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Intervija ar dizaineri
Gaļinu Asmaiti
2. lpp.

Kultūras un izglītības
aktualitātes
5. lpp.

Pasākumu
kalendārs
6.–7. lpp.

12. lpp.

Rudens ražas laiks Inčukalna novadā
Sudraba tīmekļi lido pa gaisu,
Rudens, rudens ir klāt.
Ak, kā gribētos vēl ko skaistu
Izjust vai izdomāt!

Rudens ražas laiks ir klāt! Vangažu, Inčukalna un Gaujas čaklo un radošo senioru darbi bija skatāmi divās bagātīgās rudens ražas izstādēs. Vangažu kultūras namā apmeklētāji varēja aplūkot izstādi „Rudens veltes",
savukārt dienas centrā „Gauja” tika sarūpēta izstāde „Mans vaļasprieks”.
Abas izstādes ar dažādām dabas materiālu kompozīcijām, krāšņiem
ziediem, grezniem rokdarbiem un gardām rudens veltēm priecēja mūsu novada iedzīvotājus vairāku dienu garumā. Prieks par dzīvespriecīgajām rudens kompozīcijām, kuras veidoja PII „Jancis” 2. grupiņas bērni audzinātāju
Lindas Erdmanes un Līgas Brizgas vadībā.

Par vienu no skaistākajām mūsu
novada rudens laika tradīcijām ir
kļuvis gaismas festivāls „Staro
Inčukalna novads”, kurš šogad noritēs 10. novembrī pēc saulrieta.
Iepriekšējo gadu lielā iedzīvotāju

interese apstiprina, ka šī festivāla ideja
ir bijusi veiksmīga, tāpēc ceram uz novadnieku atsaucību un dalību festivālā
arī šogad, kopīgi veidojot Latvijas gada
tumšāko mēnesi gaišāku un krāsaināku. Par godu izcilajam, daudzu Raimonda Paula dziesmu vārdu autoram,

Leonam Briedim, kurš bērnības un
skolas gadus ir dzīvojis Inčukalna
novadā, šogad par festivāla tēmu
ir izvēlētas rindas no leģendārās
dziesmas „Cielaviņa”- „Visapkārt
zeme zied!”.
Gaismas festivālā ir aicināts piedalīties ikviens Inčukalna novada ie

dzīvotājs, kolektīvs, uzņēmums vai
sabiedriskā organizācija.
Aicinām sekot līdzi jaunumiem
par gaismas festivālu
„Staro Inčukalna novads” norises
vietām Inčukalnā, Vangažos
un Gaujā novada pašvaldības
mājaslapā: www.incukalns.lv

Visapkārt zeme zied
Kā zilis zieds un tik,
Tik neparasti viegli iet,
Pat nedomājot, cik
Jau dzīvē nostaigāts,
Jo vēl aizvien, aizvien
Ik rītus Vidzeme
Kā cielaviņa pretī skrien.
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NOVADA VĒSTIS

2017. gada oktobris

svarīgākie domes lēmumi septembrī
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 6
Inčukalna novadā 2017. gada 5. septembrī
Par Ritas Galiņas iecelšanu PII „Minka” vadītājas amatā uz nenoteiktu laiku. Atklāti balsojot:
PAR – 8 balsis (J. Bunkus, A. Cīrulnieks, S. Kalniņš,
P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, J. Sergejevs, L. Vorobjova); PRET – 2 balsis (M. Jaunups,
J. Liepiņš); ATTURAS – 5 balsis (A. Šica, I. Bernats, S. Rozīte, A. Freimane, A. Blaus). Dome
nolemj: 1. Iecelt ar 2017. gada 8. septembri Ritu
Galiņu Inčukalna novada pirmsskolas izglītības
iestādes „Minka” vadītājas amatā, nosakot pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem. 2. Inčukalna novada
pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” vadītājas
amata pienākumu izpildītājai K. Janiselei nodot un
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes
„Minka” vadītājai R. Galiņai pieņemt lietas un līdz
2017. gada 15. septembrim parakstīt pieņemšanas
un nodošanas aktu.
Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Gaujaslīču
ielā 26–2, Gaujā, Inčukalna novadā, – izsoles rezultātu apstiprināšanu. Atklāti balsojot:
PAR – 15 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus,
A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš,
P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav. Dome nolemj: apstiprināt 2017. gada 31. augusta izsoles, kurā tika
pārdots dzīvokļa īpašums, kas atrodas Gaujaslīču
ielā 26–2, Gaujā, rezultātus par nosolīto summu
10 500 eiro apmērā.
SĒDES PROTOKOLS Nr. 7
Inčukalna novadā 2017. gada 20. septembrī
Par Ingunas Zirnes iecelšanu Vangažu kultūras nama vadītājas amatā uz nenoteiktu lai-

ku. Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A. Blaus,
J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, S. Kalniņš,
P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – 2 balsis (I. Bernats,
M. Jaunups). Dome nolemj: iecelt ar 2017. gada
25. septembri Ingunu Zirni Inčukalna novada Vangažu kultūras nama vadītājas amatā, nosakot pārbaudes laiku uz 3 mēnešiem.
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Inčukalna florbola sporta klubs „Coyote””. Atklāti
balsojot: PAR – 15 balsis (I. Bernats, A. Blaus,
J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš,
A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav. Dome nolemj: 1. Piešķirt biedrībai
„Inčukalna florbola sporta klubs „Coyote”” vienreizēju finansiālu atbalstu 300 eiro apmērā dalības maksas Latvijas florbola savienības 2. līgas
2017./2018. g. sezonā segšanai no sporta pasākumiem paredzētiem līdzekļiem. 2. Piešķirtā
pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no
sportam paredzētiem līdzekļiem, pamatojoties
uz noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto rēķinu.
Par finansiālu atbalstu personai. Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (I. Bernats, A. Blaus,
J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš,
A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav. Dome nolemj: 1. Piešķirt personai
finansiālu atbalstu 300 eiro apmērā sacensību
izdevumu segšanai, dalībai Latvijas čempionātā

vēsturiskajā autošosejā „Volga” klasē biedrības
„929 motors” sastāvā. 2. Piešķirtā pašvaldības
finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam paredzētiem līdzekļiem, pamatojoties uz ar biedrību „929 motors” noslēgto līgumu un saskaņā ar
finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto rēķinu.
Par biedrības „DK U.P.S.” iesniegumu. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A. Blaus,
J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš,
A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 1 balss (I. Bernats). Dome nolemj:
1. Atbalstīt biedrības „DK U.P.S.” (reģistrācijas
Nr. 40008258772) projektu „Vidzemes tautas
tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam
„U.P.S.”” un piešķirt projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 979,56 eiro apmērā,
apmaksu ieplānot no pašvaldības 2018. gada
pamatbudžeta. 2. Noslēgt ar biedrību „DK
U.P.S.” sadarbības līgumu projekta „Vidzemes
tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam „U.P.S.”” realizācijai, iekļaujot tajā
sadarbības līguma mērķi un uzdevumus, un iesniegt izlietoto finanšu līdzekļu attaisnojošus
dokumentus, kā arī paredzēt, ka pēc projekta
realizācijas iegūtie pamatlīdzekļi paliek pašvaldības īpašumā, publiski pieejama manta.
Par naudas balvu personai. Atklāti balsojot:
PAR – 15 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus,
A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš,
P. Kondrahins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav. Dome nolemj: piešķirt personai naudas balvu par 15. pasaules čem-

pionātā galda hokejā sieviešu komandu sacensībās izcīnīto 1. vietu 350 eiro apmērā no sportam
paredzētiem līdzekļiem.
Par pārstāvniecību Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomē. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins,
J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte,
J. Sergejevs, A. Šica); PRET – nav; ATTURAS –
nav; balsojumā nepiedalās (L. Vorobjova) saskaņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta
pirmo daļu. Dome nolemj: deleģēt darbam Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomē Inčukalna novada domes
deputāti Ludmilu Vorobjovu.
Par nekustamā īpašuma „Kārļzemnieki-2”,
kas atrodas Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (I. Bernats,
A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins,
J. Liepiņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte,
J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET –
nav; ATTURAS – nav. Dome nolemj: apstiprināt 2017. gada 15. septembra izsoles, kurā
tika iznomāts nekustamais īpašums „Kārļzemnieki-2”, kas atrodas Inčukalna novadā,
Inčukalnā, un kas sastāv no garāžas un šķūņa
ar piegulošo zemesgabalu, rezultātus par nosolīto summu 512,69 eiro gadā +PVN. Papildus
maksājama zemes nomas maksa 1,5% apmērā
no kadastrālās vērtības gadā un visi likumā
noteiktie nodokļi.

важнейшие решения думы в сентябре месяце
ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ЗАСЕДАНИЯ № 6
Инчукалнский край 5 сентября 2017 года
О назначении Риты Галини на должность заведующей ДОУ «Минка» на неопределённый
срок. Открытым голосованием: ЗА «8» голосов:
Я. Бункус, А. Цирулниекс, С. Калныньш, П. Кондрахин, А. Наливайко, Л. Неймане, Е. Сергеев,
Л. Воробьёва, ПРОТИВ – «2» голоса – М. Яунупс,
Я. Лиепиньш; ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «5» голосов – А. Шица, И. Бернатс, С. Розите, А. Фреймане,
А. Блаус. Дума решила: 1. С 8 сентября 2017 года
Риту Галиню назначить на должность заведующей дошкольным образовательным учреждением
«Минка» Инчукалнского края с испытательным
сроком 3 месяца. 2. Исполняющей обязанности
заведующей дошкольным образовательным учреждением «Минка» Инчукалнского края К. Яниселе
передать, а заведующей дошкольным образовательным учреждением «Минка» Инчукалнского края Р. Галине принять дела до 15 сентября
2017 года и подписать акт передачи-приёмки.
Об утверждении результатов аукциона недвижимого имущества – квартиры по улице Гауясличу, 26-2, Гауя, Инчукалнский край. Открытым голосованием: ЗА «15» голосов: И. Бернатс,
А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане,
М. Яунупс, С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьёва, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. Дума решила: утвердить
результаты предложенной 31 августа 2017 года на
аукционе суммы в размере 10 500 евро, на котором была продана квартирная собственность, расположенная по улице Гауясличу, 26-2, Гауя.
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 7
Инчукалнский край 20 сентября 2017 года
О назначении Ингуны Зирне на должность руководителя Вангажского дома культуры на

неопределённый срок. Открытым голосованием: ЗА «13» голосов: А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, С. Калныньш, П. Кондрахин,
Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите,
Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьёва, ПРОТИВ – нет,
ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «2» голоса. Дума решила: назначить с 25 сентября 2017 года Ингуну Зирне на должность руководителя Вангажского дома
культуры с испытательным сроком 3 месяца.
О финансовой поддержке товарищества Инчукалнский спортивный клуб по флорболу
«Coyote». Открытым голосованием: ЗА «15» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане,
С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьёва, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. Дума решила: 1. Выделить товариществу Инчукалнский
спортивный клуб по флорболу «Coyote» финансовые средства в размере 300 евро для оплаты
участия во 2-ой лиге Латвийского союза флорбола в сезон 2017/2018 года, из средств, предусмотренных на спортивные мероприятия. 2. Выплата
предоставленного самоуправлением финансирования производится из средств, предусмотренных
для спорта, на основании заключённого договора
и согласно счёту, представленному запрашивающим финансовую поддержку.
О финансовой поддержке лица. Открытым
голосованием: ЗА «15» голосов: И. Бернатс,
А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане,
М. Яунупс, С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите,
Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьёва, ПРОТИВ –
нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. Дума решила:
1. Оказать лицу финансовую поддержку в размере 300 евро для оплаты расходов за участие в
Латвийском чемпионате на историческом автошоссе в классе «Волга» в составе товарищества

«929 motors». 2. Выплата предоставленного самоуправлением финансирования производится из
средств, предусмотренных для спорта, на основании заключённого с товариществом «929 motors»
договора и согласно счёту, представленному
запрашивающим финансовую поддержку.
О заявлении товарищества «DK U.P.S.». Открытым голосованием: ЗА «14» голосов: А. Блаус,
Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш,
А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев,
А. Шица, Л. Воробьёва, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – «1» голос – И. Бернатс. Дума
решила: 1. Поддержать проект товарищества
«DK U.P.S.» (регистрационный № 40008258772)
«Приобретение Видземских народных костюмов
для танцевального коллектива среднего поколения «U.P.S.» и выделить необходимое для реализации проекта софинансирование в размере
979,56 евро, оплату запланировать из основного
бюджета самоуправления на 2018 год. 2. Заключить с товариществом «DK U.P.S.» договор
сотрудничества для реализации проекта «Приобретение Видземских народных костюмов для
танцевального коллектива среднего поколения
«U.P.S.», включив в него цели и задачи договора
сотрудничества, и представить оправдательные
документы за израсходованные финансовые
средства, а также предусмотреть, что полученные после реализации проекта основные средства остаются в собственности самоуправления,
публично доступное имущество.
О денежной награде лицу. Открытым голосованием: ЗА «15» голосов: И. Бернатс, А. Блаус,
Я. Бункус, А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс,
С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица,
Л. Воробьёва, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. Дума решила: выплатить лицу денеж-

ную награду в размере 350 евро за завоёванное
1-е место на 15-ом чемпионате мира по настольному хоккею в соревновании женских команд, из
средств, предусмотренных для спорта.
О представительстве в Совете по надзору
Управления образования, культуры и спорта
Рижского округа. Открытым голосованием:
ЗА «14» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, Я. Бункус,
А. Цирулниекс, А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко,
Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет, в голосовании не принимает участие – Л. Воробьёва
согласно первой части статьи 11 закона «Об
устранении конфликта интересов в деятельности
государственных должностных лиц». Дума решила: делегировать для работы в Совете по днадзору Управления образования, культуры и спорта
Рижского округа депутата думы Инчукалнского
края Людмилу Воробьёву.
Об утверждении результатов аукциона недвижимой собственности «Карльземниеки-2»,
расположенной в Инчукалнсе Инчукалнского
края. Открытым голосованием: ЗА «15» голосов: И. Бернатс, А. Блаус, Я. Бункус, А. Цирулниекс,
А. Фреймане, М. Яунупс, С. Калныньш, П. Кондрахин, Я. Лиепиньш, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Е. Сергеев, А. Шица, Л. Воробьёва, ПРОТИВ –
нет, ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ – нет. Дума решила:
утвердить кадастровые результаты аукциона
от 15 сентября 2017 года, которым передана в
аренду недвижимая собственность «Карльземниеки-2», расположенная в Инчукалнсе Инчукалнского края, состоящая из гаража и сарая с прилегающим земельным участком, за предложенную
сумму 512,69 евро в год + НДС. Дополнительно
подлежит уплате аренда земли в размере 1,5% от
кадастровой стоимости в год и все установленные
законом налоги.

2017. gada oktobris

NOVADA VĒSTIS

Noritējuši Pļaujas svētki
Kā jau kristīgajā pasaulē ierasts, oktobra pirmajā svētdienā tiek svinēti
Pļaujas svētki.

Vangažu Ev. lut. draudze

Piešķirts finansējums
Bērnu un jauniešu
attīstības centram „Gauja”
Biedrībai „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”” ir atbalstīts
projekts „Specializētā autotransporta iegāde sabiedrisko aktivitāšu
pieejamības uzlabošanai vietējās
rīcības grupas darbības teritorijā”.
Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2017. gada 2. augusta lēmumu
ir apstiprināts projekts Nr. 12017/
AL32/2/A019.22.02/4 „Specializētā
autotransporta iegāde sabiedrisko
aktivitāšu pieejamības uzlabošanai
vietējās rīcības grupas darbības
teritorijā”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija” ietvaros.
Projekta ietvaros biedrība iegādāsies speciāli aprīkotu transportu,

kas dos iespēju iedzīvotājiem ar
īpašām vajadzībām, sevišķi bērniem un jauniešiem, izmantot speciālo autotransportu nokļūšanai
līdz sportisko un aktīvo atpūtas
pasākumu vietām. Līdz ar projekta
realizāciju pakalpojums būs pieejams arī jauniešiem un bērniem,
kas pārvietošanās nolūkos izmanto ratiņkrēslu.
Projekta īstenošana ir jāveic līdz
2017. gada 15. decembrim.
Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 29 850 eiro, kas arī ir attiecināmās izmaksas. Sekmīgi īstenojot projektu, biedrībai „Bērnu un
jauniešu attīstības centrs „Gauja””
būs iespēja saņemt publisko finansējumu 26 865 eiro apmērā.
Dmitrijs Tončinskis,
biedrības „Bērnu un jauniešu
attīstības centrs „Gauja””
valdes priekšsēdētājs

Foto: no arhīva

Arī Vangažu Ev. lut. draudzē (attēlā)
1. oktobrī tos svinēja ar pateicību
Dievam. Šos svētkus īpašus darīja
tas, ka LELB bīskaps emeritus Pāvils
Brūvers kopā ar mācītāju Videmadu
Rumpēteri iesvētīja jauno altāri un
dievnamu. Ir pagājuši 25 gadi, kopš
draudze atguvusi baznīcu, kura no
1954. gada tika izlaupīta un demolēta. Nebūtībā aizgājis Paula Kundziņa
veidotais altāris, Augusta Annusa
altārglezna un ērģeles. Draudze soli
pa solim ir veikusi dievnama atjaunošanu gan ar līdzekļiem, ko ieguvusi,
apsaimniekojot savus īpašumus, gan
no ziedojumiem. Bet darāmā priekšā
vēl ir daudz.
Pateicamies ikvienam, kurš ar savu
darbu un ziedojumu palīdzēja atjaunot dievnamu. Īpaša pateicība altāra
interjera māksliniekam Andim Gūtmanim, kā arī metālmāksliniekam
Jurim Zandersonam un galdniekam
Jānim Bambānam. Uz mācītāja kanceles ir lasāmi vārdi: ES ESMU CEĻŠ,
PATIESĪBA UN DZĪVĪBA. /Jān. ev./
Lai Dieva svētība dievnamam, draudzes ļaudīm un novada ļaudīm!
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Plānotās uzņēmuma „Vangažu nafta” aktivitātes
Sadarbojoties iedzīvotājiem, pašvaldībai, Rīgas Tehniskajai universitātei,
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei
un uzņēmumam „Vangažu nafta”, ir
izstrādāts aktivitāšu plāns tuvākajam
laika posmam.
Plānotās aktivitātes ietver benzola
monitoringa veikšanu ārpus uzņēmuma teritorijas, smaku nepārtrauktu indikatīvo mērījumu sistēmas izveidošanu, smaku mērījumu veikšanu emisijas
avotos, biofiltra mezgla rekonstrukciju, dzelzceļa estakādes lietusūdeņu
attīrīšanas iekārtas uzstādīšanu un
izlietotā NaOH nodošanu atkritumu
apsaimniekotājiem.
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs: „Saistībā
ar nepieciešamību veikt benzola monitoringu jau šobrīd ir notikusi reāla
darbība – uzstādītas paraugošanas ierīces pie daudzdzīvokļu mājām „Meža
miers”, māju „Markši” un „Zaļkalni”
tuvumā. Sekosim līdzi, lai uzņēmējs
turpina iesāktos darbus un realizē to
aktivitāšu plānu, kas ir saskaņots ar
Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes
inspektoriem, kā rezultātā iedzīvotāji
iegūs uzlabojumus, komfortablākus
dzīvošanas apstākļus.
Jāmin, ka, lai arī šī gada pavasarī darba
grupas locekļi – domes deputāti – atsauca savu dalību tajā, darba grupa nav
likvidēta. Pašvaldība no savas puses jau
tuvākajā laikā atjaunos darba grupas
sastāvu, un tās galvenais uzdevums
būs uzraudzīt un kontrolēt pieņemtos
SIA „Vangažu nafta” aktivitāšu plānus
un risināt citus sasāpējušos jautājumus

šajā sakarā. Ceru uz iesaistīto pušu
sapratni, vides dienesta speciālistu
profesionalitāti un uzņēmuma vadības
veiksmīgu rīcību, lai atrisinātu šos jautājumus un novada iedzīvotājiem būtu
komfortablāki dzīves apstākļi.”
Rolands Feldmanis, Inčukalna Uzņēmēju biedrības vadītājs: „Latvijai nav
daudz dabas resursu: koksne un ģeogrāfiskais stāvoklis – ceļa un dzelzceļa
tīkls. Lai celtu labklājību, šie resursi ir
jāapsaimnieko. Publiskie dati no „Lursoft” liecina, ka SIA „Vangažu nafta”
2016. gadā nostrādāja pirmo ražīgo
gadu, tā turpinot strādāt, investējot vēl
vairāk, tiks sakārtota vide, zudīs esošās
problēmas un tiks samaksāti nodokļi –
pāris simti tūkstošu, kas ļauj finansēt
veselības aprūpi, mācību iestādes un
kultūru. Darbavietas, naudu rada tieši
uzņēmēji, tostarp „Rāmkalni”, „Gauja
AB”, „Gaujas koks”.”
SIA „Vangažu nafta” informatīvās
vēstules saturs pieejams tālāk:
Uzņēmums SIA „Vangažu nafta” ir noslēdzis ilgtermiņa līgumu ar valsts SIA
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” par benzola monitoringa
veikšanu. Tā ietvaros trīs vietās – pie
daudzdzīvokļu mājām „Meža miers”,
māju „Markši” un „Zaļkalni” tuvumā –
ir uzstādītas paraugošanas ierīces. Tās
reizi mēnesī tiks nogādātas uz laboratoriju, kur paraugā tiks noteikta benzola koncentrācija. 12 mēnešu periodā,
uzkrājot datus, būs iespējams izvērtēt
atbilstību gada robežlielumam cilvēka veselības aizsardzībai. Šie mērījumi
tiek veikti saskaņā ar papildu prasībām,
ko uzņēmumam ir izvirzījusi Lielrīgas

RVP, jo, mūsuprāt, tās dos iespēju iegūt
papildu informāciju par vides kvalitāti
naftas bāzei blakus esošajās dzīvojamās teritorijās.
Smaku nepārtraukto indikatīvo mērījumu sistēmas izveidošana – SIA „Vangažu nafta” konsultants SIA „Estonian,
Latvian & Lithuanian Environment”
strādā pie smaku nepārtraukto mērījumu sistēmas izveidošanas. Saskaņā
ar uzņēmuma apstiprināto plānu ir izvēlēta pirmā analizatora uzstādīšanas
vieta, kā arī iekārtas ražotājam „RUBIX
S&I” (Francija) ir pasūtīts WT1 analizators, kura piegāde ir plānota 12.10.2017.
Pēc analizatora saņemšanas tiks veikta
tā konfigurēšana, atbilstoši SIA „Vangažu nafta” pārkraujamo produktu specifikai un mērījumu sistēmai (analizatora
darbības nodrošināšanai tiks uzstādīts
serveris ar piemērotu programmnodrošinājumu sistēmas vadīšanai un datu
uzkrāšanai). Šos darbus plānots veikt
8 nedēļu laikā pēc analizatora saņemšanas no ražotāja.
Smaku mērījumu veikšana emisijas
avotos – uzņēmums nodrošina, ka reizi ceturksnī emisijas avotos tiek veikti
smakas koncentrācijas mērījumi. Mērījumus veic SIA „Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment” vides izpētes
laboratorija (LATAK akreditācijas reģistrācijas Nr. LATAK–T–399–08–2009).
Šī gada septembrī mērījumu veikšanu
uzraudzīja arī Lielrīgas RVP vecākais inspektors A. Vērdiņš. Mērījumu rezultāti
parāda, ka faktiskā smaku koncentrācija visos avotos ir daudzkārt mazāka par
piesārņojošās darbības atļaujā noteikto
pieļaujamo koncentrāciju.

Biofiltra Nr. 1 mezgla rekonstrukcija –
SIA „Vangažu nafta” plāno aizstāt esošo ogles filtru ar iekārtu, kas nodrošina
benzīna grupas produkta pārkraušanā
radušos emisiju oksidāciju, izmantojot
mikroviļņus. Saskaņā ar iekārtas ražotāja datiem, tā nodrošina sērūdeņraža,
gaistošo organisko savienojumu, enzola un citu aromātisko ogļūdeņražu attīrīšanas efektivitāti līdz 99,9%. Vienlaikus SIA „Vangažu nafta” vērtē arī citas
iespējamās tehnoloģijas un iekārtas,
kas varētu būt labāk piemērotas uzņēmuma darbības specifikai, resp., neliels
naftas produktu pārkraušanas apjoms
un ātrums. Šos darbus plānots paveikt
līdz 2018. gada vidum. Līdz biofiltra
Nr. 1 rekonstrukcijas pabeigšanai SIA
„Vangažu nafta” veic regulāru filtrējošā
materiāla – ogļu – nomaiņu, lai nodrošinātu filtra efektīvu darbību. Vidēji ogles
tiek mainītas ik pēc 3 mēnešiem.

Dzelzceļa estakādes lietusūdeņu attīrīšanas iekārtas uzstādīšana – uzņēmums plāno uzstādīt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kas nodrošinās dzelzceļa estakādē radušos nokrišņu ūdeņu
attīrīšanu no suspendētajām vielām un
naftas produktiem. Šos darbus plānots
pabeigt 2018. gada sākumā.
Izlietotā NaOH nodošana atkritumu apsaimniekotājam – neskatoties, ka SIA
„Vangažu nafta” ir noslēgusi trīspusēju līgumu ar Inčukalna novada domi un Rīgas
Tehnisko universitāti par pētījumu veikšanu, lai izvērtētu tehnoloģiskajā procesā radušās blakusprodukta – izlietotā
nātrija sārma – atkārtotas izmantošanas
iespējas, SIA „Vangažu nafta” nodrošinās
tā nodošanu atkritumu apsaimniekotājam, lai uzņēmuma teritorijā neveidotu
nesamērīgi lielus tā uzkrājumus.
Mārtiņš Pozņaks

iedzīvotāji izsaka pateicību!
Sirsnīgi pateicos personai,
kura 8. septembrī pacēla atslēgu saišķi un uzkarināja to žogā.
Tālr. 67995418.
Izsaku lielu pateicību Inčukalna novada pašvaldības policijas
atsaucīgajiem un laipnajiem darbiniekiem – inspektoram Artūram
Naumčikam un kārtībniekam Raimondam Meikšānam, kas 19. septembrī ap plkst. 13.00 atrada mani,
meitu un manu mazmeitu Latvijas

valsts mežā, kurā mēs bijām iebraukušas un pamatīgi nomaldījušās. Kā
arī iebraukušas neveiksmīgi ceļā, no
kura saviem spēkiem izbraukt nevarējām. Atrast cilvēkus nekurienē, ja
apkārt visas priedes ir vienādas un
nav pat iespējams paskaidrot, kur
tu atrodies, ir īsts varoņdarbs. Lūdzu
apbalvot šos puišus ar prēmiju un
pagodinājumu. Paldies arī Vangažu
iedzīvotājiem, kuri nejauši gadījās
tuvumā un sniedza savu palīdzību.
Aija Cēzare.
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2017. gada oktobris

Vangažu pilsētas bibliotēkā
apskatāma klūgu dekoru izstāde
„Latvju rakstu ornamenti”
Izstādē būs apskatāmas latviešu tautas rotājošās zīmes, kuras sastopamas etnogrāfiska rakstura apģērbā,
audumos, mājas piederumos, darbarīkos un rotaslietās un kas sauktas arī
par ornamentiem, šoreiz mākslinieka
Antona Salīša interpretācijā.
Visi ir pazīstami ar simboliem, caur
kuriem tiek izteikti dažādi garīgi

un fiziski priekšstati, tiek godināts
un cildināts simbolos izteiktais. Kā
zināmākās un biežāk lietotās rakstu zīmes min: Dieva, Māras zīmes,
Māras līkločus, Māras krustu, Laimas zīmi, Laimas slotiņu, Saules,
Mēness zīmes, Zvaigznes zīmes, pie
kurām pieder arī rīta zvaigznes simbols Auseklītis, Pērkona zīmi, Jumi,
Zalkti, Ūsiņu. Iepazīstot šīs latvju
mitoloģiskās zīmes, ir iespēja iedziļināties senajā tautas pastāvēšanas
vēsturē gadsimtu ritumā.
Izstādes darbu autoram Antonam
Salītim aizraušanās ar senajām

latvju rakstu zīmēm sākās 2007.
gadā, kad dzīvesbiedre Monika nopirka nelielu meldru dekoru mājām
un viņam radās vēlēšanās to izgreznot. Sākās klūdziņu mērīšana, griešana, līmēšana, krāsošana. Darbs
prasīja lielu pacietību un gribasspēku iesākto pabeigt. Dekoru laika
gaitā ir tapis daudz. Tie ir atšķirīgi
cits no cita, interesanti un skaisti.
Esat mīļi gaidīti apskatīt ārkārtīgi
skaistos, unikālos darbus.

Foto: no arhīva

No 2. novembra līdz 7. decembrim
Vangažu pilsētas bibliotēkā būs apskatāma preilēnieša Antona Salīša
klūdziņu dekoru izstāde „Latvju rakstu ornamenti” (attēlā).

Jeļena Ozoliņa,
Vangažu bibliotēkas bibliotekāre

Inčukalna tautas namā notika izstāde „12 variācijas”

paziņojums
Paredzētās darbības nosaukums

Smilts ieguve atradnē „Liepkalni”

Ierosinātājs

Sandra Ratniece

Darbības norises vieta

Atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes
vienībā ar kadastra apzīmējumu
8064 002 0194).

Datums, kad pieņemts
Vides pārraudzības valsts biroja
lēmums par nepieciešamību
veikt paredzētās darbības
ietekmes uz vidi novērtējumu

Vides pārraudzības valsts biroja
2014. gada 15. jūlija lēmums Nr. 332.

Sabiedriskās apspriešanas
sanāksmes norises laiks un vieta

2017. gada 23. oktobrī plkst. 18.00
Inčukalna novada Inčukalna pagasta
„Liepkalnos”.

Laiks un vieta, kur sabiedrība
var iegūt informāciju par
paredzēto darbību un iepazīties
ar sagatavotajiem dokumentiem

• Inčukalna novada domē Atmodas
ielā 4, Inčukalnā (darba laikā), vai
mājaslapā www.incukalns.lv;
• SIA „Vides konsultāciju birojs”
mājaslapā www.vkb.lv sadaļā
„Jaunumi”.

Ziņojuma sagatavotājs

SIA „Vides konsultāciju birojs”, Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga,
LV-1014.

Ziņojuma nosaukums

Ietekmes uz vidi novērtējums smilts
ieguvei atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā
ar kadastra apzīmējumu 8064 002
0194).

Ziņojuma sagatavošanas datums

2017. gada 20. septembris.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz
2017. gada 13. novembrim:
• Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv,
mājaslapa: www.vpvb.gov.lv);
• SIA „Vides konsultāciju birojs” (adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks,
Rīga, LV-1014, tālrunis: 67557668, e-pasts: birojs@vkb.lv).

Foto: anete andersone

par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sabiedrisko apspriešanu

Daces Saulītes glezniecības studijas dalībnieki vienkopus.

Starp mums dzīvo daudz vairāk mākslinieku, nekā mēs paši spējam iedomāties, un tas bija ļoti labi redzams 6. oktobrī Inčukalna tautas namā, kur notika
Daces Saulītes glezniecības studijas dalībnieku darbu izstādes „12 variācijas”
atklāšana.
Studija savu darbu uzsākusi tikai šī
gada februārī ar vienu dalībnieku,
bet, laikam ejot, ceļu uz glezniecību
atraduši kopā 12 jauni mākslinieki – Līga Līduma, Līga Saulīte, Ramona Krišjāne, Evija Keiša, Dzintra
Aļļe, Māra Circene, Ināra Beitlere,
Biruta Babre, Gundega Veide, Annija

Elizabete Veide, Kārlis Edvards Veide un Modris Balodis.
Glezniecības studijas dalībnieki darbojas Inčukalnā pie Daces Saulītes
mājās, kur apgūst dažādus glezniecības pamatus, tāpat dalībnieki jau
bijuši izbraukuma plenēros, kur tapuši daudzi un dažādi darbi.

Atnāciet un aplūkojiet inčukalniešu un
kaimiņu novada iedzīvotāju mākslas
darbus dažādās variācijās, jo katram
jau savs pasaules skatījums, ko lieliski var redzēt tieši šajā izstādē, un
varbūt arī jūs gribēsit iemēģināt roku
glezniecībā. Prieks, ka Inčukalnā ir
vieta, kur aiziet, iemācīties un parādīt, ko māki. Lai jaunajiem māksliniekiem dzīvesprieks, iedvesma un daudz
skaistu mākslas darbu!
Anete Andersone

„Veļu laika stāsti” ar Gunti Pakalnu Vangažos
Veļu laiks ir laiks, kad raža ir novākta, kad pagrabu plaukti ir piepildīti ar
vasaras labumiem. Dienas pamazām
kļūt īsākas, tumšākas.
Satinušies segā, pie siltas tējas krūzes kļūstam apcerīgāki, aizdomājamies par lietām, notikumiem un cilvēkiem. Laiks, kurā cilvēki, dažkārt pat
paši negribot, lūkojas sevī dziļāk nekā
citkārt. Un meklē atbildes uz jautājumiem, uz kuriem atbildes glabā viņu
dvēseles un gari. Senlatvieši stāsta,
ka veļi, atnākot uz māju, dod atbildes
uz šiem jautājumiem.

Vangažu pilsētas bibliotēka aicina
visus interesentus uz „Veļu laika
stāstiem” – tikšanos ar LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta
Latviešu folkloras krātuves pētnieku Gunti Pakalnu. 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 – viņas piedzīvojumus par sastapšanos ar dīvainām parādībām būs iespējams noskatīties videoierakstā. G. Pakalns

iesaistījies arī stāstnieku un anekdošu konkursu un stāstnieku festivālu organizēšanā, ir UNESCO LNK
tīkla Stāstu bibliotēkas eksperts.
Lai labāk saprastu stāstus, viņš tos
ne tikai klausās, bet arī pats stāsta.
Pasākumā būs iespēja iepazīt veļu
laika stāstus, pasakas un spoku
stāstus. Klausītāji tiek aicināti dalīties ar saviem stāstiem, pastāstīt
par savu pieredzi.
Pasākums norisināsies ceturtdien,
2. novembrī, plkst. 18.00 Vangažu
pilsētas kultūras nama lielajā zālē.
Ieeja – bez maksas.
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Intervija ar Gaļinu Asmaiti

Foto: no personīgā arhīva

– Kā un kāpēc esat nokļuvusi
Inčukalna pamatskolā?
– Esmu studējusi Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas
un mākslas fakultātē Interjera
dizaina programmā. Mācību programma paredzēja otrā, trešā un
ceturtā kursa beigās profesionālo
praksi. Universitāte nenodrošina
ar prakses vietu, studentam pašam par to ir jāparūpējas. Savukārt Inčukalna pamatskolas direktors Kaspars Kiris mūsu grupai bija
pasniedzējs datormācībā.
Reiz sesijas laikā mums radās nepieciešamība pēc papildu konsultācijas datormācībā, un Kaspars Kiris
to neatteica, piedāvājot Inčukalna
pamatskolu par tikšanās vietu.
Pēc konsultācijas sekoja prakses vietas piedāvājums Inčukalna
pamatskolā. Es nevilcinoties piekritu piedāvājumam, jo uzskatīju
tādu praksi par ļoti vērtīgu pieredzi profesionālajā jomā: pirmkārt,
darba apjoma dēļ – tas ir diezgan
liels iesācējam, otrkārt, specifikas
dēļ – sabiedriskais interjers, proti,
mācību iestāde, prasa noteiktu nosacījumu ievērošanu.
Šajā gadījumā bija svarīgi izpētīt
krāsu un grafisko attēlu psiholoģisko ietekmi. Prakses galvenie
uzdevumi bija veikt skolas telpu
uzmērījumu, izveidot skolas plānu
datorprogrammā „ArchiCAD” un
izdomāt skolas gaiteņu dizainu.

– Vai darbojoties radās arī kādas
problēmas?
– Darbu iesākām divatā – es kopā
ar kursabiedreni. Strādājot saskārāmies ar dažādām grūtībām.
Mācījāmies organizēt darbu, sadalīt pienākumus un darboties komandā. Esam pieļāvušas vairākas
kļūdas, kuru dēļ bijām spiestas atkārtoti veikt uzmērījumus gandrīz
visās skolas telpās.
Turpināju praksi viena, bet nemaz
nejūtos vientuļa, jo ar idejām un domām par skolas gaiteņu dizainu dalījās arī pats direktors Kaspars Kiris.
Jāatzīst, ka idejas par horizontālu
gaiteņu dalījumu divās krāsās un tematikas piešķiršanu katram stāvam
galvenokārt piederēja Kasparam.
Mans ieguldījums ir konkrētu attēlu piemeklēšana un to kompozicionāla izvietošana pirmajam un trešajam stāvam, kā arī piedalīšanās
darba realizācijā.
– Kur jūs smeļaties idejas un ņemat motīvus?
– Idejas apciemo mani vēlu vakaros – pirms gulētiešanas, kad bērni
jau guļ un mājās iestājas klusums.
Konkrētajā projektā es iztēlojos,
ko es gribētu redzēt uz skolas sienām, ja es būtu tās skolniece. Par
laimi, es ļoti labi atceros sevi agrā
bērnībā, atceros, par ko sapņoju
un cik bagāta bija mana iztēle. Pat
nelīdzenumos un dīvainas formas

Gaļinas mīlulis, vīra vecāku sargsuns – ķepainis Džonis.

Gaļina Asmaite: „Mans ieguldījums ir konkrētu attēlu piemeklēšana un to kompozicionāla izvietošana pirmajam un trešajam stāvam.”

negludumos uz sienām spēju saskatīt veselu sižetu.
Pirmā stāva tematika ir „DABA un
cilvēks tajā”, līdz ar to tika izvēlēta zaļā krāsa, kas simbolizē dzīvību un labvēlīgi ietekmē noskaņojumu. Uz gaiteņa sienām tika attēloti koki un augi, meža dzīvnieki,
lauki un mājlopi, lauksaimniecības
elementi un pļavas. Ar attēliem
mēģināju pieskarties arī ekoloģijas problēmām, aicinot bērnus mīlēt, saudzēt un rūpēties par dabu.
Otrā stāva tematika ir „PILSĒTA”.
Uz sienām tika attēloti vairāku
lielpilsētu silueti kā aicinājums iepazīt pasauli.
Trešais stāvs – atkal daba, bet
šoreiz „ŪDENS un GAISA stihija”.
Manai sirdij vistuvākā tematika. Iespējams, tieši tāpēc darba apjoma
ziņā šī projekta daļa bija vislaikietilpīgākā. Tematikai atbilstošie
motīvi tika meklēti tīmeklī.
– Kādi ir jūsu nākotnes plāni?
– Šogad jūnijā esmu veiksmīgi
nokārtojusi profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un aizstāvējusi
diplomdarbu pusgadu agrāk, nekā
tas bija paredzēts sākotnēji – iestājoties universitātē. Lai to paveiktu, pēdējā kursā divu semestru
vietā esmu apguvusi un sekmīgi
nokārtojusi trīs semestrus. Šī rīcība bija rūpīgi izplānota un apdomāta ar mērķi ietaupīt laiku un
paveikt iecerēto.
Nākotnes plānos bija paredzēts
turpināt studijas maģistrantūrā
Latvijas Mākslas akadēmijā Funkcionālā dizaina apakšnozarē. Tomēr nezināju, vai paspēšu uzrakstīt
maģistra darba projektu, kas bija arī
iestājpārbaudījums akadēmijā.
Ar ģimenes atbalstu tikai trīs dienu laikā esmu izvēlējusies tēmu un
sagatavojusi projektu, ko iesniedzu
pēdējā dienā. Biju ļoti priecīga, uzzinot, ka mans projekts izturējis atlasi un es esmu pieņemta Mākslas

akadēmijā. Tagad ar nepacietību
gaidu jaunā mācību gada sākumu.
– Pastāstiet par savu ģimeni...
– Esmu dzimusi un uzaugusi skaistajā Latvijas pilsētā Jūrmalā, iespējams, tieši tāpēc jūras tematika
man ir tik mīļa. Turpat iepazinos ar
savu vīru, kurš ir no Ogres puses.
Pašreiz kuplā skaitā dzīvojām Ogrē.
Mums ir trīs meitiņas, no kurām divas piedzima studiju laikā.
Vecākajai meitai Amandai ir
11 gadi, vidējo sauc Arīna, viņai
tikko palika 2 gadiņi, bet vismazākā meitiņa Adelīna ir tikai 1,5 mēnešus veca. Viņa bija man puncī,
kad es kārtoju valsts eksāmenu un
aizstāvēju diplomdarbu. Paldies
viņai, ka neizdomāja piedzimt agrāk. Savukārt uz svinīgo izlaidumu
es netiku, jo biju ar tikai trīs dienas veco Adelīnu vēl slimnīcā.
Iesniegt dokumentus un parakstīt
studiju līgumu Mākslas akadēmijā mēs arī bijām visi kopā. Līdzīgi
notika ar Inčukalna skolas projekta realizāciju – katru dienu mazā
Adelīna bija man līdzi.
– Kā nokļūstat no Ogres uz Inčukalnu?
– Ar personīgo auto. Tas prasa
apmērām 40 minūšu. Dažreiz –
divreiz ilgāk, ja pa ceļam Adelīna
sāk kašķēties un braucot neizdodas viņu nomierināt. Uz Inčukalnu
mēs braucam trijatā: es, jaunākā
meitiņa un vīrs vai mana mamma.
Kamēr es darbojos, bērns ir pieskatīts un pārsvarā pavada laiku
svaigā gaisā. Kad pienāk laiks barot mazuli, man piezvana.
Līdzīgi bija arī ar Arīnu (vidējo meitu). Kārtējais mācību gads
(3. kurss) bija sācies, kad meitiņai bija vien pusotrs mēnesis. Uz
universitāti mēs braucām kopā, jo
mazo ik pēc 2–3 stundām bija jābaro. Tur mūs sagaidīja mana mamma, kura trīs reizes nedēļā staigāja
ar ratiem universitātes apkārtnē,

kamēr es biju lekcijās, bet vīrs darbā. Vēlāk palīdzēšanai pievienojās
vīra mamma. Septembrī tāds pats
liktenis piemeklēs arī Adelīnu.
Milzīgs paldies vecākajai meitiņai Amandai par atbalstu, ar lielu
prieku un augstu atbildības sajūtu
viņa ir uzņēmusies rūpes par 2 gadus veco Arīnu: ik dienu izklaidē
māsiņu, iet pastaigās, liek gulēt,
palīdz mājas darbos. Paldies arī
vīram Artūram par palīdzību ik
dienas un atbalstu projektos, kuros esmu iesaistījusies.
– Ko jūs vēl gribētu pateikt?
– Man ļoti patīk Inčukalns – zaļa,
skaista, sakopta pilsētiņa. Ļoti patīk
pati skola, kas sniedz bērniem plašas
iespējas, apvienojot sevī sagatavošanas skoliņu, pamatskolu, Mūzikas un
mākslas skolu un veselu sporta kompleksu. Ārkārtīgi patika skolēni – ļoti
pieklājīgi, garām ejot, sveicināja, ar
dzīvu interesi uzdeva jautājumus par
notiekošo. Skolotāji un skolas darbinieki ļoti sirsnīgi un atsaucīgi.
Īpašu paldies gribu pateikt visiem,
kuri aktīvi darbojās un palīdzēja
īstenot projektu: direktoram Kasparam, sporta skolotājai Agnesei,
zīmēšanas skolotājai Kristīnei,
lietvedei Anetei, latviešu valodas
skolotājai Lilitai, bioloģijas skolotājai Ritai, skolotājai Līgai un
citiem. Ļoti daudz laika un darba
ir ieguldījusi arī direktora Kaspara
sieva Iveta. Paldies jums, bez jūsu
palīdzības es netiktu galā! Man
bija milzīgs prieks strādāt ar tik
atsaucīgiem, čakliem, entuziasma
pilniem cilvēkiem! Paldies pavāriņiem Kasparam un viņa meitiņai
Madarai, Lilitai, Aijai, Irēnai un
citiem, kuri vēl bija iesaistīti virtuves darbos un nodrošināja krāsotājus ar siltu un gardu maltīti.
Man bija milzīgs prieks strādāt pie
šī projekta!
Lilita Atare

Foto: no personīgā arhīva

Gaļinu satiku augustā Inčukalna skolas gaitenī krāsojam un izdaiļojam gaiteņa
sienu. Mani ieinteresēja tas, ko viņa darīja, tāpēc sāku sarunu un pieteicos
palīdzēt krāsošanas darbos. Mūsu saruna tiek nodota arī jums lasīšanai.
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Izstāde „Mans vaļasprieks”
dienas centrā „Gauja”
foto: novada vēstis

Dienas centrā „Gauja” notika 25 čaklu Gaujas un Inčukalna iedzīvotāju
sarūpēta izstāde „Mans vaļasprieks”. Izstādē bija skatāms: dārzos izaudzētais
un gādīgo roku sagatavotais ziemai, atpūtas brīžos darinātie krāšņie rokdarbi,
fotogrāfijas ar jaukiem mirkļiem un dabas veltes.
Īpašu skatītāju uzmanību piesaistīja
skolēnu vasaras brīvdienās radošajās darbnīcās gatavotie darbi un
zīmējumi.
Izstādes atklāšanā piedalījās domes
priekšsēdētājs A. Nalivaiko, priekšsēdētāja vietniece L. Vorobjova un
sabiedrisko attiecību speciālists
M. Pozņaks. A. Nalivaiko atzinīgi novērtēja redzēto un novēlēja visiem
turpmāk būt tikpat aktīviem un radošiem. Senioru ansamblis „Gauja” rādī-

Izstādes atklāšanā apmeklētāji varēja baudīt senioru ansambļa „Gauja” koncertu.

Grafiti Vangažos
foto: novada vēstis

Taja piedalījās vairāki grafiti ielu stila
mākslinieki. Šā gada tēmas bija: futūrisma fantāzijas un ar ekoloģiju saistīta ikdienas dzīve. Vienā gleznojumā

attēlots zaķis, kurš iznācis no meža
un lūdz saudzīgu attieksmi pret sevi,
citā zīmējumā attēloti eņģeļa spārni,
pie kuriem var nofotografēties un pielaikot laba cilvēka tēlu. Citā zīmējumā
sargs Monstrs gatavo desiņas pusdienām, vēl citā – tālu galaktiku viesi

G. Rostoka,
dienas centra „Gauja”
sociālā darbiniece

Visu septembri Vangažu
kultūras namā bija apskatāma
Aijas Ausējas-Rudzītes
apgleznota zīda izstāde
Par mākslinieci mākslas vēsturniece
Lauma Lanceniece raksta: „Gleznotāja Aija Ausēja-Rudzīte, kas ikdienā
strādā ar bērniem Ādažu Mākslas un
mūzikas skolā, par savu materiālu
sauc zīdu.

Arī šogad jau tradicionāli Vangažos
notika Grafiti festivāls.

ja savu vaļasprieku – dziedāja skanīgas dziesmas, kas priecēja klausītāju
sirdis un izpelnījās skaļus aplausus.
Saku lielu PALDIES visiem labajiem
ļaudīm, kuri atbalstīja manu ideju
organizēt šo izstādi, kuri nesa izstādei eksponātus un aktīvi piedalījās
izstādes iekārtošanā.

spēlējas ar krāsām. Uz grafiti sienas
starp citos gados uzkrātajiem darbiem ir parādījušies jauni, kas priecē
interesentus.

Imanta Vecozola skolniece tajā cenšas ienest gleznieciskas vērtības,
ņemot no pasaules labāko, un saglabāt dabas un mīlestības raisīto
emociju klātbūtni. Māksliniece kopš
90. gadu beigām nemitīgi pilnveido

sevi, gan piedaloties grupu izstādēs, gan regulāri rīkojot personālizstādes. Aija ir liderīga smaržu ķērāja, katrs materiāls viņai ir ar savu
raksturu, katrai līnijai ir sava nozīme, un katrs uzgleznotais zieds
smaržo citādi.”
Izstādi apmeklēja daudzi skatītāji
un izteica visaugstāko atzinību un
sajūsmu.
Evija Ozola,
Mākslinieciskās daļas vadītāja

Aleksandrs Kolosovskis,
grafiti mākslinieks (Rīga)

foto: novada vēstis

Kā katru gadu 30. septembrī atzīmējām Senioru dienu. Ar sirsnīgiem
vārdiem mūsu godājamos seniorus
uzrunāja domes priekšsēdētāja viet-

niece Ludmila Vorobjova, Pensionāru biedrības vadītāja Inta Tetere un
Gaujas Pensionāru padomes vadītāja
Ņina Bērziņa.

Šogad pie mums viesojās vijolnieks
Edgars Ziņģe, kurš izpildīja pasaulē
pazīstamu skaņdarbu melodijas un
uzbūra brīnišķīgu atmosfēru visam
pasākumam. Jautru noskaņu un
raitu dejas soli pasākumam deva Ilmāra Miķelsona spēlētās melodijas.
Mūsu čaklie un radošie seniori veidoja rudens izstādi „Rudens veltes” ar dabas materiālu kompozīcijām, izaudzētajiem krāšņajiem
ziediem un sava dārza veltēm. Izstādē ar savām kompozīcijām piedalījās arī PII „Jancis” 2. grupiņas
bērni. Izstādi ar interesi aplūkoja
un atzinības vārdus teica daudzi
apmeklētāji.
Evija Ozola,
Mākslinieciskās daļas
vadītāja

foto: novada vēstis

Senioru diena Vangažu kultūras namā

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.
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2017. gada rudens jaunumi Skolotāju kursi Portugālē
Mūzikas un mākslas skolā

Rudens krāsaino lapu zelts un siltie
saules stari nav varējuši apstādināt
mūsu skolas audzēkņu centienus mūzikā un mākslā. Tas iesācies veiksmīgi un radoši!
Jaunajā mācību gadā mūsu skolas
audzēkņu pulkam pievienojies prāvs
pulciņš zinātkāru pirmklasnieku:
31 mūzikā un 23 mākslā – pianisti,
vijolnieki, ģitāristi, pūtēji un mākslinieki, kas kāri tver jaunos skolas iespaidus un emocijas. Skolas komandai pievienojušies arī jauni skolotāji:
Vangažos ģitārists Mārcis Liepiņš,
Inčukalnā pianiste Sanita Klešnieks
un mākslā gleznotāja Ingūna Linde.
Vangažu Vizuālās plastiskās mākslas nodaļas audzēkņi jauno mācību
gadu uzsāka ar savu klašu mēbeļu
restaurāciju. Kompozīcijas stundā
skolotājas Ingūnas Lindes vadībā
krēsli pārtapa par īstiem mākslas
darbiem.

Šogad jau 45. reizi notika starptautiskais bērnu mākslas konkurss „LIDICE 2017” Čehijā, kurā piedalījās
bērni no 83 valstīm. Mūsu skolas
audzēkne Karīna Meldere par savu
darbu ieguva apbalvojumu. 28. septembrī Čehijas Republikas vēstniecība Rīgas domē rīkoja svinīgu
balvu pasniegšanas ceremoniju, kur
laureātiem un skolām tika pasniegti diplomi un medaļas. Lielu paldies
sakām mākslas skolas skolotājai
Marijai Vītolai par veiksmīgu sagatavošanu konkursam. Lai izdodas
arī turpmāk!
Pateicoties mūsu skolas skolotājai Līgai Cerai, pagājušā gada
pavasarī tika izstrādāts projekts,
kura mērķis bija aprīkot divas vizuāli plastiskās mākslas mācību
telpas ar mūsdienīgiem vizuālās
demonstrācijas līdzekļiem, sekmējot audzēkņu motivāciju un
mācību satura apguves kvalitāti.

Šis projekts noritēja veiksmīgi,
un jaunajā mācību gadā Vangažu
Mākslas nodaļas skolotājiem ir
iespēja radoši pilnveidot mācību
procesu, stundās izmantojot projektoru „Epson EB-1970W”.
Mūzikas nodaļas audzēkņi čakli
gatavojas tehniskajām ieskaitēm –
cītīgi spēlē gammas un etīdes, skolotāja Jāņa Raslava audzēkņi jau
nospēlējuši pirmo mācību koncertu.
Pašlaik bērni cītīgi gatavojas Latvijas dzimšanas dienai un katrs gatavo latviešu komponista skaņdarbu,
lai novembrī varētu izskanēt plaši
svētku koncerti.
Uz tikšanos koncertos un izstādēs!
Ieva Kikuste,
direktore,
Līga Vasiļjeva,
izglītības metodiķe

Kopā bijām 12 dalībnieki (četri no
Latvijas, divi no Horvātijas, četri no
Polijas, viens no Igaunijas, viens no
Itālijas) un vadītāja un viņas palīdze
no Rumānijas. Darbojāmies kursu
ietvaros pilnas piecas darba dienas –
grafiks bija ļoti intensīvs un piepildīts
ar informāciju un līdzdarbošanos.
Mēs arī prezentējām mūsu skolu, novadu un valsti pārējiem kursu dalībniekiem, kas izdevās lieliski.
Nodarbībās apkopojām un analizējām katras dienas paveikto, veidojām attēlus no savāktajiem dabas
materiāliem, darbojāmies pāros un
grupās, lai saprastu, kā strādāt ar
bērniem āra nodarbībās un varētu
realizēt šīs idejas vēlāk savā darbā.
Pēcpusdienās sākās zinātniski pētnieciskais darbs tuvākā un tālākā
apkārtnē. Bija arī izdevība nedaudz
apskatīt tuvāko lielpilsētu Sintru, kā
arī vienu pēcpusdienu pabijām Lisabonā, kur valdīja karstums.

Guvām interesantas idejas saistībā ar datora, tīmekļa kameras un
projektora izmantošanu. Parādījām
Latviju un Inčukalnu no vislabākās
puses. Izveidojām ciešas saites un
sakarus ar skolotājiem no Igaunijas,
Rumānijas, Polijas un Horvātijas.
Ļoti svarīgi piedalīties šādos kursos,
kas sniedz daudz vērtīga gan darba
pieredzes un pasaules redzējuma
vairošanā, gan arī pasaules izziņā.
Paralēli iegūtajām zināšanām un
pieredzei jāsecina, ka mums Inčukalna novadā un Latvijā ir paveicies
ar ģeogrāfisko atrašanās vietu un
klimatu, jo tik zaļa zāle un koši ziedi, sēņu un ogu pilni meži, kuri nav
izzāģēti un pārapdzīvoti, tik garas
un krāšņas pludmales un dzīvības
pilni purvi ir tikai pie mums. Un tas ir
jānovērtē katru dienu. Katrā no četriem gadalaikiem.
Lilita Atare, Kaspars Kiris

Foto uzņemts Zaļās nodarbības laikā vienā no vietējām augstākajām virsotnēm
Monge, kas atrodas 500 metrus virs un 5000 metrus no Atlantijas okeāna. Vēja
ātrums – aptuveni 25 metri sekundē.

Vēlies, lai tavs bērns daudz lasītu?
Biežāk palasi viņam priekšā!

foto: vija onskule

Neapšaubāma patiesība – grāmatu
lasīšana cilvēku ne vien izglīto, bet
arī bagātina viņa emocijas. Gudri dara
tie vecāki, kuri steidz savus bērnus
iepazīstināt ar bibliotēku.
Paldies Jolantai Bodniecei, kura
savas dvīņu meitenes atveda uz
bibliotēku, lai iepazīstinātu ar plašo
grāmatu pasauli. Meitenes jutās ļoti
omulīgi, gan aptaustot muzikālās
grāmatiņas, gan uzspiežot podziņas
un paklausoties dažādas skaņas. Es
ticu, ka viņas nepaies garām bibliotēkai.
Bērnudārza „Minka” piecgadnieku
grupiņas 23 mazie sprīdīši ar skolotāju Gijaneju Paņkivu un skolotājas
palīdzi Olgu Bjalkovsku ciemojās
bibliotēkā ar rudens ziediem, lai
uzzinātu, kas atrodas bibliotēkā un
kas bērnus tur varētu ieinteresēt.

Bibliotēkas vadītāja Vija Onskule
iepazīstināja ar telpām, ar grāmatu
pasauli, pastāstīja un parādīja, kādas bibliotēkā ir grāmatas un ko var
uzzināt, tās lasot. Vija parādīja, kā
var ļoti viegli iemācīties zīmēt gan
lauku sētas, gan zoodārza iemītniekus. Katram bērnam tika dots uzdevums mājās izkrāsot kopēto attēlu.
Bērni apskatīja grāmatiņas „Mācies
zīmēt!”, lai redzētu, kā ļoti vienkārši
uzzīmēt lauvu, bruņurupuci, vistu,
gaili, cālēnus… Katram mazajam
sprīdītim dāvanā tika krāsojamā
grāmata.
Visus lasītājus – gan lielus, gan mazus – gaida interesantas tikšanās ar
grāmatu jaunumiem.
Novēlu katram atrast savu grāmatu!
M. Aleksejeva,
bibliotekāre

foto: marko Dolonec

foto: novada vēstis

Šīs vasaras jūlija pēdējā nedēļā trīs Inčukalna pamatskolas skolotāji – Kaspars
Kiris, Agnese Kalniņa un Lilita Atare – devās mācību kursos uz Portugāles
pilsētiņu Colares, lai gūtu jaunu pieredzi un ierosmi darbam ar skolēniem āra
stundās, lietojot multisensoru pieeju bērniem („Erasmus+” projekts „Zaļais
lietussargs”, līguma Nr. 2016-1-LV01-KA101-022610).
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2017. gada oktobris
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā

2017. gada 20. septembrī

Nr. 9/2017 (protokols Nr. 7–19.§.)
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Inčukalna novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturto daļu

I.
1.
1.1.

Vispārīgie jautājumi

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas
tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas noteikumus;
1.4. ugunsdzēsības ierīču izmantošanas kārtību;
1.5. administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.
2.
Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un ar to saistīto normatīvo aktu izpratnē.
3.
Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Pakalpojumu sniedzējs – komersants, kuram piešķirtas tiesības sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus visā Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
3.2. Klients – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu
īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida sabiedriskos
ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties
uz noslēgtu Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu
sniedzēju;
3.3. Blakus klients – persona, kura izmanto Klienta
īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu
notekūdeņu novadīšanai;
3.4. Pagaidu ūdensvada un kanalizācijas tīkli – tīkli,
kuri izbūvēti būvniecības vajadzībām uz būvniecības laiku un kuri tiek demontēti līdz pamatbūvju
pieņemšanai ekspluatācijā;
3.5. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēju par noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas,
lietošanas, uzskaites un norēķinu kārtību, kā arī
abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības
robežām;
3.6. Segtie darbi – būvdarbi, kuru apjoma un kvalitātes kontroli pēc tiem sekojošo būvdarbu veikšanas nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu darba, kā arī finanšu un citu
resursu piesaistīšanas;
3.7. Centralizētās ūdens apgādes tīklu piederības
robeža – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai lietošanā
esošajā maģistrālā ūdensvada tīkla daļā pie pēdējā
aizbīdņa pirms Klienta nekustamā īpašuma robežas, ja tīklu apkalpošanas robežu aktā pie līguma
nav noteikts savādāk;
3.8. Centralizēto kanalizācijas tīklu piederības robeža – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzēja īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajā
centralizētajā sadzīves kanalizācijas tīkla daļā pie
pēdējās skatakas pirms Klienta nekustamā īpašuma robežas, ja tīklu apkalpošanas robežu aktā pie
līguma nav noteikts savādāk;
3.9. Ūdens patēriņa starpība – starpība, kas veidojas
starp dzīvojamās mājas komercuzskaites mēraparāta rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar vai bez
skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī
avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu;
3.10. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei – ūdens
patēriņa norma vienam iedzīvotājam (litri diennaktī) atbilstoši noteikumu Pielikumam Nr. 2;
3.11. Patvaļīga (patvarīga) sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošana – darbība, kas
veikta, apejot normatīvajā aktā noteikto kārtību,
nekustamā īpašuma objekta un tajā esošo ūdensapgādes un/ vai kanalizācijas tīklu pievienošanai
Pakalpojumu sniedzēja ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem, sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu lietošana bez noslēgta līguma vai pēc
tā darbības termiņa izbeigšanās, pēc sabiedriskā
ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanas,
komercuzskaites mēraparāta regulēšana, Pakal-

pojumu sniedzēja plombas noņemšana no komercuzskaites mēraparāta mezgla, ugunsdzēsības
noslēgarmatūras vai hidranta bez saskaņošanas ar
Pakalpojumu sniedzēju;
3.12. Pievienošanās vieta:
3.12.1. centralizētajam ūdensvadam – noslēgarmatūra,
kura atrodas uz Pakalpojumu sniedzēja maģistrālā
ūdensvada skatakā;
3.12.2. centralizētai kanalizācijai – ielas skataka, kurā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja nekustamā īpašuma notekūdeņu novadīšanas cauruļvada
izvads pievienots Pakalpojumu sniedzēja centralizētajiem kanalizācijas sistēmas tīkliem ;
3.13. Pievienošanās izmaksas – visas izmaksas, kas
var rasties nekustamā īpašuma īpašniekam vai
valdītājam sakarā ar pieslēgumu centralizētājiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, un kuras ir
saistītas ar pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamajiem būvniecības ieceres dokumentu izstrādes un būvniecības darbiem, ko veic Pakalpojumu
sniedzējs saskaņā ar tā cenrādi vai cita nekustamā
īpašuma īpašnieka vai valdītāja pieaicināta juridiskā vai fiziskā persona, kurai saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem ir tiesības veikt
būvniecības darbus;
3.14. Papildu maksa par piesārņojošo vielu attīrīšanu – Pakalpojumu sniedzēja pārvaldes institūcijas
apstiprināta maksa Klientam par notekūdeņos
konstatēto virs noteiktās normas piesārņojošo
vielu attīrīšanu, kas veicama papildus sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumiem;
3.15. Tīklu apkalpošanas robežu akts – Pakalpojumu
sniedzēja izgatavota un glabāta shēma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
piederības robežu.
4.
Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām
personām Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5.
Noteikumi neattiecas uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II.
Kārtība, kādā ūdensapgādes
	vai kanalizācijas tīkli vai būves
	tiek pievienotas centralizētajai
	ūdensapgādes un centralizētajai
	kanalizācijas sistēmai
6.	Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas
sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi, Inčukalna novada Teritoriālais plānojums, tā sastāvā
esošie Apbūves noteikumi, Inčukalna novada domes lēmumi un šie noteikumi.
7.
Nekustamā īpašuma pieslēgšana Pakalpojumu
sniedzēja centralizētās ūdensapgādes sistēmai un/
vai centralizētās kanalizācijas sistēmai tiek veikta
par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja finanšu līdzekļiem un ir obligāta norādītajos
gadījumos:
7.1. izstrādājot detālplānojumu, ja nekustamais īpašums atrodas teritorijā, kas Inčukalna novada teritorijas plānojumā ir noteikta kā apbūves teritorija,
kurā ir ierīkojama centralizētā ūdensapgāde sistēma un centralizētā kanalizācijas sistēma;
7.2. būvējot jaunbūves un pārbūvējot vai atjaunojot nekustamā īpašuma objektus, ja saskaņā
ar Inčukalna novada domes 22.05.2013 lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 10/2013
“Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma
2013.–2024. gadam Teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu ir paredzēta pieslēgšanās centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai;
7.3. esošiem nekustamā īpašuma objektiem, kuros ir
ūdensapgādes sistēmas un kuru decentralizētā
kanalizācijas sistēma neatbilst būves būtiskajām
prasībām un rada kaitējumu apkārtējai videi, kas
tiek konstatēts būvinspektora atzinumā;
7.4. esošām ražošanas un sabiedriski nozīmīgām ēkām,
ja pievienošanās vieta centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un/vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai ir līdz 3 km.

8.

Pirms pievienošanās centralizētajai ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas sistēmai nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs, vēršas pie Pakalpojumu
sniedzēja un saņem tehniskos noteikumus pieslēguma veikšanai.
9.
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko
noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus
normatīvajos aktos noteiktajam pievieno:
9.1. nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja piekrišanu personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;
9.2. rakstveida apliecinājumu, ka rakšanas darbi pagalma inženierkomunikāciju (iekštīklu) izbūvei,
rekonstrukcijai vai renovācijai tiks veikti ārpus Latvijas Republikas Aizsargjoslu likumā noteiktajām
objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslām;
9.3. rakstveida apliecinājumu, ka nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs ir iepazinies ar Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem, kas regulē
rakšanas darbu veikšanu Inčukalna novadā;
9.4. norādi vai nekustamajā īpašumā ir vai nav meža
zeme;
9.5. rakstveida apliecinājumu, ka pirms rakšanas darbu
uzsākšanas tiks saņemta visu nekustamā īpašuma
kopīpašnieku piekrišana, kopīpašuma tiesību pastāvēšanas gadījumā vai rakšanas darbi tiks veikti
saskaņā ar zemesgrāmatās reģistrētu nekustamā
īpašuma lietošanas kārtības līgumu;
9.6. rakstveida apliecinājumu, ka nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs uzņemas visus riskus un
materiālo zaudējumu segšanas pienākumu par
nepatiesas informācijas sniegšanu un rakšanas
darbu veikšanu bez rakšanas darbu atļaujas saņemšanas un ar to saistīto zaudējumu un kaitējuma nodarīšanu citu personu likumiskajām interesēm un tiesībām;
9.7. rakstveida apliecinājumu, ka gadījumā, ja rakšanas
darbi tiks paredzēti uz ielas, pirms rakšanas darbu
uzsākšanas tiks saņemta pašvaldības atļauja rakšanas darbu veikšanai.
9.8. citus dokumentus vai informāciju, kuru nekustamā
īpašuma īpašnieks vai valdītājs uzskata par nepieciešamu tehnisko noteikumu sagatavošanai.
10. Ja nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir parādu
saistības par Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem citā vai
esošajā nekustamajā īpašumā Inčukalna novadā, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt
tehniskos noteikumus līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
11.	Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 1 (viens)
gads.
12. Nekustamā īpašuma ūdensapgādes ievada un
kanalizācijas izvada pievienošanās vietas centralizētajai sistēmai izbūvi veic Klients saskaņā ar
Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem.
13. Pirms industriālo un sabiedrisko būvju (veikali,
noliktavas, biroju telpas u.c.) ūdens apgādes un/
vai sadzīves kanalizācijas tīklu, ja to diametrs
ir vienāds vai lielāks par 100 mm, pievienošanai
Pakalpojumu sniedzēja inženierkomunikācijām,
nepieciešamo ūdensapgādes ievada un kanalizācijas izvada nodošanas ekspluatācijā, ūdensvada
tīklu hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju, skalošanu,
kanalizācijas cauruļvadu telemetrisko inspekciju
(caurskati) veic Klients par saviem līdzekļiem atbilstoši būvnormatīvam, piedaloties Pakalpojumu
sniedzēja pārstāvim.
14. Pēc nekustamā īpašuma ūdensapgādes ievada un/
vai kanalizācijas izvada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:
14.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un, ja ir
pieejams, digitālā formā;
14.2. kanalizācijas pašteces tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru dn ≥ 200 mm;
14.3. rakstveida apliecinājumu, ka nekustamajā īpašumā
vietējais ūdens ņemšanas avots (urbums vai spice) nav pieslēgts kopējai (centralizētajai) objekta
ūdens ņemšanas sistēmai;

14.4. rakstveida apliecinājumu, ka nekustamajā īpašumā uzkrātie lietus notekūdeņi, sniega kušanas
notekūdeņi un/vai zemesgabala drenāžas notekūdeņi netiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
14.5. aizpildītu
iesniegumu
par
sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanas līguma noslēgšanu.
15. Pēc ūdensvada un kanalizācijas būvniecības darbu
pabeigšanas, un Noteikumu 14. punktā norādītās
dokumentācijas iesniegšanas, piedaloties Pakalpojumu sniedzēja pārstāvim, tiek sastādīts akts
par objekta gatavību pievienošanai centralizētajai
ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai un objekts tiek pievienots centralizētajai
sistēmai.
16. Pēc nekustamā īpašuma izvada izbūves līdz centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklam, nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir
likvidēt viņa īpašumā esošās būves un sistēmas,
kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto
komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
17. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir
izpildījis Noteikumu prasības un izbūve ir veikta
atbilstoši Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem, apstiprinātajam būvprojektam, apliecinājuma kartei, vai paskaidrojumu
rakstam un nav pieļautas nesaskaņotas atkāpes,
Pakalpojumu sniedzējs:
17.1. uzliek verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas
ir Pakalpojumu sniedzēja īpašums, ar nepieciešamo aprīkojumu nekustamā īpašuma īpašnieka vai
valdītāja izbūvētajā komercuzskaites mēraparāta
mezglā, sastādot aktu par mēriekārtas un komercuzskaites mezgla uzstādīšanu, noplombēšanu un
pieņemšanu ekspluatācijā;
17.2. sastāda tehniskās gatavības aktu, kura oriģināleksemplāru izsniedz Klientam pēc sabiedrisko pakalpojumu piegādes līguma noslēgšanas;
17.3. ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā padod nekustamajam īpašumam ūdeni pēc Pakalpojuma līguma
noslēgšanas ar Klientu.
18. Gadījumā, ja starp Pakalpojumu sniedzēju un
Pakalpojumu lietotāju ir noslēgta rakstveida
vienošanās par ūdenssaimniecības tīklu bezatlīdzības nodošanu vai pieņemšanu, noformējot nodošanas – pieņemšanas aktu (katrai
komunikācijai savs akts 3 eksemplāros), kam
pievienojami zemāk norādītie dokumenti un
informācija:
18.1. Inčukalna novada domes Būvvaldē akceptēts būvprojekts vai tehniskā shēma;
18.2. būvnieka sagatavots izpilduzmērījums – izbūvētā ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkla
inženiertopogrāfiskais uzmērījums, saskaņā ar
Ministru kabineta 2012. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”;
18.3. segto darbu pieņemšanas akts/akti par būvdarbiem, kuru apjoma un kvalitātes kontroli nav iespējams izdarīt bez īpašiem pasākumiem vai papildu
darba, kā arī finanšu un citu resursu piesaistīšanas
(Akti jāiesniedz par ūdensvada tīkliem, sadzīves
kanalizācijas pašteces cauruļvadiem, sadzīves
kanalizācijas spiedvadiem un KSS, tai skaitā arī
ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas spiedvada
hidrauliskās pārbaudes akti);
18.4. aktu par ūdensvada tīklu skalošanu un dezinfekciju;
18.5. akreditētas Laboratorijas izsniegtu testēšanas
pārskatu par dzeramā ūdens kvalitāti (tikai ielas
ūdens tīklam) un grunts sablīvēšanas testēšanas
pārskatu;
18.6. veiktās kanalizācijas cauruļvadu TV inspekcijas digitālo materiālu un aktu;
18.7. grāmatvedības izziņu par ūdensvada un/ai kanalizācijas tīklu, kurus paredzēts nodot Pakalpojumu
sniedzēja īpašumā, izmaksām un tehniskajiem rādītājiem (izbūves gads, garums, diametrs, materiāls);
18.8. dokumentus, kas apliecina apgrūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja ūdensvada un /vai kanalizācijas tīkli un būves apgrūtina kādu nekustamo
īpašumu;
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18.9. Pakalpojumu sniedzēja norādīta būvuzrauga atzinumu par izbūvēto inženiertīklu gatavību nodošanai ekspluatācijā un/vai konstatētajiem trūkumiem un to novēršanas procedūru. Būvuzrauga
pakalpojumi tiek apmaksāti un konstatētie trūkumi būvdarbos tiek novērsti no attiecīgā nekustamā
īpašuma īpašnieka vai valdītāja finanšu līdzekļiem;
18.10. aizpildītu iesniegumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu.
19. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs izlemt, vai pieņemt valdījumā, īpašumā vai lietošanā ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklus, attīrīšanas ietaises, sūkņu stacijas un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas, kas iepriekš nav bijušas Pakalpojumu
sniedzēja bilancē.
20. Pakalpojuma sniedzēja īpašumā netiek pārņemti:
20.1. ēku ūdensvada un kanalizācijas iekšējie tīkli;
20.2. dzīvojamās mājās iebūvētās ūdens spiediena paaugstināšanas stacijas;
20.3. ražotņu kanalizācijas un ūdensvadu tīklus, attīrīšanas ietaises, ūdens sūkņu stacijas un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas;
20.4. dzīvojamo māju, jaunceltņu, jaunbūvētu māju,
ciematu, rindu māju, kanalizācijas un ūdensvadu
tīklus, attīrīšanas ietaises, ūdens sūkņu stacijas
un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas;
20.5. pagaidu centralizētie ūdensvada tīkli;
21. Nekustamā īpašumā izbūvētā ūdensvada izmantošana pirms būves nodošanas ekspluatācijā iespējama tikai saskaņā ar Pakalpojumu
sniedzēja rakstveida piekrišanu, Klientam ierīkojot komercuzskaites mēraparātu, saskaņā ar
Pakalpojumu sniedzēja izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.
22. Ja nepieciešams augstāks ūdens spiediens par
normatīvos paredzēto, Klients par saviem līdzekļiem drīkst ierīkot vietējās ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtas, saskaņojot rakstveidā to
ar Pakalpojumu sniedzēju.
23. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdensapgādes sistēmām (piemēram:
no vietējās akas vai urbuma un centralizētās ūdensapgādes sistēmas), to savienošanas vietā jābūt
vismaz 50 mm lielam strūklas pārtraukumam vai
speciālam pretvārstam, kas nodrošina strūklas
pārtraukumu. Abus ievadus drīkst savienot tieši, ja
tajos ierīko īscauruli, kura jāizņem, ja darbojas otrs
ievads.
24. Sanitāri tehniskās ierīces (piemēram: traps grīdā,
izlietne, duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk
par tuvākās skatakas vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz
tās elektrificētu aizbīdni, kuru automātiski vada
kanalizācijas caurulē ievietots signāldevējs, vai
speciālu vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai vārsta ūdens tecēšanas virzienā pieļaujams pievienot
augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
25. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā blakus klienta pievadu pievienot pie cita
Klienta ūdensapgādes (aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai
skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota
ar zemes īpašnieku un Klientu, un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanu citiem Klientiem. Šādā
gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu apkalpošanas
robežu aktam un noslēgtam līgumam starp blakus
klientu un Klientu.
26. Ja izmaiņas blakus klienta īpašumā rada nepieciešamību pārbūvēt centralizētos ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas tīklus, tad būvniecības izmaksas
sedz blakus klients pēc to faktiskiem apjomiem.
27. Ja blakus klients neizpilda Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likumā noteiktās prasības, ar Klientu noslēgtā līguma noteikumus vai Noteikumus,
Klients ir tiesīgs atslēgt blakus klients ūdensvada
un/vai kanalizācijas tīklu, savstarpēji noslēgtā līguma un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
un tā pavadošo Ministru kabineta noteikumu noteiktajā kārtībā.
28. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta
mezglu izbūvēt normatīvajos aktos noteiktajā
vietā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut
Klientam to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā:

28.1. nekustamā īpašuma ūdensvada pagalma tīklos
ūdensvada akā, ja ir iespējams nodrošināt tehniskā risinājuma drošumu atbilstoši Būvniecības
likuma, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
un citu normatīvo aktu prasībām;
28.2. esošai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūvei,
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagrabā tiešā
ūdensvada ievada tuvumā;
28.3. ēkas vai būves iekštelpās, ja nekustamā īpašuma
ūdensvada pagalma tīklos ūdensvada aku nav
iespējams ierīkot, sakarā ar to, ka nav iespējams
panākt saskaņojumu ar zemesgabala īpašnieku
vai, ja tāda nav, – tiesisko valdītāju vai ar to inženiertīklu īpašnieku, kuru aizsargjoslas tiek skartas
vai starp kurām nav iespējams ievērot noteiktos
attālumus, vai, ja tāda nav, ar šo inženiertīklu
tiesisko valdītāju, kā arī ar attiecīgajām valsts un
pašvaldību institūcijām.
29. Pakalpojumu sniedzējs uzstāda komercuzskaites
mēraparātu ar diametru, kas atbilst Pakalpojumu
sniedzēja izsniegtajos tehniskajos noteikumos
izvirzītajām prasībām un ievērojot Klienta esošo
vidējo ūdens patēriņu vai Klienta sagatavotajā
būvprojektā, apliecinājuma kartē, paskaidrojuma
rakstā vai iesniegumā norādīto plānoto vidējo
ūdens patēriņu nekustamajā īpašumā.
30.	Klients atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai
bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem,
kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta
iegādi un uzstādīšanu, izņemot gadījumus, kad
komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās
vieta ir ārpus Klienta atbildības robežas. Izdevumu faktiskais apmērs ir pierādāms ar Pakalpojumu
sniedzēja grāmatvedības dokumentāciju par preces iegādi un darbu izmaksām un tie ir ietverami
Klientam nākamā mēneša sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu rēķinā, pēc
jauna komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas
darbu pabeigšanas.
III. Centralizētās ūdensapgādes sistēmas
	un centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas,
	lietošanas un aizsardzības prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība
un uzturēšana
31. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
31.1. bilancē esošie maģistrālie un sadalošie ūdensvada
tīkli līdz pirmajam aizbīdnim (ieskaitot) ielas sarkanās līnijas robežās līdz Klienta ievadam;
31.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens attīrīšanas iekārtas,
ūdens spiedienu paaugstinošas sūkņu stacijas,
ūdenstorņi, rezervuāri;
31.3. bilancē esošie maģistrālie un sadalošie kanalizācijas tīkli līdz tuvākai skatakai ielas sarkano līniju
robežās pie Klienta īpašuma robežas;
31.4. bilancē esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
centralizētās kanalizācijas sūkņu stacijas, maģistrālie kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
31.5. iepriekš minētajos apakšpunktos minēto centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās
skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un hidrantu plāksnītes;
31.6. Pakalpojumu sniedzēja bilancē esošie komercuzskaites mēraparāti.
32. Pakalpojumu sniedzēja apkalpes zonā var tikt
slēgts apkalpošanas līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras daļas uzturēšanu, kuras nav Pakalpojumu sniedzēja
īpašumā vai valdījumā, noslēdzot rakstveida
līgumu par pakalpojuma sniegšanu, kas nav
atzīstams par sabiedrisko ūdenssaimniecības
pakalpojumu, un kas tiek sniegts par samaksu,
kas noteikta pusēm vienojoties pakalpojuma
sniegšanas līgumā. Papildus pakalpojuma līgumā norāda Pakalpojuma sniedzēja tiesības
iekļūt apkalpes zonā esošās dzīvojamās un/
vai nedzīvojamās ēku telpu grupās (dzīvokļos)
ūdensapgādes inženierkomunikāciju un ūdens
patēriņa mērītāju apsekošanas un ekspluatācijas pārbaudei, iepriekš brīdinot Pakalpojumu
lietotāju.
33. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā
esošajiem tīkliem un būvēm ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas ar ierobežojumiem,
kas noteikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
34. Pēc saskaņošanas ar Klientu Pakalpojumu sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs jebkurā
laikā apsekot Klienta nekustamo īpašumu, lai
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pārliecinātos par ūdensapgādes un kanalizācijas
inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību
ekspluatācijas noteikumiem.
35. Gadījumā, ja Pakalpojumu sniedzējs konstatē
centralizētās ūdensapgādes un/vai centralizētās
kanalizācijas sistēmas drošas ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt
Klienta ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas.
36.	Klientam noteikti jāuzglabā savu, kā zemē, tā arī
ēkas iekšienē izveidoto ūdensvada un kanalizācijas iekārtu shēmas un izpildzīmējumi, kur norādīti
cauruļu diametri, dziļums, armatūras, ūdens patēriņa mērītāju un ūdens patēriņa mērītāja mezglu,
tajā skaitā komercuzskaites mēraparāta mezgla,
izveidošanas vietas.
37.	Klientiem, kam nav savu ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēmas vai izpildzīmējuma, jāsastāda inventarizācijas zīmējumi. Par izpildzīmējumiem var
izmantot apstiprināta projekta darba zīmējumus
(ar ienestām izmaiņām), kas saskaņoti ar Pakalpojumu sniedzēju.
38.	Klientam jānodrošina pastāvīga savu ūdensvada
tīklu uzturēšana un uzraudzība tīklu apkalpes robežu aktā norādītajā teritorijā, kas aptver:
38.1. regulāru ūdensvada tīklu apskati, lai brīdinātu Pakalpojumu sniedzēju par ūdens noplūdēm un tās
savlaicīgi novērstu;
38.2. tā apkalpes zonā esošo ūdensvada iekārtu (cauruļu, ūdens ūdens patēriņa mērītāju, lūku, aku, norādījumu plāksnīšu) bojāšanas, un appludināšanas
nepieļaušanu;
38.3. tā apkalpes zonā esošo ūdensvada iekārtu (cauruļu, ūdens patēriņa mērītāju, lūku, aku, norādījumu
plāksnīšu) attīrīšanu no atkritumiem, ledus un
sniega sanesumiem,
38.4. automātisku noslēgu vai aizbīdņu ierīkošanu kanalizācijas sistēmā, ja Klientam pagrabtelpās ir
izvietotas sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi,
duškabīņes, trapi, u.c.) un drenāžas ietaises;
38.5. ne retāk kā divas reizes gadā veic kanalizācijas
tīklu profilaktisko tīrīšanu;
38.6. pēc Pakalpojumu sniedzēja pamatota pieprasījuma izdara neplānotu kanalizācijas tīklu profilaktisko tīrīšanu;
38.7. ja Klienta tīklu apkalpes robežu aktā norādītajā
teritorijā esošo kanalizācijas tīklu aizsērējums var
ietekmēt vai ietekmē centralizētās kanalizācijas
sistēmu tīklu tehnisko stāvokli un sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu citiem Klientiem, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Klienta kanalizācijas tīklu tīrīšanu par Klienta līdzekļiem, ietverot veikto darbu
izmaksas pēc to faktiskajiem apmēriem Klientam
izsniedzamajos rēķinos.
39.	Klienta īpašumā vai valdījumā esošie ūdensvada
un kanalizācijas tīkli un būves (tai skaitā, komercuzskaites mēraparāta mezgls un kanalizācijas
kontrolakas, ūdens spiediena paaugstināšanas
iekārtas un kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas,
kas ierīkotas zemesgabala robežās) tiek izbūvētas, ekspluatētas un remontētas par Klienta
līdzekļiem.
40.	Klientam jāsagatavo tā apkalpes daļā esošie
ūdensvada tīkli un armatūra, tāpat arī komercuzkaites mēraparāta mezgls darbam ziemas
apstākļos.
41. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un atbildībā
esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
ekspluatē un remontē Pakalpojumu sniedzējs par
saviem līdzekļiem.
42. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina Klienta komercuzskaites mēraparāta mezglā, kas izbūvēts līdz
2016. gada 1. janvārim, komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu, Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā darba laikā, ja komercuzskaites mēraparāta
mezgls atbilst būvniecību regulējošo normatīvo
aktu un Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
un tā pavadošo Ministru kabineta noteikumu un
šo Noteikumu prasībām. Neatbilstības konstatēšanas gadījumā Klientam ir pienākums novērst
konstatētos trūkumus un nodrošināt komercuzkaites mēraparāta mezgla atbilstību komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Klients ar
Pakalpojumu sniedzēju var vienoties, ka Pakalpojuma sniedzējs par maksu veiks komercuzskaites
mēraparāta mezgla pārbūvi vai labiekārtošanu
(komercpakalpojums).
43. Vienošanās par komercuzskaites mēraparāta
mezgla pārbūvi nav uzskatāma par sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sastāvdaļu un ir
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apmaksājama papildus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumiem, saskaņā ar
Pakalpojumu sniedzēja aprēķinu.
3.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā
44. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
44.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas
būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
44.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apkalpojošā
personāla veselībai;
44.3. kurus kopā ar sadzīves notekūdeņiem var attīrīt
Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtās, ievērojot Pakalpojumu sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības
un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
44.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH
ir robežās no 6,5 līdz 8,5;
44.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas
skat-aku sienām (piemēram – tauki);
44.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas
nepārsniedz Pielikumā Nr. 1 noteiktās maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas.
45. Ja Klienta novadāmo notekūdeņu piesārņojums
pārsniedz Pielikumā Nr. 1 maksimāli pieļaujamās
koncentrācijas, tad:
45.1.	Klienta notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā, jābūt attīrītiem
vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka
netiek pārsniegtas piesārņojošo vielu maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Noteikumu Pielikumā Nr. 1;
45.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus,
Pakalpojumu sniedzējs var atļaut Klientam novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji attīrītus
notekūdeņus, ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un maksa par
piesārņošanu noteikta Pakalpojuma līgumā, un ja
piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām.
46.	Klienta pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma
rašanos novadāmajos notekūdeņos tehnoloģisku
avāriju gadījumā, kā arī ziņot par atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
47. Gadījumos, ja noteikumu 45. punktā minētais
piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos
notekūdeņos centralizētajā kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti
Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojumu sniedzēju,
un tas var izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā, notekūdeņu pārsūknētavas vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
darbības traucējumus, tad Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
48. Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Klienta nekustamajā
īpašumā, ja tiek konstatēts Pakalpojumu sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē
vai kanalizācijas tīklos paaugstināts notekūdeņu piesārņojums. Klientam nav tiesību aizliegt
paraugu noņemšanu.
49. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts
novadīt notekūdeņus, kuri satur:
49.1. prioritārās vielas, kuras atzītas par ūdens videi
īpaši bīstamām un kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
49.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida
vielas, kuras var veicināt uzliesmojošu maisījumu
rašanos centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
49.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas (SVAV);
49.4. skābes un citas vielas, kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda,
zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
49.5. radioaktīvas vielas;
49.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis,
grunti, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
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49.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un
krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un tml;
49.8. atmosfēras nokrišņu (sniega, lietus) notekūdeņus;
49.9. zemesgabala drenāžas notekūdeņus;
49.10. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, kuru
diametrs ir mazāks par 4 mm.
50. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt Klientam,
atkarībā no novadīto notekūdeņu piesārņojošo
vielu koncentrācijas, uzstādīt notekūdeņu priekšattīrīšanas ietaises, lai mazinātu piesārņojošo
vielu ietekmi uz vidi. Prasība obligāti tiek piemērota ražošanas notekūdeņiem. Priekšattīrīšanas
iekārtu neierīkošanas gadījumā, Klients atbild par
visiem zaudējumiem un sedz visas izmaksas, kas
saistītas ar notekūdeņu attīrīšanu līdz iekārtu uzstādīšanas brīdim, ievērojot normatīvajos aktos
noteikto Pakalpojumu lietotāju atbildību par centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu sastāva neatbilstību normatīvajos aktos
noteiktajām prasībām.
3.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu ekspluatācijai un aizsardzībai
51. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un valdījumā esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatē Pakalpojumu sniedzējs.
52.	Avārijas gadījumā Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs
jebkurā diennakts laikā brīvi piekļūt savā īpašumā
un valdījumā esošajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, kas atrodas zemes gabalu īpašnieku,
uzņēmumu un organizāciju teritorijā, avāriju novēršanai vai tās seku likvidēšanai, apsekošanai.
Pakalpojumu sniedzējam ir jāsakārto teritorija pēc
avārijas novēršanas.
53. Ja starp Klientu un Pakalpojumu sniedzēju rodas
strīds par īpašuma tiesībām uz ūdensvada un/vai
kanalizācijas tīklu daļu, Pakalpojumu sniedzējs
līdz strīda atrisināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pakalpojuma nodrošināšanai turpina ekspluatēt un lietot tikai tos centralizētos
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus,
par kuriem strīds nepastāv. Ja Pakalpojumu sniedzēja īpašumā un valdījumā esošie centralizētie
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas tīkli
nav pietiekoši pakalpojuma nodrošināšanai, pakalpojums netiek sniegts līdz strīda atrisināšanai
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
54. Jebkurai personai ir aizliegts:
54.1. novietot automašīnas un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
54.2. novietot virs ūdensvada vai kanalizācijas tīkliem
jebkādas pagaidu būves;
54.3. centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklu skatakās
izliet asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt
nokrišņu ūdeņus un gruntsūdeņus, kā arī izmest
cietos atkritumus vai citus priekšmetus;
54.4. nepiederošām personām veikt jebkādas darbības
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās
kanalizācijas sistēmās;
54.5. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes
un centralizētās kanalizācijas sistēmu tīklu
skat-aku vākus;
54.6. pirms komercuzskaites mēraparāta atstāt atvērtus iekšējās ūdensapgādes tīkla krānus, lai
novērstu ūdensapgādes cauruļvada aizsalšanu,
izņemot, ja ir saskaņojums par tādu rīcību ar
Pakalpojumu sniedzēju;
54.7. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
55. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu ar hidrantu, armatūras un
skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
56. Ja Klienta ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav hermētiski aizvērtas revīzijas (ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā
ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas
tīklus), un uzstādīti pretvārsti ir bojāti Klienta ēkas
iekšējie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli, vai
netiek ievērotas šo Noteikumu un būvnormatīvu
prasības, Klients ir atbildīgs par iespējamām sekām.
57. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā tikai Pakalpojumu sniedzēja
noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu par

šiem pakalpojumiem un Inčukalna novada domes
saistošo noteikumu noteiktajā kārtībā par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu.
58.	Klients ir pilnībā atbildīgs par savas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi un
darbību līdz piederības robežai. Ja Klients savām
vajadzībām izmanto vietējos ūdens avotus (artēziskos urbumus), šiem ūdensvada tīkliem jābūt
fiziski atvienotiem (ar gaisa spraugu) no centralizētajiem ūdensvada tīkliem. Klientam jāseko
savā īpašumā un valdījumā esošās ūdensvada un
kanalizācijas sistēmas un armatūras tehniskajam
stāvoklim, un jebkura noplūde nekavējoties jālikvidē par saviem līdzekļiem.
59. Ja Klients izmanto savu lokālo ūdens ieguvi (dziļurbums, spice, u.c.) un notekūdeņus novada kopējā kanalizācijas kolektorā viņam ir pienākums
iesniegt pakalpojumu sniedzējam tehnisko dokumentāciju, ūdens ieguves shēmu, sūkņu un citu
iekārtu tehnisko dokumentāciju un uzrādīt dabā
esošās iekārtas darbību.
60.	Objektiem, kuros tiek veikti rekonstrukcijas darbi,
kā arī objekta īpašnieka maiņas gadījumā, ja nav
kanalizācijas izvada izpilddokumentācijas, jāveic
cauruļvadu televīzijas inspekcija (caurskate) par
īpašnieka līdzekļiem un jāiesniedz Pakalpojumu
sniedzējam.
61.	Aizliegts atstāt atvērtas kanalizācijas skataku lūkas, izņemot avārijas situācijas vai remontdarbu
laikā. Avārijas situācijā vai remontdarbu laikā jāveic nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi,
uzstādot apzīmējumus un norobežojot teritoriju
ap atvērto lūku.
62.	Klientam piederošās ēkās ar pagraba telpām, kur ir
ierīkotas sanitārās iekārtas (izlietnes, sēdpodi, trapi
u.c.) un drenāžas sistēmas, aizliegts uzglabāt produktus un materiālās vērtības.
63. Ja Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis konstatē šo
Noteikumu un citu normatīvo aktu pārkāpumus,
Klienta vai Klienta pārstāvja klātbūtnē tiek sastādīts akts, norādot trūkumu novēršanas laiku.
Klienta atteikšanās parakstīt aktu neatbrīvo viņu
no atbildības un pienākuma novērst trūkumus.
64.	Klientam jānodrošina savā īpašumā un valdījumā
esošo pagrabu aizsardzību pret ūdens un kanalizācijas notekūdeņu applūšanu, nodrošinot tīklu hermetizāciju Klienta atbildības teritorijā.
65.	Klientam jāuzrauga ūdensvada pievada aizbīdņi
un aizbīdņa kapes, savas teritorijas robežās esošas ūdensvada un kanalizācijas ietaises (caurules,
ūdens patēriņa mērītājus, lūkas, skatakas, režģi,
norādījumu plāksnītes u.c.), nepieļaujot to bojāšanu, applūdināšanu un aizsalšanu, kā arī jāattīra no
atkritumiem, ledus un sniega skataku vāki. Jāseko, lai uzstādītās plombas netiktu noņemtas vai
bojātas, jānodrošina virszemes ūdeņu novadīšana
no skatakām.
66. Fiziskām un juridiskām personām, kas sabojājušas Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījuma
esošas ūdensvada un kanalizācijas sistēmas un
būves, nekavējoties jāziņo par to Pakalpojumu
sniedzējam, bojājumi jānovērš pašu spēkiem un
par saviem līdzekļiem Pakalpojumu sniedzēja
tehniskajā uzraudzībā.
67. Fiziskām un juridiskām personām pilnā apmērā jāatlīdzina Pakalpojumu sniedzējam zaudējumi par
bojātajām centralizētās ūdensvada un kanalizācijas sistēmām un būvēm, kā arī izdevumi šo tīklu un
būvju darbības atjaunošanai, ja tie radušies, Klientam pārkāpjot šo Noteikumu prasības.
68.	Klientam jānodrošina vienmērīga notekūdeņu daudzuma un sastāva novadīšana centralizētās kanalizācijas sistēmas tīklos visas diennakts laikā. Nepieciešamības gadījumos Klients ierīko ražošanas
notekūdeņu krājtvertnes.
69.	Klientiem, kuru nekustamajos īpašumos tiek veikta
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
vai pārtikas produktu ražošana, jābūt izbūvētiem
tauku uztvērējiem.
3.4.	Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
70. Ja Klienta komercuzskaites mēraparāta mezglā ir
apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā
ūdensvada un/vai Klienta teritorijā esošo hidrantu
darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Klients ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
71. Noņemt Noteikumu 70. punktā minēto plombu no
apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot uguns-
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72.

73.

dzēsības sistēmas pārbaudi. Klientam 24 stundu
laikā jāpaziņo Pakalpojumu sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas
pārbaudi un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojumu
sniedzēja vajadzībām. Izlietotais ūdens ugunsgrēka
dzēšanai ugunsdzēsības dienestam ir jāuzskaita un
2 dienu laikā pēc ugunsgrēka dzēšanas ir jāiesniedz
Pakalpojumu sniedzējam rakstveida atskaite ar
patērēto ūdens apjomu ugunsgrēka dzēšanai. Atskaites neiesniegšana tiks uzskatīta par saistošo
noteikumu neizpildi.
Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var
atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem,
ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts, atbilstoši
komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds
ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakalpojumu sniedzēja veikto aprēķinu. Hidranta lietotājs ir pilnībā
materiāli atbildīgs par ugunsdzēsības hidranta tehnisko stāvokli un darbību visā tā lietošanas laikā,
gan vasaras, gan ziemas periodā.

IV.
Sabiedriskā ūdenssaimniecības
	pakalpojuma līgumā ietveramie
	noteikumi, līguma slēgšanas,
	grozīšanas un izbeigšanas kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēgšanas procedūra
74. Lai nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kļūtu par Pakalpojumu sniedzēja
Klientu, nekustamā īpašuma īpašniekam vai
tiesiskajam valdītājam jānoslēdz Pakalpojuma
līgums par centralizēto ūdensvada un kanalizācijas sistēmu lietošanu.
75. Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju
slēdz:
75.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
75.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu
īpašnieku kopības pilnvarotā persona, attiecīgās
dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības
pilnvarots pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
75.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki)
vai kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem,
kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu,
vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
75.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai
kāds no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas
pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
75.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības
pakalpojumus būvniecības laikā;
76. Pakalpojuma līguma sagatavošanai, Pakalpojuma
līguma slēdzējs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam
iesniegumu, norādot līguma slēgšanai nepieciešamās Pakalpojumu sniedzēja noteiktās ziņas un
pievienojot sekojošo:
76.1. fiziskām personām – ziņas no pases vai ID kartes;
76.2. juridiskām personām – izziņa no Uzņēmuma
reģistra par paraksta tiesīgajām personām, par
maksātnespējas, likvidācijas vai reorganizācijas procesa esamību vai neesamību, par saimnieciskās darbības esamību vai tās apturēšanas
faktu, bankas rekvizīti, pilnvara, ja Pakalpojuma līgumu parakstīs persona, kas nav juridiskās personas amatpersona jeb paraksta tiesīgā
persona;
76.3. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma līguma slēdzēju (zemesgrāmatas akts, pirkšanas un
pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma
tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā
stājies tiesas spriedums, mantojuma apliecība u.c.);
76.4. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas
veidu;
76.5. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par Pakalpojuma
līguma slēgšanu;
76.6. ja Pakalpojuma līgumu paraksta pilnvarota fiziska
persona un šis pilnvarojums neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina šīs fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
76.7. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par
vietējo ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu de-
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centralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma
līguma slēdzējam tādas ir;
dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopības) lēmumu
gadījumā, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku kopība) ir
nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par
saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams Pakalpojuma līguma noslēgšanai, apsekot
nekustamā īpašuma iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka
iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai
situācijai un tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma
noslēgšanai.
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs pirms
Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojumu sniedzēju, ja tas tehnoloģiskajos procesos
izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā procesā
rodas normatīvajos aktos definētās prioritārās vai
bīstamās vielas vai to grupas, par kurām sniegta
detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikšanai, un kuras var
tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
Ja Pakalpojuma līguma slēdzējs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis Pakalpojumu
sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu
fiksēšanai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas dokumentu (piemēram, rādījumu nodošanas–pieņemšanas aktu),
Pakalpojuma līguma slēdzējam norēķini par
ūdenssaimniecības pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojumu sniedzēja pēdējo konkrētajā īpašumā
uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.
Gadījumā, ja, apsekojot nekustamo īpašumu tiek
konstatēts, ka nekustamajā īpašumā ir bijis ierīkots
ūdens patēriņa mērītājs, par kura esamību nebija
paziņots Pakalpojumu sniedzējam, Pakalpojuma
lietotājam ir jāveic norēķins par sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, saskaņā ar apsekotā ūdens patēriņa mērītāja rādījumiem.
Gadījumā, ja Pakalpojumu līguma slēgšanas procedūras ietvaros, apsekojot nekustamo īpašumu
tiek konstatēts, ka nekustamajā īpašumā ir lietoti
sabiedriskie ūdenssaimniecības pakalpojumi pirms
Pakalpojumu līguma noslēgšanas, Pakalpojumu
līguma slēdzējam pirms pakalpojuma līguma noslēgšanas ir jāveic norēķins par sabiedriskajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem, ievērojot nekustamā īpašumā deklarēto personu skaitu un
ūdens patēriņa normu komercuzskaitei par visu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas periodu līdz Pakalpojumu līguma noslēgšanas
brīdim.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Pakalpojuma
līguma slēdzējam pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas, bet ne ilgāk
kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no rakstveida iesnieguma saņemšanas no Pakalpojumu saņēmēja par
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un Pakalpojuma līguma slēgšanu.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot
Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:
1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojumu sniedzēja
pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām;
nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojumu sniedzēju par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi;
nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai
kanalizācijas izvada tehniskais stāvoklis atbilst
ekspluatācijas prasībām.
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā, Pakalpojumu sniedzējs nosūtītajā rakstveida paziņojumā norāda datumu un
laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana Pakalpojuma līguma slēdzēja
nekustamajam īpašumam un pievieno aprēķinu par
Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras laikā
sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem,
kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā Pakalpojuma
līguma slēdzējam uz Pakalpojumu sniedzēja rakstveida paziņojumā norādīto bankas kontu.
Pakalpojuma līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu iesniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojumu sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma līguma
slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpo-

2017. gada oktobris
86.

87.

87.1.
87.2.
87.3.
87.4.
87.5.
87.6.
87.7.
87.8.
88.

89.

90.

91.

92.

93.

juma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
Jaunbūvēto un atjaunoto objektu īpašniekam jānoslēdz Pakalpojuma līgums pirms ūdensvadu un/
vai kanalizācijas tīklu ekspluatācijas uzsākšanas.
Ja jaunizbūvētais vai pārbūvētais objekts pēc
nodošanas ekspluatācijā atbilstoši tehniskajam
projektam var tikt sadalīts dzīvokļu īpašumos
vai atsevišķās nedzīvojamās telpās, Pakalpojuma
līguma slēdzējs pirms līguma slēgšanas par to
brīdina Pakalpojumu sniedzēju.
Pakalpojuma līgumā papildus citos normatīvajos
aktos noteiktajam iekļaujamas vismaz šādas ziņas
un nosacījumi:
informācija par piederības robežu;
informācija par līdzējiem;
sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un
izmantošanas mērķis;
adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
Pakalpojuma līguma un pakalpojuma sniegšanas
sākuma datums (ja tie nesakrīt);
maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/–iem;
pakalpojumu uzskaites kārtība;
līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.
Ja ir notikusi nekustamā īpašuma, kas ir pievienots
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošajai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai,
īpašnieka vai valdītāja maiņa, jauns Pakalpojuma
līgums tiek noslēgts pēc iepriekšējā Klienta rakstiska atteikuma saņemšanas un finansiālo saistību
nokārtošanas, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu
laikā skaitot no īpašnieku, valdītāju vai lietotāju
maiņas darījuma spēkā stāšanās brīža. Jaunajam
nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam ar
iesniegumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu
piegādes līguma noslēgšanu ir jāiesniedz pieņemšanas nodošanas akts, kurā fiksēti komercuzskaites mēraparāta rādījumi uz nekustamā īpašuma nodošanas brīdi, komercuzskaites mēraparāta maiņas
gadījumā akts par iekārtas maiņu, kurā atspoguļota
informācija par demontētā komercuzskaites mēraparāta numuru, rādījumu un demontāžas datumu,
un jaunā komercuzskaites mēraparāta numuru, uzstādīšanas datumu un rādījumu uzstādīšanas brīdī.
Iebildumi par Pakalpojumu sniedzēja izrakstīto rēķinu Klientam jāiesniedz rakstiskā veidā 15 (piecpadsmit) dienu laikā no rēķina sastādīšanas dienas.
Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas
pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojumu
sniedzējs veic korekcijas par iepriekšējo periodu,
ne vairāk kā par 3 (trīs) mēnešiem, ietverot sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu
pārrēķinu nākamā perioda rēķinā. Klients ir atbildīgs par savlaicīgu informācijas iesniegšanu, kas
skar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
aprēķinu, uzņemoties visas tiesiskās sekas un riskus nesavlaicīgas vai nepamatotas informācijas
iesniegšanas gadījumā.
Ražotāja un/vai verificētāja, kalibrētāja noteiktās
komercuzskaites mēraparāta neprecizitātes robežas, ko nosaka tā tehniskie rādītāji, nevar būt par
pamatojumu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu pārrēķinam.
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs veikt Klienta iesniegto datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos
komercuzskaites mēraparāta rādījumus par Klientam sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu daudzumu un, ja tiek konstatēta neatbilstība Klienta
iesniegtajiem datiem, Pakalpojumu sniedzējs veic
pārrēķinu, un Klients veic samaksu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
Ja personai ir parādi par ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojumu
sniedzēja tās īpašumā vai valdījumā esošajos
nekustamajos īpašumos un šī persona vēlas
ar Pakalpojumu sniedzēju noslēgt līgumu par
pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu
(drošības naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties
slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi
ar Pakalpojumu sniedzēju vienošanos par minēto parādu nokārtošanas kārtību.
Sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma
kontrolei Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to
Klientam vai, ja kontrolmēraparāts tiek uzstādīts
Klienta atbildības robežās, saskaņojot ar Klientu.
Klients nav tiesīgs traucēt Pakalpojumu sniedzējam
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veikt kontrolmērījumus.
Pakalpojumu sniedzējs nosaka kontroles mērījumu
periodu. Ja starpība starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem
un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par
20%, turpmākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs)
mēnešus, veic pēc kontroles mēraparāta. Minētajā laika periodā Pakalpojumu sniedzējs un Klients
vienojas par patērētā ūdens daudzuma uzskaites
turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja tas nepieciešams.
95. Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei tiek piemērota gadījumos, kad nekustamajā īpašumā nav ierīkots komercuzskaites mēraparāts vai komercuzskaites mēraparātam beidzies verifikācijas termiņš,
tas ir noņemts vai bojāts.
96. Līdz komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei,
Klienta īpašumā esošo ūdens patēriņa mērītāju verifikācija vai nomaiņa tiek veikta par Klienta finanšu līdzekļiem, pieaicinot Pakalpojuma sniedzēja pārstāvi.
4.2. Pakalpojuma līguma grozīšanas kārtība
97. Pakalpojuma līgumu var grozīt, abām pusēm par to
rakstiski vienojoties.
98. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski
groza Pakalpojuma līguma noteikumus, Pakalpojuma līguma noteikumi tiek piemēroti un
izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
99. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma līgumā iekļauto Tīklu apkalpošanas robežu aktu, Pakalpojumu sniedzējs sagatavo aktuālo
Tīklu apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Klientam. Aktuālais Tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 1 (viena) mēneša
laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Klientam.
4.3. Pakalpojuma līguma izbeigšanas kārtība
100. Pakalpojuma līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
100.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
100.2. Pakalpojuma līgums, 30 dienu iepriekš rakstiski brīdinot, tiek izbeigts pēc Klienta pieprasījuma;
100.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 101. punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojumu sniedzējs;
100.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
100.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma
atsavināšanas brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
101. Pakalpojumu sniedzējs var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:
101.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai
valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis,
bet Klients paziņojumu par Pakalpojuma līguma
izbeigšanu nav iesniedzis;
102.2.	Klientam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram,
no pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma
līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
102.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
102.4. Ja Klients ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto
ūdensapgādes izmantošanas mērķi;
102.5. ja Klients vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojumu sniedzējam nav iesniedzis informāciju par
lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par
94.

ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu un
nav atbildējis uz Pakalpojumu sniedzēja rakstisko
brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu;
102.6. ja Klienta īpašumā vai valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā tiek konstatēta patvaļīga (patvarīga) sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
lietošana;
102.7. Ja Klienta īpašumā vai valdījumā tiek konstatēts
nelegāls pieslēgums, kas apiet komercuzskaites
mēraparāt mezglu, Pakalpojuma sniedzējs nekavējoties veic nelegālā pieslēguma, apvadlīnijas
vai pievada demontāžu, piedzenot no Klienta demontāžas izmaksas un aprēķina kompensāciju par
ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.
103. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus.
104. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts, Klienta pienākums ir veikt galīgo norēķinu Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem
V.
Administratīvā atbildība
	par noteikumu pārkāpšanu
105. Par Noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām – līdz 350 EUR; juridiskām personām – līdz
1400 EUR.
106. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences robežās ir
tiesīgas šādas amatpersonas:
106.1. pašvaldības policijas amatpersonas;
106.2. Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības
sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas
pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
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107.	Administratīvos protokolus izskata pašvaldības
Administratīvā komisija.
108.	Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.
VI. Noslēguma jautājumi
109. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā izdevumā “Novada Vēstis”.
110.	Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi atcelt Inčukalna novada domes 2015. gada 19. augusta saistošos noteikumus Nr. 8/2015 (protokols Nr. 14–13.§)
„Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas noteikumi Inčukalna novadā”.
111. Nekustamajos īpašumos, kuros nodarbojas ar sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai
pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas
tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 3 (trīs) mēnešu
laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
112. Līdz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un
šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto
Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo aktu regulējumu un šiem noteikumiem.
Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Klientam un
Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma līguma pārslēgšanu jaunā
redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma pārslēgšanas jaunā redakcijā, pretrunu gadījumos ir
piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta ceturtās daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma
līguma noteikumi un šie noteikumi.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
1. pielikums saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2017

Sadzīves notekūdeņus raksturojošie parametri
Viela

Koncentrācija (mg/l)

Kopējās suspendētās vielas
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis
Dzīvsudrabs
Kadmijs
Varš
Niķelis
Svins
Hroms
Cinks
Naftas produkti
Tauki

450
350
740
23
80
0,05
0,2
0,5
1,0
0,5
0,5
2,0
0
30

2. pielikums saistošajiem noteikumiem Nr. 9/2017
Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei, ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts
Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas
labiekārtojuma pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī
(vidēji gadā), l/dn

1

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar
centralizēto karstā ūdens apgādi vai vietējo karstā ūdens apgādi

200

2

Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizētā aukstā ūdens apgāde, bez centralizētās kanalizācijas notekūdeņu
novadīšanas

90

Nr.

Saistošo noteikumu Nr. 9/2017 paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 11.punktu un trešo daļu pašvaldībai ir tiesības
izdot saistošos noteikumus autonomās funkcijas - komunālo pakalpojumu organizēšanas izpildes, kā arī pašvaldības inženierkomunikāciju infrastruktūras aizsardzības nodrošināšanai.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtā daļa nosaka, ka vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz
kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas noteikumus.
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt savstarpējās attiecības starp Inčukalna novada ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem
un novada ūdensapgādes un kanalizācijas lietotājiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas jomā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumi nosaka ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Inčukalna novada administratīvajā teritorijā, kā arī
regulē centralizēto ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas un aizsardzības jautājumus, kā arī nosaka atbildību par noteikumu
pārkāpšanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Ietekmes uz budžetu nav.

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

Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā – pakalpojuma lietotājiem
un pakalpojuma sniedzējiem.

5. Informācija
par administratīvajām procedūrām

Saistošajos noteikumos ir noteikta kārtība, kas ir tiesīgs kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpuma protokolu,
kā arī ir noteikta sūdzību iesniegšanas kārtība.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.
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jubilāri

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai,
Mazus brīnumus ikdienā un lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus,
Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību
pret pasauli aiz loga...
Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic
oktobrī dzimušos Inčukalna novada iedzīvotājus!

vangažu kultūras nams
• 13. oktobris plkst. 10.00 Valmieras kinostudijas izrāde bērniem „Rotaļlietu stāsts”. Ieeja 3,50 eiro.
• 15. oktobris plkst. 17.00 kinofilma bērniem „Vectēvs, kas bīstamāks par
datoru”. Ieeja 3 eiro.
• 27. oktobris plkst. 17.00 pirmsskolas vecuma bērnu festivāls „Sanāciet,
sadziediet Inčukalna novadā!”.

inčukalna tautas nams
• 13. oktobris plkst. 18.30 Valmieras kinostudijas izrāde bērniem „Rotaļlietu stāsts”. Biļetes var iegādāties Tautas namā un bibliotēkā iepriekšpārdošanā. Pirms izrādes – 5 eiro.
• 20. oktobris plkst. 18.30 kinofilma bērniem „Vectēvs, kas bīstamāks
par datoru”. Ieeja 3 eiro.

Palīdzi noskaidrot
ģimenei draudzīgāko pašvaldību!
No šā gada 2. līdz 31. oktobrim vietnē www.vietagimenei.lv
ikviens iedzīvotājs var novērtēt vienas, divu vai pat trīs pašvaldību sniegto atbalstu ģimenēm dažādās jomās. Balsot
var ne tikai par tām pašvaldībām, kas piedalās konkursā,
bet arī par jebkuru citu pašvaldību. Šis balsojums gan netiks
ņemts vērā konkursā, bet noderēs pašvaldībām atbalsta pasākumu plānošanā, jo anketā iespējams iesniegt arī ierosinājumus par to, kādu atbalstu ģimenes no pašvaldības vēlas
saņemt. Lai sniegtu vērtējumu, ir nepieciešams reģistrēties ar
savu „Facebook” vai „Draugiem.lv” profilu vai e-pasta adresi.

2017. gada oktobris

Lasīšanas veicināšanas programmas
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”
ekspertu ekskursija
10. oktobrī Vangažu pilsētas bibliotēkas un Inčukalna novada bibliotēkas
labākajiem „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” ekspertiem tika organizēta izbraukuma ekskursija uz Latvijas
Nacionālo bibliotēku.
Ekskursijas dalībnieki apmeklēja
Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgo ekspozīciju „Grāmata Latvijā”, kas ir stāsts par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā.
Piedalījās izzinošā radošajā darbnīcā
„Virtakas klase”, kur, iedvesmojoties
no Virtakas ieža un citām senajām
Latvijas rakstu zīmēm, darbnīcas dalībnieki izstrādāja un uzzīmēja savas
dzimtas aizsardzības zīmi. Paldies
visiem programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ekspertiem par
čaklu lasīšanu un iesaistīšanos bibliotēkas pasākumos!

Inčukalna frisbija komanda
noslēdz āra sezonu

Septembra otrajā pusē Inčukalna altimet-frisbija komanda „WildCats” ar
īpašu treniņu noslēdza aktīvi aizvadīto
2017. gada āra sezonu, dodoties nelielā
pauzē, lai ar jauniem spēkiem oktobrī
sāktu treniņus telpās.

Uz pirmās pilnās āra sezonas pēdējo treniņu bija aicināti arī komandas
dalībnieku draugi un vecāki, lai visus
tuvāk iepazīstinātu gan ar frisbiju,
gan komandā valdošo garu. Kuplais
dalībnieku skaits ļāva sarīkot nelielu
turnīru, kurā, spītējot lietum, cīnījās 3
komandas: „Kaķēni”, „Trakās eņģes”
(abās startēja jaunieši) un „Vecie” –
pieaugušie komandas spēlētāji un jauniešu vecāki. Pēdējie izrādījās pārāki
un pēc divām uzvarām priecājās par
pirmo vietu. Bet noslēgumā komandas
treneris Vadims Geža bija sagatavojis
gan dažus pārbaudījumus, gan balvas.

Āra sezonas noslēguma pasākums ļāva
atskatīties uz Inčukalna „Wild-Cats”
un biedrības „Spirit of the Game” šajā
laika posmā paveikto. Šī gada vasaras
sezonas sākumā „WildCats” piedalījās
ikgadējā Latvijas Frisbija čempionātā jauktajā grupā, izcīnot sesto vietu.
Savukārt sezonas izskaņā, septembra
pirmajās dienās, vējainajā Ventspils
pludmalē piedalījās pirmo reizi rīkotajā
Latvijas Pludmales frisbija čempionātā. Taču starp šiem abiem turnīriem
biedrība „Spirit of the Game” kopā ar
Inčukalna frisbija komandu „WildCats”
Inčukalna novada svētku ietvaros ar
Inčukalna novada pašvaldības projekta
„Novadnieki novadam” atbalstu sarīkoja frisbija dienu, kuras laikā vietējiem
iedzīvotājiem un viesiem bija iespēja
iepazīties ar dažādiem frisbija veidiem.
Noslēdzot 2017. gada āra sezonu,
Inčukalna frisbija komandas „WildCats”

dalībnieki izvēlējās sezonas vērtīgāko
spēlētāju. Balvu – aizsargķiveri – saņēma Druvis Reiniks, kurš sevi lieliski
parādīja abās Latvijas mēroga sacensībās. Tā turpmāk būs ceļojošā balva,
kas pēc katra turnīra tiks piešķirta vērtīgākajam komandas spēlētājam.
Vasara ir beigusies, taču frisbijs gan
ne – komanda pēc neliela pārtraukuma oktobrī atsāk treniņus un aicina
pievienoties ikvienu interesentu, arī
tādus, kuri līdz šim frisbija disku ir
vien redzējuši. Treniņi notiek Inčukalna
Sporta kompleksa zālē piektdienu un
svētdienu vakaros 19.00.
Ar „WildCats” aktivitātēm iepazīstieties www.facebook.com/frisbijs, ja
ir kādi jautājumi, komandas treneris
Vadims Geža (tālr. 29444203) uz tiem
labprāt atbildēs.
Līga Kuzmina

