
– Lūdzu, nedaudz iepazīstini ar sevi mūsu la-
sītājus. 
– Esmu Inčukalna novada iedzimtais. Dzimis 
Siguldas slimnīcā un audzis Inčukalnā. Mācī-
jies Inčukalna pamatskolā. Pēc pamatskolas 
beigšanas turpināju mācības Rīgas 15 PTV, kur 
apguvu galdnieka, namdara, parketlicēja specia-
litāti. Savas darba gaitas iesāku Inčukalna MRS 
kā galdnieks. Ar laiku „galdniekošanās” pārau-
ga uzņēmējdarbībā. Esmu attīstījis galdniecī-
bas uzņēmumu, kas veiksmīgi darbojas vairāk 
nekā 10 gadu. Uzņēmējdarbību piemācījos klāt 
salīdzinoši nesen, iegūstot uzņēmuma vadītāja 
kvalifikāciju.
Esmu Inčukalna novada patriots. Vēlos, lai mūsu 
novads ir sakārtots un mēs, novadnieki, varam 
būt lepni par savu novadu. 
Pildot deputāta pienākumus, guvu ieskatu Inču-
kalna novada dzīvē. Biju komunālās komitejas 
priekšsēdētāja vietnieks četrus gadus, vēlāk 
vadītājs. Ar to vēlos teikt, ka novada problēmas 
man ir zināmas un esmu pārliecināts, ka spēšu 
dot savu ieguldījumu Vangažu Namsaimnieka un 
novada attīstībā. Tas arī ir iemesls, kāpēc esmu 
šeit, Vangažu Namsaimniekā.
– Kādi ir pirmie iespaidi un atziņas? 
– Iepriekšējais SIA „Vangažu Namsaimnieks” 
vadītājs Elvijs Novickis pēdējo gadu laikā bija 
spēris platu soli attīstības virzienā. SIA „Vanga-
žu Namsaimnieks” un Inčukalna novada dome 
ir veiksmīgi realizējusi katlumāju projektus. Ie-
priekš, kā zinām, apkures problēma bija sāpīga. 
Katli plīsa, malka slapja, ielāps uz ielāpa.
Jauno katlumāju projekts ir veiksmīgi realizēts, 
un apkures jautājumi ir sakārtoti. Bet ir pali-

cis ikdienas saimnieciskais darbs, kas, manā 
skatījumā, prasa ne mazākus ieguldījumus. Kā 
sākumā minēju, nāku no privātā uzņēmuma, 
sava uzņēmuma, kuru esmu sakārtojis tā, ka 
varu teikt – tas strādā kā „pulkstenis”, un mana 
klātbūtne tur nav nepieciešama. Tāpēc savus 
resursus tagad varu ieguldīt Inčukalna novada 
attīstībā, un zinu, ka varēsim sakārtot arī SIA 
„Vangažu Namsaimnieks” darbību.
– Kāda ir situācija ar apsaimniekošanas un 
apkures jautājumiem?
– Vangažu Namsaimnieka darbība ir namu ap-
saimniekošana, pārvalde, siltuma ražošana un 
pārvade. Tas ir tas, ko mēs sniedzam, nodroši-
nām. Sāpīgā joma ir apsaimniekošana, jo, kā jau 
iepriekšējais vadītājs kādreiz ir minējis, mājas ir 
vecas, mājām problēmu pietiek. No tā visa maz 
kas ir mainījies. 
Ļoti svarīgi ir renovācijas projekti. Iedzīvotāji ir 
pasīvi, varbūt neizprot renovācijas jēgu. Vien-
padsmit māju iedzīvotāji no trīsdesmit deviņām 
ir savākuši parakstus par māju renovāciju. Mēs 
strādājam pie tā, sasaucam iedzīvotāju sapul-
ces, runājam, pārliecinām, stāstām. Kā zināms, 
Eiropas nauda nav bezgalīga. Kaut kad beigsies. 
Tas nozīmē, ka vajadzētu izmantot maksimāli. 
Esam piesaistījuši arī papildu konsultantus, lai 
no mums atkarīgās lietas būtu ātrākas, precīzā-
kas. Bet pirmais solis tomēr ir iedzīvotāji. Viņiem 
jāsaprot, ka mājas ir viņu pašu īpašums, mēs 
esam tikai apsaimniekotāji un vēlamies viņiem 
palīdzēt iespēju robežās. Ja pats saimnieks ne-
grib, tad būs grūti palīdzēt.

Turpinājums 3. lpp.
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Gudrona dīķos 
notiek virsējā slāņa 
atsūknēšana  3. lpp.

Ūdenspolo komanda 
„Sport Star” uzvar 
starptautiskā turnīrā  4. lpp.

Gatavojamies 
Vispārējiem latviešu 
dziesmu un deju svētkiem 5. lpp.

INČUKALNA NOVADA 
PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS  IZDEVUMS

Inčukalna tautas nams jau vairāk nekā pirms 
gada ir pieteicis novadu dalībai festivālā „Lat-
vijas Goda aplis”, kas idejiski ietver aicinājumu 
svinēt Latvijas valsts simtgadi visa gada garumā 
katru nedēļas nogali kādā no novadiem. Tas ļauj 
pašmāju ļaudīm un arī viesiem labāk iepazīt kul-
tūrvēstures vidi, dabas vērtības, vietējās tradīci-
jas un cilvēkus visa Latvijā. Neatņemama svētku 
sastāvdaļa ir gaismas objektu instalācija.

21. aprīlī Inčukalnā būs festivāls „Latvijas Goda 
aplis”, un mēs leposimies ar mūsu Mākslas die-
nām, aicināsim viesus un teiksim paldies mūsu 
Goda saimniekiem. Svētku programma sāksies 
plkst. 12.00 dienā ar sakopšanas talku „Labais 
darbs” Annas Ludiņas Mākslinieku dārzā.
Ko der zināt talciniekiem: lai darbi labāk veiktos, 
līdzi ņemam grābekli, ja ir iespēja – arī zāģi vai 
zaru šķēres un darba cimdus; dārza mantiniece, 
Goda saimniece Dzintra Preisa iepazīstinās ar 
dārza koku stādītāju vēsturisko grāmatu; dārzā 
iestādīsim jaunu kociņu – Latvijas simtgades 
liepu; „Sēnītes” izcilās pavāres Margrieta Berķe 
un Lilita Joņina (kura ir arī māksliniece) talcinie-
kiem gatavos zupu; talcinieki var ierasties sev 
ērtā laikā no plkst. 12.00 līdz 17.00. Trans-
ports plkst. 11.45 no Vangažu vidusskolas un 
plkst. 12.15 no Inčukalna pamatskolas.
No plkst. 15.00 līdz 18.00 – „Tava iespēja”. 
Katrs interesents varēs redzēt, kā top māk-
slas darbi, un pat izmēģināt veiksmi, darbojo-
ties radošajās mākslas darbnīcās pie novada 
māksliniekiem: stikla vitrāžu un foto darbnīca 
pie Zigurda un Ritas Bormaņiem „Varavīksnēs” 
Krustiņos. Sīkāka informācija pa tālr. 29171607; 
gleznošanas studija pie Daces Saulītes Atpū-
tas ielā 8, Inčukalnā. Sīkāka informācija pa tālr. 
29561968.
Plkst. 19.00 „Mēs varam”. Ar lepnuma sajūtu 
tiksimies Inčukalna Mākslas dienu izstādes at-
klāšanā Inčukalna tautas namā. Programmā: 
Inčukalna mākslinieku kopas mākslinieku dar-
bu izstāde „Tautasdziesma”; radošā konkursa 
„Vainags” darbu izstāde un apbalvošana; koru 
un pūtēju orķestra koncerts.
Plkst. 20.40 „Liktens – akmens”. Tiksimies pie 
pieminekļa Raganas kaujā kritušajiem Vecajos 
kapos, pieminot un godinot pieminekļa autoru – 
dižo tēlnieku Kārli Zāli, kurš savus pēdējos dzī-
ves gadus pavadīja Inčukalnā.
No plkst. 21.15 līdz 22.00 aicinām Inčukalna 
Aleksandra parkā uz Gaismas svētkiem.
Kas būtu Mākslas dienas bez mākslinieku bo-
hēmas? Aicinām ikvienu to izbaudīt Inčukalna 
Medību pilī Kārļzemniekos no plkst. 22.15 līdz 
pat 1.00 naktī. Jūs sagaida pastāsti iz dziļas 
pagātnes, nākotnes ieceru meti, dzīvā mūzika un 
putnu balsis Gaujmalā. Aicinām ierasties atbil-
stošos tērpos pēc saviem ieskatiem par bohēmu, 
līdzi ņemot našķu groziņu un brīvības sajūtu.

Inga Freimane n

Latvijas 
Goda aplis

Aprīlī visa Latvija īpaši gatavojas vides 
sakopšanai un labiekārtošanai. Šogad Lie-
lā talka norisināsies 28. aprīlī vienlaicīgi 
visā Latvijā un par tās vadmotīvu izvēlēts 
sauklis „Mainām Latviju! Maināmies paši!”, 
tādējādi atgādinot, ka pārmaiņas mums ap-
kārt iespējamas tikai tad, ja mēs paši tās 
vēlamies.
Talkas norisi kopumā (tostarp savākto at-
kritumu izvešanu) katrā novadā un repub-
likas pilsētā pārrauga Lielās talkas koor-
dinators. Inčukalna novadā arī šogad tas ir 
Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un te-
ritorijas apsaimniekošanas daļas vadītājs 
Arnis Uzuliņš, tālrunis 29453100, e-pasts  
arnis.uzulins@incukalns.lv. Viss, kas ne-
pieciešams, lai piedalītos Lielajā talkā,  
ir – vēlēšanās to darīt! Savukārt pašvaldī-
bas iestādes un struktūrvienības, izglītības 
iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī 
brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un 
ciemā organizē kolektīvas talkas. Pieteikt 
talku var vietās, kuras atrodas valsts vai 
pašvaldības īpašumā vai arī ir sabiedriski 
nozīmīgas.

Ja gribi pieteikt savu talkas vietu, 
reģistrē to talkas mājaslapā 

http://talkas.lv/pieteikt-talku/.
Visa informācija par Lielās talkas 

aktualitātēm ir pieejama mājaslapā 
http://talkas.lv/

Inčukalna novada dome n 

Aprīlis ir 
LIELĀS TALKAS 
mēnesis!

Intervija ar Māri Keišu, SIA „Vangažu Namsaimnieks” vadītāju

VANGAŽU NAMSAIMNIEKAM 
ir jākļūst elastīgākam

Kopš šā gada 1. marta SIA „Vangažu Namsaimnieks” vada Māris Keišs. Ar Inčukalna novada do-
mes informatīvā izdevuma „Novada Vēstis” starpniecību Mārim Keišam vēlējos uzdot piecus jau-
tājums par pirmajiem iespaidiem, aktuālajiem darbiem un tuvākajiem nākotnes plāniem. 

http://talkas.lv/pieteikt-talku/
http://talkas.lv/
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SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI MARTĀ

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ДУМОЙ В МАРТЕ МЕСЯЦЕ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 5, 
УЛИЦА МЕЖА, 1, ВАНГАЖИ, 
ИНЧУКАЛНСКИЙ КРАЙ, 
21 МАРТА 2018 ГОДА.

О расторжении договора сотрудничества с 
Центром молодых защитников и информа-
ционным центром. Дума решила: расторг-
нуть договор сотрудничества с Центром 
молодых защитников и информационным 
центром о поддержке самоуправлением 
программ образования по интересам ли-
цензированных молодых защитников сро-
ком на 3 года.

Об утверждении компонента обхозяйство-
вания отходов. Дума решила: утвердить с 
1 января 2018 года компоненты обхозяй-
ствования бытовых и крупногабаритных 
отходов, а также обхозяйствования произ-
водственных отходов на территории Инчу-
калнского края:

• для бытовых отходов 2,91 EUR/м³ без НДС;
• для крупногабаритных отходов 2,67 EUR/м³ 

без НДС;
• для строительных отходов 6,50 EUR/м³ 

без НДС.

О затратах на содержание учеников (вос-
питанников) образовательных учреждений 
самоуправления Инчукалнского края. Дума 
решила: утвердить с 1 января 2018 года 
расходы на одного ученика (воспитанника) 
образовательных учреждений самоуправ-
ления Инчукалнского края, учреждений об-
щего среднего образования и учреждений 
дошкольного образования (в год) согласно 
приложению. Поручить исполнительному ди-
ректору думы Инчукалнского края внести из-
менения в заключённые договоры о порядке 
взаиморасчётов за предоставленные образо-
вательными учреждениями услуги между Ин-
чукалнским самоуправлением и соответству-
ющим самоуправлением, с применением с  

1 января 2018 года расходов, установленных 
настоящим решением. Зачислять доходы от 
взаиморасчётов с другими самоуправления-
ми за оказанные другими образовательными 
учреждениями услуги в основной бюджет 
самоуправления Инчукалнского края.

О расходах образовательных учреждений 
самоуправления Инчукалнского края на до-
школьную образовательную программу (с 
возраста 1,5 года до начала освоения основ-
ного образования) для частного образова-
тельного учреждения на 2018 год. Дума 
решила: утвердить с 1 января 2018 года рас-
ходы в образовательных учреждениях само-
управления Инчукалнского края на одного 
ребёнка (воспитанника) в 2018 году в частных 
дошкольных образовательных учреждениях 
согласно приложению, в следующих разме-
рах: 1. В соответствии с пунктом 74 Правил, 
расходы на образовательную дошкольную 
программу на одного воспитанника (с возрас-

та 1,5 года до 4 лет) – 219,60 (двести девят-
надцать евро 60 центов). 2. В соответствии с 
пунктом 75 Правил, расходы для начала осво-
ения обязательной программы дошкольного 
образования на одного воспитанника (в воз-
расте 5 – 6 лет) – 155,63 (сто пятьдесят пять 
евро 63 цента).

О создании структурного подразделения «Юри-
дический отдел». Дума решила: по проекту 
решения не получено необходимое количество 
голосов, проект решения отклонён.             И др.

С полным текстом протокола заседания 
думы (с соблюдением установленного 

Законом о защите личных данных 
физических лиц) можно ознакомиться 

на сайте: www.incukalns.lv в разделе 
«Протоколы заседаний думы». 

Следующее ежемесячное заседание думы 
в среду, 18 апреля в 14:00, по улице 

Межа, 1, Вангажи, Инчукалнский край).

SĒDES PROTOKOLS NR. 5 
INČUKALNA NOVADĀ, VANGAŽOS, 
MEŽA IELĀ 1, 
2018. GADA 21. MARTĀ.

Par sadarbības līguma ar Jaunsardzes un 
informācijas centru slēgšanu. Dome nolemj: 
slēgt ar Jaunsardzes un informācijas centru 
sadarbības līgumu par pašvaldības atbalstu 
licencēto jaunsargu interešu izglītības prog-
rammu īstenošanā uz 3 gadiem.

Par atkritumu apsaimniekošanas komponen-
tes apstiprināšanu. Dome nolemj: apstipri-
nāt no 2018. gada 1. janvāra atkritumu ap-
saimniekošanas komponentes par sadzīves 
un lielgabarīta atkritumu, kā arī ražošanas 
atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna nova-
da teritorijā:

• sadzīves atkritumiem 2,91 EUR/m3 bez 
PVN;

• lielgabarīta atkritumiem 2,67 EUR/m3 bez 
PVN;

• būvgružu atkritumiem 6,50 EUR/m3 bez 
PVN. 

Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības ie-
stāžu skolēnu (audzēkņu) uzturēšanas izmak-
sām. Dome nolemj: apstiprināt ar 2018. gada 1. 
janvāri Inčukalna novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izmaksas uz vienu skolēnu (audzēkni) 
gadā pamata, vispārējās vidējās izglītības iestā-
dēs un pirmsskolas izglītības iestādēs saskaņā 
ar pielikumu. Uzdot Inčukalna novada domes 
izpilddirektoram veikt izmaiņas noslēgtajos līgu-
mos par Inčukalna novada pašvaldības un attiecī-
gas pašvaldības savstarpējo norēķinu kārtību par 
izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, 

piemērojot no 2018. gada 1. janvāra šajā lēmu-
mā noteiktās izmaksas. Ieskaitīt ieņēmumus no 
savstarpējiem norēķiniem ar citām pašvaldībām 
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 
Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetā. 

Par Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestā-
žu izdevumu pirmsskolas izglītības programmas 
(no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības 
ieguves uzsākšanai) izmaksām privātai izglītības 
iestādei 2018. gadam. Dome nolemj: apstiprināt 
ar 2018. gada 1. janvāri Inčukalna novada pašval-
dības izglītības iestāžu izmaksas uz vienu bērnu 
(audzēkni) 2018. gadā privātajās pirmsskolas iz-
glītības iestādēs saskaņā ar pielikumu šādā ap-
mērā: 1. Atbilstoši noteikumu 74. punktam viena 
audzēkņa pirmsskolas izglītības programmas (no 
1,5 līdz 4 gadu vecumam) izmaksas – 219,60 (divi 
simti deviņpadsmit eiro, 60 centu). 2. Atbilstoši 

noteikumu 75. punktam viena audzēkņa obligātās 
sagatavošanas pamatizglītības ieguves uzsāk-
šanai pirmskolas izglītības programmas (vecu-
mā no 5 līdz 6 gadiem) izmaksas – 155,63 (viens 
simts piecdesmit pieci eiro, 63 centi).

Par struktūrvienības „Juridiskā daļa” izvei-
došanu. Dome nolemj: par lēmuma projektu 
nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lē-
muma projekts ir noraidīts.                     U. c.

Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu 
(ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības 

likumā noteikto) var iepazīties Inčukalna 
novada pašvaldības interneta vietnē 

www.incukalns.lv, sadaļā „Domes sēžu 
protokoli”. Nākamā domes ikmēneša sēde 

notiks trešdien, 18. aprīlī, plkst. 14.00 
Inčukalna novadā, Vangažos, Meža ielā 1.

SLUDINĀJUMIPAZIŅOJUMS
PAR LOKĀLPLĀNOJUMA 
APSTIPRINĀŠANU 
UN SAISTOŠO NOTEIKUMU 
PIEŅEMŠANU

Inčukalna novada dome 2018. gada 
21. martā ir pieņēmusi lēmumu 
Nr. 5-26.§. „Par lokālplānojuma 
projekta, saistošo noteikumu un 
teritorijas izmantošanas un apbū-
ves noteikumu un grafiskās daļas 
apstiprināšanu”, ar kuru apstip-
rināti Inčukalna novada domes 
2018. gada 21. martā pieņemtie 
saistošie noteikumi Nr. 5/2018 „Par 
lokālplānojumu nekustamajā īpa-
šumā Gaujaslīču ielā 6, Gaujā, Inču-
kalna novadā”.

Ar apstiprināto lokālplānojumu un 
saistošajiem noteikumiem var iepa-
zīties Inčukalna novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.incukalns.lv, 
Latvijas ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv un Inču-
kalna novada būvvaldē Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, 
tālr. 62007232.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek 
pārdota Inčukalna novada domei piederošā 
kustamā manta – pasažieru autobuss „FORD 
TRANSIT” ar valsts reģistrācijas Nr. GO 3040, 
VIN kods WF0DXXTTFD7E32330. Transpor-
tlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas datums ir 
04.06.2007. Nobraukums – 227 279 km. Sēdvie-
tu skaits – 14+1. Tehniskā apskate ir derīga līdz 
2018. gada 3. aprīlim.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada 
domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, tālr. 67977476, 
no informācijas publicēšanas brīža līdz 2018. gada 
3. maijam plkst. 12.00. Izsoles noteikumi elektro-
niski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas-
lapā www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un 
citi paziņojumi”.
Izsole notiks 2018. gada 3. maijā plkst. 12.00 Inču-
kalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
Inčukalna novadā. Transportlīdzekļa izsoles sā-
kumcena – 3900,00 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti 
eiro un 00 centu).
Nodrošinājums, kas veido 10% no sākumcenas, tas 
ir, 390,00 EUR (trīs simti deviņdesmit eiro un 00 cen-
tu) un izsoles dalības maksa 50,00 EUR (piecdesmit 
eiro) apmērā iemaksājama līdz 2018. gada 3. mai-
jam plkst. 12.00. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas re-
ģistrēties izsolei, Inčukalna novada domes Izsoles 
komisijai jāiesniedz izsoles noteikumu 4.2. punktā 
noteiktie dokumenti.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek 
pārdots Inčukalna novada domei piederošais 
nekustamais īpašums, kas atrodas Pļavas ielā 
22, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna 
novadā, kas sastāv no zemes vienības ar ko-
pējo platību 1216 m², ar kadastra apzīmējumu  
8064 006 0591. Īpašums reģistrēts Rīgas rajona 
tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas noda-
lījumā Nr. 100000572888.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada 
domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, tālr. 67977476, 
no informācijas publicēšanas brīža līdz 2018. gada 
1. jūnijam plkst. 12.00. Izsoles noteikumi elektro-
niski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas-
lapā www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un 
citi paziņojumi”.
Izsole notiks 2018. gada 1. jūnijā plkst. 14.00  
Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma izsoles sā-
kumcena – 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši eiro un 
00 centu). 
Nodrošinājums, kas veido 10% no sākumcenas, tas 
ir, 1000,00 EUR (viens tūkstotis eiro un 00 centu) 
un izsoles dalības maksa 100,00 EUR (viens simts 
eiro, 00 centu) apmērā iemaksājama līdz 2018. gada  
1. jūnijam plkst. 14.00. Izsoles dalībniekiem, kuri 
vēlas reģistrēties izsolei, Inčukalna novada do-
mes Izsoles komisijai jāiesniedz izsoles noteikumu  
4.2. punktā noteiktie dokumenti.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek 
pārdota Inčukalna novada pašvaldībai piederošā 
kustamā manta – vieglais pasažieru transportlī-
dzeklis „VW Transporter” ar valsts reģistrācijas 
Nr. FH 6365, VIN WV2ZZZ70ZVH061656. Trans-
portlīdzekļa reģistrācijas datums ir 23.10.1996. 
Nobraukums – 330 000 km. Sēdvietu skaits –  
astoņas. Tehniskā apskate ir derīga līdz  
2018. gada 5. jūnijam.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada 
domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, tālr. 67977476, 
no informācijas publicēšanas brīža līdz 2018. gada 
18. maijam plkst. 12.00. Izsoles noteikumi elektro-
niski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas-
lapā www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un 
citi paziņojumi”.
Izsole notiks 2018. gada 18. maijā plkst. 14.00  
Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma izsoles sā-
kumcena – 1650,00 EUR (viens tūkstotis seši simti 
piecdesmit eiro un 00 centu).
Nodrošinājums, kas veido 10% no sākumcenas, tas 
ir, 165,00 EUR (viens simts sešdesmit pieci eiro un 
00 centu) un izsoles dalības maksa 50,00 EUR (piec-
desmit eiro) apmērā iemaksājama līdz 2018. gada  
18. maijam plkst. 14.00. Izsoles dalībniekiem, kuri 
vēlas reģistrēties izsolei, Inčukalna novada do-
mes Izsoles komisijai jāiesniedz izsoles noteikumu  
4.2. punktā noteiktie dokumenti.

http://www.incukalns.lv
http://www.incukalns.lv
http://www.incukalns.lv
http://www.geolatvija.lv
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29. martā Inčukalna novadā sērskā-
bā gudrona Dienvidu dīķa un Ziemeļu 
dīķa teritorijās Valsts vides dienests 
sadarbībā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju or-
ganizēja Inčukalna sērskābā gudro-
na dīķu sanācijas darbu atsākšanas 
publisko pasākumu. 

Pasākumā piedalījās vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrs 
Kaspars Gerhards un Valsts vides 
dienesta ģenerāldirektores pienā-
kumu izpildītāja, ģenerāldirektores 
vietniece Aina Stašāne, Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs Aivars 

Nalivaiko un citi pašvaldības pār-
stāvji, kā arī pārstāvji no Centrālās 
finanšu un līgumu aģentūras, Finan-
šu ministrijas, a/s „Latvijas valsts 
meži” un Vides aizsardzības kluba. 
Ministrs K. Gerhards uzsvēra, ka, pa-
beidzot sanācijas darbus, tiks sniegts 
būtisks ieguvums videi un sabiedrī-
bai – tuvējiem iedzīvotājiem, kā arī 
dabai. Turklāt sanācijas darbu izpil-
dei piesaistītais Eiropas Savienības 
līdzfinansējums segs līdz pat 80% no 
kopējām darbu izmaksām.

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar 
no 1. jūnija līdz 31. augustam īstenos 
skolēnu vasaras nodarbinātības pasā-
kumus, kuros varēs piedalīties skolēni 
vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), 
kas mācās vispārējās, speciālās vai pro-
fesionālās izglītības iestādēs.

No 2018. gada 19. marta līdz  
4. aprīlim NVA izsludināja darba 
devēju pieteikšanos skolēnu va-
saras nodarbinātības pasākuma 
īstenošanai. Ir zināms, ka Inču-
kalna novadā ir pieteiktas 25 dar-
bavietas. Potenciālie darba de-
vēji ir: Inčukalna novada dome  
(15 darbavietas ar iespēju strādāt 
Vangažos un Inčukalnā), PII „Jan-
cis” (4 darbavietas Vangažos) un 
SIA „Vita Markets” (6 darbavietas 
Vangažos). NVA filiāle izvērtēs pie-
dāvājumus un ar atbalstītajiem dar-
ba devējiem slēgs sadarbības līgu-
mus, savukārt darba devēji skolēnu 
vasaras nodarbinātības pasākumu 
ietvaros ar skolēnu slēgs darba lī-
gumu un nodrošinās skolēnam dar-
ba vadītāju darbam nepieciešamo 
pamatprasmju apgūšanai.
Skolēnu pieteikšanos dalībai „No-
darbinātības pasākumos vasaras 

brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” 
plānots uzsākt 7. maijā. Skolēnu 
reģistrēšanās notiks pa reģioniem: 
7. maijā Latgales reģionā, 8. maijā 
Zemgales reģionā, 9. maijā Kurze-
mes reģionā, 10. maijā Vidzemes re-
ģionā, 11. maijā – Rīgas reģionā. Arī 
šogad skolēni vasaras darbam varēs 
pieteikties tikai elektroniski ar NVA 
interneta vietnes www.nva.gov.lv  
starpniecību. Uz Inčukalna novada 
iedzīvotājiem attiecas informācija 
par Rīgas reģionu, tātad pieteikša-
nās notiks 11. maijā.
Vasaras nodarbinātības pasākumos 
iesaistītie skolēni strādā atbilsto-
ši Darba likumā noteiktajam darba 
laikam, saņemot darba devēja atlī-
dzību vismaz valstī noteiktās mini-
mālās darba algas apmērā par pilnu 
nostrādātu darba laiku. 
NVA apmaksās veselības pārbau-
des skolēniem, ja to paredz nor-
matīvie akti par obligātajām vese-
lības pārbaudēm, kā arī apdrošinās 
skolēnus pret nelaimes gadījumiem 
darba vietās.

Margita Līce n

Aktuālā informācija 
par skolēnu nodarbinātību vasarā

Sērskābā gudrona dīķos notiek 
gudrona virsējā slāņa atsūknēšana 
un piesārņotās augsnes ekskavācija
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Ir klāt aprīlis, un, rūpējoties par tīru, sakārtotu vidi, aicinu iedzī-
votājus gatavoties Lielajai talkai 28. aprīlī. Šogad tai ir izvēlēts 
zīmīgs sauklis „Mainām Latviju! Maināmies paši!”, kuru vēlētos 
papildināt ar rindu – „Mainām arī Inčukalna novadu! Maināmies 
paši!”. Diemžēl ir cilvēki, kuri bezatbildīgi izturas pret apkārtējo 
vidi, turpina piemēslot pļavas vai mežus, tāpēc arī es aicinu nebūt 
vienaldzīgiem un pievienoties mūsu novada talciniekiem vai pie-
teikt savu talku mājaslapā www.talkas.lv.
Šobrīd norit aktīvs darbs Inčukalna Sporta kompleksa stadiona 
rekonstrukcijas projekta iepirkuma procedūrā, un tuvākajā laikā 
būs zināms uzvarētājs. Savukārt Vangažu vidusskolas stadiona 
labiekārtošanas un pārbūves ieceres ietvaros tiek gatavota at-
tiecīga dokumentācija, lai varētu uzsākt iepirkuma procedūru un 
tehniskā projekta izstrādi. Pašlaik tiek iepirktas iekārtas bērnu 
laukumam, kas paredzēts pie Vangažu vidusskolas, laukums tiks 
iekārtots līdz septembrim. Vangažu vidusskolas telpās notiek 
darbi, lai sakārtotu un pielāgotu telpas latviešu plūsmas sešga-
dīgo bērnu grupas izveidei. Turpinām darbu, lai līdz jaunā mācību 
gada sākumam novadā kopumā radītu 70 papildu vietas bērnu-
dārzos, tai skaitā privātajā bērnudārzā „Gregucis”. 
Esam beiguši kosmētiskā remonta darbus Vangažu kultūras 
nama 1. stāva vestibilā, bet nākotnē organizēsim atkārtotu ie-
pirkuma procedūru ar mērķi izstrādāt tehnisko projektu kultūras 
namam, lai atbilstoši mūsdienu prasībām sakārtotu esošās telpas 
un apgūtu nepabeigto piebūvi. Vangažos pie kultūras nama ir plā-
nots uzsākt esošā vides laikrāža rekonstrukcijas darbus.
Runājot par Vangažu pilsētu un Gaujas ielas projektu, ir noslēgu-
sies iepirkuma procedūra un tiek gatavots tās protokols. Ir no-
slēgts līgums un uzsākti darbi Vangažu pilsētas tirgus laukuma 
labiekārtošanai un paplašināšanai, šo projektu ir paredzēts reali-
zēt ar Lauku atbalsta dienesta un pašvaldības finansējumu. 
Pavasari Inčukalnā iesākam, veicot tos darbus, kurus pērn bijām 
spiesti atlikt slikto laika apstākļu dēļ – līdz maija beigām tiks 
pabeigti Salu ceļa un Kļavu ceļa remontdarbi. Esam iecerējuši 
uzsākt Cīruļu ielas remonta tehniskā projekta izstrādi un Parka 
ielas asfaltēšanas darbus. Strādāsim, lai jau tuvākajā laikā visā 
novada teritorijā atjaunotu un sakārtotu grants seguma ceļus, 
kuri cieta pavasara šķīdonī. Apdzīvotajā Inčukalna vietā aiz dzel-
zceļa sliedēm, kur atrodas Medņa iela, Pļavas iela, Ausmas iela, 
Ozola iela, Bērzu iela un citas, novada dome ir iecerējusi uzbūvēt 
centrālo notekūdeņu savākšanas sistēmu. Minētajā projektā dar-
bus organizēs SIA „Vangažu avots”, bet to realizācijas izmaksas 
tiks segtas ar Valsts kases aizdevuma palīdzību, kura saņemšanai 
pašvaldība izsniegs galvojumu. 
Sadarbībā ar kooperatīvu sabiedrību „L.V. Mežs” līdz augustam 
esam plānojuši izveidot jaunu meža pastaigu taku. Šim projektam 
ir dots skanīgs vārds – „Mednieku spēka taka”. Taka savienos 
Inčukalna Medību pili ar novadam nozīmīgo tūrisma objektu – Vel-
nalu. Esam iecerējuši, ka gan novada iedzīvotāji, gan viesi, ejot pa 
taku, varēs izbaudīt šai vietai raksturīgo neparasto noskaņu – lie-
li, noslēpumaini koki, kluss pazemes ūdens tecējums un svaigais 
Inčukalna novada gaiss. Strādāsim, lai šī vieta kļūtu populārāka 
tūristu un aktīvās atpūtas cienītāju vidū, turklāt šā gada 11. au-
gustā netālu no Velnalas ir paredzēs organizēt Simtgades zaļum-
balli Inčukalna novadā. 
Runājot vēl par sasniegumiem, vēlos apsveikt mūsu novada ūden-
spolo komandu „Sports Star”, kura trenera Vjačeslava Ternovska 
vadībā Somijā ir izcīnījusi „Cetus Open Baltic” turnīra čempiona 
titulu U11 kategorijā. Jāsaka, ka šī ir pirmā nozīmīgā Latvijas 
klubu uzvara starptautiskajos ūdenspolo turnīros. Talantīgi jaunie 
peldētāji pulcēsies arī 21. aprīlī Inčukalnā, kad sporta kompleksā 
notiks tradicionālās pavasara starptautiskās peldēšanas sacensī-
bas „Zelta zivtiņa 2018”. 
Jau pavisam drīz, maijā, tiks organizēta kārtējā pašvaldības vadī-
bas un speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem, lai runātu par aktuā-
liem jautājumiem saistībā ar apkuri, kanalizāciju, ūdensapgādi, 
sabiedrisko kārtību un citām saistošām lietām novadā ikdienā. Uz 
tikšanos, kā ierasts, tiks aicināti arī SIA „Vangažu namsaimnieks”, 
PSIA „Vangažu avots” un pašvaldības policijas pārstāvji. Ikviens 
ir aicināts iesaistieties novada sabiedriskajā dzīvē un izrādīt savu 
iniciatīvu par novadam svarīgajiem jautājumiem. Plašāk par šīs 
iedzīvotāju sapulces datumu un laikiem, kā arī citiem aktuālajiem 
notikumiem Inčukalna novadā ir iespējams uzzināt gan novada 
mājaslapā www.incukalns.lv, gan pašvaldības profilā sociālajos 
tīklos „Facebook”, „Instagram” un „Twitter”. Daudzi darbi budžetā 
ieplānoti un paveikti, pateicoties tieši jūsu idejām. Paldies par to! 
Lai viss izdodas!

Ar cieņu 
Aivars Nalivaiko, n

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 

Cienījamie 
Inčukalna 
novada 
iedzīvotāji!

VANGAŽU 
NAMSAIMNIEKAM 
ir jākļūst elastīgākam

KOMENTĀRS

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Kopskatā bēdu ieleja ir liela – sākot ar bīstamiem balkoniem, 
notekām, logiem, paneļu šuvēm, caurulēm, saraksts ir garš. 
Visas tās lietas ir tādas, kādas ir. Labākas nepaliek, tāpēc 
optimāls risinājums būtu renovācija. Tas viss nākotnē atmak-
sājas. Ja primārs ir siltums, apkure, tad tādā labā gadījumā 
var ietaupīt 70% no apkures rēķina. Tas, protams, ir atkarīgs 
no mājas stila, uzbūves. Piemēram, Vangažos Gaujas ielā mā-
jas ir no baltā ķieģeļa, ar biezām sienām, kas jau ir salīdzinoši 
siltumnoturīgākas par paneļu mājām. Tāpēc tur ietaupījums 
vairs nav tik liels, procentuāli tas varētu būt aptuveni līdz 
50%. Faktiskie energoefektivitātes rādītāji varētu būt sliktāki 
nekā paneļu mājām, jo paneļu mājas ir ar plānām sienām un 
caurām paneļu šuvēm. Ietaupīt paneļu mājām varam līdz 70%.
Svarīga ir cilvēku izpratne un attieksme. Iedzīvotājiem ir 
jāsaprot, ka, ja mēs šīs mājas neremontēsim, nerenovē-
sim, nesavedīsim jumtus kārtībā, caurules labākas nepa-
liks, tās plīsīs, būs avārijas, tecēs jumti, attiecīgi bojāsies 
dzīvokļos manta, ieskaitot tapetes un griestus. Diemžēl 
ar saviem apsaimniekošanas līdzekļiem mājas kapitālu 
pārbūvēt nevaram. Mēs varam pieremontēt, taču tas nav 
ilgtermiņa risinājums.
Jāsaka, ka mums ir arī pozitīvie piemēri – mājas Gaujas 
ielā 16 un Dārza ielā 14 ir renovētas, šajās mājās ir sama-
zināta apsaimniekošanas maksa par 0,04 eiro un samazi-
nājusies maksa par siltumu. Apsaimniekošanas maksa ir 
samazināta, jo ir lietas, kas viņiem vairs nav jādara: ne-
būs jālabo jumts, jāmaina notekcaurules utt., jo tas viss 
ir jauns. Savukārt mājas siltinājums jūtami samazina ap-
kures rēķinus. Par apkuri. Vēlos uzsvērt, ka SIA „Vangažu 
Namsaimnieks” interesēs ir apkures tarifu pēc iespējas 
samazināt, jo mērķis nav pelnīt uz iedzīvotāju rēķina, bet 
piegādāt siltumu par atbilstošu cenu. Tas nozīmē to, ka 
SIA „Vangažu Namsaimnieks” strādā ar minimālu peļņu 
attīstībai. Tas ir faktiski vienīgais mērķis. Lai būtu siltums 
un mēs nestrādātu ar zaudējumiem. Vangažos esam atbil-
dīgi par siltumtrasēm, siltuma pārvadi un administrēšanu. 
Siltumu iepērkam un padodam tālāk Vangažos – mēs no 
tā nepelnām un tarifu ietekmēt nevaram. Tāpat arī neva-
ram ietekmēt siltuma ražošanas izmaksas.
– Vai joprojām ir daudz parādnieku?
– Parādnieki diemžēl ir, nedaudz mazāk par 10% no visiem 
lietotājiem, un tādi arī būs, tāda ir realitāte. Situācija ar pa-
rādniekiem ir izveidojusies vēsturiski, ir zināma un pie tā mēs 
strādājam, kā arī par to mēs esam daudz runājuši ikgadējās 
iedzīvotāju sapulcēs. 
– Kādi ir tuvākie SIA „Vangažu Namsaimnieks” darbības 
plāni šogad?
– Ziema beigusies, drīz varēsim noslēgt apkures sezonu. 
Tad tuvāko plānu saraksts, kas attiecas uz apkures sezonu: 
vasarā sagatavojam visas katlumājas nākamajai apkures 
sezonai. Tā, lai rudenī varētu bez problēmām atsākt siltuma 
padevi. Jau šobrīd ir zināmas lietas un vietas, kur, kas un 
kādas jāremontē. 
Kas attiecas uz attīstību – vēlos, lai SIA „Vangažu Nam-
saimnieks” varētu piedāvāt savus pakalpojumus arī „uz 
āru”. Piemēram, „ieguglējot” santehniķus, vieni no pirma-
jiem internetā ieraugāmi citu namsaimniekotāju piedā-
vātie pakalpojumi. Vangažu Namsaimnieku šajās rindās 
diemžēl neatrast. 
Protams, ir arī darbinieku problēma. Vajadzīgi santehniķi, 
elektriķi. Alga stabila, ir visas atbilstošās sociālās garanti-
jas. Aicināti uz pārrunām. Sliņķa un dzērāja vakances nav. 
Lai uzņēmums attīstītos, tam ir jāpaplašinās, jāapgūst jau-
nas teritorijas. Kā jauna teritorija mums klāt ir nākusi Gau-
ja. Pirms tam bija tikai Vangaži. Tas nozīmē, ka jau kļūstam 
lielāki. Ja izdosies attīstīt SIA „Vangažu Namsaimnieks”, 
kā redzu to es, tad uzņēmums kļūs ne tikai lielāks, bet arī 
elastīgāks. Ir jāņem vērā cilvēku resursi, uzreiz tos iespai-
dot nevaram. Bet SIA „Vangažu Namsaimnieks” kolektīvs ir 
pozitīvi noskaņots, un es ticu, ka mēs kopīgi ejam pareizajā 
attīstības virzienā.

Teksts un foto:
Mārtiņš Pozņaks, n

sabiedrisko attiecību speciālists
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Šajā pavasarī Inčukalna novada florbo-
la kustībai aprit zīmīgie desmit gadi. 
Šodien mēs varam lepoties ar spēcīgu, 
dažāda mēroga uzvarām bagātu un ie-
dzīvotāju interesi saistošu florbolu SK 
„Coyote/Inčukalns” izpildījumā. Netiek 
aizmirsts arī par jauno paaudzi – Inču-
kalna Sporta kompleksā vairāki desmiti 
bērnu aktīvi trenējas florbolā. Turpinā-
jumā vēlētos sniegt nelielu atskatu uz 
2017./2018. gada sezonas norisi. 

SK „Coyote/Inčukalns” florbola 
komanda 2017. gada aprīlī uzsā-
ka gatavošanos Latvijas florbola 
čempionāta 2017./2018. gada sezo-
nai, pārbaudot spēkus trīs dažādos 
turnīros. Pirmais pārbaudījums bija 
pagājušā gada 13.–14. maijā Valkā 
starptautiskajā turnīrā „Border Cup”, 
kur tika izcīnīta 3. vieta. SK „Coyote/
Inčukalns”, pārstāvot Inčukalna no-
vadu, piedalījās Pierīgas čempionātā 
florbolā, kur spraigā cīņā tika iegūta 
4. vieta, savukārt 18.–20. augus-

tā startēja starptautiskajā turnīrā 
„Unihoc Riga Cup 2017”, kur kopā 
bija pieteikušās 32 komandas. SK 
„Coyote/Inčukalns” tika starp 16 la-
bākajām turnīra komandām, kas bija 
ļoti labs sasniegums starp tik spēcī-
gām pretiniecēm.
SK „Coyote/Inčukalns” florbola ko-
manda 2017. gada septembrī uzsā-
ka dalību Latvijas 25. čempionātā 
florbolā 2. līgā vīriešiem izbraukumā 
Valkā, kur tika izcīnīta uzvara. Sporta 
kluba komanda regulāro florbola se-
zonu noslēdza ar spēli mājās pret SK 
„Liep-upe”, kur ļoti asā un ātrā spēlē 
tika piedzīvots sāpīgs zaudējums, kas 
viena tabulā trūkstoša punkta dēļ lie-
dza iekļūt izslēgšanas spēlēs. 
SK „Coyote/Inčukalns” florbola ko-
manda saka lielu, lielu paldies visiem 
atbalstītājiem, kas regulāri piepildīja 
Inčukalna Sporta kompleksa tribīnes.
Milzīgs prieks ir par SK „Coyote/Inču-
kalns” paveikto darbu visas sezonas 
laikā, diemžēl, sezonas otrajā pusē 

zaudējot pāris atbildīgas spēles, ko-
mandai tika liegta iespēja piedalīties 
izslēgšanas spēlēs. Vēlos pateikties 
visiem SK „Coyote/Inčukalns” florbo-
listiem par ieguldīto laiku un darbu 
kopā. Īpaši gribu pateikties SK „Coyo-
te/Inčukalns” spēlējošajam trenerim 
Jānim Levanovičam par viņa ieguldīto 
darbu un laiku komandas un florbola 
kustības attīstībā Inčukalnā, kā arī 
vēlos pateikt paldies spēlētājiem Kal-
vim Kliestam un Mārim Smoļenskim, 
kas palīdzēja sezonas laikā piesaistīt 
līdzekļus un veikt dažādus organiza-
toriskus jautājumus.
Paldies visiem SK „Coyote/Inčukalns” 
atbalstītājiem: Inčukalna novada do-
mei, Inčukalna Sporta kompleksam, 
SIA „Scafoteam”, SIA „LC būve”, SIA 
„Amber Broker Baltic”, SIA „Rāmkal-
ni”, SIA „Lino&Co”, SIA „Clean R” un 
SIA „Sorbas”.

Māris Onskulis, n
SK „Coyote/Inčukalns” spēlētājs

Inčukalna novada komanda „Sport 
Star” pārliecinoši izcīnīja turnīra 
„Cetus Open Baltic” čempiona titulu 
U11 kategorijā.

Inčukalna novada komanda „Sport 
Star” pārliecinoši ieguva turnīra 
„Cetus Open Baltic” čempiona titulu 
U11 kategorijā, uzvarot visās sešās 

savās spēlēs. Šī ir pirmā nozīmīgā 
Latvijas klubu uzvara starptautis-
kajos ūdenspolo turnīros. 
Īpašs prieks par trenera Vjačes-
lava Ternovska ieguldītā darba  
rezultātu! 

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Mūsdienu deju studijas „Born to Dan-
ce” dejotāji pēc veiksmīgiem sasnie-
gumiem Berlīnē (16.–18. martā) aiz-
vadīja panākumiem pilnu sacensību 
startu 23. un 24. martā Baložos. 

Šī nedēļas nogale bija pilna ar po-
zitīvām emocijām un notikumiem. 
Daudz jaunu draugu, iepazīti jauni 
talantīgi tiesneši dejotāji, piedalījā-
mies mācību klasēs un ieguvām jau-
nas zināšanas. Pirmo reizi startējām 
ne tikai individuāli un duetos, bet 
arī kā komanda. Šajās sacensībās 
mazajām dejotājām grupā „Social 
Junior” vislielākā konkurence un jā-
cīnās par tikšanu no ceturtdaļfināla 
uz pusfinālu un tad no pusfināla, lai 
tiktu finālā! Visi jaunieši parādīja ļoti 
labu sniegumu sacensībās. Esam 
priecīgi un lepni par aizvadīto deju 
sacensību posmu.
Paldies visiem par atbalstu sacen-
sībās!

Kitija Vāvere n

Apsveicam un priecājamies 
kopā ar komandu!
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Panākumi 
deju sacensībās 
„Rīgas 
kauss 2018”

MŪSU REZULTĀTI
n Sāra Elizabete Vīnberga – 1. vieta grupā „Novice Teen”;
n Arta Adrija Kerna – 1. vieta grupā „Novice Youth”;
n Kristaps Neimanis – 1. vieta grupā „Novice Open”;
n Emīlija Bērziņa – 1. vieta grupā „Social Junior”;
n Marta Anedrsone – 1. vieta grupā „Social Youth”;
n grupa „Born to Dance” – 1. vieta „Standartline Team”;
n grupa „Born to Dance” – 1. vieta „Cabare Team Junior”;
n Lauma Vītola – 2. vieta grupā „Novice Youth”;
n Betija Adriana Strupka – 2. vieta grupā „Social Junior”;
n duets „Butterflies” – 2. vieta „Duo Junior” (Betija, Emīlija);
n duets „L&A” – 3. vieta „Duo Teen” (Arta, Lauma);
n duets „Twix” – 3. vieta „Duo Junior” (Marta A., Marta S.);
n Marta Skutāne – 4. vieta grupā „Social Junior”;
n Nikola Keita Niklase – 5. vieta grupā „Social Junior”;
n Inese Reinfelde – izcīnīta vieta finālā grupā „Novice Teen”;
n Undīne Cine – grupa „Social Junior”, gaidām kopvērtējuma rezultātus.
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Inčukalna florbola kustībai aprit desmit gadi
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Bērnu un jauniešu attīstības centrs 
„Gauja” gādā par sporta dzīves daudz-
veidīgu attīstību Inčukalna novadā. 
Šopavasar „Gauja” sagādāja vairākus 
patīkamus jauninājumus gan sportot 
gribētājiem, gan sporta līdzjutējiem.

Kā zināms, hokeju pamatoti uzska-
ta par populārāko un īsti nacionālu 
sporta veidu Latvijā. To spēlē profe-
sionālā un amatieru līmenī, tam līdzi 
jūt tūkstošiem karsēju. Arī Vangažos 
netrūkst šīs spēles entuziastu. Šo 
vēlmi piepildīt palīdzēja BJAC „Gauja”, 
kopā ar vietējiem hokeja entuziastiem 
3. un 4. martā rīkojot pagalmu hokeja 
turnīru „Vangažu Zelta ripa”. Spēles 
risinājās atklātā ledus laukumā, laika 
apstākļi bija ziemīgi un īsti piemēroti 
cīņām zem klajām debesīm. Spēlēm 
svaigā gaisā piemīt savs šarms kā 
hokeja pirmsākumos, kad par mačiem 
slēgtās hallēs pat nesapņoja.
„Vangažu Zelta ripa” pulcēja 11 Inču-
kalna un kaimiņu novadu komandu 
(katrā 6 hokejisti). Jaunākajā grupā 
(līdz 14 gadiem) spēkojās „Špaka 
bērni” (Vangaži), „Gauja City”, „Van-
gažu Sport Star”, „Pingvīni” (Matīši) 
un „Mālpils”, bet vecākajā – „Mpire” 
(Rīga), „Baltā ekselence” (Vangaži), 
„KTM Gauja” un „Vangažu namsaim-
nieks”. Par raitu turnīra norisi un tais-
nīgu spēli gādāja sacensību galvenais 
tiesnesis Dmitrijs Korņilovs un galve-
nais sekretārs Pāvels Kondrahins.
Tikmēr spēļu dienās kaislības kā allaž 
hokejā virmoja gan teicami sagatavo-
tajā ledus laukumā, gan skatītāju rin-
dās, kuri kuplā skaitā atbalstīja savus 
favorītus. Par 2018. gada „Vangažu 
Zelta ripas” uzvarētājiem kļuva „Špa-
ka bērni” (jaunākajā grupā) un „Mpire”. 
Par balvām un gardumiem hokejistiem 
gādāja turnīra sponsori – novada fir-

mas „Rāmkalni” un „Brālis”. Paldies 
dāsnajiem sporta atbalstītājiem, kā 
arī Inčukalna novada domei!
Turnīrs izdevās – to atzina spēlētāji un 
hokeja līdzjutēji, kuri Vangažu ledus 
laukumā aizvadīja divas sportiskas 
marta dienas. Tikmēr sacensību orga-
nizatori plāno padarīt „Vangažu Zelta 
ripu” par tradicionālu turnīru amatieru 
komandām. Protams, ar nelielu atru-
nu – ja kaprīzie Latvijas laikapstākļi to 
2019. gadā atļaus. 
Hokeja spēle nav vienīgā iespēja aiz-
raujoši pavadīt brīvo laiku. 8. martā 
teicamu dāvanu vangažniekiem sarū-
pēja BJAC „Gauja”, kas atklāja pilsē-
tas vēsturē pirmo moderno trenažieru 
zāli. Tā iekārtota bijušajā arodskolā.
Zālē uzstādīti 30 moderni jaunākās 
paaudzes trenažieri, kuri piemēroti 
dažādām treniņu programmām. Šī 
vērienīgā sporta projekta īstenošanā 
BJAC „Gauja” izdevās piesaistīt Eiro-
pas Savienības līdzfinansējumu, tāpēc 
bez pārspīlējuma var apgalvot – Van-
gažos sportos kā Eiropā!
Trenažieru zāli atklāja svinīgos ap-
stākļos, piedaloties Inčukalna novada 
domes priekšsēdim Aivaram Nalivaiko, 
viņa vietniecei Ludmilai Vorobjovai un 
preses pārstāvjiem. Daudzajiem vie-
siem tika uzskatāmi demonstrētas pla-
šās trenažieru iespējas un piedāvāts 
pašiem nedaudz pārbaudīt spēkus.
Tagad katram vangažniekam iespē-
ja sevi fiziski pilnveidot modernos un 
komfortablos trenažieru zāles apstāk-
ļos – ja vien būs vēlme un uzņēmība 
regulāri sportot. Zāle bez ierobežoju-
miem atvērta katru dienu no plkst. 9.00 
līdz 22.00. Katram sportot gribētājam 
pieejams profesionālu treneru padoms. 

Dmitrijs Tončinskis, n 
BJAC „Gauja” vadītājs

Vangaži top aizvien sportiskāki
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Pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas 
iniciatīvas 22. marts kopš 1993. gada 
visā pasaulē tiek atzīmēts kā Pasaules 
ūdens diena. 

Ūdens ir visas planētas dzīvības avots, 
tā kvalitāte ir vitāli svarīga ikvienai 
dzīvai būtnei. Inčukalna novads var le-
poties ar bagātīgiem un tīriem ūdens 
resursiem – šeit netrūkst ne virsze-
mes, ne pazemes ūdens. Saistībā ar 

šo dienu Vangažu pilsētas bibliotēka 
un PSIA „Vangažu avots” organizēja 
izglītojošu lekciju Vangažu vidussko-
las 8. klases skolēniem par dzeramā 
ūdens kvalitātes noteikšanu un tās 
ieguves veidiem. 
Paldies Kārlim Spravņikam par prak-
tiskajiem padomiem.

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Pirmdien, 26. martā, Vangažu pilsē-
tas bibliotēkā valdīja bērnu čalas, 
rosība un prieks. 

20 Vangažu vidusskolas 2. klases 
skolēnu, klases audzinātāja Ingrīda 
Andersone un skolotājas palīdze 
Inese Zablocka iepazinās ar biblio-
tēku, grāmatu jaunumiem, izkār-
tojumu, un visi ķērās pie darba, jo, 

klausoties bibliotekāres Marijas 
stāstu par Lieldienu tradīcijām, ti-
cējumiem un svinēšanu, bērniem bija 
veicams svarīgs uzdevums – katram 
jānokrāso sava ola. Visi centās kār-
tīgi paveikt uzdoto, bērni strādāja ar 
prieku. Pasākuma nobeigumā tapa 
kopīga fotogrāfija katram ar savu 
mākslas darbu. Ar solījumu, ka nāks 
vēl, audzēkņi devās uz skolu.

18. martā kultūras namā tika demons-
trēta bērnu un ģimenes piedzīvojumu 
filma „Paradīze ‘89”. Režisore un sce-
nārija autore Madara Dišlere.

24. martā Vangažu kultūras namā 
notika bērnu vokālais konkurss  
„Cālis 2018”. 
Pasākumā piedalījās 16 mazie dzie-
dātāji, kurus sagatavoja mūzikas 
skolotājas Liene Nesteroviča un 
Līga Cera. Mākslinieku sniegumu 
vērtēja žūrija – Siguldas kora di-
riģente, koncertmeistare un Inču-
kalna novada Mūzikas un mākslas 
skolas direktores vietniece Līga Va-
siļjeva, vokālās studijas „Siguldiņa” 
vokālā pedagoģe Sarmīte Skrastiņa 
un kultūras nama direktore Inguna 
Zirne.
Bērnu sniegums tika vērtēts divās 
vecuma grupās: līdz 4 gadu vecu-
mam skanīgākā un sirsnīgākā cāļa 
titulu ieguva Māra Leicane, bet 
starp 5–7 gadus vecajiem dziedā-
tājiem par skanīgāko cāli tika atzīta 
Elīza Kalniņa. Skanīgākie cāļi dosies 
tālāk uz Tīnūžu tautas namu, lai 
piedalītos starpnovadu konkursā 
„Skanīgākais cālis 2018”.
Žūrijas apspriedes laikā teātra stu-
dija „Pigoriņi” rādīja H. Paukša lu-
dziņu „Labrīt, Raganas jaunkundz!”. 
Ar šo lugu 27. martā kolektīvs pie-

dalījās Pierīgas skolēnu teātru izrā-
žu skatē, saņemot atzinības diplo-
mu par piedalīšanos.

Paldies bērniem un mūzikas skolo-
tājām par ieguldīto darbu un dziedā-
tāju labo sniegumu!

Savu dalību svētkos, piedaloties atlases 
skatēs, jau ir apliecinājuši astoņi kolek-
tīvi un viena individuālā izpildītāja.

Tostarp mazākumtautību kolektīvi no 
Vangažiem – Krievu kultūras biedrības 
vokālais ansamblis „Krievu kadriļa” 
(vadītāja Gaļina Titarenko), Ukraiņu 
biedrības ansamblis „Jatraņ” (vadītā-
ja Irina Dukule) un individuālā ukraiņu 
dziesmu izpildītāja Liene Nesteroviča. 
3. jūlijā mūsu kolektīvu izpildījumā 
ukraiņu dziesmas skanēs Rīgas Krie-
vu teātrī koncertā „Pa saulei”, bet 
5. jūlijā visi mazākumtautību kolektīvi 
piedalīsies tautu dienā „Rīta ausma” 
Vērmaņdārzā.
Inčukalna pūtēju orķestris (vadītājs 
Vitalis Kikusts) 6. jūlijā kopā ar citiem 
Latvijas orķestriem dižosies dižkon-
certā Esplanādē un, protams, arī 

8. jūlijā svētku noslēguma koncertā 
„Zvaigžņu ceļā”.
Inčukalna tautas nama vidējās paau-
dzes deju kolektīvi „Virši” (vadītājs 
Andrs Briņķis), „Runči un kaķes” (vadī-
tāja Līga Dombrovska) un senioru deju 
kolektīvs „Labāko gadu Virši” (vadī-
tājs Andrs Briņķis), jau sākot ar 3. jū-
liju, no agra rīta līdz vēlam vakaram 
vadīs dienas garos mēģinājumos Dau-
gavas stadionā, lai sagatavotu krāšņo 
deju uzvedumu „Māras zeme”. Svētku 
koncerti notiks 6. un 7. jūlijā.
28. aprīlī tarifikācijas skate vēl priekšā 
Inčukalna jauktajam korim „Mežābe-
le” (vadītājs Vitalis Kikusts) un senio-
ru korim „Atblāzma” (vadītāja Ņina 
Kiršteina). Kori ļoti cītīgi strādā un 
apgūst repertuāru. Jānovēl veiksme. 
Pašreiz notiek tērpu darināšana un 
repertuāra slīpēšana. Kolektīvi inču-

kalniešiem savu gatavību svētkiem 
atrādīs mūsu tradicionālajos mazajos 
Dziesmu un deju svētkos: 19. maijā 
Inčukalna 9. deju dienā un 16. jūnijā – 
49. dziesmu dienā.
Visu Inčukalna novada Vispārējo lat-
viešu dziesmu un deju svētku delegā-
ciju, kurā šoreiz būs 222 dalībnieki, ar 
lepnuma sajūtu varēsim sveikt svētku 
gājienā 1. jūlijā Rīgā.
Svētki – tā būs kulminācija, līdz kurai 
ir iets piecu gadu garumā. Lai tie izdo-
tos, jāsaka paldies visiem amatierkus-
tības dalībniekiem, viņu tuviniekiem, 
kolektīvu vadītājiem un koncertmeis-
tariem, novada vadībai, kultūras dar-
biniekiem un šoferiem.

Inga Freimane, n
novada Dziesmusvētku 

koordinatore

Ceturtdien, 29. martā, Inčukalna bibliotēkā viesojās Inčukalna pamatskolas mazās 
skoliņas bērni ar skolotāju Gianeju Paņkivu un skolotājas palīdzi Rutu Mošenkovu. 
Audzēkņi iepazinās ar bibliotēku, klausījās bibliotekāres stāstījumu par Lieldienu 
tradīcijām, ticējumiem un svinēšanu. Bērni aktīvi minēja mīklas, gatavoja olu ligzdi-
ņu, piedalījās olu nešanas stafetē, ripināja olas, kā arī uzspēlēja olu basketbolu. 

Jeļena Ozoliņa n

6. aprīlī Vangažu amatnieku kopā tika 
atklātas meistardienas „Satiec savu 
meistaru 2018”. 

Apmeklētājiem sirsnīgā gaisotnē bija 
iespēja iepazīties ar tādiem rokdarbu 

veidiem kā puzuru veidošana, mez-
glošana, adīšana, floristika un citiem. 
Bija iespēja arī aplūkot daudzus brī-
nišķīgus amatnieku darinātus darbus, 
kuri iedvesmo izmēģināt jaunus rok-
darbu veidus. Pasākums „Satiec savu 

meistaru 2018” šogad notika 152 vie-
tās Latvijā ar mērķi saglabāt nema-
teriālo kultūras mantojumu. Paldies 
katram satiktajam meistaram!

Lilija Geža n

Inčukalna novads gatavojas 
Latvijas simtgades lielākajam notikumam – 
XXVI Vispārējiem latviešu dziesmu 
un XVI Deju svētkiem

Vangažu 
kultūras nama 
pasākumi

31. martā pie Vangažu kultūras nama notika Lieldienu svinēšana pēc tautas  tra-
dīcijām. Pie mums viesojās lielās lelles no „Pārsteiguma tēliem” ar izrādi bēr-
niem „Kas par desām”. Pēc izrādes ar ludziņas tēliem visi gāja rotaļās, ripināja 
olas un dziedāja dziesmas. Tāpat arī darbojās Lieldienu tirdziņš ar pašdarinā-
tiem rokdarbiem un zāļu tējām. Pēc pasākuma plkst. 15.00 visiem bija iespē-
ja noskatīties jaunākās latviešu multiplikācijas filmiņas „Bize un Neguļa” un 
„Mūsu ome rullē”.
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Satiec savu meistaru meistardienās

Pasaules ūdens dienai 
veltīta lekcija 
Vangažu pilsētas bibliotēkā
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Skolēnu rosība 
Vangažu pilsētas bibliotēkā

„Nāc nākdama, Liela diena”
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Valsts simtgadē godinām mūsu tēv-
zemes patriotus, labākos, krietnākos 
darba darītājus. Ja mīl savu dzimteni, 
tad tās labā kaut kas jādara, jāstrā-
dā, tā jāsargā, lai mēs pastāvētu savā 
zemē kā latvieši.

Ar Inčukalna novada domes informatī-
vā izdevuma „Novada Vēstis” palīdzī-
bu vēlos izteikt pateicību zemessar-
gam Andrim Elksnītim no Vangažiem.
Īsumā par notikumu 90. gadu sāku-
mā. Dzīvoju netālu no Vangažu pil-
sētiņas, meža vidū „Cīnītēs I” kopā 
ar draugu no Vācijas. Vienā saulainā 
svētdienas novakarē atrados viena 
pati mājās, darbojos dārzā, kad 
negaidīti man uzbruka trīs bandī-
ti – galvās melnas maskas, raibajos 
armijas krāsas formas tērpos ar pis-
tolēm rokās. Bandīti notrieca mani 
gar zemi, spārdīja ar kājām pa gal-
vu un ribām, aizlīmēja muti un acis 
ar līmlenti, saslēdza rokudzelžos. 
Mani iesvieda dzelzsbetona pagra-
bā, aizslēdza no ārpuses. Pēc kāda 
laika pagraba durvis atslēdza, viens 
no bandītiem, turot rokās ieroci, 
prasīja, kur ir zelts, dolāri. Zelta un 

dolāru mūsu mājās nebija. Tad man 
lika iet dziļāk pagrabā, sakot, ka ar 
mani ir beigas. Nenošāva. Kaut gan 
no traumām, spērieniem pa galvu, 
vēl līdz šodienai slikti dzirdu.
Tajā laikā veikalu plaukti Latvijā bija 
tukši. Mans draugs Kārlis pēc Ber-
līnes mūra krišanas viens no pirma-
jiem ieradās Latvijā. Bandītiem to-
mēr bija ko laupīt – japāņu mūzikas 
centrs „Panasonic”, veļas mazgāja-
mā mašīna un cita sadzīves tehnika.
Draugs Kārlis mani izpestīja no 
pagraba tikai ap pusnakti. Policiju 
nevarējām sazvanīt. Pēc palīdzī-
bas vērsāmies pie Andra Elksnīša. 
Andris ieradās nekavējoties. Pār-
zāģēja rokudzelžus, sazinājās ar 
izmeklētājiem, visu nakti un dienu 
palika mūsu mājās, pēc tam viņš di-
vas nedēļas nodrošināja apsardzi ar 
zemessargiem, jo man bija bail iziet 
no mājām. Mājai apkārt mežs. Tob-
rīd Andris darīja to, kas ir pareizi, 
rīkojās operatīvi, drosmīgi, pašaiz-
liedzīgi.

Patiesā cieņā – 
Valentīna Pozņaka n

Izglītības satura kvalitātes uzlabo-
šanai Latvijā pēdējos gados pievērš 
lielu uzmanību. Līdz šim par to gan 
vairāk tika runāts. Tagad, sākot ar 
2018./2019. mācību gadu, skolās un 
pirmsskolās izglītojamajiem no 1,5 
līdz 18 gadu vecumam Latvijā tiks 
sākta pakāpeniska pāreja uz pilnvei-
dotu mācību saturu un tam atbilstošu 
mainītu mācīšanas pieeju, lai rezul-
tātā bērni un skolēni attīstītu svarī-
gas zināšanas, prasmes un attiek-
smes dzīvei 21. gadsimtā. 

Valsts izglītības satura centra 
(VISC) projekts „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” paredz piecos ga-
dos izveidot atbalsta mehānismus 
izglītības iestādēm un skolotājiem, 
pašvaldībām un vecākiem sekmīgai 
mācīšanas pieejas maiņai. 
Viens no iemesliem, kāpēc nepie-
ciešams jauns mācību saturs, ir tas, 
ka mūsdienu pasaule ir ļoti mainīga. 
Kopš pēdējās mācību satura refor-
mas pirms desmit gadiem notikušas 
būtiskas pārmaiņas sabiedrībā. Ne 
tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē 
rodas izpratne par to, ka nākotnes 
sabiedrībā būs nepieciešamas citā-
das prasmes, nekā līdz šim attīs-
tījušas tradicionālās izglītības sis-
tēmas. Tāpēc mainās zināšanas un 
prasmes, kādas izglītības iestādē 
jāapgūst, lai katrs atsevišķs bērns 
un sabiedrība kopumā  būtu sekmī-
ga un konkurētspējīga.
Mācību saturs pirmsskolā bērniem 
no 1,5 līdz 6 gadiem tiks plānots un 
organizēts sešās bērna dzīvesdarbī-
bai nozīmīgās mācību jomās: valodā, 
sociālajā un pilsoniskajā, kultūras 
izpratnes un pašizpausmes mākslā, 
dabaszinātnēs, matemātikā, tehno-
loģijās, veselības un fiziskajās ak-
tivitātēs. Pirmsskolā galvenais būs 

apgūt caurviju prasmes – pašizziņu 
un pašvadību; domāšanu un radošu-
mu; sadarbību un līdzdalību; digitā-
lo prasmi. Svarīga būs skolotāja un 
bērna mijiedarbība. Skolotājs plānos, 
virzīs, vēros, bet bērns būs darītājs, 
radītājs, izzinātājs. Jaunais saturs 
paredz, ka mācību procesā bērnos 
jāieaudzina vērtības un tikumi: at-
bildība, centība, drosme, godīgums, 
gudrība, laipnība, līdzcietība, mēre-
nība, savaldība, solidaritāte, taisnī-
gums, tolerance. 
Līdz 2018. gada februārim četru mē-
nešu sabiedriskajā apspriešanā ie-
saistījušies ap 11 400 lietpratēju jeb 
vairāk nekā ceturtā daļa Latvijas iz-
glītības jomā strādājošo un kopumā 
iesniegti 887 priekšlikumi. 
Vairākums komentētāju mācību sa-
turu un pieeju pirmsskolā novērtē 
pozitīvi un atbalsta, uzsverot, ka 
bērnam tiek dots ilgāks laiks izzi-
ņas darbībai, to nepārtraucot un 
veidojot dziļāku izpratni par kopsa-
karībām. Sabiedriskās apspriešanas 
dalībnieki atbalsta to, ka pamata 
mācīšanās forma ir rotaļdarbība – 
gan organizēta, gan brīva bērnu 
rotaļāšanās. Ieteikumos par pilnvei-
dojumiem tiek norādīts, ka jāplā-
no mazāks skaits tematu, katram 
veltot ilgāku laiku. Saņemti vairāki 

precizējoši ieteikumi satura un pie-
ejas pilnveidei: par lasītprasmi, ma-
temātiku, tehnoloģijām un citām jo-
mām. Katrs ieteikums tiks izvērtēts 
un iestrādāts. Tāpat ir nepieciešams 
būtiski pilnveidot mācību saturu un 
pieeju sešgadīgajiem bērniem. 
Vairākos priekšlikumos uzsvērta 
nepieciešamība mūziku un sportu 
atdalīt no pārējā mācību procesa 
pirmsskolā. Projekta „Kompetenču 
pieeja mācību saturā” jeb „Skola 
2030” pirmsskolas jomas eksperti 
tomēr norāda uz nepieciešamību 
mācības pirmsskolā plānot, īpaši 
neuzsverot kādu atsevišķu mācību 
jomu, piemēram, latviešu valodu, 
matemātiku, mūziku vai sportu, kas 
neizslēdz iespēju atsevišķas nodar-
bības vadīt speciālistiem. 
Kompetencēs balstīta izglītības mo-
deļa projekta pārstāve Zane Oliņa 
norāda, ka šobrīd izglītības process 
ir vērsts galvenokārt uz zināšanu ap-
gūšanu, taču jaunajā modelī process 
būs tikpat svarīgs kā rezultāts un uz-
svars tiks likts uz rīcību. Skolotājam 
vispirms būs jādomā nevis tas, ko viņš 
iemācīs, bet kādu kompetenci attīs-
tīs. Kā skaidro Zane Oliņa, kompe-
tenču pieeja Latvijā nav jaunums, jau 
šobrīd ir daudzi pedagogi, kas strādā 
šādā veidā. Taču pieeja nav vienota, 
tāpēc projekts sniegs visiem peda-
gogiem jaunus mācību materiālus, 
atbalstu un labos piemērus. Projektā 
tiks izveidots 61 mācību un metodis-
kais līdzeklis, aptverot visus mācību 
priekšmetus pirmsskolas izglītības, 
pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības pakāpē. 

Informāciju apkopojusi 
un sagatavojusi

Kadrija Janisele, n
PII „Jancis” vadītāja

Piektdien, 6. aprīlī, Inčukalna novada 
bibliotēkā norisinājās tikšanās ar biz-
nesmeni, grāmatas „Iļģuciema pašpui-
kas stāsti” autoru Jūliju Krūmiņu un 
pirmo atjaunotās Latvijas ārlietu minis-
tru Jāni Jurkānu.

Jūlijs Krūmiņš ir latviešu uzņē-
mējs, miljonārs. Laikā no 1969. līdz 
1989. gadam strādājis Rīgas ki-
nostudijā un „Mosfilm” Maskavā, 
vēlāk transporta, ostu un nekus-
tamā īpašuma nozarēs Latvijā. 
Kopš 1997. gada regulāri ticis ierin-
dots Latvijas miljonāru sarakstā. 
2016. gadā prezentēja savu memuā-
ru grāmatu „Iļģuciema pašpuikas 
stāsti”, kur atklāti aprakstījis savu 
dzīvi, laikabiedrus un pretiniekus.
„Nekad nedomāju, ka rakstīšu me-
muārus. Vispirms tādēļ, ka vienmēr 
esmu bijis pārāk aizņemts, lai uzsāktu 
kaut ko tik atbildīgu un emocionālu kā 
grāmata. Tomēr, gadiem ilgi redzot, 

kā mainās Latvija un kā izaug jauna 
paaudze, kura maz ko zina par savas 
valsts vēsturi un cilvēkiem, nolēmu, ka 
būs vērtīgi pastāstīt stāstu par manu 
laikmetu, par maniem laikabiedriem, 
par to, kā nopelnīju pirmo miljonu,” 
savas grāmatas priekšvārdā raksta 
Jūlijs Krūmiņš.
Tikšanās reizē tika prezentēta arī 
Vladlena Dozorceva grāmata „Citāds 
Jurkāns”, kurā lasītāji saņems atbil-
des par šī cilvēka savdabīgumu un 
viņa likteņa baltajiem plankumiem.
Tikšanās reizē netrūka nopietnu saru-
nu par politiku un Latvijas turpmāko 
attīstību, tāpat neizpalika kārtīgas 
humora devas, abiem kungiem atcero-
ties savas bērnības dienu sastrādātās 
palaidnības. Pasākuma apmeklētāji ar 
lielu interesi iesaistījās diskusijās, kā 
arī jautājumu uzdošanā.

Jeļena Ozoliņa, n
Inčukalna bibliotēkas vadītāja 

Aktuālā informācija 
par ielu tirdzniecību Vangažu pilsētā
Saskaņā ar 2018. gada 21. marta 
Inčukalna novada domes lēmumu 
25.§ „Par ielu tirdzniecību Vangažu 
pilsētā” ir nolemts atļaut uz laiku no 
2018. gada 20. aprīļa līdz 2018. gada 
30. jūnijam (laikā, kad norisināsies 

laukuma Vidzemes ielā 8, Vangažos, 
paplašināšana un seguma nomaiņa) 
Inčukalna novada Vangažu pilsētā 
ielu tirdzniecību veikt Gaujas ielā 
23a (hokeja laukums pie ezera), 
Vangažos, Inčukalna novadā.

Zemessargam Andrim Elksnītim 
no Vangažiem

Inčukalna bibliotēkā viesojas grāmatas 
„Iļģuciema pašpuikas stāsti” autors Jūlijs Krūmiņš
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 INČUKALNA NOVADA DOME

GROZĪJUMI INČUKALNA NOVADA DOMES 2013. GADA 16. OKTOBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 28/2013 
„PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”

2018. gada 21. martā Nr. 6/2018 (protokols Nr. 5–27.§.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 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 noteikumiem  Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par 
Inčukalna novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 
 „Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

15. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās 
daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10. punktu, 2005. gada 28. jūnija Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašval-
dības var uzlikt pašvaldību nodevas””;

2. Izteikt noteikumu 1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „1.6. Inčukalna novada pašvaldība nosaka un iekasē pašvaldības no-

devas par:
1.6.1. pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām 

kopijām;
1.6.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;
1.6.3. reklāmas, afišu, sludinājumu un pirmsvēlēšanu aģitācijas ma-

teriāla izvietošanu publiskās vietās;
1.6.4. būvatļaujas saņemšanu;
1.6.5. pašvaldības simbolikas izmantošanu;
1.6.6. dzīvnieku turēšanu,
1.6.7. tirdzniecību publiskās vietās.”;

3.  Izteikt noteikumu 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „2.1. Inčukalna novada pašvaldība nosaka nodevu par pašvaldības 

izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām:

Nr. Nodeva Cena (EUR)
2.1.1. Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšanu: 

2.1.1.1. fiziskām personām 1,50
2.1.1.2. juridiskām personām 15,00

2.1.2. Par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu 
par pirmpirkuma tiesību izmantošanu izsniegšanu:  

2.1.2.1. fiziskām personām 1,50
2.1.2.2. juridiskām personām 15,00

2.1.3. Domes sēžu protokolu izraksti 
no arhīva dokumentiem 3,00

2.1.4. Izziņa par nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksu 1,00

2.1.5. Izziņas no pašvaldības arhīva  3,00

2.1.6.
Par noraksta vai izraksta izsniegšanu 

vai izziņas izsniegšanu no civilstāvokļa 
reģistru ierakstiem (arī no arhīva) 

4,50

2.1.7. Raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes 1,50

2.1.8.
Par atkārtoti pieprasītu lēmumu 

par dzīvojamās platības piešķiršanu 
vai apmaiņu 

1,50

2.1.9. Par atkārtotu lēmumu 
par adrešu piešķiršanu 1,50

2.1.10. Par atsevišķu koku ciršanas atļauju 3,00
2.1.11. Pārējās izziņas 1,00

2.1.12.
Saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju, 

domes sēžu protokolu un citu ārējo normatīvo aktu 
apliecinātas kopijas 

2.1.12.1. 1 lapa 1,00
2.1.12.2. Ja pārsniedz 20 lapas 7,00
2.1.12.3. Ja pārsniedz 40 lapas 17,00

2.1.13.

Citi novada domes izsniegtie 
oficiālie dokumenti, kas nav minēti 

šajos noteikumos (t.sk. izraksti, noraksti, 
apliecinātas kopijas) 

3,00
(1 lapa)

2.1.14. Izziņa par nekustamā īpašuma adresi 1,50 
2.1.15. Izziņa par zemes atļauto izmantošanu 1,50

2.1.16. Atkārtota (gada laikā) izziņa 
par nekustamo īpašumu piederību 1,50

2.1.17. Izziņa par nekustamā īpašuma 
aprobežojumiem (apgrūtinājumiem) 1,50

2.1.18. Izziņa nepilsonim par piekrišanu 
zemes iegūšanai īpašumā 1,50

2.1.19. Neklasificētas izziņas no būvvaldes 1,50

2.1.20. Apliecinātas kopijas 
no lietās esošiem materiāliem būvvaldē

1,50
(1 lapa)

2.1.21. Izziņa par jaunbūvēm 3,00

2.1.22. Izziņa par būves (ēkas) neesamību 
iesniegšanai zemesgrāmatā 1,50

2.1.23. Akts par būvju nodošanu ekspluatācijā 15,00

4. Izteikt noteikumu 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „2.2. No nodevas par Inčukalna novada pašvaldības izstrādāto ofi-

ciālo dokumentu un to kopiju, izziņu un citu dokumentu saņemšanu 
samaksas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas 100% apmē-
rā, politiski represētās personas 50% apmērā, personas ar pirmās un 
otrās grupas invaliditāti 50% apmērā.”;

5. Izteikt noteikumu 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „4.1. Par reklāmas, afišu, sludinājumu un pirmsvēlēšanu aģitācijas 

materiālu izvietošanu publiskās vietās: 
4.1.1. Reklāmas izvietošana:
4.1.1.1. Inčukalna un Vangažu pilsētas centrā un pie galvenajām 

maģistrālēm EUR 120,00 gadā, par mazāku laika periodu ne 
mazāk kā EUR 50,00;

4.1.1.2. pārējā teritorijā EUR 50,00 par vienu reklāmu, par mazāku 
laika periodu ne mazāk kā EUR 20,00.

4.1.2. Pasākumu afišu izvietošana par katrām 10 kalendāra dienām 
neatkarīgi no vietu skaita EUR 1,50;

4.1.3. pirmsvēlēšanu aģitācijas materiāla izvietošana par katrām 
10 kalendāra dienām neatkarīgi no vietu skaita EUR 20,00.”;

6. Izteikt noteikumu V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
 „V. Nodevas par būvatļauju saņemšana”;
7. Izteikt noteikumu 5.1. apakšpunkta pirmo daļu šādā redakcijā:
 „5.1. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu fiziskām un juridis-

kām personām, t.sk. jaunbūvei, pārbūvei, atjaunošanai:
 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvobjektiem nosakāma pēc šā-

das formulas: Nodeva = A x B x D, kur: 
 A – likme, kura atkarīga no plānotā objekta būvapjoma un kuru veido 

visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (tabula 
Nr. 1),

 B – koeficients (plānotās ēkas vai būves tips), kas piemērojams sa-
skaņā ar Būvju klasifikāciju (tabula Nr. 2),

 D – koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai objekts ir jaun-
būve, pārbūve, atjaunošana vai restaurācija (tabula Nr. 3).”; 

8.  Izteikt tabulas Nr. 2 „Plānotās ēkas vai būves tips – koeficients B1” 
1. atsauci šādā redakcijā:

 „1 Nav ietverti pilsētas infrastruktūru veidojošie objekti (atbilstoši 
Būvju klasifikācijai: šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi, pilsētas sliežu 
ceļi; lidlauku skrejceļi; tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; ostas, 
ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves; maģistrālie un vietējie cauruļ-
vadi, sakaru līnijas un kabeļi)”; 

9.  Izteikt noteikumu tabulu Nr. 3 šādā redakcijā:
 „Tabula Nr. 3. Veicamo būvdarbu raksturs objektā – koeficients D”:

Koeficients D
Jaunbūve 1
Pārbūve 0,8

Atjaunošana 0,5

10. Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „5.2 . Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu fiziskām un juridis-

kām personām:

Nr. Nodeva Cena (EUR)

5.2.1. Apliecinājuma karšu 
un paskaidrojuma raksta izsniegšana 15,00

5.2.2. Būvatļaujas pagarināšana 20,00

5.2.3. Stacionāru reklāmas vai izkārtnes 
konstrukciju un būvju uzstādīšanai 15,00

11. Svītrot noteikumu 5.3. apakšpunktu;
12. Izteikt noteikumu 5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „5.4. Citi ar teritorijas plānošanu un būvniecību saistītie jautājumi:

Nr. Nodeva Cena (EUR)
5.4.1. Rakšanas darbu atļauja (rokot dziļāk par 0,3 m):

5.4.1.1. maģistrālajās ielās 7,00
5.4.1.2. maģistrālo ielu trotuāros 7,00
5.4.1.3. vietējās nozīmes ielās 7,00
5.4.1.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros 7,00
5.4.1.5.  pārējā teritorijā 1,50

5.4.2.
Atļauja par servisa ceļa zīmju 

uzstādīšanu ielas sarkano līniju robežās 
uz vienu gadu

15,00

5.4.2.
Atļauja par servisa ceļa zīmju 

uzstādīšanu ielas sarkano līniju robežās 
uz vienu gadu

15,00

13. Izteikt noteikumu 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „5.5. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu maksātāji ir fiziskās un 

juridiskās personas, kuras, saskaņojot būvniecību, Latvijas Re-
publikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā saņem 
no Inčukalna novada pašvaldības būvvaldes būvatļauju.”; 

14. Izteikt noteikumu 5.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „5.8. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu iemaksājama, saņemot 

būvatļauju.”;
15. Izteikt noteikumu 5.9. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „5.9. No nodevas par šajā (5) sadaļā uzskaitīto oficiālo dokumen-

tu un to kopiju, izziņu un citu dokumentu izstrādi un saņemšanu 
samaksas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas 100% 
apmērā, politiski represētās personas 50% apmērā, personas ar 
pirmās un otrās grupas invaliditāti 50% apmērā, ja objekti, par 
kuriem izdod izziņas, nav paredzēti komercdarbībai.”;

16. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā:
 „VII. Nodevas par dzīvnieku turēšanu.

7.1. Nodeva par suņu un kaķu pirmreizēju reģistrēšanu (žetona 
saņemšanu) novadā EUR 3,00.

7.2. No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
7.2.1. personas ar invaliditāti;
7.2.2. personas, kurām pieder suņi pavadoņi, suņi asistenti, suņi 

terapeiti;
7.2.3. personas, kam pieder dienesta suņi;
7.2.4. pensionārs vai pensionāru ģimene par vienu suni un kaķi, 

par katru nākamo dzīvnieku nodeva tiek maksāta pilnā ap-
mērā;

7.2.5. persona, kas adoptējusi dzīvnieku no dzīvnieku patversmes 
(uzrādot dokumentu par adopciju), par vienu dzīvnieku, par 
katru nākamo dzīvnieku nodeva tiek maksāta pilnā apmērā;

7.2.6. politiski represētās personas par vienu dzīvnieku, par katru 
nākamo dzīvnieku nodeva tiek maksāta pilnā apmērā;

7.3. No nodevas samaksas 50% apmērā ir atbrīvoti lauku vien-
sētu īpašnieki.”;

17. Izteikt noteikumu VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
 „VIII. Nodevas par tirdzniecību publiskās vietās saņemšana”;
18. Izteikt noteikumu 8.6.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „8.6.2. 75% apmērā Inčukalna novada trūcīgās personas, per-

sonas ar pirmās un otrās grupas invaliditāti par pašu izaudzē-
tajiem ziediem, augļiem, dārzeņiem, ogām, stādiem un dēstiem, 
savvaļas augiem, ogām, sēnēm un riekstiem, tirdzniecību ar pašu 
izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās mākslas un dai-
ļamatniecības izstrādājumiem.”. 

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
laikrakstā „Novada Vēstis”. 

Domes priekšsēdētājs 
A. Nalivaiko

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 6/2018 
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Lai ievērotu 2009. gada 

3. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 108 „Normatīvo aktu pro-
jektu sagatavošanas noteikumi”, 1997. gada 1. aprīļa Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un 2004. gada 13. aprīļa 
noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par būves pieņemšanu ekspluatācijā”, 
Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22. panta astotās daļas, 2005. gada 
28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, 
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” regulējumus, ir nepie-
ciešams veikt izmaiņas noteikumos „Par Inčukalna novada pašvaldības 
nodevām”. 

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošo noteikumu mērķis ir veikt izmai-
ņas noteikumos „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām”, lai tie 
atbilstu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
Nav attiecināms.

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

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteiku-

mu projekta izstrādes procesā tika iesaistītas privātpersonas un Inču-
kalna pagasta iedzīvotāju biedrība.

Domes priekšsēdētājs 
A. Nalivaiko
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JUBILĀRI

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVS 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.

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA PASĀKUMI
n No 9. aprīļa kultūras namā Ineses Birģeles gleznu 

izstāde „Mozaīka”.
n 27. aprīlī plkst. 19.00 komēdija, detektīvfilma, asa 

sižeta filma „Kriminālās ekselences fonds”. Krāpnie-
ki, pistole un nolaupīts sunītis... Imants Veide raksta 
scenāriju seriālam par krāpniekiem un kopā ar čomu 
Hariju Kuharjonoku izmēģina dažādas krāpšanas 
shēmas. Taču Imants tik ļoti iejūtas jaunajā tēlā, 
ka pašam sakārojas kļūt par kriminālo autoritāti. 
Pie apvāršņa parādās veci žuļiki Duļķis un Aļģe, bet 
lielākais šķērslis ceļā uz kriminālās autoritātes sta-
tusu ir Imanta kaimiņiene, kurai, kā izrādās, ir lielāki 
pauti nekā visiem pārējiem kopā! Ieeja 3 eiro.  

n 4. maijā plkst. 10.00 pie Vangažu kultūras nama 
notiks  Baltā galdauta svētki. Pie mūsu pilsētas 
Baltā galda dziedāsim, stāstīsim stāstus, radīsim 
paliekošu vērtību – stādīsim ziedus. Ņemsim līdzi 
pašu gatavotu cienastu! Ar mums kopā būs Latvi-
jas Nacionālās operas kora mākslinieks Aldis Bēr-
ziņš, Jurijs Kaspers un sieviešu vokālais ansamblis 
„Kaprīze”.

n 7. maijā plkst. 16.00 Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas Vangažu nodaļas audzēkņu darbu  
izstādes „Izkrāso pasauli” atklāšana. Plkst. 16.30 
zīmējumu teātra izrāde „7 pasakas par Ņukucīti”. 
Ieeja 1 eiro.

n 21. aprīlī „Latvijas Goda aplis Inčukalnā”. Svinam 
Mākslas dienas. ATGĀDINĀJUMS: Inčukalna māk-
slinieku kopai „Mākslas dienu 2018” izstādes 
tēma – „Tautasdziesma”. Darbi iesniedzami līdz 
15. aprīlim. Savukārt radošo darbu konkursa 
tēma – „Vainags”. Darbi iesniedzami līdz 15. ap-
rīlim.

n 26. aprīlī plkst. 18.30 cirka izrāde „Jauno brīnumu 
cirks”. Ieeja 5–8 eiro; bērniem līdz 3 gadiem, neiz-
mantojot atsevišķu sēdvietu, bezmaksas, bet no 
3 līdz 5 gadiem, neizmantojot atsevišķu sēdvietu, – 
1,50 eiro. Biļetes aicinām iegādāties Inčukalna tau-
tas namā.

n 28. aprīlī plkst. 18.00 spēlfilma „Kriminālās ekselen-
ces fonds”. Ieeja 3 eiro.

n 4. maijā plkst. 12.00, Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienā, skvērā pie Inčukalna vecās pasta 

ēkas būsim kopā ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem un no-
vadniekiem Baltā galdauta svētkos.
• Stādīsim Latvijas simtgades liepu un Igaunijas sim-

tgades ozolu.
• Godināsim Inčukalna Latvijas simtgades pūru – dvie-

ļu un galdautu izstāde.
• Dziedāsim Latvijai par godu kopā ar Aigu Auziņu.
• Kopīgam svētku galdam aicinām ņemt līdzi arī pašu 

sarūpētu cienastu.
n 5. maijā no plkst. 10.00 Draudzīgais pavasara velob-

rauciens visas dienas garumā. Maršruts: mūsu likteņ- 
upe Gauja un kaimiņu novadi. Detalizētāka informācija 
vēl sekos. 

n 13. maijā plkst. 11.00 Māmiņu diena. Bērnu sveicieni 
un Samantas Tīnas koncerts.

n Vēl līdz 15. aprīlim Inčukalna tautas namā iespēja ap-
skatīt izstādi „Ai, sieviete, tu visu, visu vari”. 

4. maijā
plkst. 

10.00

JAUNAJĀM MĀMIŅĀM
Lūdzam atsaukties aktīvās Inčukalna novada māmi-
ņas, kuras vēlas darboties un iesaistīt arī citas, lai 
dalītos pieredzē par bērnu audzināšanu, organizētu 
apmaiņu ar izaugušo bērnu drēbītēm vai citu bērnu 
inventāru, kā arī ierosinātu jaunas aktivitātes! Inču-
kalna novada Sociālais dienests piedāvā atbalstu un 
telpas Parka ielā 2, Vangažos. Plašākai informācijai 
aicinām zvanīt Inčukalna novada Sociālā dienesta 
vadītājai Zinaīdai Gofmanei pa tālr. 67977466 vai 
rakstīt uz e-pastu: socdienests@incukalns.lv (ar no-
rādi „Inčukalna novada jaunās māmiņas”).

LATVIJAS GODA APLIS

1. 12.00–17.00 Talka – Annas Ludiņas Mākslinieku dārzs
2. 15.00–18.00 Vitrāžu un foto darbnīca – „Varavīksnes”, Krustiņi, Inčukalns
3. 15.00–18.00 Gleznošanas darbnīca – Atpūtas iela 8, Inčukalns
4. 19.00–20.30 Mākslas dienu izstāde – Inčukalna tautas nams

5. 20.40–21.00 Pieminam Kārli Zāli – Inčukalna Vecie kapi
6. 21.15–22.00 Gaismas svētki – Aleksandra parks, Inčukalns
7. 22.15–01.00 Bohēma Medību pilī – Kārļzemnieki, Krustiņi 

INČUKALNA TAUTAS NAMA PASĀKUMI

mailto:socdienests@incukalns.lv
https://maps.google.com/?q=Atpūtas+iela+8,+Inčukalns&entry=gmail&source=g
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