник дневного центра

3 должностных места; 49.8. Психолог 2 должностных
места; 49.9. Заведующий сдаваемыми в наём и социальными домами 2 должностных места; 49.10. Водитель
специализированной автомашины 1 должностное место;
49.11. Уборщица 2 должностных места». 2. Изменения в
Положении о социальной службе думы Инчукалнского
края вступят в силу 1 января 2018 года.
Об утверждении обязательных правил № 8/2017
«Изменения к обязательным правилам думы Инчукалнского края от 16 декабря 2009 года № 17/2009
«О предоставлении льгот плательщикам налога на
недвижимость»». Открытым голосованием: ЗА «13»
голосов: А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане,
С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко,
Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьева;
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «1» голос: И. Бернатс, в голосовании не принимает участие М. Яунупс. Дума
решила: Утвердить обязательные правила № 8/2017 «Изменения к обязательным правилам думы Инчукалнского
края от 16 декабря 2009 года № 17/2009 «О предоставлении льгот плательщикам налога на недвижимость»».
Об изменениях к решению № 22-59§ от 17 декабря
2014 года «О создании комиссии по надзору за правомерностью осуществлённых сделок с сельскохозяйственными землями в Инчукалнском крае». Открытым
голосованием: ЗА «13» голосов: А. Блаус, Я. Бункус,
А. Цирулниекс, А. Фреймане, С. Калныньш, П. Кондрахин,
Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет, в голосовании не принимает участие И. Бернатс согласно первой части статьи 11 закона
«Об устранении конфликта интересов в деятельности
государственных должностных лиц». В голосовании не
принимает участие М. Яунупс. Дума решила: 1. Внести
изменения к решению думы Инчукалнского края № 2259§ от 17 декабря 2014 года «О создании комиссии по
надзору за правомерностью осуществлённых сделок с
сельскохозяйственными землями в Инчукалнском крае»
и изложить пункт 1 разрешительной части решения в
следующей редакции: «1. Избрать комиссию по надзору
за правомерностью осуществлённых сделок с сельскохозяйственными землями в Инчукалнском крае в следующем составе: 1.1. Землеустроитель Строительного управления думы Инчукалнского края Синтия Вейнберга; 1.2.
Главный налоговый администратор отдела финансов
и бухгалтерского учёта думы Инчукалнского края Инна
Звирбуле; 1.3. Депутат думы Инчукалнского края М. Яу-

нупс; 1.4. Депутат думы Инчукалнского края И. Бернатс;
1.5. Секретарь думы Инчукалнского края К. Силиня».
2. Контроль за исполнение решения возложить на исполнительного директора думы Инчукалнского края.
Об утверждении публичного отчёта самоуправления
Инчукалнского края за 2016 год. На основании пункта
2 первой части статьи 21 закона «О самоуправлениях» о том, что дума самоуправления может утвердить
публичный годовой отчёт, А. Наливайко просит проголосовать. Открытым голосованием: ЗА «13» голосов: А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане,
С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко,
Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «1» голос:
И. Бернатс, в голосовании не принимает участие М. Яунупс. Дума решила: 1. Утвердить публичный отчёт
самоуправления Инчукалнского края за 2016 год. 2.
Возложить на специалиста по общественным отношениям думы Инчукалнского края обеспечение доступности
публичного отчёта. И другое.
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ № 4
Инчукалнский край, 1 августа 2017 года
Об утверждении Положения о комиссии по административным правонарушениям Инчукалнского края
и комиссии по административным правонарушениям Инчукалнского края. Открытым голосованием:
ЗА «11» голосов: А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс,
А. Фреймане, С. Калныньш, П. Кондрахин, А. Наливайко,
Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «2» голоса: И. Бернатс, Я. Лиепиньш, в голосовании не принимает участие
М. Яунупс. Дума решила: утвердить Положение о комиссии по административным правонарушениям Инчукалнского края (Положение в приложении на четырёх листах).
Вступает в силу с 03.08.2017.
О кандидате члена в Совет развития Рижского региона планирования. Открытым голосованием: ЗА «8»
голосов: Я. Бункус, А. Цирулниекс, С. Калныньш, П. Кондрахин, А. Наливайко, Л. Неймане, Е. Сергеев, Л. Воробьёва; ПРОТИВ – 2 голоса – И. Бернатс, М. Яунупс;
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – 4 голоса: С. Розите, А. Фреймане, А. Блаус, Я. Лиепиньш. Дума решила: выдвинуть и
согласовать кандидатуру председателя думы Инчукалнского края Айварса Наливайко в качестве кандидата от
самоуправления Инчукалнского края для работы в Совете развития Рижского региона планирования.
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Festivālā „Starp bērziem,
pļavām un taureņiem”

Saulainā jūlija dienā senioru ansamblis „Gauja” piedalījās dzejnieces un komponistes Anitas Ozolas organizētajā dziesmu un deju radošajā festivālā „Starp
bērziem, pļavām un taureņiem”, kas kopā pulcēja 40 kolektīvu no visas Latvijas.
Festivālā dziedājām vairākas dziesmas, viena no tām – Anitas komponētais „Putnu lidojums”. Atmosfēra
Anitas mājas pagalmā bija ļoti draudzīga un skanīga. Raiti dejas soļi

mijās ar skanīgām dziesmām, ļaužu
čalām un smiekliem. A. Ozola mūsu
ansambli uzaicināja arī nākamgad
piedalīties salidojumā. Ansamblis
„Gauja” pateicas Inčukalna novada

domes priekšsēdētājam A. Nalivaiko, deputātiem, Sociālā dienesta
vadītājai Z. Gofmanei un sekretārei
K. Siliņai par sapratni un sniegto
atbalstu mūsu ansamblim. Sirsnīgs
paldies jāsaka arī šoferim Egīlam.
Ansambļa „Gauja” vārdā
Ņ. Bērziņa

komentārs
Turpinājums no 1. lpp.
Saistībā ar šīgada svētku moto
„Laiks satikties” un iedzīvotāju
izteikto vēlmi redzēt jaunu vides
objektu – laikrādi – pašvaldība atrada iespējas tādu izveidot. Uzskatu, ka jaunais laikrādis ir ne tikai
funkcionāls, bet arī māksliniecisks
un labi iederas Inčukalna vidē. Vēlos, lai tas kalpotu gan kā satikšanās vieta mūsu iedzīvotājiem,
gan kā skaists vides objekts, pie
kura kopīgi fotografēties Inčukalna
viesiem. Mēs neizvēlējāmies standarta tipa laikrādi, bet no paša sākuma veidojām to atbilstoši savām
prasībām, un darbs pie šīs vietas –
Inčukalna bērnu laukuma – turpināsies. Man ir iecere, ka katru gadu
uz novada svētkiem tiks izveidots
jauns vides objekts, kurš, līdzīgi kā
jaunatklātais laikrādis, priecētu iedzīvotājus.
Sociālajos tīklos daži „aktīvisti”
uzstājīgi izplata nepatiesu informāciju gan par jaunatklāto vides
objektu, gan par citiem notikumiem novadā. Ceru, ka sabiedrība
apzinās šo cilvēku patiesos nolūkus, tomēr vēlos kliedēt baumas
un precizēt, ka uzstādītā laikrāža
projekta izmaksas bija 9453 eiro,
bez pievienotās vērtības nodokļa.
Jāpiebilst, ka Facebook vidē dažādi nepatiesi ieraksti un spekulācijas, kuras rakstījušas vienas un
tās pašas personas, parādās visai
bieži, lai tas paliek uz šo indivīdu
sirdsapziņas.

Ceļu remonti
un citi uzlabojumi

Pašlaik sadarbībā ar Lauku atbalsta
dienestu notiek Salu ceļa remonts.
Projekta ietvaros tiks pārbūvēts Salu
ceļa posms 1,9 km garumā, tas kalpo
vietējai satiksmei, šķērso lauksaimniecībā izmantojamās zemes un tiek
izmantots divu zemnieku saimniecību darbības nodrošināšanai.
Runājot par citiem aktuāliem darbiem, pašlaik intensīvi strādājam pie
Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta
izstrādes – ar Eiropas struktūrfondu
atbalstu tiks veikta Gaujas ielas
Vangažos rekonstrukcija 3 km garumā. Projekta kopēja summa ir vairāk
nekā 2,5 miljoni eiro.
Noslēgsies projektēšanas darbi par
plānoto Parka ielas Inčukalnā asfaltēšanu un pašvaldības grantētā
ceļa posmu no Vidzemes šosejas
līdz dārzkopības kooperatīvam
„Kļavas” sakārtošanu.
Inčukalnā esam pabeiguši bērnu
rotaļu laukuma veco iekārtu demontāžu un jauno iekārtu uzstādīšanu. Iedzīvotājiem patlaban ir
pieejami trīs jauni āra vingrošanas
rīki un batuts. Savukārt Gaujā uzstādīta vēl viena jauna āra vingrošanas ierīce un arī batuts. Budžeta
iespēju robežās tupināsim veidot
mūsdienām atbilstošus kvalitatīvus un ilgmūžīgus mūsu novada
bērnu rotaļu un jauniešu āra vingrošanas laukumus.
Beigu stadijā ir darbi, kas, gatavojoties jaunajam mācību gadam, saistīti ar skolu un pirmsskolu iestāžu

remontu. Vangažu vidusskolā tika
veikts kosmētiskais remonts un
virtuves ventilācijas sistēmas modernizēšana, Inčukalna pamatskolā – koplietošanas telpu remonts.
Visi darbi, kuri tika plānoti saistībā
ar izglītības iestāžu remontiem, tiks
izpildīti plānotajā termiņā, lai varam
sākt jaunu mācību periodu.
Vēl viena būtiska lieta, par kuru vēlos informēt iedzīvotājus, – budžeta
ietvaros esam paredzējuši nodrošināt brīvpusdienas novada izglītības
iestādēs līdz 7. klasei, ieskaitot.
Pirmo četru klašu brīvpusdienas ir
par valsts finansējumu, bet piekto,
sesto un septīto klašu audzēkņiem
brīvpusdienas ir pieejamas ar pašvaldības gādību. Turpinot par izglītības tēmu, vēlos apsveikt Inčukalna
pamatskolas absolventus un pedagogu kolektīvu ar gaidāmo skolas
50. gadu jubileju. Ceram uz plašu
absolventu apmeklējumu 26. augusta salidojumā. Domes vārdā novēlu
skolotājiem, esošajiem skolēniem un
topošajiem pirmklasniekiem lieliski
pavadīt pēdējo vasaras mēnesi un
ar jaunām cerībām un apņemšanos
sagatavoties 1. septembrim.
Noslēgumā, aicinu iedzīvotājus būt aktīviem un sekot līdzi novada aktualitātēm gan Inčukalna novada mājaslapā
www.incukalns.lv, gan pašvaldības
sociālajos medijos www.facebook.com
un www.twitter.com.
Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs
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Par novērtējuma ziņojumu
Paredzētā darbība: smilts ieguve
atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā
īpašumā „Liepkalni”.
Paredzētās darbības ierosinātājs:
Sandra Ratniece, adrese: „Liepkalni”, Krustiņi, Inčukalna pagasts,
Inčukalna novads, LV–2141.
Vides pārraudzības valsts biroja
(VPVB) lēmums Nr. 332 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras
piemērošanu pieņemts 2014. gada
15. jūlijā, bet programmu ietekmes
uz vidi novērtējumam VPVB izdevis
2014. gada 3. oktobrī.
Novērtējuma ziņojums par paredzētās smilts ieguves atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna
pagasta nekustamā īpašuma „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160)
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194 ietekmes
uz vidi novērtējumu sagatavots
2017. gada jūlijā.
Novērtējuma ziņojuma izstrādātājs: SIA „Vides konsultāciju birojs”, Ezermalas iela 28,
Rīga, LV–1014, tālr. 67557668,
mājaslapa www.vkb.lv, e-pasts
birojs@vkb.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Inčukalna novada

Inčukalna pagasta „Liepkalnos”
2017. gada 17. augustā plkst. 18.00.
Aicinām visus interesentus laikā no
šī gada 4. augusta līdz 5. septembrim
iepazīties ar zemes īpašumā „Liepkalni” paredzētās smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu
un sniegt savus komentārus par to.
Ar ziņojumu var iepazīties:
• Inčukalna novada domē Atmodas
ielā 4, Inčukalnā, katru darbadienu
no plkst. 10.00 līdz 16.00 vai mājaslapā www.incukalns.lv;
• SIA „Vides konsultāciju birojs” telpās Ezermalas ielā 28, Rīgā, katru darbadienu no plkst. 8.30 līdz
17.30 vai mājaslapā www.vkb.lv.
Rakstiski priekšlikumi un atsauksmes novērtējuma ziņojuma labojumiem un/vai papildināšanai tiks
gaidīti no šī gada 4. augusta līdz
5. septembrim Vides pārraudzības
valsts birojā Rūpniecības ielā 23,
Rīgā, LV–1045, tālr. 67321173, mājaslapas adrese www.vpvb.gov.lv;
SIA „Vides konsultāciju birojs”
Ezermalas ielā 28, Rīgā, LV 1014,
e-pasts: birojs@vkb.lv, un „Liepkalnos”, Krustiņos, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, LV-2141.

Ir sākta projekta
„Salu ceļa pārbūve” realizācija
02.06.2017. Lauku atbalsta dienests
ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma Nr. 17-04-A00702-000026
„Salu ceļa pārbūve” apstiprināšanu,
un Inčukalna novada dome ir sākusi
projekta realizāciju.
Inčukalna novada dome, pamatojoties uz iepirkuma „Grants autoceļa –
Salu ceļš – pārbūve 0,00–1,9 km,
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. IND
2017/4, rezultātiem, 2017. gada
15. jūnijā ir noslēgusi līgumu ar SIA
„DGR serviss” par Salu ceļa pārbūves darbiem.
Projekta mērķis ir veikt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras
kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Projekta ietvaros tiks pārbūvēts
Salu ceļa posms 1,9 km garumā,
kas kalpo vietējai satiksmei, šķērso lauksaimniecībā izmantojamās
zemes un tiek izmantots divu
zemnieku saimniecību darbības
nodrošināšanai. Ceļa pārbūve ir
nepieciešama, jo ceļa sega veidota no mākslīgas grunts – grunts
maisījuma ar oļiem –, pārsvarā ir
vienā līmenī ar lauku un bieži no-

vērojams slapjums uz ceļa un pavasaros rūgšana. Nobraukšana no
ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, līdz ar to esošā
ceļa stāvoklis tiek pasliktināts.
Ceļa platums svārstās no 8 līdz
16 metriem. Projektā plānoti šādi
risinājumi: ceļa trasei maksimāli
tiks izmantota esošā ceļa zemes
robeža, trase vairākās vietās tiks
taisnota, lai iekļautos pašvaldības
īpašumā esošajā zemes gabalā
un lai samazinātu maza rādiusa
līkņu skaitu. Tiks nodrošināta ceļa
konstrukcijas nestspēja un izturība, virszemes ūdens uztveršana
un aizvadīšana no ceļa klātnes uz
sāngrāvjiem.
Projekts tiek realizēts ar Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
ietvaros. Atbalsta apjoms ir 90%
no projekta attiecināmajiem izdevumiem – ilgtermiņa investīciju izmaksām, kas ir tieši saistītas ar projekta
īstenošanu.
M. Līce
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Pērnavas līča burvība

Jaukā saulainā dienā, kas šovasar
bija retums, Vangažu pensionāri, piedaloties Inčukalna un Gaujas senioriem, devās ekskursijā, lai iepazītos
ar Ainažu un Pērnavas līča piekrasti,
ieskaitot Pērnavu.

Ainažos mūs sagaidīja gide Inta.
Iepazināmies ar vietējo apbūvi, apmeklējām kultūras namu, kas celts
vēl pirms kara un kam ir slīpa skatuves grīda un divas zāles. Mazajā
zālē notiek pensionāru pasākumi,
bet patlaban skatāma svētciemieša
Aldoņa Cīruļa gleznu izstāde – kolorītas un skaistas dabas ainavas. Tad
gar kāpām devāmies līdz jūrai, pa
ceļam aplūkojot Viļņa Titāna veidoto pieminekli K. Valdemāram „Baltā saule”, kas simbolizē latviešu
jūrasbraucēju ceļus pasaules kartē
un kas ir viens no projekta „Saules
tilts” darbiem, otrs ir Kolkasragā,
bet trešais – Roņu salā.
Vēl Ainažos ir slavenais Jūrskolas
muzejs, bāka, mols, īpatnēji veidots
nams – tas viss skatīts iepriekšējās
ekskursijās.
Ceļš tālāk veda gar jūras krastu
Igaunijā, pa veco šoseju. Priecājāmies par sakoptajiem ciemiem.
Kabli piejūras kafejnīcā mūs gaidīja
brokastis brīvā dabā – svaigi ceptas
maizītes, kafija un tēja. Sekoja lēna
pastaiga līdz jūrai pa taku starp
niedrēm, kuru garums pārsniedz cilvēka augumu – eksotiski.
Un tad – jau Pērnava. Mūs sagaidīja ļoti zinošā, jaukā gide Veronika.
Pastaigājām pa pilsētas centru,
iepazināmies ar jaunajām (koncertmāja un muzejs) un senajām
celtnēm, pieminekļiem un parkiem.
Priecājāmies par puķu stādījumiem,
kolonnām un dobēm. Bijām mīļi gaidīti Marijas Magdalēnas ģildē, kas
ir Pērnavas amatniecības māja trīs

Aizvadīti saulaini
un krāšņi
Inčukalna novada
svētki!
16. jūlijā ar muzikālām brokastīm katoļu
lūgšanu namā un īpašu velobraucienu,
kura dalībniekiem bija iespēja aplūkot
Inčukalna novada skaistākās vietas, noslēgušies 2017. gada Inčukalna novada
svētki, kuri priecēja novadniekus un viesus trīs dienu garumā.

Vangažu, Inčukalna un Gaujas senioru šīsvasaras ekskursija uz Ainažiem un Pērnavu.

stāvos. Katrā – vairākas telpas,
kurās notiek dažādas nodarbības.
Šeit ada, šuj, darina rotas, veido no
māla, apglezno zīdu un daudz ko
citu. Meistari ir uz vietas, darbus var
iegādāties, turklāt katrā telpā ir arī
neliela izstāde. Ļoti veiksmīgi atrisināta darbošanās amatniecībā.
Tad ar autobusu braucām pa Pērnavu, skatījāmies un klausījāmies ļoti
interesanto Veronikas stāstījumu
par pilsētas pagātni un šodienu. Pilsēta ir ļoti sakopta. Tālāk ceļš veda
uz netālo „Krievu sētu”, kur saimnieko mūsu gide Veronika un viņas
mammīte Ļuba. Ļoti interesanti
Igaunijas vidienē redzēt ko tādu.
Ar maizi un sāli (apaļš pīrāgs, vidū –
sāls) mūs sagaidīja Ļuba, ģērbusies krievu tautas tērpā. Katram
tika veltīts sveiciens. Pa to laiku

arī Veronika jau bija pārģērbusies
tautas tērpā. Viņa mūs iepazīstināja ar krievu tradīcijām, iekurinājām
patvāri, uzpumpējot ar gumijas zābaku un iekšā metot tāsis un čiekurus, noskaidrojām, kas ir lielajā
krāsnī. Abas enerģiskās dāmas ir
savākušas neparastu kolekciju no
traukiem, kam zili raksti, un dažādiem padomju laika eksponātiem,
ir izrotāti koka trauki un priekšmeti
ar zeltītu un sarkanu krāsojumu –
saucas „gžeļ”. Tas viss izvietots divās telpās kā neliels muzejs, vēl ir
krievu sadzīves stilā iekārtots mazs
pasaku namiņš, ar krāšņu gultu, ziliem spilveniem un Ivanu uz krāsns.
Tad bija neparastas pusdienas – no
lielas krāsns ar dakšām tika izvilkti
čuguna podiņi ar kartupeļiem, uz
galda sakārtoti gurķi, kabači, tomā-

ti, zaļumi, siļķe, sviests, krējums,
maize, un mielasts varēja sākties.
Pēc tam mūs aicināja skaistā guļbūvē, kur bija klāts tējas galds ar kēksiņiem un pieneņu sīrupu.
Visu laiku mūs apkalpoja un pavadīja
viesmīlīgā un laipnā namamāte. Mēs
jutāmies dziļi aizkustināti un iepriecināti. Labā noskaņojumā devāmies
mājās. Ļoti mīļš paldies mūsu jaukajam šoferītim Gintam Krēsliņam par
aktīvo līdzdalību un jauko vizināšanu. Vissirsnīgākie un mīļākie sveicieni un paldies novada domei un īpaši
priekšsēdētājam Aivaram Nalivaiko,
kā arī visiem, kuri atbalstīja mūsu
brīnišķīgo ekskursiju.
Inta Tetere,
Vangažu pensionāru
biedrības priekšsēdētāja

Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde „Dabas dziednīca – purvs”
Ceturtdien, 3. augustā, Vangažu pilsētas bibliotēkā tika atklāta Dabas
aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde „Dabas dziednīca – purvs”. Izstādes atklāšanā piedalījās PII „Jancis” bērni, kā arī citi interesenti.

Dabas aizsardzības pārvaldes ceļojošā izstāde „Dabas dziednīca – purvs”.

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787.
Maketu sagatavojusi 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.

Izstādes apmeklētājus ar interesantu, atraktīvu un izglītojošu
stāstījumu iepazīstināja Dabas
aizsardzības pārvaldes darbiniece Aija Balandiņa. Viņa pastāstīja
par purvu no neierasta skatpunkta – ka purvs un tā resursi kalpo
cilvēka veselības atjaunošanai un
atpūtai.
Purva gaisu raksturo tīrība no putekļiem un dūmgāzēm, un tam piemīt antibakteriālas īpašības, kas
rodas no purva augu izdalītajām
vielām – fitoncīdiem. Daudzi purva
augi, piemēram, lācenes, dzērvenes un vistenes, ir ārstnieciski, savukārt citus, piemēram, vaivariņus,
izmanto kožu atbaidīšanai. Daudzi
ir dzirdējuši, ka zem Ķemeru nacionālā parka purviem veidojas dzied-

nieciskie sērūdeņi. Gan paši ūdeņi,
gan ar tiem bagātinātās kūdras
dūņas tradicionāli tiek izmantotas
ārstniecībā.
Izstādes apmeklētāji varēja dzīvē
pataustīs un apskatīt purva augus,
ārstnieciskās dūņas, kā arī sērūdeņus. Lielu prieku apmeklētājiem
sagādāja tas, ka bija iespēja darboties pašiem, noskaidrojot, kā droši
pārvietoties purvā, kam jāpievērš
vērība. Izstādes materiāli veido
plašu un izsmeļošu ieskatu purva
daudzveidībā.
Vangažu pilsētas bibliotēkas kolektīvs vēlas pateikt vissirsnīgāko paldies Aijai Balandiņai par brīnišķīgo
stāstījumu un atsaucību. Protams,
arī paldies mūsu PII „Jancis” vadītājai un audzinātājam par sadarbību.
Izstāde bibliotēkā apskatāma līdz
30. augustam. Esat laipni aicināti
iepazīt Latvijas dabas burvību.
Jeļena Ozoliņa,
Vangažu pilsētas
bibliotēkas bibliotekāre

Inčukalna novada svētki tika organizēti
otro gadu, šogad ar saukli „Laiks satikties!”, īpaši uzsverot savstarpējas uzticības nozīmi sabiedrībā. Laiks kā nezūdoša vērtība simboliski tika iemūžināts
arī jaunatklātajā Inčukalna vides objektā – pulkstenī, kuru veidojis mākslinieks
un interjera dizainers Andis Gūtmanis.
Jauno pulksteni piektdien, 14. jūlijā,
svinīgi atklāja Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko,
atpūtas parka „Rāmkalni” dibinātājs un
īpašnieks Viktors Grūtups un Vangažu
PII „Jancis” audzēkne Māra Kudreņicka.
Inčukalna novada svētku ietvaros trīs
dienu garumā simtiem novada iedzīvotāju un viesu priecājās par kopā būšanu
dažādos kultūras un sporta pasākumos
gan Inčukalnā, gan Vangažu pilsētā.
Šogad Inčukalna novada svētku programmas ietvaros, sākot ar piektdienu,
14. jūliju, iedzīvotāji varēja baudīt Inčukalna pamatskolas skolotāju un absolventu mākslas izstādi, Inčukalna pūtēju
orķestra jaunā mūzikas diska prezentāciju, Inčukalna amatierteātra izrādi „Pidžama sešiem” (Marka Kamoleti luga),
savukārt Vangažos – dziedātājas Antas
Eņģeles, bajānista Marko Ojalas, pianista Jurija Kaspera un vokālā ansambļa
„Kaprīze” koncertu un brīvdabas kino.
Sestdien, 15. jūlijā, svētku centrālajā
dienā, Inčukalna iedzīvotājus jau no
paša rīta priecēja maskota veloparāde un rītarosme kopā ar Inčukalna
frisbija komandu „Wildcats”. Dienas
turpinājumā sportiskos turnīros tika
noskaidrotas labākās Inčukalna novada
pludmales volejbola un ielu basketbola
komandas. Aleksandra parkā darbojās
amatnieku gadatirgus, un teju visas
dienas garumā svētku apmeklētāji varēja piedalīties dažādās atrakcijās visai
ģimenei. Savukārt pie bērnu laukuma interesenti varēja klātienē vērot populāro
ielu vingrotāju, apvienības „Greentrials”
dalībnieku, BJAC „Gauja” džudistu,
grupas „Born to dance” u. c. kolektīvu
atraktīvos priekšnesumus. Īpašu pārsteigumu bija sagatavojusi Inčukalna
Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, kura
rādīja paraugdemonstrējumus, dzēšot
ar atklātu liesmu degošu auto. Novada svētku turpinājumā notika svinīgs
Lielās parādes gājiens, kurā piedalījās
vairāk nekā 30 dažādu Inčukalna novada kolektīvu, uzņēmumu, biedrību un
organizāciju. Vakara nagla bija grupas
„Raxtu Raxti” koncerts un krāšņā uguņošana pie Sporta kompleksa.
Inčukalna novada dome izsaka pateicību visiem svētku atbalstītājiem,
īpaši: atpūtas parkam „Rāmkalni”,
alus darītavai un krodziņam „Brālis”,
veikalu tīklam „Elvi”, apģērbu un aksesuāru veikaliņam „Rozīnīte”, Jauno
jātnieku skolai, Inčukalna Uzņēmēju
biedrībai un citiem.

2017. gada augusts

NOVADA VĒSTIS

5

a
n
l
a
k
u
č
n
I
i
t
ī
d
a
v
”
s
Aiz
e
i
t
k
i
t
a
s
s
k
i
a
L
„
i
k
t
ē
v
s
a
novad

Vairāk fotogrāfiju un video materiālu no 2017. gada Inčukalna novada svētkiem „Laiks satikties” iespējams skatīt mājaslapa www.incukalns.lv sadaļā „Fotogalerijas” vai arī Facebook: @incukalnanovads
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Inčukalnā aizvadīta Frisbija diena
Inčukalna frisbija aktīvistu biedrība
„Spirit of the Game” nesen notikušo Inčukalna novada svētku ietvaros
rīkoja Frisbija dienu. Ar Inčukalna novada pašvaldības konkursa
„Novadnieki novadam” atbalstu
kopā ar Inčukalna frisbija komandu
„Wildcats” novada svētku apmeklētāji tika iepazīstināti ar daudzveidīgajiem diska jeb lidojošā šķīvīša sporta
veidiem.

Visi frisbija paveidi sniedz lielisku iespēju atpūsties ar draugiem brīvā dabā, kā
arī izjust sacensības garšu. To parādīja
arī apmeklētāju interese un iesaistīšanās visos pirmo reizi rīkotās Frisbija dienas notikumos. Inčukalnieši un novada
viesi aktīvi piedalījās biedrības „Spirit of
the Game” organizētajās aktivitātēs –
rītarosmē, disku golfā, suņu frisbija paraugdemonstrējumos un altimet frisbija
diska tālmetienu sacensībās, kā arī dažādās stafetēs. Īpašu popularitāti guva
disku golfs, ko izmēģināja vairāk nekā
60 cilvēku, un suņu frisbijs. Frisbija dienas ietvaros organizatori bija parūpējušies arī par pieredzes apmaiņu Inčukalna altimet frisbija komandai „Wildcats”.
Pirms gada dibinātā komanda papildināja savas prasmes, mācoties no
Latvijā labākās un arī starptautiskā
līmenī spēcīgās Salaspils komandas,
kuras dalībnieki Jānis Bernāns un
Arvīds Žanis Orlovskis sniedza meistarklasi. Bet uz dienas noslēgumā
noritējušo altimet frisbija cepures

Inčukalna frisbija turnīrs – pirmo reizi novada vēsturē.

turnīru pievienojās spēlētāji arī no
citiem Latvijas frisbija klubiem, kopskaitā pulcējot 30 cilvēku, kas četrās
komandās priecēja skatītājus ar aizraujošu spēli un cīnījās par vērtīgām
balvām no pasākuma atbalstītājiem.
Novada pašvaldības atbalstītā Frisbija diena noritēja ļoti veiksmīgi.
Īpašu prieku organizatoriem sagādāja gados jaunu iedzīvotāju aizrautīgā iesaistīšanās piedāvātajās
aktivitātēs, parādot, ka novadā
pieprasījums pēc aktīviem sporta
veidiem ir pietiekami liels un jādomā par plašāka piedāvājuma klāsta
nodrošināšanu. „Man ir liels prieks
redzēt iedzīvotāju atsaucību un aizrautību. Ceram, ka ar novada atbalstu šādus pasākumus varēsim rīkot
biežāk, padarot novadnieku kultūras un sporta dzīvi daudzveidīgāku,”
pēc Frisbija dienas apmierinājumu
un cerību pauda „Spirit of the Game”
valdes priekšsēdētājs Vadims Geža.
Frisbija dienas notikumus fotogrāfijās
iemūžināja Lilija Geža, attēlu galerijas
pieejamas biedrības sociālā tīkla „Facebook” lapā www.facebook.com/frisbijs.
Frisbija dienu Inčukalnā atbalstīja ne
vien Inčukalna novada pašvaldība, bet
arī dažādu nozaru uzņēmumi: „Arco
Real Estate”, „Benu” aptieka, veikals
„Elvi”, DUS „Totāls”, atpūtas parks
„Rāmkalni” un sporta medijs „Sportapersonibas.com”.
Līga Kuzmina

Inčukalna Galda hokeja klubs uz pareizā ceļa!
Ar pēdējām sacensībām maija beigās
galda hokeja sezonu noslēdza Inčukalna Galda hokeja kluba pārstāvji.
2016./2017. gada sezonas garumā
Inčukalna GHK atjaunotais sastāvs
Latvijas mērogā izcīnīja 27 dažāda
kaluma medaļas.

Uz bronzas takas. Lai arī Inčukalna GHK pēdējo divu sezonu laikā
krasi atjaunojis sastāvu ar jauniem
spēlētājiem un lauvas tiesu medaļas izcīnīja pieredzējušie spēlētāji,
tomēr arī savu ieguldījumu deva
jaunie kluba biedri. Latvijas čempionātā un Latvijas kausa izcīņā
inčukalnieši uz goda pjedestāla
kāpa 10 reizes, no kurām 1 zelts,
2 sudrabi un 7 bronzas godalgas.
Vienīgo zelta medaļu klubam atnesa junioru komanda, uzvarot
Latvijas junioru čempionātā. Par
čempioniem kļuva Hugo Brengulis, Aigars Romals, Roberts Suharevs juniors un Rinalds Siņicins.
„OPEN” jeb pieaugušo komandu
čempionātā inčukalnieši uz goda
pjedestāla kāpa jau 10. gadu pēc
kārtas! Šoreiz bronzas medaļas
izcīnīja brāļi Edgars, Matīss un Mikus Saulīši kopā ar Filipu Buhtujevu, spēlē par 3. vietu uzveicot otru
kluba spēcīgāko sastāvu ar Kārli
Balodi, Jāni Kalnevicu, Haraldu
Galu, Raineru un Sandi Kalniņus

sastāvā. Individuālajās kategorijās sīvās cīņās bronzas medaļas
izcīnīja Ilze Zuce-Tenča (sievietēm), Aivars Vāvers (senioru vecākajā grupā), Intars Garančs (junioriem
jaunākajā grupā) un Rainers
Kalniņš (junioriem).
Sudraba
medaļa debitantu
ieskaitē – jaunajam
kluba biedram Robertam Līvmanim.
Trīs godalgotās vietas tika
izcīnītās Latvijas kausa izcīņā, kura noris visas sezonas
garumā vairākos posmos. Kausa
izcīņas noslēgumā 2. vietu senioru konkurencē izcīnīja Sandis Kalniņš, savukārt 3. vietā junioru konkurencē ierindojās Rainers Kalniņš
un Intars Garančs (junioriem jaunākajā grupā).
Uz goda pjedestāla visos Latvijas
kausa posmos kāpa Sandis un Rainers Kalniņi, kopā nopelnot 3 otrās
vietas un 5 trešās vietas. Jaunāko
junioru konkurencē kādā no posmiem 2. un 3. vietu izcīnīja Rinalds
Siņicins un Ralfs Paeglis, kā arī Intars Garančs (viena 3. vieta) un sieviešu konkurencē Ilze Zuce-Tenča
(2. vieta). Ņemot vērā visus Latvijas turnīrus, kluba pārstāvji izcīnī-

ja 24 godalgotās vietas – 1 zelta,
3 sudraba un 15 bronzas.
Bez jau pieminētajiem turnīriem
paši jaunākie kluba biedri piedalījās pērn dibinātajā Latvijas Amatieru līgā un jau savā pirmajā sezonā kādā no posmiem spēja izcīnīt
godalgotās vietas. Par uzvarētāju
kādā no posmiem junioru jaunā-

kajā grupā kļuva
Toms Baumanis,
bet tajā pašā kategorijā 2. vietu
izcīnīja Roberts
Līvmanis. Pieaugušo konkurencē
3. vieta vienā no
posmiem – Robertam Suharevam senioram.
Kluba turnīri. Kā jau
ierasts, Inčukalna Galda
hokeja klubs visas sezonas
garumā rīko arī savus turnīrus.
Pirmais kādā no kluba rīkotajiem
turnīriem uzvaru izcīnīja Jānis
Kalnevics – viņa kontā panākums
Ziemassvētku turnīrā „Inčukalna
CHALLENGE 2016”, aiz sevis 2. un
3. vietā attiecīgi atstājot Miku
Saulīti un Kārli Balodi. Sezonas
vidū tika aizvadīts nozīmīgākais
kluba turnīrs – Inčukalna čempionāts, kas ir viens no spēcīgākajiem
kluba turnīriem pasaulē. Uzvaras
gājienu kluba turnīros neizdevās
turpināt Jānim Kalnevicam, kurš
sīvā fināla cīņā sērijā ar 3–4 atzina Filipa Buhtujeva pārākumu.
Pērnā gada Latvijas junioru čempionam tas bija pirmais Inčukalna
čempiona tituls. Bronzas godalgu
izcīnīja Mikus Saulītis. Visbeidzot
pirmo reizi uzvaru Inčukalna Galda

hokeja līgas kopvērtējumā izcīnīja
Rainers Kalniņš, par nieka tiesu
apsteidzot Sandi Kalniņu. Pirmo
reizi uz goda pjedestāla zemākā
pakāpiena kāpa Roberts Suharevs
juniors.
Pasaules čempionāts. Kluba
biedri sezonu noslēdza ar Inčukalna GHL pēdējo posmu, pēc kura
sekoja cienasts pie zviedru galda,
mielojoties ar gardumiem. Kluba
pārstāvji atskatījās uz aizvadītās sezonas notikumiem, pieminot sasniegumus. Viens no tiem ir
atjaunotā sastāva „klauvēšana”
pie Latvijas izlases durvīm. Lai
arī sezona Latvijā ir beigusies, to
turpinās tie kluba pārstāvji, kuri
jūnijā pārstāvēja izlasi Pasaules
čempionātā galda hokejā Čehijā,
Liberecā. Izlases sastāvu papildinās veseli 5 inčukalnieši – Edgars
Saulītis (individuāli „OPEN” klasē
un „OPEN” klases komandās), Ilze
Zuce-Tenča (individuāli sievietēm
un sieviešu komandām), Sandis
Kalniņš (individuāli senioriem un
senioru komandām), Rainers Kalniņš (individuāli junioriem un junioru komandām), kā arī Rinalds
Siņicins (individuāli jaunāko junioru konkurencē).
Sandis Kalniņš
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2017. gada 19. aprīlī Nr. 3/2017 (protokols Nr. 4-39.§.)
Grozījumi 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 „Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību”
Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”
3. panta otro daļu, 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta piekto un sesto daļu,
8. panta pirmo un otro daļu, 14. panta pirmās daļas 1. punkta „c” apakšpunktu,14. panta pirmās daļas 6. punktu,
14. panta septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 19. pantu, 24. panta pirmo daļu, 26.1 panta pirmo un otro daļu.
1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 „Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu
risināšanā, reģistrācijas kārtību” šādus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem
un sociālajām dzīvojamām mājām” 3. panta otro daļu,
5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu,
7. panta piekto un sesto daļu, 8. panta pirmo un otro
daļu, 14. panta pirmās daļas 1. punkta „c” apakšpunktu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu, 14. panta septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 19. pantu,
21.2 panta otro daļu, 24. panta pirmo daļu, 26.1 panta
pirmo un otro daļu.”;
1.2. Izteikt saistošo noteikumu 5. punktu šādā redakcijā:
„5. Palīdzības reģistrā personas reģistrējamas 4 grupās:
5.1. ārkārtas grupa;
5.2. pirmās kārtas grupa;
5.3. sociālo dzīvokļu grupa;
5.4. dienesta dzīvokļu grupa.”;
1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 28.1 punktu
šādā redakcijā:
„28.1 Īres mājās ar sociālajiem dzīvokļiem esošos dzīvokļus nepiedāvā īrēt personām, kuras atbrīvojušās no
ieslodzījuma, kurām problēmas ar alkohola un citu apreibinošu vielu lietošanu, kā arī personas ar nopietnām
veselības problēmām, kuru dēļ var apdraudēt citas mājā
dzīvojošās personas.”
1.4. Papildināt saistošos noteikumus ar VII nodaļu šādā
redakcijā:

„43.1. Kvalificēto speciālistu dzīvokļu grupā reģistrē
Inčukalna novada izglītības iestāžu (pirmsskolas izglītības iestāžu, skolas, mūzikas un mākslas skolas) piesaistītos jaunos speciālistus, kuri mācības beiguši viena
gada laikā pirms dzīvokļa piešķiršanas, tiem pašvaldības administratīvajā teritorijā neatrodas piederoša dzīvojamā telpa un tās nav deklarētas Inčukalna novada
administratīvajā teritorijā pēdējo piecu gadu laikā.
43.2. Dienesta dzīvokli piedāvā īrēt tikai šo noteikumu
5.4. apakšpunktā reģistrētajām personām.
43.3. Dienesta dzīvoklis tiek piešķirts uz termiņu līdz
trim gadiem pēc darba attiecību nodibināšanas. Pēc īres
līguma termiņa beigām speciālistam ir tiesības lūgt pagarināt īres līgumu uz jaunu termiņu, ja speciālists nav
zaudējis tiesības īrēt dienesta dzīvokli.
43.4. Ja ar speciālistu ir pārtrauktas darba tiesiskās
attiecības, viena mēneša laikā dienesta dzīvoklis ir jāatbrīvo.
43.5. Ja nemaksā īri un komunālos pakalpojumus vismaz trīs mēnešus, dzīvojamās telpas īres līgums tiek
lauzts un speciālistam dienesta dzīvoklis ir jāatbrīvo
viena mēneša laikā”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas Inčukalna novada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 9. punkts nosaka, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu risināšanā;
1.2. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 3. panta pirmās daļas
11. punkts nosaka, ka viens no palīdzības
veidiem ir palīdzība speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu.
1.3. Likuma „Par dzīvojamo telpu īri”
23. pants nosaka, ka dienesta dzīvojamās
telpas nodod lietošanā uz dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pamata un vienīgi
sakarā ar darba attiecībām.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Projekts nepieciešams, lai Inčukalna
novada dome varētu racionāli un lietderīgi
apsaimniekot savu nekustamo mantu, lai
sniegtu palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu
jautājumu risināšanā, kā arī lai piesaistītu
Inčukalna novada izglītības iestādēm jaunus speciālistus.

3.	Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Projekts pašvaldības budžetu ietekmē,
jo līdz dienesta dzīvokļa izīrēšanai ir jānodrošina dzīvokļa remonts un samaksa par
saņemtajiem pakalpojumiem.

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

4.1. Projekts uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmē.

5.	Informācija par administratīvajām
procedūrām

5.1. Nav attiecināms.

6.	Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām projekta izstrādes procesā netika veiktas.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

2017. gada 21. jūnijā Nr. 5/2017 (protokols Nr. 2-52.§.)
Grozījumi Inčukalna novada domes 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums”

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu
pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi.

2. Īss projekta satura izklāsts

Veiktās izmaiņas nodrošinās sekmīgāku
pašvaldības darba organizāciju.

3.	Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmēs.

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

Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

5.	Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošo noteikumu projektā piedāvātās
izmaiņas neattiecas uz administratīvajām
procedūrām.

6.	Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo
noteikumu projekta izstrādes procesā netika veiktas.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2009. gada 15. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada
pašvaldības nolikums” šādu grozījumu:
izteikt nolikuma 4. punktu šādā redakcijā:
„4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēlē:
4.1. finanšu komiteju, kurā ir 5 locekļi;
4.2. izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu komiteju, kurā ir 7 locekļi;

4.3. komunālo jautājumu komiteju, kurā ir 7 locekļi;
4.4. attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu
komiteja, kurā ir 7 locekļi.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas laikrakstā „Novada Vēstis".
A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs
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NOVADA VĒSTIS

Atļauj šodien gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc.
/A. Āre/

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic
augustā dzimušos Inčukalna novada iedzīvotājus!

Inčukalna Tautas nams
izsludina
foto konkursu

LAIKS SATIKTIES
INČUKALNA NOVADĀ
Konkursa noteikumi:
jāiesūta 3–15 attēli par novada svētku norisi,
sajūtām pa e-pastu: tautasnams@incukalns.lv ar norādi
LAIKS SATIKTIES līdz 20. augustam
Vērtēta tiek darbu mākslinieciskā kvalitāte.
Fotogrāfijām jābūt ar labu izšķirtspēju un jāpiekrīt,
ka darbi var tikt izmantoti publiskošanai
novada vajadzībām
Nākamajā septembra avīzē NOVADA VĒSTIS
tiks publiskoti konkursa dalībnieki un uzvarētāji,
kā arī labākie darbi tiks izstādīti
un uzvarētāji saņems konkursa atbalstītāju balvas

2017. gada augusts

LIELAIS PALDIES!
Inčukalna Tautas nams pateicas ikvienam, kas piedalījās un atbalstīja novada svētku organizēšanu. Mēs esam laba
komanda , bet tikai ja esam visi kopā.
Vislielākais paldies darba grupai, kurā
ģenerējām idejas – Ludmilai Vorobjovai,
Anetei Šicai, Mārtiņam Pozņakam. Paldies par tehnisko jautājumu risināšanu
Oskaram Kalniņam un Inčukalna komunālajam dienestam; par drošību un kārtību Reģionālajai policijai un Inčukalna
BUB; par dāsnajām ziedu veltēm Dāmu
klubiņam RUDZUPUĶES, Līgai Kurtei,
Dainai Roķei, Nikam Ozolam; par sportisko enerģiju Antonam Geibem, Agnesei
un Sandim Kalniņiem, Ģirtam Bunkum,
Aigvaram Eglītim, Frisbija komandai un
personīgi Antonam Kuzminam, Vadimam Gežam kā arī Baižkalnu un Mālpils
motokomandām, autobraucējam Jānim

Tomsonam; par organizatorisko darbu
Vijai Onskulei, Mārim Keišam, Līgai Neimanei, Jogitai Bercei, Ginai Mierkalnei, Andrējams Smilgam, Inčukalna PII
MINKA meitenēm, Jolantai Bodniecei,
Inčukalna uzņēmēju biedrībai un katoļu draudzei, mākslinieciskajiem kolektīviem – deju grupai BORN TO DANCE,
Līnijdejotājiem, Inčukalna un Madlienas
pūtēju orķestriem Visiem. Visiem, kuri
gāja pirmoreiz novada svētku gājienā.
Šeit īpaša uzslava Vangažu kolektīviem
un Vangažu kultūras nama kolēģiem. Vēl
arī, uzņēmēji sponsori, - pateicība . Visus, kuri pelnījuši lielos paldies, pat nevar
aptvert... Paldies, ka bijām kopā mūsu
novada svētkos un lai vienmēr atrastos
LAIKS SATIKTIES!... pie pulksteņa Inčukalnā . Nevaru nepieminēt tā autoru Andi
Gūtmani – arī liels paldies.

26. augustā Inčukalna pamatskolai –
50 gadu jubileja un absolventu salidojums
Būsiet mīļi gaidīti visi absolventi, bijušie skolotāji un darbinieki!
Norises kārtība:
l Reģistrēšanās pie Inčukalna pamatskolas un skolas apskate – plkst. 15.00–17.00.
l Iepazīšanās ar skolotāju un absolventu mākslas izstādi Tautas namā
un skolas relikviju izstādi vecajā pasta ēkā – plkst. 15.00–17.00.
l Svinīgais pasākums Aleksandra parka estrādē – plkst. 17.00–18.30
(sliktos laikapstākļos – Tautas namā).
l Iespēja fotografēties pie skolas – plkst. 18.30–21.30.
l Absolventu tikšanās un zaļumballe kopā ar lustīgiem muzikantiem Aleksandra parkā – plkst. 19.00–24.00.
Ieteicams līdzi ņemt labu garastāvokli, atmiņas un „groziņu” omulībai.
Dalības maksa – 5 eiro.
Maksājumu varēsiet veikt ar bankas pārskaitījumu līdz ceturtdienai, 24. augustam, ieskaitot
(garantējam paātrinātu reģistrēšanos), vai salidojuma dienā reģistrēšanās laikā.
Informācija par kontu:
Saņēmējs: Inčukalna novada dome
Reģ. nr.: LV90000068337
Konts: LV90UNLA0027800130800
Summa: 5 eiro
Piezīmes: Dalības maksa, salidojums 50, uzvārds, vārds
Plašāka informācija – pa tālruņiem 28451134, 29145337, 29495331

KAPUSVĒTKI

Ekumēniskie kapusvētki Inčukalna novada kapsētās
Sestdien, 12. augustā,
1100 Vangažu kapos
1300 Inčukalna Jaunajos kapos
1500 Inčukalna Vecajos kapos
Vangažu ev. lut. draudze pateicas Ivo Bernatam
un citiem aktīvistiem par atbalstu Vangažu kapsētas sakopšanā!

