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Mūsu novadā dzīvo daudz cilvēku, ar kuru dar-
biem un dzīves gājumu mēs visi varam lepoties, 
jo tieši viņi ir veidojuši Inčukalna novadu tādu, 
kāds tas ir. Šogad, turpinot tradīciju, Inčukalna 
novada iedzīvotāji titulam „Goda novadnieks” 
bija izvirzījuši divus kandidātus. 

Pēc komitejas debatēm un domes sēdes lē-
muma šogad par „Goda novadniekiem” ap-
stiprināja:

Janīnu Greivuli – kura godprātīgi strādājusi 
Inčukalna pagasta Namu pārvaldē un Inču-
kalna MRS, pēc aiziešanas pensijā savu brīvo 
laiku velta mūzikai, šobrīd dzied senioru korī 
„Atblāzma”, aktīvi darbojas Inčukalna novada 
Pensionāru padomē.
Ritu Bikši – Inčukalna pamatskolas skolotā-
ja, kura ar augstu pienākuma apziņu veic ne 
tikai pedagoga darbu, bet ir arī sabiedriski 
aktīva, jauktā kora „Mežābele” un SDK „Virši” 

kolektīvu sastāvā popularizē novada vārdu, 
šobrīd uzņēmusies rūpes par unikālo pamat-
skolas virtuālā muzeja projektu.
Izsakām pateicību visiem iedzīvotājiem, kuri 
atsaucās un izvirzīja savus kandidātus. Arī 
Latvijai zīmīgajā 2018. gadā rudenī cerēsim uz 
jūsu atsaucību! 
Titula „Goda novadnieks” piešķiršana un 
sveikšana notiks sestdien, 18. novembrī, 
plkst. 12.00 Inčukalna tautas namā.

Inčukalna novada dome un Vangažu pilsētas 
pārvalde sveic jūs pilsētas svētkos!

Šogad mūsu pilsēta svin jau savu 26. dzim-
šanas dienu. Mums ir patiess prieks 
sveikt visus pilsētas iedzīvotājus, jo, tikai  
pateicoties jūsu ieguldītajam  darbam, ta-
lantiem un sasniegumiem, mūsu pilsēta 
aug un attīstās.  
Aicinām iedzīvotājus 12. novembrī uz Van-
gažu kultūras namu, kur no plkst. 12.00 līdz 
14.00 notiks radošās darbnīcas ar skolotāju 
Diānu, plkst. 16.00 izskanēs pilsētas svētku 
koncerts „Ar Tavu vārdu” (piedalās pašdar-
bības kolektīvi), bet no plkst. 18.00 būs ie-
spēja baudīt gaismas šovu „Visapkārt zeme 
zied”. No 13. novembra aicinām apmeklēt 
amatnieku darbu izstādi „Mēs savai pilsē-
tai” (Parka ielā 2), bet no 14. novembra varēs 
skatīt Ingūnas Lindes gleznu izstādi (Vanga-
žu kultūras namā).
Ceram, ka Vangažu pilsētas svētkiem par 
godu rīkotie pasākumi dāvās jums lielisku 
garastāvokli un neaizmirstamu kopā būšanas 
prieku!

Juris Jakubovskis, n 
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs

Atceres, pārdomu 
un svētku laiks

Mums ticis viszilākais ezers,
Un rudākais rudzu lauks,
Visbaltākā bērzu birze,
Vismelnākais rupjmaizes klaips.
Un tieši Latvijai ticis
Vissvētākais debesu jums,
Jo savu skaistāko zemi
Dievs ir atdevis mums.

/L. Vāczemnieks/

Šajās svētku dienās domāsim labas domas par 
savu zemi, tautu un valsti un dāvāsim trīs lie-
tas Latvijai – teiksim labus vārdus, iedegsim 
svecīti sava nama logā un, lai kur mēs atrastos,  

18. novembrī kopā dziedāsim valsts himnu. Lat-
vietis jau vēsturiski ir patriots – vēlējies dzīvot 
un dzīvojis savā zemē, kopis to, aris, sējis un 
vācis ražu. Arī šodien mēs savā novadā esam 
vienoti, nospraužot mērķus un darot gan lielus, 
gan mazus darbus pēc labākās sirdsapziņas. Lai 
mums izdodas noticēt sev, dot ticību citiem un 
iedvesmoties lieliem darbiem!

Patiesi sirsnīgus šos novembra svētkus 
Inčukalna novada domes 

darbinieku un deputātu vārdā vēl 
Aivars Nalivaiko,

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 

Noskaidroti titula „Goda novadnieks 2017” ieguvēji

Cienījamie 
Vangažu pilsētas 
iedzīvotāji!
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Godājamie 
novada iedzīvotāji, 
nekustāmā īpašuma 
īpašnieki

Inčukalna novada dome ir izvērtējusi situā-
ciju un apstākļus, kas pēdējo gadu gaitā ir 
izveidojušies Pierīgas novados sakarā ar 
nekustāmā īpašuma nodokļu (NĪN) admi-
nistrēšanu un iedzīvotāju pārdeklarēšanos. 
Secinām, ka arī mūsu pašvaldībai ir jāreaģē, 
lai sakārtotu šo mākslīgi radušos nepilnību, 
tai skaitā iedzīvotāju pārdeklarēšanos pēc 
izdevīguma uz noteiktu brīdi.
Kā rāda jaunākie dzīvojamā fonda dati, 
Inčukalna novadā kopumā ir 2004 dzīvokļi 
un 1998 dzīvojamās un dārza mājas, 30% 
īpašumu no kopēja novada dzīvojamā fonda 
nav deklarēts neviens iedzīvotājs, kas tiešā 
veidā attiecas uz novada budžetu. Lai šo 
problēmu labotu, Inčukalna novada dome ir 
izstrādājusi un pieņēmusi saistošos notei-
kumus Nr. 7/2017 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu Inčukalna novadā” un 
veikusi grozījumus Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos 17/2009 „Par at-
vieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātājiem”. Minēto saistošo 
noteikumu mērķis ir saglabāt un palielināt 
iedzīvotāju skaitu Inčukalna novadā (šobrīd 
tie ir 8059 cilvēki), kā arī nākotnē uzlabot 
budžetu, ar ko mēs varētu veikt plašākus 
infrastruktūras uzlabošanas darbus tajās 
vietās, kur cilvēkiem pieder nekustāmais 
īpašums, arī dārzkopības kooperatīvi un ci-
tas lokālās apdzīvotās vietas. 

Turpinājums 3. lpp.
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ В ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 8
18 октября 2017 года
О сдаче в аренду, утверждении условной началь-
ной цены аукциона и правил аукциона на право 
аренды недвижимого имущества – участка земли, 
находящегося по адресу: улица Сила 1, Вангажи, 
Инчукалнский край. Результаты открытого го-
лосования: ЗА – 14 голосов И. Бернатс, А. Блаус, 
Й. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, 
С. Калниньш, П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, Л. Ней-
мане, С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; 
ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
Решение Думы:  cдать в аренду недвижимое имуще-
ство – участок земли, расположенный по адресу: ули-
ца Сила, 1, Вангажи, Инчукалнский край, площадью 
42 554 кв. м., для проведения работ по рекультивации 
территории без прав застройки. Утвердить условную 
начальную цену аукциона на право аренды недвижи-
мого имущества 1448,04 евро в год + НДС. Опреде-
лить срок аренды – 10 лет. Установить, что арендатор 
имеет право сдачи помещений в субаренду только по 
согласованию с Думой Инчукалнского края.

О заявлении ООО «001A» (УЦ Alfa – учебный центр). 
Результаты открытого голосования: ЗА – 14 го-
лосов И. Бернатс, А. Блаус, Й. Бункус, А. Цирул-
ниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калниньш, 
П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, Л. Неймане, С. Розите, 
Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет, 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
Решение Думы: cдать в аренду ООО «001A» 
(УЦ Alfa – учебный центр) помещения Вангажской 
средней школы по адресу: улица Гауяс 2,  Ванга-
жи, Инчукалнский край, для освоения программы 
образования по интересам «Основы программиро-
вания и робототехники на базе Lego» с 23 октя-
бря 2017 года по 31 мая 2018 года и установить 
арендную плату за аренду помещений в размере 
2,85 евро за один час + НДС.

О заявлении общества «Центр развития детей и мо-
лодежи «Спорт Стар»». Результаты открытого го-
лосования: ЗА – 14 голосов И. Бернатс, А. Блаус, 
Й. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, 
С. Калниньш, П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, Л. Ней-

мане, С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; 
ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.  
Решение Думы: предоставить обществу «Центр раз-
вития детей и молодежи «Спорт Стар»» финансовую 
поддержку в размере 117,32 евро для приобретения 
медалей для 4-го Международного турнира по вод-
ному поло, посвященному памяти тренера, который 
состоится 26–29 октября 2017 года.

Об уточнении Обязательных правил № 8/2017 Думы 
Инчукалнского края от 19 июля 2017 года «Поправ-
ки к Обязательным правилам Думы Инчукалнского 
края № 17/2009 от 16 декабря 2009 года «О предо-
ставлении льгот для плательщиков налога на недви-
жимость»». Результаты открытого голосования: 
ЗА – 14 голосов И. Бернатс, А. Блаус, Й. Бункус, 
А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калниньш, 
П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, Л. Неймане, С. Розите, 
Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет, 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
Решение Думы: утвердить уточненную редакцию 
Обязательных правил № 8/2017 Думы Инчукалнского 
края от 19 июля 2017 года «Поправки к Обязательным 
правилам Думы Инчукалнского края № 17/2009 от 
16 декабря 2009 года «О предоставлении льгот для 
плательщиков налога на недвижимость»».

Об утверждении кандидатов на титул «Почетный 
житель» Инчукалнского края 2017 года. Результаты 
открытого голосования: ЗА – 14 голосов И. Бер-
натс, А. Блаус, Й. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, 
М. Яунупс, С. Калниньш, П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, 
Л. Неймане, С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воро-
бьева; ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
Решение Думы: номинировать следующих кандида-
тов на титул «Почетный житель края»: Янина Грейвуле 
175 голосов, Рита Бикше 105 голосов. Вручить лицам, 
удостоенным Титула, значок «Почетный житель» Ин-
чукалнского края и почетную грамоту о присвоении 
Титула «Почетный житель Инчукалнского края». Впи-
сать имена лиц, удостоенных Титула, в «Почетную кни-
гу Инчукалнса». Присвоить Й. Грейвуле и Р. Бикше де-
нежный приз в размере 100,00 евро каждой из средств, 
предусмотренных для культурных мероприятий. 

Об изменениях в решении Думы Инчукалнского края 
№ 2–14 § «О расходах на содержание школьников 
(воспитанников) учебных заведений самоуправле-
ния Инчукалнского края» от 14 февраля 2017 года. 
Результаты открытого голосования: ЗА – 14 голо-
сов И. Бернатс, А. Блаус, Й. Бункус, А. Цирулниекс, 
А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калниньш, П. Кондра-
хинс, Й. Лиепиньш, Л. Неймане, С. Розите, Й. Серге-
евс, А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕР-
ЖАЛИСЬ – нет. 
Решение Думы: утвердить с 1 сентября 2017 года 
расходы учебных заведений самоуправления Инчу-
калнского края на одного школьника (воспитанни-
ка) на годичной основе в учреждениях всеобщего 
среднего образования и учреждениях дошкольного 
образования согласно приложению. Поручить испол-
нительному директору Думы Инчукалнского края и 
юристам краевой Думы подготовить и внести изме-
нения в заключенные договора о порядке взаимо-
расчетов самоуправления Инчукалнского края и со-
ответствующего самоуправления в отношении услуг, 
предоставляемых учебными заведениями, используя 
тарифы, установленные в данном решении, с 1 сен-
тября 2017 года. Зачислять доходы от взаиморасче-
тов с другими самоуправлениями в отношении услуг, 
предоставляемых учебными заведениями, в основной 
бюджет самоуправления Инчукалнского края.

Об утверждении Обязательных правил № 10/2017 
«О поправках к Обязательным правилам № 12/2016 
«О бюджете самоуправления Инчукалнского края 
на 2017 год»». Результаты открытого голосования: 
ЗА – 13 голосов А. Блаус, Й. Бункус, А. Цирулниекс, 
А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калниньш, П. Кондрахинс, 
Й. Лиепиньш, Л. Неймане, С. Розите, Й. Сергеевс, 
А. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖА-
ЛИСЬ – 1 голос И. Бернатс. 
Решение Думы: утвердить Обязательные правила 
№ 10/2017 «О поправках к Обязательным правилам 
№ 12/2016 «О бюджете самоуправления Инчукалн-
ского края на 2017 год»».

Об изменениях в решении Думы Инчукалнского края 
№ 4-48 § «Об утверждении приемной комиссии Думы 
Инчукалнского края в дошкольных учреждениях» 

от 18 апреля 2012 года. Результаты открытого го-
лосования: ЗА – 14 голосов И. Бернатс, А. Блаус, 
Й. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, 
С. Калниньш, П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, Л. Нейма-
не, С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воробьева; ПРО-
ТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
Решение Думы: внести изменения в ре-
шение Думы Инчукалнского края № 4– 
48 § «Об утверждении приемной комиссии Думы Ин-
чукалнского края в дошкольных учреждениях» от 
18 апреля 2012 года и утвердить приемную комиссию 
Думы Инчукалнского края в дошкольных учреждени-
ях в следующем составе: 1. секретарь/специалист по 
декларированию места жительства Думы Инчукалн-
ского края Яна Блука; 2. руководитель ДУЗ «Минка» 
Рита Галиня; 3. руководитель ДУЗ «Янцис» Кадрия 
Яниселе; 4. работник Социальной службы Думы Инчу-
калнского края по работе с семьей и детьми Снежана 
Марина; 5. член Сиротского суда Инчукалнского края 
Марис Онскулис.

О заявлении ООО «Little More 6». Результаты откры-
того голосования: ЗА – 14 голосов И. Бернатс, 
А. Блаус, Й. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, 
М. Яунупс, С. Калниньш, П. Кондрахинс, Й. Лиепиньш, 
Л. Неймане, С. Розите, Й. Сергеевс, А. Сича, Л. Воро-
бьева; ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
Решение Думы: заключить договор с ООО «Little 
More 6» об аренде помещений ДУЗ «Янцис» со 
2 октября 2017 года по 31 мая 2018 года. Арендная 
плата устанавливается в размере 2,13 евро + НДС 
за один час.

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ № 9
23 октября 2017 года
О реконструкции дороги «Салу» Инчукалнского края. 
Результаты открытого голосования: ЗА – 7 голосов 
И. Бернатс, А. Блаус, А. Фреймане, М. Яунупс, Й. Лие-
пиньш, С. Розите, А. Сича; ПРОТИВ – 8 голосов П. Кон-
драхинс, Л. Воробьева, Й. Сергеевс, С. Калниньш, 
Л. Неймане, Й. Бункус, А. Наливайко, А. Цирулниекс, 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
Решение Думы: так как в поддержку проекта реше-
ния не получено необходимого количества голосов, 
проект решения – отклонен.

SĒDES PROTOKOLS Nr. 8
2017. gada 18. oktobrī
Par nekustamā īpašuma – zemesgabala, kas atrodas Sila 
ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā iznomāšanu, izsoles 
nosacītās sākuma cenas un nomas tiesību izsoles notei-
kumu apstiprināšanu. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 
(I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A.  Cīrulnieks, A.  Freima-
ne, M.  Jaunups, S.  Kalniņš, P.  Kondrahins, J.  Liepiņš, 
L.  Neimane, S.  Rozīte, J.  Sergejevs, A.  Šica, L.  Vorob-
jova); PRET – nav; ATTURAS – nav.
Dome nolemj: iznomāt nekustamo īpašumu – zemesga-
balu, kas atrodas Sila ielā 1, Vangažos, Inčukalna nova-
dā ar platību 42 554 m2, teritorijas rekultivācijas darbu 
veikšanai bez apbūves tiesībām. Apstiprināt nekustamā 
īpašuma nomas tiesību izsoles nosacīto sākuma cenu 
1448,04 eiro gadā + PVN. Noteikt nomas termiņu – 
10 gadi. Noteikt, ka nomniekam ir tiesības nodot telpas 
apakšnomā, tikai saskaņojot ar Inčukalna novada domi.

Par SIA „001A” (MC Alfa – mācību centrs) iesniegumu. 
Atklāti balsojot: PAR – 14  balsis (I. Bernats, A. Blaus, 
J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kal-
niņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, L. Neimane, S. Rozīte, J. Ser-
gejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav. 
Dome nolemj: iznomāt SIA „001A” (MC Alfa – mācību 
centrs) telpu Vangažu vidusskolā Gaujas ielā 2, Vanga-
žos, Inčukalna novadā interešu izglītības programmas 
„Programmēšanas un robottehnikas pamati uz Lego bā-
zes” apguvei no 2017. gada 23. oktobra līdz 2018. gada 
31. maijam un noteikt nomas maksu par telpu nomu 
2,85 eiro apmērā par vienu stundu + PVN.

Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Sport 
Star”” iesniegumu. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 
(I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Frei-
mane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, 
L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); 
PRET – nav; ATTURAS – nav.

Dome nolemj: piešķirt biedrībai „Bērnu un jauniešu attīs-
tības centrs „Sport Star”” finansiālu atbalstu 117,32 eiro 
apmērā 4. starptautiskā ūdenspolo turnīra, kas veltīts 
trenera piemiņai un notiks 2017. gada 26.–29. oktobrī, 
medaļu iegādei.

Par Inčukalna novada domes 2017. gada 19. jūlija sais-
tošo noteikumu 8/2017 „Grozījumi Inčukalna novada 
domes 2009. gada 16. decembra saistošajos noteikumos 
Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem”” precizēšanu. Atklāti 
balsojot: PAR – 14 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bun-
kus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, 
P. Kondrahins, J. Liepiņš, L. Neimane, S. Rozīte, J. Serge-
jevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav. 
Dome nolemj: apstiprināt Inčukalna novada domes 
2017. gada 19. jūlija saistošo noteikumu Nr. 8/2017 „Gro-
zījumi Inčukalna novada domes 2009. gada 16. decembra 
saistošajos noteikumos Nr.  17/2009 „Par atvieglojumu 
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem”” 
precizēto redakciju.

Par Inčukalna novada 2017. gada titula „Goda novad-
nieks” kandidātu apstiprināšanu. Atklāti balsojot: 
PAR – 14 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrul-
nieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, 
J. Liepiņš, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, 
L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav. 
Dome nolemj: nominēt titulam „Goda novadnieks” se-
kojošus kandidātus: Janīna Greivule (175 balsis), Rita 
Bikše (105 balsis). Piešķirt titula ieguvējam Inčukalna 
novada „Goda novadnieka” nozīmīti un atzinības rak-
stu par „Inčukalna novada Goda novadnieka” piešķir-
šanu. Ierakstīt titulētās personas „Inčukalna goda grā-
matā”. Piešķirt J. Greivulei un R. Bikšei katrai naudas 
balvu 100,00 eiro apmērā no kultūras pasākumiem 
paredzētiem līdzekļiem. 

Par izmaiņām Inčukalna novada domes 2017. gada 
14. februāra lēmumā Nr. 2–14§ „Par Inčukalna novada 
pašvaldības izglītības iestāžu skolēnu (audzēkņu) uztu-
rēšanas izmaksām”. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 
(I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Frei-
mane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, 
L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); 
PRET – nav; ATTURAS – nav. 
Dome nolemj: apstiprināt ar 2017. gada 1. septembri 
Inčukalna novada pašvaldības izglītības iestāžu izmak-
sas uz vienu skolēnu (audzēkni) gadā pamata, vispārē-
jās vidējās izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības 
iestādēs saskaņā ar pielikumu. Uzdot Inčukalna novada 
domes izpilddirektoram un novada domes juristiem 
sagatavot un veikt izmaiņas noslēgtajos līgumos par 
Inčukalna novada pašvaldības un attiecīgas pašvaldī-
bas savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem, piemērojot no 2017. gada 
1. septembra šajā lēmumā noteiktās izmaksas. Ieskaitīt 
ieņēmumus no savstarpējiem norēķiniem ar citām pa-
švaldībām par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpoju-
miem Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetā.

Par saistošo noteikumu Nr. 10/2017 „Par grozījumiem sais-
tošajos noteikumos Nr.  12/2016 „Par Inčukalna novada pa-
švaldības budžetu 2017. gadam”” apstiprināšanu. Atklāti 
balsojot: PAR – 13 balsis (A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrul-
nieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, 
J. Liepiņš, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, 
L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 1 balss (I. Bernats). 
Dome nolemj: apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr. 10/2017 „Par grozījumiem saistošos noteikumos 
Nr. 12/2016 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 
2017. gadam””.

Par izmaiņām 2012. gada 18. aprīļa Inčukalna novada 
domes lēmumā Nr. 4–48§ „Par Inčukalna novada domes 
uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības iestādēs 

apstiprināšanu”. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 
(I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Frei-
mane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, 
L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); 
PRET – nav; ATTURAS – nav. 
Dome nolemj: veikt izmaiņas Inčukalna novada domes 
2012. gada 18. aprīļa lēmumā Nr.  4–48§ „Par Inčukal-
na novada domes uzņemšanas komisijas pirmsskolas 
izglītības iestādēs apstiprināšanu” un apstiprināt Inču-
kalna novada domes uzņemšanas komisiju pirmsskolas 
izglītības iestādēs sekojošā sastāvā: 1. Inčukalna no-
vada domes sekretāre/dzīvesvietas deklarēšanas spe-
ciāliste Jana Bluka. 2. PII „Minka” vadītāja Rita Galiņa.  
3. PII „Jancis” vadītāja Kadrija Janisele. 4. Inčukalna 
novada domes Sociālā dienesta darbiniece darbam ar 
ģimeni un bērniem Sņežana Marina. 5. Inčukalna novada 
bāriņtiesas loceklis Māris Onskulis.

Par SIA „Little More 6” iesniegumu. Atklāti balsojot: 
PAR – 14 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrul-
nieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, 
J. Liepiņš, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, 
L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav. 
Dome nolemj: slēgt ar SIA „Little More 6” līgumu par 
PII „Jancis” telpas nomu no 2017. gada 2. oktobra līdz 
2018. gada 31. maijam. Maksa par telpu nomu tiek no-
teikta 2,13 eiro + PVN apmērā par vienu stundu.

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 9
2017. gada 23. oktobrī
Par Inčukalna novada Salu ceļa pārbūvi. Atklāti bal-
sojot: PAR – 7 balsis (I. Bernats, A. Blaus, A. Freima-
ne, M. Jaunups, J. Liepiņš, S. Rozīte, A. Šica); PRET –  
8 balsis (P. Kondrahins, L. Vorobjova, J. Sergejevs, 
S. Kalniņš, L. Neimane, J. Bunkus, A. Nalivaiko, A. Cīrul-
nieks); ATTURAS – nav. 
Dome nolemj: tā kā par lēmuma projektu  nav saņemts 
nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.
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Turpinājums no 1. lpp.

Jāatgādina, ka šie jautājumi ir bū-
tiski, domājot par Vides aizsardzī-
bas un reģionālas attīstības mi-
nistrijas virzīto novadu reformas 
plānu.
Inčukalna novada dome līdz šim, 
tāpat kā visas citas Pierīgas pa-
švaldības, dažāda mēroga dis-
kusijās savu nostāju ir paudusi 
nepārprotami - vienīgais mājoklis 
nav apliekas ar NĪN pēc būtības 
vispār, bet valsts likumdošana 
to pagaidām nepieļauj. Inčukalna 
novada dome, ieviešot iepriekš 
minētos saistošos noteikumus, 
no 2018. gada ir noteikusi NĪN 
atlaidi 50% apmērā vienīgajam 
mājoklim. Vēlos uzsvērt, ka nāka-
mā gadā griezumā vērtēsim un si-
tuācijai šajā sakarā uzlabojoties, 
pozitīvas tendences gadījumā 
(palielinās deklarēto iedzīvotāju 
skaits novadā) pie budžeta iz-
strādes plānojam palielināt NĪN 
atlaidi vienīgajam mājoklim līdz 
70% apmēram.
Galvenās nekustamā īpašuma no-
dokļa izmaiņas ir šādas:

Par ēkām:
• 2018. gadā ēkām īpašumos, kur 

nebūs deklarēta neviena perso-
na uz 01.01.2018., NĪN likme būs 
1,5% no ēkas kadastrālās vērtī-
bas. Ja īpašumā tiks deklarēta 
persona pēc 01.01.2018., tad tiks 
veikts pārrēķins ar nākamo mēne-
si, pielietojot likumā „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” noteiktās 
likmes (0,2%, 0,4%, 0,6%). Ja 
vienīgā īpašumā deklarētā perso-
na izdeklarēsies no īpašuma, tad 
tiks veikts pārrēķins ar nākamo 
mēnesi, pielietojot 1,5% likmi. 
Pamats – Inčukalna kancelejas 
iesniegtā informācija;

• Būvei, kuras būvniecībā tiks 
pārsniegts normatīvajos aktos 
noteiktais ilgums (izsniegtās 
būvatļaujas termiņš), tiks pie-
mērota NĪN likme 3% apmērā 
no būves kadastrālās vērtības 
vai būvei piekritīgās zemes ka-
dastrālās vērtības ar nākamo 
mēnesi pēc būvniecības termiņa 
izbeigšanās. Pamats – Inčukal-
na būvvaldes iesniegtā infor-
mācija;

• Būvei, kas klasificēta kā vidi 
degradējoša, ar nākamo mēne-
si tiks piemērota NĪN likme  
3% apmērā no būves kadastrā-
lās vērtības vai būvei piekri- 
tīgās zemes (ja būve nav iere-
ģistrēta kadastrā) kadastrālās 
vērtības pēc būves klasificēša-
nas šajā kategorijā. Pamats – 
Inčukalna būvvaldes iesniegtā 
informācija;

Par zemi:
• Zemes vienībai, kas netiek uz-

turēta atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajai kārtībai, tiks 
piemērota NĪN likme 3% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības 
ar nākamo mēnesi pēc infor-
mācijas saņemšanas. Pamats – 
Inčukalna pašvaldības policijas 
iesniegtā informācija (izņemot 
lauksaimniecības zemi);

• NĪN zemei uz 01.01.2018. Inču-
kalna novadā deklarētajām 
personām un reģistrētajiem uz-
ņēmumiem tāpat kā 2017. gadā 
būs 1% no zemes kadastrālās 
vērtības (pašvaldība jau sniedz 
atlaidi, jo likums paredz NĪN 
1,5% apmērā).

Ar nekustamā īpašuma nodokļa 
papildlikmi 1,5 procentu apmērā 
apliek neapstrādātu lauksaimnie-
cībā izmantojamo zemi, izņemot 
zemi, kuras platība nepārsniedz 

vienu hektāru vai kurai normatīva-
jos aktos ir noteikti lauksaimnie-
ciskās darbības ierobežojumi.
2018. gadā iedzīvotājiem tiks pie-
mērota nekustamā īpašuma no-
dokļa (NĪN) atlaide 50% apmērā 
par vienu mājokli. Tādējādi tiesī-
bas saņemt 50% atvieglojumu no 
taksācijas gadā aprēķinātās NĪN 
summas būs NĪN maksātājam, 
kuram nav nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu un kurš ir deklarē-
jis dzīvesvietu savā nekustamajā 
īpašumā – dzīvojamajā mājā vai 
dzīvoklī – Inčukalna novadā.
Cilvēkam var piederēt vairāki  
nekustamie īpašumi, bet 50% 
atlaide tiks piemērota par mā-
jokli, kurā viņš kā īpašnieks būs  
deklarējis savu dzīvesvietu Inču-
kalna novadā. Minētā atlaide ne-
tiks piemērota ēkas daļai, kas tiek 
izmantota saimnieciskās darbī-
bas veikšanai vai šajā īpašumā ir  
deklarēta cita persona (šajā gadī-
juma likme tiks piemērota 0,2%, 
0,4%, 0,6%).
Aicinu Inčukalna novada iedzīvo-
tājus sakārtot savus īpašumus, lai 
mēs visi varētu dzīvot sakārtotā 
vidē un ēku, zemes īpašniekiem 
nebūtu jāmaksā paaugstinātais 
nekustamā īpašuma nodoklis. 
Izvērtējiet savas iespējas sama-
zināt nekustamā īpašuma no-
dokļa apmēru un izdariet to līdz 
31.12.2017. Jautājuma gadījuma 
aicinu vērsties pie pašvaldības 
nodokļu administratores, tālr. 
67977108, 67995840.
Novēlu visiem novadniekiem patī-
kamus un skaistus valsts svētkus! 

Aivars Nalivaiko
Inčukalna novada domes 

priekšsēdētājs

Tikšanās laikā pašvaldību vadītāji 
iepazinās ar vēstniecības vadītāju 
un viņas vietnieku Polu Polītisu. Da-
žādu jomu speciālisti informēja par 
vēstniecības darbu un sadarbības 
iespējām, kas veido atklātākas un 
konkurētspējīgākas politiskās un 
ekonomiskās sistēmas, kā arī aiz-
sargā cilvēktiesības. 

Vēstniece Nensija Baikofa Petita iz-
teica vēlmi vairāk apmeklēt Latvijas 
reģionus, lai iepazītu sociālekonomis-
ko situāciju, novadu attīstības ten-
dences un sabiedriskās dzīves sfēras.

Mārtiņš Pozņaks, n 
Inčukalna novada domes 

sabiedrisko attiecību speciālists 

Aivars Nalivaiko 
tiekas ar 
ASV vēstnieci
26. oktobrī Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībā tika rīkota pieņemšana, 
kurā piedalījās Latvijas pašvaldību vadītāji. Ar ASV vēstnieci Latvijā Nensiju 
Baikofu Petitu (Nancy Bikoff Pettit) tikās arī Inčukalna novada domes priekš-
sēdētājs Aivars Nalivaiko.
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Informācija par nekustamā īpašuma 
nodokļa likmēm 
un atvieglojumu piemērošanu 2018. gadā

Mūsu novadā dzīvo daudz labu cilvē-
ku, un ikviens no viņiem velta savu 
laiku, domas un darbus, lai mūsu no-
vads kļūtu vēl labāks, lai tajā dzīvotu 
vēl laimīgāki cilvēki. Un reizēm neva-
jag daudz, lai mūsu ieguldījums būtu 
nenovērtējams. Tāpēc katru gadu 
Inčukalna novada dome aicina iedzī-
votājus pastāstīt par ikvienu, kurš ir 
pelnījis pateicības vārdus. 

Mūsu vidū taču ir tik daudz cilvēku, 
kuri ar savu darbu, hobiju, talantu, 
prasmēm, profesiju, aktīvo rīcību, 
palīdzīgo roku vai ko citu ir izcēluši 
mūsu novadu, padarījuši to vēl labā-
ku, krāsaināku, laimīgāku. 
Šogad iniciatīvas „Labais vairo labo” 
ietvaros Inčukalna novada iedzīvotā-
ju vārdā izsakām vislielāko pateicību: 
Sarmītei Sīlei, Gaļinai Asmaitei, Gaļi-
nai Parhomenko, Zemfirai Petrago, Jā-
nim Kļaviņam, Igoram Klimenko, Kas-
param Puikevicam-Puikevskim, Rihar-

dam Rasnacim, Renāram Bedrītim, 
Katrīnai Kļimovičai, Jānim Liepiņam, 
Rihardam Keišam, Vadimam Gežam, 
Antonam Kuzminam, Kitijai Vāverei, 
Andram Briņķim, Ivetai Rozentālei, 
Dacei Saulītei, Aijai Mukānei, Aivaram 
Graikstim, Andim Gūtmanim, Edga-
ram Cīrulim, Tatjanai Kozlovai, Līgai 
Jukevičai- Onskulei, Kitijai Meikšānei, 
Vangažu ambulances kolektīvam un 
Reģionālās pašvaldības policijas Inču-
kalna nodaļas kolektīvam. Iniciatīvas 
„Labais vairo labo” Vangažu pilsētas 
laureātu apbalvošana notiks 17. no-
vembrī, plkst. 18.00 Kultūras namā, 
bet Inčukalna laureātu apbalvošana 
notiks 18. novembrī, plkst. 12.00 Tau-
tas namā. 
Leposimies cits ar citu un vairosim 
prieku un labo mums apkārt!

Mārtiņš Pozņaks, n 
Inčukalna novada domes

sabiedrisko attiecību speciālists

Labais vairo labo!

Piektdien, 10. novembrī, no plkst. 
18.00 līdz 22.00 Inčukalna novadā 
staros gaismas un skaņas objekti. 
Aicinām iedzīvotājus un viesus baudīt 
gaismas svētkus Vangažos, Gaujā un 
Inčukalnā!

Iepriekšējos gadus pasākums ir gu-
vis tik lielu popularitāti un atzinību 
novada iedzīvotāju vidū, ka šogad 
novads staros jau 3. reizi ar vēl vai-
rāk objektiem.
Šogad projekta „Staro Inčukalna 
novads 2017” ietvaros gaismas un 
skaņas objekti būs skatāmi: Inču-
kalnā – pie Inčukalna pamatskolas, 
Aleksandra parka estrādes, tautas 
nama un vecās pasta ēkas, PII „Min-
ka”, veikala „Elvi” un Romas Katoļu 
baznīcas lūgšanu nama. Vanga-
žos – pie kultūras nama, vidussko-
las, Mūzikas un mākslas skolas, 
PII „Jancis” un krodziņa „Brālis”. 
Gaujā projekta ietvaros tiks izgais-
mots ūdenstornis. Priecāsimies par 

katru iedzīvotāju, kurš šajā laikā iz-
gaismos savu namu vai iedegs logā 
svecīti! 
Plašāka informācija skatāma kartē: 
http://ej.uz/Staro_Karte_2017.

Mārtiņš Pozņaks, n 
Inčukalna novada domes

sabiedrisko attiecību speciālists

„Staro Inčukalna novads 2017”
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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.

„Ar degvielas vairumtirdzniecības uz-
ņēmumu „Straujupīte.lv”, kas Inčukal-
na iedzīvotājiem vairāk pazīstams kā 
degvielas uzpildes stacija „Totāls”, ir 
panākta vienošanās par komandas 
atbalstīšanu un veselīga dzīvesveida 
popularizēšanu novadā, tādēļ tika pie-
ņemts likumsakarīgs lēmums koman-
dai piešķirt jaunas krāsas un nosauku-
mu,” skaidro komandas pārstāvis.
Inčukalna vienīgā basketbola koman-
da līdz šim novadu ar labiem panāku-
miem pārstāvēja Entuziastu basket-
bola līgā (tagad – „Olybet” basketbola 

līga), kā arī dažādos turnīros. Tāpat 
komandas spēlētāji savu meistarību 
individuāli pilnveidoja, iekļaujoties citu 
komandu sastāvos.
„Straujupite.lv” komandas ko-
dolu veido inčukalnieši, tomēr 
2017./2018. gada sezonā komandai 
palīdzēs arī spēlētāji no Siguldas. Da-
lībai Raganas Basketbola līgā pieteikti 
šādi spēlētāji: Arnis Skraučs, Āris Sau-
lītis, Didzis Ziemelis, Kārlis Circens, 
Laimonis Grīnhofs, Pauls Albužis, Pē-
teris Trifānovs, Ralfs Pļasunovs, Ro-
lands Zariņš, Vitālijs Baļčūns un Dainis 

Guks. Sastāvs, iespējams, vēl tiks pa-
pildināts ar centra spēlētājiem.
Raganas Basketbola līga kopš 
1985. gada ir Krimuldas novadā orga-
nizēts basketbola čempionāts, kura 
norisei var sekot līdzi sociālajā viet-
nē www.fb.com/rbl.basket, savukārt 
„Straujupite.lv” gaitām varēs sekot 
komandas oficiālajā lapā www.fb.com/
hincenberga. Visas Raganas Basket-
bola līgas spēles norisināsies Krimul-
das vidusskolas sporta zālē.

„Hincenberga” n

SK „Coyote” florbola komanda 
2017./2018. gada florbola sezonu 
Latvijas čempionātā 2. līgā vīriešiem 
sākusi veiksmīgi, izcīnot sešas uzva-
ras septiņās spēlēs. 

Šobrīd SK „Coyote” florbola koman-
da ar izcīnītiem 18 punktiem septi-
ņās spēlēs ieņem 1. vietu Austrumu 
grupā Latvijas čempionāta florbolā 
2. līgā vīriešiem. SK „Coyote” florbo-
la komanda pārliecinoši spēlē savu 
skatītāju klātbūtnē Inčukalna Sporta 
kompleksā, trijās spēlēs izcīnot trīs 
uzvaras. Pirmajā mājas spēlē 11:7 
uzveikta florbola komanda „Smil-
tene ‘09”, otrajā spēlē pret florbola 
komandu „Jaunjelgava/Daudzese” 
izcīnīta uzvara 6:3, bet trešajā spēlē 
grūtā cīņā 7:5 pieveikta florbola ko-
manda „Valmiera BSS”.
Liels paldies SK „Coyote” atbal-
stītājiem: „Scafoteam Finland”, 
„LC būvei”, Inčukalna novada do-
mei, „Amber Broker”, „Sorbām”, 

„Rāmkalniem”, „Auto Sigulda”, 
„Oxdog” un „Florbolaveikals.lv”. 
Stiprai komandai stipri atbalstītāji!
SK „Coyote” florbola komandas 
spēlējošā trenera Jāņa Levanoviča 
komentārs: „Sezonu esam sākuši 
veiksmīgi, bet tas ir tikai sezonas 
sākums, priekšā vēl daudzas grūtas 
spēles. Pēc iepriekšējās sezonas ne-
veiksmes izslēgšanas spēlēs šova-
sar esam ielikuši daudz lielāku bāzi 
fiziskajā sagatavotībā un turpinām 
strādāt, lai būtu fiziski gatavi kat-
rai spēlei. Protams, vasaras perio-
dā komandai ir pievienojušies jauni 
spēlētāji un esam arī atvadījušies 
no dažiem spēlētājiem. Liels prieks, 
ka katrā mājas spēlē tiek piepildītas 
Inčukalna Sporta kompleksa tribīnes, 
kas dod papildus enerģiju turpināt 
strādāt, lai sanākušajiem atbalstītā-
jiem sniegtu pozitīvas emocijas.” 

Jānis Levanovičs, n
spēlējošais treneris

16. oktobrī Inčukalna pamatskolā 1.–
9. klašu skolēniem norisinājās „Dro-
šības diena”, ko organizēja Reģionā-
lās pašvaldības policijas darbinieki. 

1.–4. klašu skolēni uzmanīgi klau-
sījās ieteikumus, kā jāuzvedas uz 
ielas, kā jāšķērso gājēju pāreja, 
kādā ekipējumā jābrauc ar riteni un 
skrejriteni, kā rīkoties, ja uzrunā 
svešs cilvēks, kas jādara, ja draud 
briesmas, utt. Gados vecākiem sko-
lēniem pašvaldības policijas darbi-

nieki skaidroja bērnu pienākumus 
un pārrunāja iespējamos riskus, 
komunicējot interneta vidē, ka arī 
ar bērnu datu drošību saistītos jau-
tājumus. 
Papildus pašvaldības policijas dar-
binieki izrādīja savu dienesta auto 
un ekipējumu. 

Reģionālā 
pašvaldības policija,n

diennakts dežūrdaļas 
tālrunis: 67937102

Inčukalna basketbola komanda 
atsāk treniņus un maina nosaukumu

Inčukalna novada basketbola komanda „Hincenberga”, kas dibināta 2013. gadā, pēc ilgākas pauzes ir atsākusi kopīgus 
treniņus, lai novembrī uzsāktu dalību Raganas Basketbola līgā, informē komandas pārstāvis Dainis Guks, piebilstot, ka 
turpmāk komandas nosaukums būs „Straujupite.lv”.
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Drošības diena 
Inčukalna pamatskolā

SK „Coyote” sveic visus 
11. un 18. novembra svētkos
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Konkursa mērķis – ar sacensību gara 
palīdzību iemācīties novērtēt aprūpē-
tāju ikdienas darbu aprūpes iestādēs, 
izmantot profesionālās iemaņas, rū-
pējoties ne tikai par klientu, bet arī par 
savu veselību, paaugstināt aprūpes 
kvalitāti un klientu apmierinātību un 
ekonomēt resursus.
Konkursā piedalījās astoņpadsmit ko-
mandu. Mūsu aprūpes iestādi pārstā-
vēja divas aprūpētājas – Jūlija Taraso-
va un Valentīna Blūma.
Konkursa uzdevumi bija šādi:
komandas lēmums konkrētā si-
tuācijā – pārvietot daļēji parali-
zētu klientu no gultas riteņkrēslā. 
Dalībniekiem tika iedots klienta 
situācijas apraksts un uzdevums, 
kas jāizpilda. Vērtēja prasmes pie-
lietot pareizos ergonomiskos paņē-
mienus un palīglīdzekļus, darbību 
korektumu, ētiku, saskarsmi ar 
klientu un darbu komandā, indivi-
duāls lēmums konkrētā situācijā 
– pārvietot šo pašu klientu no ri-
teņkrēsla atpakaļ gultā.
Laiks gatavoties konkursam un 
pilnveidot savas profesionālās pras-
mes bija nedaudz vairāk par mēnesi. 
Liels atbalsts aprūpētājām bija mūsu 

direktore Irēna Ikstena, kura mācīja, 
rādīja, paskaidroja un iedrošināja. 
Igaunijas kolēģi par uzvarētājiem at-
zina Rīgas Sociālā aprūpes centra 
„Stella Maris” aprūpētājas, bet mēs, 
protams, sakām, ka mūsu aprūpētājas 
ir pašas labākās! Igauņu kolēģi atzinī-
gi novērtēja katru dalībnieku, ikvienu, 
kurš devis ieguldījumu, lai šāda veida 
konkurss varētu notikt. Kārtējo reizi 
pārliecinājāmies, ka galvenais nav uz-
varēt, bet piedalīties.

Vita Leišavniece, n
PASAM „Gauja” 

sociālā darbiniece

Ne velti saka: „Rudentiņ, bagāts vīrs, 
daudz tu vedi vezumā…”, jo pilns ve-
zums dažādiem notikumiem un tema-
tiskajiem pasākumiem šajā rudenī ir 
piepildīts arī „Minkā” un „Lapsiņā”. 

Sākām ar Miķeļdienu 29. septembrī, 
godā ceļot rudens veltes – dārzeņus, 
augļus, ko ar prieku sagādāja bērnu 
vecāki no saviem krājumiem. Šī bija 
vienreizīga iespēja bērniem aplūkot, 
izgaršot, aptaustīt un pasmaržot 
ābolus, bietes, burkānus, kāpostus, 
kāļus, rāceņus… Tālāk „Rudentiņš” 
aicināja bērnus uz tematisko rītu 
„Sēnēs, sēnēs…” 17. oktobrī. Pasā-

kuma laikā kopā ar Vāveri un Sēņu 
vīru bērni iepazina Latvijas sēņu uz-
būvi un to daudzveidību.
Un nu pienāca „Lielās ogas lielā die-
na” – Ķirbīšu balle 31. oktobrī. Jau 
no paša rīta bērnus gaidīja pārstei-
gums – ēdamzāles galdi bija nofor-
mēti ar ķirbjiem. Brīdi pēc brokastīm 
bērni pulcējās tematiskajā rītā par 
godu ķirbim. Bērnu un skolotāju tēr-
pos un zāles noformējumā dominēja 
ķirbim tik raksturīgā oranžā krāsa, 
bet caur dziesmām un rotaļām tika 
godināts un iepazīts ķirbis. Par to, 
ka ķirbis ir veselīgs un garšīgs, bērni 
pārliecinājās, nogaršojot mūsu pa-

vārīšu sarūpēto cienastu, kad katrā 
ēdienreizē galdā tika celts ķirbis, 
pagatavots dažādos veidos. 
Šī diena bērniem un darbiniekiem 
bija pozitīvām emocijām piepildīta. 
Paldies sakām vecākiem par dalību 
izstāžu veidošanā, paldies par rado-
šo pieeju ķirbīšu tēlu veidošanā un 
noformēšanā.
Tālāk ķirbītis jau iezīmējis ceļu uz 
Mārtiņiem, kurus svinēsim 10. no-
vembrī, un ar to noslēgsies rudens 
gadskārtu cikls.

I. Pliena, n 
PII „Minka” lietvede

Festivāla dalībniekiem – Vangažu 
PII „Jancis”, Inčukalna PII „Minka” 
filiālei „Lapsiņa”, Inčukalna pamat-
skolas pirmsskolas sagatavošanas 
grupai „Sprīdīši”, Garkalnes Mākslu 
un vispārizglītojošās pamatskolas 

pirmsskolai un Salaspils bērnu vokā-
lajam ansamblim „Mazputniņi” – bija 
katram jāsagatavo viena dziesma un 
viena deja. Pēc kopīgi izpildītās fināla 
dziesmas bērni gāja rotaļās ar Mašu 
un Lāci līdz pat vēlam vakaram. Katrs 

ansamblis saņēma piemiņas balvu, 
aizvedot mājās Inčukalna novada 
vārdu un pretī atstājot solījumu tur-
pināt iesākto festivālu citu gadu jau 
citā vietā. Pozitīvā gaisotne, iespēja 
bērniem uzstāties uz lielās skatuves, 
dalībnieku pieredzes kuplināšana – 
šie ieguvumi ir nenovērtējami. Paldies 
Inčukalna novada pašvaldībai un Van-
gažu kultūras namam par atbalstu!

Līga Cera n

PASAM „GAUJA” komanda 
piedalās profesionālo aprūpētāju 
konkursā Igaunijā
Inčukalna novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes māja „Gauja”” ko-
mandai 27. oktobrī bija iespēja piedalīties starptautiska mēroga profesionālo 
aprūpētāju konkursā Eidaperē, Igaunijā. Konkursu organizēja Igaunijas Sociālo 
institūciju vadītāju padome sadarbībā ar apvienību „Elupuu III”. Igaunijā kon-
kurss notiek jau trešo gadu, šogad plašākā mērogā, piedaloties arī aprūpētā-
jiem no Latvijas un Lietuvas.

Sanāciet, sadziediet Inčukalna novadā!
Inčukalna novada domes finansētā projektu konkursa „Novadnieki novadam” 
ietvaros 27.10.2017. Vangažu kultūras namā notika pirmsskolas vecuma bērnu 
sadziedāšanās festivāls „Sanāciet, sadziediet Inčukalna novadā!”. Tā organi-
zatore Līga Cera līdztekus trīs novada pirmsskolas izglītības iestādēm par da-
lībniekiem pieaicināja arī kaimiņus no Garkalnes un Salaspils novadiem.
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Konkursa svinīgais noslēgums Eidaperē. 
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Jūlija un Valentīna ar pateicības 
rakstiem.
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PII „Minka” un „Lapsiņa” 
aizvadīts rudens gadskārtu cikls
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Bērnu un skolotāju tērpos un zāles noformējumā dominēja ķirbim tik raksturīgā oranžā krāsa, bet caur dziesmām 
un rotaļām tika godināts un iepazīts ķirbis.

Inčukalna pamatskolas pirmsskolas sagatavošanas grupa „Sprīdīši”.
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Ādažu novadā esošais militārais poli-
gons ir ļoti noslogots, un mācības notiek 
visu diennakti, turklāt oktobrī tajā tika 
organizētas starptautiskās militārās 
mācības „Sudraba bulta 2017”.

Poligona tuvumā mītošie iedzīvo-
tāji, arī Vangažu pilsētas iedzīvo-
tāji nereti sūdzas par mācību laikā 

radītiem trokšņiem, it īpaši vēlu 
vakarā un naktī. Lai risinātu ra-
dušos situāciju, 2. novembrī sešu 
pašvaldību priekšsēdētāji – Ādažu, 
Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, 
Saulkrastu un Sējas – Ādažu mi-
litārajā bāze tikās ar aizsardzības 
ministru Raimondu Bergmani. Tik-
šanās laikā tika apspriesta nepie-

ciešamība izveidot vadlīnijas attie-
cībā uz NBS un citu valstu bruņoto 
spēku organizētajām apmācībām, 
lidojumiem un militārās tehnikas 
pārvietošanos, respektējot apkār-
tējo novadu iedzīvotājus.

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Novadu priekšsēdētāji tiekas 
ar aizsardzības ministru Raimondu Bergmani
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Turnīra sastāvs bija visai daudz-
veidīgs. Piedalījās gan pašreizējie 
Latvijas čempioni FM Arturs Berno-
tas (2394) un WFM Linda Krūmiņa 
(2007), gan Rīgas čempions Kris-
taps Kretainis (2205), gan arī daudz 
jauno šahistu. Turnīra gaitā visus 
savus pretiniekus uzvarēja Lat-
vijas izlases spēlētāji lielmeistari 
Ņikita Meškovs un Igors Kovaļenko 
(2672), bet savstarpējo partiju viņi 
nospēlēja neizšķirti, abi iegūstot pa 
6,5 punktiem. Labāki papildrādītāji 
izrādījās Meškovam. Par punktu no 
Meškova un Kovaļenko atpalika un 

nākamās vietas attiecīgi ieņēma 
Aleksejs Žučkovs (2322), Rihards 
Bekasovs (2083), Arturs Bernotas 
(2394), Sergejs Kļimakovs (2347) un 
FM Matīss Mustaps (2388).
Labākās dāmas balva tika Krū-
miņai, bet labākā inčukalnieša ti-
tuls – turnīra organizatoram Artu-
ram Mihailovam.
Kā informē Mihailovs, nākamgad 
turnīram apritēs jau desmit gadu, 
kas sakritīs ar Latvijas valsts sim-
tgades svinībām. 

Latvijas Šaha federācija n

Inčukalna čempionāts 
pulcē rekordlielu dalībnieku skaitu

Ar rekordlielu dalībnieku skaitu aizvadīts jau devītais Inčukalna novada At-
klātais čempionāts ātrajā šahā. Pie rūtotajiem galdiņiem Vangažu vidussko-
lā sēdās 94 dalībnieki, no kuriem labākais bija lielmeistars Ņikita Meškovs 
(2552) – 6,5 punkti no 7.
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Atklāšana 13. novembrī, 
plkst. 12.00

Izstāde Parka ielā 2, 
Vangažos veltīta 

Vangažu pilsētas svētkiem 
no 13. līdz 17. novembrim.

Plašāka informācija: 
tālr. 67898525

DIENAS CENTRA 

VANGAŽI 
AMATNIEKU KOPĀ 

AICINA UZ IZSTĀDI 

MĒS 
SAVAI 

PILSĒTAI
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
INČUKALNĀ

2017. gada 18. oktobrī Nr. 8/2017 (protokols Nr. 3–25.§.)
„GROZĪJUMI INČUKALNA NOVADA DOMES 2009. GADA 16. DECEMBRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 17/2009 

„PAR ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM”” 
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2017. gada 16. augusta Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 5-53§ un 2017. gada 18. oktobra Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 8-42.§.

 Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma  nodokli” 5. panta trešo daļu

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2009. gada 
16. decembra saistošajos noteikumos Nr. 
17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” šā-
dus grozījumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu pamatoju-

mu šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar 
likuma „Par nekustamā īpašuma no-
dokli” 5. panta trešo daļu”;

1.2. izteikt 2.4. apakšpunktu šādā redakci-
jā: „2.4. Piemērojams nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojums 50% ap-
mērā Inčukalna novadā deklarētajiem 
titula „Goda novadnieks” ieguvējiem 
par īpašumu un tam piekrītošo zemi, 
kas ir titula „Goda novadnieks” dekla-
rētā dzīvesvieta, ja šajā īpašumā ne-
tiek veikta saimnieciskā darbība.”;

1.3. papildināt ar 2.5., 2.6., 2.7. un 2.8. ap-
akšpunktiem šādā redakcijā: „2.5. Pie-
mērojams nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojums nodokļu maksātājam, 
kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekus-
tamajā īpašumā un kuram nav nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādi – 50% 
apmērā no nekustamā īpašuma nodok-
ļa summas, kas taksācijas gadā aprē-
ķināta par šī nekustamā īpašuma sa-
stāvā ietilpstošo ēku (ēkām), izņemot 
par ēkas (ēku) daļu, kas tiek izmantota 
saimnieciskās darbības veikšanai.
2.6. Nodokļu maksātājam, kurš dek-
larējis dzīvesvietu savā nekustamajā 
īpašumā uz 2018. gada 1. janvāri plkst. 
0.00, kuram nav nekustamā īpašuma 
nodokļa parādi, saistošo noteikumu 
2.5. apakšpunktā minētie atvieglojumi 
tiek piemēroti ar 2018. gada 1. janvāri.
2.7. Nodokļu maksātājam, kurš dekla-
rē dzīvesvietu savā nekustamajā īpa-
šumā pēc 2018. gada 1. janvāra plkst. 
0.00, saistošo noteikumu 2.5. apakš-
punktā minētie atvieglojumi tiek pie-

mēroti, sākot ar nākamo mēnesi pēc 
dzīvesvietas deklarēšanas. 
2.8. Ja ir iespējami vairāki nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumi, tie ne-
summējas, bet tiek piemērots lielākais 
atvieglojums.”;

1.4. papildināt ar 31. nodaļu šādā re-
dakcijā: „3.11. Personai, kurai No-
teikumu 2.5. apakšpunktā paredzē-
tajā kārtībā un apmērā piemēroti 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumi (turpmāk – atvieglojumu 
saņēmējs), tiesības uz atviegloju-
miem izbeidzas, ja:
3.11.1. atvieglojuma saņēmēja dekla-
rētā dzīves vieta vairs nav Inčukalna 
novada administratīvajā teritorijā;
3.11.2. nekustamajā īpašumā tiek uz-
sākta saimnieciskā darbība;
3.11.3. nekustamais īpašums tiek atsa-
vināts;

3.1 1.4. sniegtas nepatiesas ziņas, pa-
matojoties uz kurām atvieglojumi pie-
mēroti.
3.12. Gadījumā, kad atvieglojumi 
piešķirti saskaņā ar Noteikumu 
2.5. apakšpunktu, tiesības uz at-
vieglojumiem izbeidzas ar nākamo 
mēnesi, ja nodokļu maksātājs iz-
deklarē savu dzīvesvietu no sava 
nekustamā īpašuma. Pašvaldība 
veic nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķinu.
3.13. Atvieglojumu saņēmēja pienā-
kums ir rakstveidā paziņot Domei 
par Noteikumu 3.11. apakšpunktā 
minēto apstākļu iestāšanos, dekla-
rētās dzīves vietas maiņu, saimnie-
ciskās darbības uzsākšanu nekusta-
majā īpašumā vai tā atsavināšanu, 
viena mēneša laikā no apstākļu ie-
stāšanās.

3.14. Ja atvieglojumu saņēmējs ne-
ievēro Noteikumu 3.13. apakšpunkta 
prasības, Finanšu un grāmatvedības 
daļa lemj par tiesību zaudēšanu uz 
atvieglojumiem un atteikumu at-
vieglojumu piemērošanai ar Notei-
kumu 3.11. apakšpunktā minēto ap-
stākļu iestāšanās brīdi.
3.15. Finanšu un grāmatvedības daļa 
aprēķina nekustamā īpašuma no-
dokli nepamatoti piemēroto atvieg-
lojumu apmērā, aprēķināto nodokļa 
summu sadalot likumā „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” noteiktajos 
maksāšanas termiņos.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izde-
vumā „Novada Vēstis”. 

L. Vorobjova,
domes priekšsēdētāja vietniece

SAISTOŠO NOTEIKUMU NR. 8/2017 PASKAIDROJUMA RAKSTS
Norādāmā informācija

1.1. projekts nepieciešams, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanai;
1.2. saistošie noteikumi nosaka, kā tiek piešķirts atvieglojums nodokļu maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā.

2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 
tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas;

2.2. likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu, pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi 
atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām;

2.3. likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta ceturto daļu, atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kate-
gorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, saistošo noteikumu izdošanas 
mērķis ir nodrošināt pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī piešķirt atvieglojumus nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanai.

3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, jo samazināsies ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem.

4.1. Nav attiecināms.

5.1. Inčukalna novada domes Nodokļu inspektors ir institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā.

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika veiktas.

Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi  
uz pašvaldības budžetu

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

5. Informācija  
par administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām  
ar privātpersonām

Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā 
par vienu mājokli 2018. gadā, iedzī-
votājiem Inčukalna novada domē jā-
vēršas ar iesniegumu.

To iespējams iesniegt elektroniski – 
pašvaldības pakalpojumu portālā 
www.incukalns.lv jāizvēlas „Iesnie-
gums par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piemērošanu”, 
kur pēc autentifikācijas datu ievadī-
šanas īpaši izveidotā formā jānorāda 
ziņas par atvieglojuma pieprasītāju. 
Atkarībā no personas statusa tur 
iespējams elektroniski pievienot arī 
nepieciešamo dokumentu kopijas 
(invalīda apliecību, izziņu par maz-
nodrošināto personu, uzņēmuma re-
ģistrācijas apliecību u.c.).
Iesniegumu būs iespējams lejupielā-
dēt („Word”, PDF), izdrukāt, aizpil-
dīt un nosūtīt arī pa pastu uz adresi: 
Inčukalna novada dome, Atmodas 
iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, 
Inčukalna novads, LV-2141.
Lai saņemtu iesnieguma veidlapu 
un to aizpildītu klātienē, jāvēršas 

domes Klientu apkalpošanas cen-
trā (Atmodas iela 4, Inčukalns) vai 
Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža 
iela 1, Vangaži) pie sekretāres. Dar-
ba laiks: pirmdien plkst. 9.00–19.00, 
ceturtdien plkst. 8.00–18.00, otrdien 
un trešdien plkst. 8.00–17.00, piek-
tdien plkst. 8.00–14.00. Pusdienas 
pārtraukums plkst. 12.00–13.00.
Pārējās NĪN atlaides, kas noteiktas 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
„Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu piemērošanu Inčukalna 
novadā” paliek spēkā kā līdz šim:
1) 1., 2. grupas invalīdiem, ja dek-

larētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 
70%;

2) Īpašnieka pirmās kārtas ģimenes 
locekļiem 1., 2. grupas invalīdiem, 
bērniem invalīdiem, ja deklarētā 
dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;

3) Maznodrošinātām personām, ja 
deklarētā dzīvesvieta ir īpašu-
mā, – 50%;

4) Goda novadniekiem, ja deklarētā 
dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;

5) Sabiedriskā labuma organizācijām, 
kas sniedz pakalpojumus Inčukal-
na novada iedzīvotājiem, – 50%;

6) Uzņēmumiem, kuru reģistrācijas 
vieta ir Inčukalna novads, nav no-
dokļu parādu un nodarbina ne ma-

zāk par 5 Inčukalna novadā dekla-
rētiem iedzīvotājiem. Atlaide par 
ēkām, kur notiek uzņēmējdarbība 
(izņemot vairumtirdzniecību vai 
mazumtirdzniecību, azartspēļu 
organizēšanu, telpu iznomāšanu). 
Atlaide 25%.

NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu 
netiek summēti, bet tiek piemērota 
lielākā no atlaidēm.

I. Zvirbule, n
Inčukalna novada 

nodokļu administratore
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DER ZINĀT!
INČUKALNA NOVADA ZEMES ĪPAŠNIEKU UN NOMNIEKU IEVĒRĪBAI! 

15.11.2017. ir nekustamā īpašuma nodokļa par zemi un zemes nomas mak-
sāšanas termiņš. Lūdzu, nomaksājiet nekustamā īpašuma nodokli par zemi 
un zemes nomas maksu savlaicīgi, lai lieki nebūtu jāmaksā kavējuma nau-
das, un neatstājiet nodokļa parādus uz nākamo gadu.

Kā pieteikties NĪN atlaidei 50% par vienu mājokli?
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Pasākumā gan lielie, gan mazie va-
rēja klausīties interesantus, spo-
cīgus un jautrus stāstus un anek-
dotes, skatījāmies videoierakstus 
ar Almas Makovskas stāstiem par 
viņas piedzīvojumiem un sastap-
šanos ar dīvainām parādībām. Ap-
meklētājiem bija unikāla iespēja 
apskatīt Anša Lerha-Puškaiša krā-

jumu „Latviešu tautas teikas un 
pasakas” (1891).
Pateicamies par atsaucību pasāku-
ma organizēšanā Vangažu kultūras 
nama kolektīvam. 

Jeļena Ozoliņa, n
Vangažu pilsētas 

bibliotēkas bibliotekāre 

INČUKALNA NOVADA JUBILĀRI
Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic 

novembrī dzimušos 
Inčukalna novada iedzīvotājus!

Tava zvaigzne ir tevī pašā
Un nākamības melodija – ziedos.

Pacel rokas pretī Mīlestībai,
Un tu tapsi aplaimots.

Pacel rokas pretī Saulei,
Un tu tapsi visuvarens.

Tava zvaigzne ir cerību zvaigzne
Melna meža koka galotnēs,
Kas atnesīs gaismas putna

Mūžības dziesmu.

/J. Anmanis/

ar Gunti Pakalnu Vangažu bibliotēkā
Veļu laika stāsti 
2. novembrī Vangažu pilsētas bibliotēkā norisinājās tikšanās ar LU Literatū-
ras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētnieku Gunti 
Pakalnu (attēlā). Viņš ir latviešu „pasaku tēva” Anša Lerha-Puškaiša māsas 
mazmazdēls un ilgus gadus nodarbojas ar teiku un pasaku pētniecību. Pašlaik 
viņš strādā pie teicējas Almas Makovskas stāstu un pasaku grāmatas. Guntis 
Pakalns iesaistījies arī stāstnieku un anekdošu konkursu, kā arī stāstnieku 
festivālu organizēšanā un ir UNESCO LNK tīkla Stāstu bibliotēkas eksperts. 
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No 13. novembra – Vangažos, Par-
ka ielā 2, būs skatāma amatnieku 
darbu izstāde „Mēs savai pilsētai”. 
Izstādes atklāšana 13. novembrī 
plkst. 12.00.

No 14. novembra – Vangažu kul-
tūras namā Ingūnas Lindes gleznu 
izstāde. Izstādes atklāšana 14. no-
vembrī plkst. 17.00.

18. novembrī uz Latvijas Repub-
likas proklamēšanas 99. gada-
dienas svinīgajiem pasākumiem 
Inčukalnā būs pieejams trans-
ports:
• 11.00 – Inčukalns–Gauja–Kārļzem-

nieki–Vangaži–Inčukalns;
• 16.00 – Inčukalns–Gauja– Kārļzem-

nieki–Vangaži–Gauja– Inčukalns.

25. novembrī plkst. 17.00 Inču-
kalna amatierteātra pirmizrā-
de – „Pidžama sešiem” („Spēlēsim 
draudzīgu ģimeni jeb Garnējums 
franču gaumē”). Lomās: Armands 
Pētersons, Jevgēnijs Grahoļskis, 
Inna  Honavko, Ieva Kalniņa, Jānis 
Liepiņš un Inga Freimane. Režiso-
re Zigrīda Ezeriņa. Ieejas maksa:  
2 eiro. Biļetes var iegādāties Inču-
kalna tautas namā un bibliotēkā.

4. decembrī Inčukalna novada Egļu 
iedegšana kopā ar cirka mākslinie-
kiem:
• 16.00  pie Gaujas bērnudārza;   
• 18.00  pie Vangažu pilsētas pār-

valdes;
• 19.30 pie Inčukalna Bērnu lau-

kuma.
Mīļi aicināti un  gaidīti visi novada 
ļaudis un īpaši  ģimenes ar bērniem.

8. decembrī plkst. 19.00 Vanga-
žu kultūras namā dokumentāla 
spēlfilma „Ievainotais jātnieks”. 
Stāsts par Brīvības pieminekļa 
celtniecību un tā autoru Kārli Zāli. 
Ieejas maksa: 3 eiro.

Aicinām apmeklēt Inčukalna tau-
tas namā Daces Saulītes gleznie-
cības studijas dalībnieku izstādi 
„12 variācijas”.


