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Inčukalna gudrona dīķu sanācijā
panākts ievērojams progress

Kopš darbu uzsākšanas 2018. gada
februārī pilnsabiedrība „Inčukalns
eko” no Inčukalna Dienvidu dīķa ar
ekskavatoriem ir izsmēlusi un pārstrādājusi sekundārajā kurināmajā
vairāk nekā 22 500 tonnas sērskābā
gudrona, kas ir vairāk nekā 70% no
kopējā apjoma. No Ziemeļu dīķa ir izrakts viss smilts–gudrona maisījums
vairāk nekā 10 000 tonnu apmērā.
Darbi norisinās saskaņā ar plānoto
darbu grafiku.

Ņemot vērā projekta nozīmīgumu un
sabiedrības lielo interesi, 10. oktobrī
Inčukalna novadā, sērskābā gudrona
Dienvidu un Ziemeļu dīķa teritorijā,
norisinājās publisks pasākums, kuru
organizēja Valsts vides dienests sadarbībā ar pilnsabiedrību „Inčukalns
eko”. Pasākumā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Juris Pūce, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, pārstāvji no vides organizāci-

jām un Inčukalna novada iedzīvotāji.
No Dienvidu dīķa sērskābais gudrons tiek izsmelts ar ekskavatoriem
un pēc tam neitralizēts, sajaucot ar
neitralizācijas piedevām. Pēc neitralizācijas, samaisot neitralizētā
gudrona masu ar koka skaidām un
sasmalcinātu šķeldu, tiek sagatavots sekundārais kurināmais. Tas tiek
transportēts uz SIA „Schwenk Latvija” rūpnīcu Brocēnos, lai to izmantotu
cementa ražošanai. Kopumā utilizēti

jau aptuveni 40% no kopējā prognozējamā sekundārā kurināmā apjoma.
Pārējais sekundārais kurināmais tiek
uzkrāts noliktavās.
Sanācijas darbu ietvaros tika veikta gudrona emulsijas neitralizācija
un izvešana operatoram attīrīšanai.
Šobrīd neitralizēta un attīrīta gudrona emulsija vairāk nekā 3500 tonnu apjomā, kā arī attīrīti piesārņotie
notekūdeņi vairāk nekā 1700 tonnu
apjomā. Patlaban uzsākti Dienvidu
dīķa tilpnes pamatnes neitralizācijas
un homogenizācijas pasākumi. Tāpat
tiek veikts nepārtraukts virszemes,

pazemes ūdeņu un gaisa monitorings.
Lai novērstu turpmāku piesārņojuma
izplatību ārpus Ziemeļu dīķa teritorijas, ir izbūvēta 461 m gara rievsiena,
dziļumā sasniedzot morēnas slāni. Turpmāko mēnešu laikā plānots
pabeigt visus darbus Ziemeļu dīķa
teritorijā. Pavasarī tiks veikti apzaļumošanas darbi. Tāpat kā Dienvidu
dīķī, arī Ziemeļu dīķī tiek veikts nepārtraukts virszemes, pazemes ūdeņu un gaisa monitorings.
Maruta Bukleviča, n
Valsts vides dienests

Lāčplēša dienas 100. gadadienai veltītie pasākumi

Inčukalna novadā

11. NOVEMBRĪ VANGAŽOS
„MĒS LATVIJAI – SAVAI PILSĒTAI”:

→ plkst. 16.30 svinīgs brīdis un Inčukalna novada pašvaldības pārstāvju uzrunas

pie Vangažu vidusskolas;
→ plkst. 16.40 lāpu gājiens no Vangažu vidusskolas pa Meža ielu, Siguldas ielu,
Vidzemes ielu līdz Vangažu Kultūras namam (līdzi aicinām ņemt lāpas);
→ plkst. 17.00 Zemessardzes pārstāvja svētku uzruna, militārā displeja prezentācija (iespēja aplūkot un pielaikot zemessarga individuālo ekipējumu);
→ plkst. 17.20 dokumentālā filma par Zemessardzi, pēc tam saviesīgas sarunas
un iespēja baudīt tēju.

11. NOVEMBRĪ INČUKALNĀ
„LĀČPLĒŠA DIENAS SIMTGADES GODINĀŠANA”:

→ plkst. 17.00 svētku pasākums Inčukalna pamatskolā;
→ plkst. 17.30 lāpu gājiens no Inčukalna pamatskolas uz Inčukalna Vecajiem

kapiem;
→ plkst. 17.45 piemiņas brīdis un varoņu godināšana pie pieminekļa Raganas
kaujā kritušajiem (aicinājums: pieminēt tuviniekus
pateicībā par viņu dzīvi un mūsu šodienu ar svecīšu aizdegšanu
Inčukalna Vecajos kapos);
→ no plkst. 18.30 Gaismas svētki pie Inčukalna vecā pasta:
• multimediāls stāsts par Brīvības cīņām Inčukalnā un latviešu strēlnieku
gaitām,
• Antas Eņģeles koncerts,
• ugunskuri un pateicība par izcīnīto brīvību pirms 100 gadiem.

LEPOSIMIES AR LATVIJU UN SVINĒSIM LĀČPLĒŠA DIENU KOPĀ!
Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Materiāli informatīvos nolūkos var tikt publicēti novada tīmekļvietnē, informatīvos izdevumos vai sociālajos tīklos!
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NOVADA VĒSTIS

2019. gada OKTOBRIS

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI SEPTEMBRĪ
Sēdes protokols Nr. 13 Inčukalna
novadā, Vangažos, Meža ielā 1,
2019. gada 18. septembrī
Par finansiālo atbalstu personai.
Dome nolemj: 1. piešķirt finansiālu
atbalstu 297,20 eiro apmērā sacensību dalības maksas un ceļa izdevumu
segšanai par personas dalību Eiropas
čempionāta frisbijā sacensībās Latvijas junioru frisbija izlases sastāvā;
2. piešķirtā pašvaldības finansējuma
izmaksa tiek veikta no sportam paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties
uz trīspusējo pašvaldības, individuālā
sportista un biedrības „Latvijas Frisbija federācija” noslēgto līgumu un saskaņā ar rēķinu.
Par finansiālo atbalstu personai.
Dome nolemj: 1. piešķirt finansiālu
atbalstu 297,20 eiro apmērā sacensību
dalības maksas segšanai par personas
dalību Eiropas čempionāta frisbijā sacensībās Latvijas junioru frisbija izlases sastāvā; 2. piešķirtā pašvaldības
finansējuma izmaksa tiek veikta no
sportam paredzētajiem līdzekļiem,
pamatojoties uz trīspusējo pašvaldības, individuālā sportista un biedrības
„Latvijas Frisbija federācija” noslēgto
līgumu un saskaņā ar rēķinu.
Par Irēnas Ikstenas apstiprināšanu
Inčukalna novada pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes māja „Gauja”” direktores amatā. Dome nolemj:
apstiprināt ar 2019. gada 23. septembri Irēnu Ikstenu Inčukalna novada
pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes māja „Gauja”” direktores amatā uz
pieciem gadiem.

Par telpu nomas līguma noslēgšanu
ar personu. Dome nolemj: 1. iznomāt personai pirmsskolas izglītības
iestādes „Jancis” aktu zāli muzikāli
attīstošajām nodarbībām pirmdienās
no plkst. 16.00 līdz 17.00, laika posmā no 2019. gada 18. septembra līdz
2020. gada 30. aprīlim; 2. maksa par
telpu nomu tiek noteikta 2,13 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
par vienu stundu.
Par telpu nomas līguma noslēgšanu
ar personu. Dome nolemj: 1. iznomāt
personai Vangažu vidusskolas aktu zāli
līnijdeju grupas nodarbībām ceturtdienās no plkst. 19.30 līdz 21.00, sākot no 2019. gada 18. septembra līdz
2020. gada 31. maijam; 2. maksa par
telpu nomu tiek noteikta 2,85 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli,
par vienu stundu.
Par dalību projektu konkursā ar
projektu „Vecās pasta ēkas jaunais
veidols”. Dome nolemj: 1. piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtā lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai un iesniegt projektu
„Vecās pasta ēkas jaunais veidols”,
rekonstruējot pašvaldības īpašumā
esošās ēkas daļas, kas atrodas Atmodas ielā 2-4, Inčukalnā, logus, durvis
un ieejas daļu, kā arī izveidojot apkures sistēmu; 2. projekta īstenošanai
nodrošināt finanšu līdzekļus priekšfi-

nansējuma un pašvaldības līdzfinansējuma segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nosakot, ka kopējais
projekta attiecināmais finansējums
ir 25 000,00 eiro (divdesmit pieci tūkstoši eiro, 00 centu), tai skaitā publiskais, t. i., valsts un Eiropas Savienības
atbalsta finansējums 22 500,00 eiro
(divdesmit divi tūkstoši pieci simti eiro,
00 centu) un pašvaldības līdzfinansējums 2500,00 eiro (divi tūkstoši pieci
simti eiro, 00 centu). Priekšfinansējums
un pašvaldības līdzfinansējums tiks
segts no Inčukalna novada pašvaldības 2020. gada budžeta līdzekļiem.
Par dalību projektu konkursā ar projektu „Aprīkojuma iegāde Vangažu
Kultūras nama pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai”. Dome
nolemj: 1. piedalīties izsludinātajā
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā lauku attīstības programmas 2014–2020. gadam
19.2. pasākuma „Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai un
iesniegt projektu „Aprīkojuma iegāde
Vangažu Kultūras nama pašdarbības
kolektīvu darbības nodrošināšanai”,
kura ietvaros paredzēta pārvietojama
kompozītmateriāla grīdas seguma un
pārvietojamu spoguļu iegāde Vangažu Kultūras namam; 2. projekta īstenošanai nodrošināt finanšu līdzekļus
priekšfinansējuma un pašvaldības
līdzfinansējuma segšanai no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nosakot,
ka kopējais projekta attiecināmais
finansējums ir 3600,00 eiro (trīs tūk-

stoši seši simti eiro, 00 centu), tai
skaitā publiskais, t.i., valsts un Eiropas Savienības atbalsta finansējums
3240,00 eiro (trīs tūkstoši divi simti
četrdesmit eiro, 00 centu) un pašvaldības līdzfinansējums 360,00 eiro
(trīs simti sešdesmit eiro, 00 centu).
Priekšfinansējums un pašvaldības
līdzfinansējums tiks segts no Inčukalna novada pašvaldības 2020. gada
budžeta līdzekļiem.
Par SIA „Rīgas apriņķa avīze” kapitāla daļu pirmpirkuma tiesību
izmantošanu. Dome nolemj: 1. atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz
Babītes novada pašvaldībai piederošajām SIA „Rīgas apriņķa avīze”
1075 (viens tūkstotis septiņdesmit
piecām) kapitāla daļām par kopējo
cenu 1075,00 eiro (viens tūkstotis
septiņdesmit pieci eiro, 00 centu);
2. Inčukalna novada domes kancelejai
nosūtīt lēmumu par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības Babītes
novada pašvaldībai.
Sēdes protokols Nr. 15 Inčukalna
novadā, Vangažos, Meža ielā 1,
2019. gada 23. septembrī
Par Inčukalna novada iedzīvotāju
aptaujas par administratīvi teritoriālo reformu rezultātiem. Dome
nolemj: 1. pieņemt zināšanai informāciju par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem, kas notika laikā no 2019. gada
22. augusta līdz 2019. gada 12. septembrim, kas tika organizēta ar mērķi
noskaidrot Inčukalna novada iedzīvotāju viedokli par iespējamo Inčukalna
novada apvienošanu ar citu novadu

administratīvajām teritorijām; 2. neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto
administratīvi teritoriālā iedalījuma
modeli, kas paredz Inčukalna pagasta,
Krimuldas, Mālpils un Siguldas novada
apvienošanu un par administratīvo un
attīstības centru noteikt Siguldu, bet
Vangažu pilsētas, Garkalnes, Ropažu,
Stopiņu novada apvienošanu un par
administratīvo un attīstības centru
noteikt Ulbroku, ņemot vērā aptaujā
piedalījušos Inčukalna novada iedzīvotāju vairākuma pausto noraidošo
viedokli par piedāvāto administratīvi
teritoriālā iedalījuma modeli; 3. nosūtīt Latvijas Republikas Saeimai, Ministru kabinetam un Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai
informāciju par lēmuma 1. punktā norādītajiem iedzīvotāju aptaujas rezultātiem to izskatīšanai un izvērtēšanai,
administratīvi teritoriālā iedalījuma
gala piedāvājuma veidošanai.
Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta „Gājēju ietves pārbūve
Krasta ielā, Gaujā, Inčukalna novadā” īstenošanai. Dome nolemj:
piešķirt papildu finanšu līdzekļus no
pamatbudžeta 37 937,98 eiro apmērā būvprojekta trešās daļas „Gājēju
ietves pārbūve Krasta ielā, III kārta”
īstenošanai.
Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu
(ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto) var iepazīties
Inčukalna novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.incukalns.lv sadaļā „Domes sēžu protokoli”.

SLUDINĀJUMI
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek
pārdots Inčukalna novada pašvaldībai
piederošais nekustamais īpašums, kas
atrodas „Meža mierā 1” dz. 5, Meža
Mierā, Inčukalna pagastā, Inčukalna
novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 44 kv. m platībā un kopīpašuma
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, zemes 440/3723 daļas. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona
tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000070475-5,
nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064
900 0661.
Īpašuma apskate iespējama, iepriekš
saskaņojot laiku ar Inčukalna novada
pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli, tālr. 26374223.
Izsole notiks 2019. gada 29. novembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada
domē Inčukalna novadā, Inčukalnā,
Atmodas ielā 4.
Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā
„Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
arī Inčukalna novada pašvaldībā Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā
no sludinājuma publicēšanas brīža līdz
2019. gada 29. novembrim plkst. 14.00.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 6000,00 eiro (seši tūkstoši eiro,
00 centu). Izsoles solis – 150,00 eiro
(viens simts piecdesmit eiro, 00 centu). Izsoles dalībniekiem nodrošinā-

jums 600,00 eiro un izsoles dalības
maksa 50,00 eiro apmērā iemaksājama līdz 2019. gada 29. novembrim
plkst. 14.00 ar norādi „Izsoles dalības
maksa un nodrošinājums, „Meža miers
1”, dz. 5” Inčukalna novada domes
kontā – AS „SEB banka”, LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X,
reģ. Nr. 90000068337 – vai Inčukalna
novada domes kasē Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, Inčukalna novadā, vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē Meža ielā
1, Vangažos, Inčukalna novadā.
Pretendentu pieteikšanās termiņš – no
sludinājuma publicēšanas dienas līdz
2019. gada 29. novembrim plkst. 14.00
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro nedēļu laikā no
izsoles norises dienas.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek
pārdots Inčukalna novada pašvaldībai
piederošais nekustamais īpašums, kas
atrodas „Meža mierā 2” dz. 4, Meža
Mierā, Inčukalna pagastā, Inčukalna
novadā, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma 42,3 kv. m platībā un kopīpašuma
domājamajām daļām no daudzdzīvokļu
mājas, zemes 423/3647 daļas. Nekustamais īpašums reģistrēts Rīgas rajona
tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000070430-4,
nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064
900 0640.
Īpašuma apskate iespējama, iepriekš

saskaņojot laiku ar Inčukalna novada
pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli, tālr. 26374223.
Izsole notiks 2019. gada 22. novembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada
domē Inčukalna novadā, Inčukalnā,
Atmodas ielā 4.
Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā
„Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
arī Inčukalna novada pašvaldībā Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā
no sludinājuma publicēšanas brīža līdz
2019. gada 22. novembrim plkst. 14.00.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 5000,00 eiro (pieci tūkstoši eiro,
00 centu). Izsoles solis – 150,00 eiro
(viens simts piecdesmit eiro, 00 centu).
Izsoles dalībniekiem nodrošinājums
500,00 eiro un izsoles dalības maksa 50,00 eiro apmērā iemaksājama līdz
2019. gada 22. novembrim plkst. 14,00
ar norādi „Izsoles dalības maksa
un nodrošinājums, „Meža miers 2”,
dz. 4” Inčukalna novada domes
kontā – AS „SEB banka”, LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X,
reģ. Nr. 90000068337 – vai Inčukalna
novada domes kasē Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, Inčukalna novadā, vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē Meža ielā 1,
Vangažos, Inčukalna novadā.
Pretendentu pieteikšanās termiņš – no
sludinājuma publicēšanas dienas līdz

2019. gada 22. novembrim plkst. 14.00
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Pirkuma maksas samaksa veicama divu kalendāro nedēļu laikā no
izsoles norises dienas.
SLUDINĀJUMS
TRANSPORTLĪDZEKĻA PĀRDOŠANAI PAR BRĪVU CENU
Tiek pārdota SIA „Vangažu namsaimnieks” piederošā kustamā manta – vieglais pasažieru transportlīdzeklis „VW Transporter” ar valsts
reģistrācijas Nr. GB 3453, VIN kods
WV2ZZZ70ZTH011791.
Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas
datums ir 15.08.1995., nobraukums –
375 672 km, sēdvietu skaits – septiņas,
motora tilpums – 1896 cm³, aprīkots
ar dīzeļdzinēju. Transportlīdzeklim nav
spēkā esošas tehniskās apskates.
Transportlīdzekļa nosacītā cena ir
700,00 eiro (septiņi simti eiro, 00 centu)
bez PVN. Transportlīdzekli var apskatīt
Gaujas ielā 6, Vangažos, SIA „Vangažu
namsaimnieks” pagalmā darba laikā,
dežurantu tālr. 67995261.
Pretendentiem, kuri vēlas pirkt transportlīdzekli, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019. gada 1. novembrim plkst. 17.00 jāiesniedz SIA
„Vangažu namsaimnieks” Izsoles komisijai (Gaujas iela 6, Vangaži) pieteikums
par transportlīdzekļa pirkšanu par
brīvu cenu. Pieteikumu var iesniegt arī,
nosūtot to pa pastu vai elektroniski uz

e-pasta adresi info@vnams.lv. Ja līdz
2019. gada 1. novembrim plkst. 17.00
transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu
cenu ir reģistrējies viens pretendents,
Izsoles komisija trīs darba dienu laikā
pieņems lēmumu par pretendenta atzīšanu par transportlīdzekļa pircēju un
izsniegs pretendentam izziņu par norēķinu veikšanu.
Ja līdz 2019. gada 1. novembrim
plkst. 17.00 ir reģistrēti vairāki pieteikumi transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu
cenu, starp šīm personām 2019. gada
6. novembrī plkst. 12.00 SIA „Vangažu
namsaimnieks” birojā Gaujas ielā 6,
Vangažos, tiks rīkota mutiska izsole ar
augšupejošu soli. Izsoles solis – 10,00
eiro (desmit eiro, 00 centu) bez PVN.
Pircējam pirkuma cenas samaksa būs
jāveic piecu darba dienu laikā pēc izziņas norēķinu veikšanai saņemšanas,
iemaksājot visu pirkuma maksu SIA
„Vangažu namsaimnieks” norēķinu kontā AS „Swedbank”, konta Nr.
LV82HABA0551035765351, ar norādi
„Transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, GB 3453, pirkuma maksa”.
Saņemt atsavināšanas noteikumus var
SIA „Vangažu namsaimnieks” birojā
Gaujas ielā 6, Vangažos, tālr. 67998694,
no informācijas publicēšanas brīža līdz
2019. gada 1. novembrim plkst. 17.00.
Atsavināšanas noteikumi elektroniski
pieejami SIA „Vangažu namsaimnieks”
mājaslapā www.vnams.lv sadaļā
„Iepirkumi”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2019. gada 18. septembrī

Inčukalnā
														

Nr. 6/2019
(protokols Nr. 13, 4. §)

Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu
Izdarīt Inčukalna novada domes
2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada
pašvaldības nolikums” (turpmāk –
saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1. papildināt saistošo noteikumu
6. punktu ar 6.9. apakšpunktu šādā
redakcijā:
„6.9. Inčukalna novada Vēlēšanu komisija”;
2. svītrot saistošo noteikumu
13.3. apakšpunktu.

Saistošo noteikumu Nr. 6/2019
„Grozījumi Inčukalna novada domes
2009. gada 15. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 1/2009
„Inčukalna novada pašvaldības
nolikums”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu
vienotu normatīvo regulējumu attiecībā uz vēlēšanu komisijas statusu,

ievērojot 2018. gada 17. maijā Saeimā
pieņemtos grozījumus Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un
vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, kas
stājās spēkā 13.06.2018., ar kuriem
precizēta 2. panta pirmā daļa, nosakot, ka vēlēšanu komisija ir pastāvīga
pašvaldības iestāde. Līdz minētajiem
grozījumiem vēlēšanu komisijas bija
pastāvīgas pašvaldību institūcijas.
2. Īss projekta satura izklāsts
Izmaiņas ir paredzētas, lai normatīvi

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2019. gada 22. maijā				

Inčukalnā

			

Nr. 4/2019
(protokols Nr. 8, 11. §)

Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles
kārtību Inčukalna novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu un Ministru kabineta
2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu,
kuras nav pievienotas Inčukalna novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;
1.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
1.3. prasību minimumu asenizatoriem;
1.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
1.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;
1.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanas un uzskaites kārtību;
1.7. decentralizēto kanalizācijas sistēmu
īpašnieku un valdītāju pienākumus;
1.8. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu;
1.9. ciemu, uz kura teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības.
2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu Inčukalna novada
administratīvās teritorijas iedzīvotājiem;
2.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
apsaimniekošanas (attīrīšanas, savākšanas,
transportēšanas), uzraudzības un kontroles
kārtību, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu.
3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašumā, valdījumā vai turējumā ir Inčukalna
novada ciemu un pilsētu teritorijās esošas
decentralizētās kanalizācijas sistēmas (izņemot saistošo noteikumu 4. punktu), kurās no-

tekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:
3.1. rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (bioloģiskās attīrīšanas iekārtas), kuras attīrītos notekūdeņus novada
vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/
diennaktī;
3.2. septiķus (mehāniskie notekūdeņu attīrītāji) – hermētiskās tilpnes (tvertnes), kas sadalītas ar starpsienām un darbojas pēc daļiņu
nosēšanās principa, novadot attīrītos notekūdeņus uz infiltrācijas zonu (filtrācijas lauku);
3.3. notekūdeņu hermētiskās krājtvertnes,
kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko
tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk – notekūdeņi un nosēdumi).
4. Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu
un reģistrēšanu” un šajos noteikumos noteiktās prasības neattiecas uz Inčukalna novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo
ciemu Indrāni Inčukalna pagastā, Inčukalna
novadā.
5. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini atbilst normatīvajos aktos ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā un citos normatīvajos aktos lietotajiem terminiem.
II. Pašvaldības kompetence decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un
uzskaites jomā
6. Inčukalna novada būvvalde nodrošina:
6.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveidošanu un uzturēšanu;
6.2. decentralizēto kanalizācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli.
7. Inčukalna novada PSIA „Vangažu avots”
nodrošina:
7.1. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par

asenizatoriem publicēšanu un asenizatoru
reģistra uzturēšanu;
7.2. decentralizētajās kanalizācijas sistēmās
uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu izvešanas
biežuma kontroli un uzraudzību;
7.3. informācijas sniegšanu decentralizēto
kanalizācijas sistēmu īpašniekiem un valdītājiem par uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
izvešanas kārtību un nepieciešamību uzglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu apliecinošu dokumentāciju. Par
decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu
saņemšanu pierādošu dokumentu kalpo noslēgts līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs attaisnojuma dokuments,
kurā uzrādīta pakalpojuma sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu,
pakalpojumu sniegšanas datums, darījuma
summa un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.
III. Minimālais biežums notekūdeņu un
nosēdumu izvešanai no decentralizētajām
kanalizācijas sistēmām
8. Pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Inčukalna novada sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju
sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vai
citām asenizatora norādītām speciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas vietām.
9. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no notekūdeņu hermētiskajām krājtvertnēm ir nosakāms saskaņā ar
šādu formulu:
9.1. ja īpašumā ir uzstādīti ūdens patēriņa
skaitītāji:
I = B/A, kur:

noregulētu to, ka Inčukalna novada
Vēlēšanu komisija ir pašvaldības izveidota iestāde.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu neietekmēs.
4. Informācija
par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

I – notekūdeņu krājtvertnes izvešanas biežums gadā (reizes);
B – notekūdeņu un nosēdumu daudzums pēc
ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem (m3/
gadā);
A – krājtvertnes tilpums (m3);
9.2. ja īpašumā nav uzstādīti ūdens patēriņa
skaitītāji:
I = B/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas krājtvertnes
izvešanas biežums gadā (reizes);
B – notekūdeņu daudzums, pieņemot, ka
vienas deklarētās personas ūdens patēriņš
ir 1,5 m3 mēnesī jeb 18 m3 gadā. Ja saskaņā
ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumā norādīto informāciju
īpašumā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits
ir lielāks nekā īpašumā deklarēto iedzīvotāju
skaits vai īpašumā nav deklarētas personas,
tiek ņemts vērā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju
skaits;
A – krājtvertnes tilpums (m3).
10. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir 1 (viena) reize
divos gados.
11. Minimālais nosēdumu izvešanas biežums
no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus un nosēdumus novada vidē un kuru kopējā jauda
ir mazāka par 5 m3/diennaktī, ir nosakāms,
ievērojot iekārtas ražotāja izdoto tehnisko
dokumentāciju vai instrukcijas par šo iekārtu
ekspluatāciju vai gadījumā, ja decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja rīcībā nav iekārtas sākotnējās tehniskās
dokumentācijas, saskaņā ar atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas
ekspluatācijas nosacījumiem.
12. Notekūdeņu un nosēdumu daudzuma
uzskaitē nav ņemams vērā izlietotā ūdens
daudzums, kas izmantots dārza vai piemājas
teritorijas laistīšanai, ja tā apjoms ir noteikts
ar šim nolūkam speciāli ierīkotu ūdens mēriekārtu.
IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
kontroles un uzraudzības kārtība
13. Inčukalna novada PSIA „Vangažu avots”
un Inčukalna novada būvvalde ir tiesīga:
13.1. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu saņemšanas faktu apliecinošo
attaisnojuma dokumentu esību un skaitītāju
rādītājus;
13.2. saskaņojot ar īpašnieku vai valdītāju,
piekļūt decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei;
13.3. pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu projektā piedāvātās izmaiņas neietekmē un neizmaina
kādas administratīvās procedūras.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrādes procesā netika veiktas.
A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā veicot tās
precizēšanu, pamatojoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;
13.4. pieprasīt atskaites par izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu no asenizatoru
reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.
14. Papildus saistošo noteikumu 13. punktam
PSIA „Vangažu avots” ir tiesības veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto
notekūdeņu un nosēdumu paraugu analīzes.
15. Izdevumus, kas saistīti ar decentralizētajā
kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un
nosēdumu paraugu analīzēm, sedz:
15.1. Inčukalna novada PSIA „Vangažu avots”,
ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu paraugu
analīzēs konstatēts, ka vidē novadāmie notekūdeņi atbilst saistošo noteikumu 1. pielikuma prasībām;
15.2. rūpnieciski izgatavotas decentralizētās
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (bioloģiskās
attīrīšanas iekārtas) sistēmas īpašnieks, ja
konstatēts, ka tajā attīrītie un vidē novadāmie notekūdeņi neatbilst saistošo noteikumu
1. pielikuma prasībām;
15.3. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks (izņemot saistošo noteikumu
15.2. apakšpunktā minētās iekārtas īpašnieks), ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu paraugu analīzēs konstatēts, ka notekūdeņi un
nosēdumi neatbilst pašvaldības saistošajos
noteikumos par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kārtību noteiktajām prasībām.
16. Ja Inčukalna novada PSIA „Vangažu
avots” vai Inčukalna novada būvvaldei ir
radušās šaubas par decentralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas prasību
ievērošanu un tās atbilstību normatīvo aktu
regulējumam, Inčukalna novada PSIA „Vangažu avots” vai Inčukalna novada būvvalde
ir tiesīga rakstiski pieprasīt decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam:
16.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās darbības pārbaudei;
16.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu
darbu izpildē, un iesniegt apliecinājumu par
iekārtas tehnisko stāvokli un norādījumus
tās turpmākai ekspluatācijai;
16.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu,
Turpinājums 6. lpp. 4
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„Vangažu namsaimnieks” vēlas veidot ciešāku sadarbību
ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
Dažu aukstu septembra dienu dēļ šoruden apkures sezona sākusies nedaudz
agrāk nekā citus gadus. Taču nereti
arī apkures sezonas laikā ir iedzīvotāji, kuri uzskata, ka siltums dzīvoklī
ir nepietiekams. Par šo un vēl citiem
aktuāliem jautājumiem uz interviju
aicināju SIA „Vangažu namsaimnieks”
(VN) valdes priekšsēdētāju Māri Keišu,
kurš sarunas laikā vairākkārt uzsvēra,
ka iedzīvotājiem ar savām problēmām
jāvēršas VN, lai apsaimniekotājs spētu palīdzēt, atrodot problēmas cēloni.
Patlaban iedzīvotāju komunikācija ar
VN vēl pieklibo.
Šoruden jau septembra pēdējās
dienās vietām tika pieslēgta apkure. Vai salīdzinājumā ar citiem
gadiem apkures sezona šogad sākusies agrāk?
Apkuri pieslēdzam, vadoties pēc laika
prognozēm un laikapstākļiem. Šogad
salīdzinājumā ar citiem gadiem apkure tika pieslēgta mazliet agrāk. Iepriekšējos gados iedzīvotāji, mēģinot
ietaupīt uz apkures rēķina, vēlējās,
lai siltums tiek pieslēgts maksimāli
vēlu. Šogad iedzīvotājus agrāk pieslēgties apkurei pamudināja septembra beigās piedzīvotās dažas aukstās
dienas. Iedzīvotāji izrādīja vēlēšanos
pēc siltuma, un mēs pieslēdzām.
Vangažu pilsētā siltumtrasēs siltums
ir vienmēr. Tā ir tikai un vienīgi mājas
iedzīvotāju izvēle, kad mājai pieslēgt
apkuri. Protams, ja ir vēss un mitrs
laiks un apkure netiek pieslēgta,
tad mājas piesūcas ar mitrumu un
izmirkst. Tādos gadījumos, lai mājas
izžūtu, ir vajadzīgi daži mēneši ar pa-

lielinātu apkures jaudu un gala rezultātā iedzīvotāji samaksā vairāk nekā
tad, ja apkure pieslēgta laikus.
Vai jaunā apkures sezona sākusies
bez problēmām? Visām mājām
siltums pieiet?
Mājām siltums tiek padots. Siltumtrase ir kārtībā, taču iztrūkst komunikācijas ar māju iedzīvotājiem
un arī māju iedzīvotāju atbildības.
Mūsu daudzdzīvokļu māju apkures
sistēmas ir tādas, kādas tās ir, tādēļ
namu pēdējo stāvu iedzīvotājiem, sākoties apkurei, ir jāatgaiso radiatori.
95% gadījumu māju iedzīvotāji to izdara, taču ir atsevišķas mājas gan
Gaujā, gan Vangažos, kur iedzīvotāji
to neizdara. Ja tas netiek izdarīts,
tad neuzsilst viss stāvvads un iedzīvotājiem dzīvokļos ir nepietiekams
siltums. Iespēju robežās VN palīdz
tiem iedzīvotājiem, kuri paši nespēj
atgaisot radiatorus, taču ir pietiekami
daudz tādu dzīvokļu, kuros mēs netiekam iekšā un kur nekas netiek darīts.
Turklāt pietiekamu siltumu dzīvokļos
nodrošina pareiza radiatoru izvēle un
pareiza to pieslēgšana. Nav nekāds
noslēpums, ka iedzīvotāji nesankcionēti pārbūvējuši apkures sistēmas,
ieliekot lielākus radiatorus, pieliekot
vairāk radiatoru, nekā paredzēts, vai
pieslēdzot tos nepareizi. Šādos gadījumos veidojas gaisa burbuļi, izmainās
cirkulācija un ir citas problēmas, kā
rezultātā viens dzīvoklis silst vairāk,
bet cits – mazāk. Iedzīvotājiem ir jāiesaistās problēmu risināšanā. Šobrīd
mums nereti nākas cīnīties ar sekām,
kuru cēloņus paši neesam radījuši.

Kādas ir prognozes,
vai siltumenerģijas tarifs
šajā apkures sezonā celsies?
Pēc manā rīcībā esošās informācijas,
siltumenerģijas tarifs paliks nemainīgs. Plānots, ka Vangažos drīzumā
testa režīmā varētu tikt palaista jaunā katlumāja, taču šobrīd joprojām
tiek kurināts ar gāzi. Ar gāzes katlu
viss ir kārtībā.
Kas jums kā apsaimniekotājam
sagādā rūpes?
Neskaidrības var atrisināt, ja mēs
par tām zinām, tādēļ varu teikt, ka
iztrūkst komunikācijas ar māju iedzīvotājiem. Daudzdzīvokļu māju tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, un
tikai sadarbībā ar iedzīvotājiem varētu izlemt, vai mājai veikt renovāciju,
vai veidot uzkrājumu remontdarbiem.
Iedzīvotājiem jāizrāda iniciatīva, un
mēs no savas puses varam sniegt
atbalstu.
Tāpat nereti rūpes sagādā iedzīvotāju nedisciplinētība, konkrēti – karstā
ūdens skaitītāju rādījumu neregulāra
nodošana, kas ietekmē izmaksas par
karstā ūdens cirkulāciju. Tāpat arī nesekošana līdzi skaitītāju verifikācijas
termiņam.
Kādi ir VN nākotnes plāni?
Tuvākajā nākotnē, kas, visticamāk,
varētu būt 2021. gads, vēlamies
pilnveidot individuālas sarunas ar katru daudzdzīvokļu mājas biedrību vai
mājas vecāko. Kā jau iepriekš minēju,
sarunas būtu par apsaimniekošanu,
uzkrājumu veidošanu, atbildību un
abpusēju saskaņotu, korektu darbī-

Inčukalna Tautas namā atklāta
izstāde „Brīvdienu eliksīrs”
Septembra pēdējās nedēļas nogalē,
pašā Miķeļdienas priekšvakarā, Inčukalna Tautas namā tika atklāta jauna
stājmākslas izstāde – „Brīvdienu eliksīrs”. Ar saviem darbiem mūs priecē
Daces Saulītes tēlotājmākslas studija,
piedāvājot aplūkot 11 autoru radošos
darbus. Savukārt katru sestdienu ir iespēja sanākt, lai gūtu pozitīvas emocijas, kopā gleznojot, baudot māksliniecisko gaisotni un mieru.
Kā pati D. Saulīte saka: „Glezniecība man palīdz nezaudēt laimes izjūtu.” Studija veiksmīgi darbojas jau
trešo gadu. Notiek arī plenēri dabā:
zelta rudens studijas Indrānu parkā
Inčukalna pagastā, braukts uz Rankas muižu Jaunpiebalgā, gleznota
Ungurmuižas parka apkārtne un tā
vēsturiskās ēkas u. tml. Pieredzes
braucieni notikuši gan uz Jēkabpils
mākslas galeriju „MANS’S”, gan Tallinas mākslas muzeju, izmantota arī
iespēja piedalīties skicēšanas nodarbībās Igaunijā „KUMU” mākslas mu-

zejā rīkotā projekta ietvaros. Tāpat
notikusi aktīva darbošanās „Goda
apļa” mākslas dienās 2019 Inčukalnā.
Studijas darbu pirmā izstāde bija
pirms diviem gadiem Inčukalna Tautas namā, un pamanāma izaugsme
varēšanā ir nenoliedzama. Studija atvērta radošumam, jaunām idejām un
interesentiem, kuri caur mākslu prie-

cājas par dzīvi un darbošanos kā tādu.
Izstādē piedalās: Līga Līduma, Evija
Keiša, Ramona Krišjāne, Dzintra Aļļe,
Māra Keiša, Modris Balodis, Gundega
Veide, Annija Veide, Kārlis Veide, Līga
Saulīte un Dace Saulīte. Apmeklētāji
laipni gaidīti aplūkot izstādi vēl pāris
mēnešus.
Iveta Rozentāle n

bu. Tas ir mans nākotnes plāns, kādā
formā VN būtu jāstrādā. Līdz šādai
sadarbībai mēs nonāksim pakāpeniski.
Vai pusotra gada lakā, kopš vadāt
VN, ir izdevies īstenot primāros
mērķus?
Viens no maniem galvenajiem mērķiem bija attīstīt daudzdzīvokļu māju
renovāciju Vangažos. Uzskatu, ka šis
ritenis ir iegriezts un tas ies. Tāpat
mana vēlme, sākot strādāt VN, bija
sakārtot uzņēmuma saimniecību, jo
tā gan valsts, gan pašvaldību uzņēmumos, manuprāt, pieklibo. Arī šim
procesam ir pozitīvs virziens. Uzskatu, ka VN ir perspektīvs uzņēmums

ar profesionāliem un uzticamiem darbiniekiem. Kolektīvā valda pozitīva
gaisotne un vēlme strādāt novada
iedzīvotāju labā.
Kādi ir jūsu nākotnes mērķi
attiecībā uz VN?
Mans mērķis ir turpināt attīstīt uzņēmuma darbību, savukārt primārs uzdevums uzņēmumam ir turpināt nodrošināt domes deleģētās funkcijas
(apkuri, apsaimniekošanu novadā).
Paralēli tam gribam paplašināt sniedzamo pakalpojumu klāstu.
Aila Ādamsone,n
sabiedrisko attiecību speciāliste

Atklāta mākslinieces
Daigas Segliņas oriģinālzīmējumu izstāde
„Daba spēlēs un zīmējumos”

14. oktobrī Vangažu bibliotēkā notika
mākslinieces Daigas Segliņas oriģinālzīmējumu izstādes „Daba spēlēs un
zīmējumos” atklāšana. Pasākumu apmeklēja Vangažu vidusskolas 1.a klase
ar audzinātāju Inesi Reisu.
Bērni aplūkoja Daigas Segliņas daudzu
gadu laikā tapušos dzīvnieku, augu,
ainavu un dažādu dabas vērtību zīmējumus, kas laiku pa laikam pārtop interesantās vides izglītības spēlēs, plakātos un kalendāros. Apsprieda, kādas
lietas ir ēdamas, cik daudzas bērniem
atpazīstamās dzīvās būtnes var sa-

skaitīt. Cītīgi izpētījuši visus stendus,
1.a klase ar audzinātāju Inesi Reisu
devās atpakaļ uz skolu pildīt skolotājas sagatavotos „cietos riekstus” un
uzdevumus par aplūkoto izstādi.
Ikviens interesents ir laipni aicināts
un gaidīts Vangažu bibliotēkā ielūkoties daudzveidīgajos Daigas Segliņas
zīmējumos, kas vēsta par Latvijas un
Gaujas Nacionālā parka dabas vērtībām. Izstāde būs skatāma līdz 14. novembrim.
Gunda Keiša, n
Vangažu bibliotēkas bibliotekāre
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Vangažu vidusskolai – 60!

5. oktobrī Vangažu pilsētā notika Vangažu vidusskolas 60 gadu salidojums
„Vēstule manam skolas laikam”, kurā
valdīja neviltots atkalsatikšanās prieks.
Kopā bija sanākuši gan bijušie skolotāji,
gan skolas absolventi, kuri bez svinīgā
pasākuma baudīšanas gremdējās kopīgās atmiņās par skolas laikiem.
Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova, ne-

klātienē sveicot Vangažu vidusskolu
60 gadu jubilejā, saka: „Skola – tā
ir mūsu pirmā lielā dzīves mācība,
mūsu pirmais pakāpiens uz patstāvību, sasniegumiem un arī kritieniem,
tā ir pirmā pieredze, kā sadzīvot un
izdzīvot šajā pasaulē, kur tik daudz
dūmakainu gaismēnu, biedējošu ēnu
un tumsas. Skola vienmēr ved un
vada uz gaismu. Neatkarīgi no tā, cik
tālu tu laikā un telpā esi aizgājis no

savas skolas, tevi visu mūžu pavadīs skolas gaisma. Un skolas zvana
dzidrā skaņa – tik viegla, tīra un gaiša – skanēs cauri gadiem. Inčukalna
novada domes vārdā sirsnīgi apsveicu Vangažu vidusskolas pedagoģisko
kolektīvu, tehniskos darbiniekus,
absolventus un esošos audzēkņus
skaistajā skolas jubilejā!”
Inčukalna novada pašvaldība n

Krāsainas lapas, gājputnu kāši,
sarkani pīlādžu ķekari, baravikas, daudz darba
Šādi ir atslēgas vārdi rudenim. Nu,
vismaz mums Inčukalna pamatskolā tā
noteikti ir. Tie pirmie ātri nozib garām,
iekrāsojot mūsu dienas, lai neizliekas
vienādas, tas pēdējais ir kā atsvars –
lai nevarētu kopā ar gājputniem uz tālām siltām zemēm laisties.
Mūsu rudens ir aizsācies ar „Baltijas
ceļa” izlikšanu no dabas materiāliem
zālītē pie skolas, ar rudens saliedēšanās pasākumiem, Olimpisko dienu,
kad kopīgi vingrojām Inčukalna Sporta kompleksā, ar jauniem skolas biedriem pirmsskolas „Ezīšos”, ar jauniem
draugiem un jauniem kolēģiem. Šogad
patiesi lepojamies ar to, ka esam raduši papildinājumu savam pedagogu
kolektīvam. Mūsu pulkam šovasar
pievienojās: viedā, interesantā un
laipnā vācu valodas skolotāja Indra,
domīgais un smaidīgais ģeogrāfijas un
vēstures skolotājs Artūrs, asprātīgais
un omulīgais ķīmijas skolotājs Modris,
radošā un čaklā mājturības un vizuālās mākslas skolotāja Līga, enerģiskā
un pozitīvā mūsu pašu bijusī skolniece, speciālā pedagoģe Dagnija, darbīgās un saulainās pirmsskolas skolotājas Marina, Laura un Aija, mierīgā
un apcerīgā skolas psiholoģe Ingūna
un jau nedaudz iepazītā atraktīvā un
aktīvā sākumskolas skolotāja un logopēde Inga.
Šī gada Skolotāju dienas atzīmēšana mums sākās jau skolā: no paša
rīta nelielu koncertu mums sniedza
skolēnu pašpārvaldes dalībnieki, bet
pirmās mācību stundas laikā devītās
klases skolēniem bija iespēja realizēt
sevi skolotāja lomā – vadot mācību
stundu jaunāku bērnu klasē. Visi atzina, ka tas bija gan interesanti, gan pavisam ne viegli, kāds nu tas skolotāju
darbs mēdz būt. Pedagogi tajā laikā
mielojās ar devītās klases skolnieces
Artas cepto kūku. Tas bija gan patīkami, gan garšīgi!

Skolotāju dienas atzīmēšana divdesmit pieciem Inčukalna pamatskolas
pedagogiem turpinājās 5. un 6. oktobrī ekskursijā uz pamatskolu Ēsmeē,
Igaunijā, kuras skolotājus tieši pirms
pirmās skolas dienas uzņēmām pie
sevis. Pirmajā dienā iepazināmies ar
četrām skolām, kuras pirms vairāk
nekā simts gadiem bijušas muižu
ēkas. Mazās skolas Igaunijā netiek
slēgtas, tās tiek atjaunotas un modernizētas, bijušajās klētīs, kūtīs, staļļos
tiek izbūvēti moderni sporta kompleksi un mājturības darbnīcas. Tas tiek
darīts gan par valsts līdzekļiem, gan
ar projektu finansējumu. Šī bija lieliska
iespēja novērtēt, kā Igaunija (ko mēdz
uzskatīt par „lēnu”) savos neatkarības gados ir lieliem soļiem aizsteigusies garām saviem kaimiņiem – mums.
Iespaidu ir bezgala daudz un dažādi: ir
radušās jaunas idejas un vēlēšanās,
atliek tikai sākt plānot, meklēt līdzekļus un realizēt. Svētdiena aizsākās pie
Keilas ūdenskrituma muižā, kur varējām iepazīties ar tās vēsturi, bet dienas otrajā pusē apciemojām Tallinu.
Ar mums kopā abas dienas bija igauņu kolēģi, kuri bija mūsu gidi un pavadoņi. No ekskursijas atgriezāmies
apmierināti, lai arī nedaudz saguruši
no garajām pastaigām. Rudens mums
piedāvāja gan sauli, gan vēju, gan arī
nedaudz krusas.

Visu pirmo rudens mēnesi jau aktīvi
strādājām pie mūsu otrā „Erasmus+”
KA1 „Mācību mobilitāte skolu sektorā” projekta (finansējuma līgums
Nr.
2019-1-LV01-KA101-060156)
„Soli pa solim”. Šī projekta mērķis ir
pilnveidot pedagogu profesionālās
kompetences, veicinot skolotāja personības un emocionālās inteliģences attīstību, paaugstinot pieredzes
pilnveidi inovatīvās darbībās, prasmi
strādāt multikulturālā vidē, kā arī
atšķirīgu cilvēku vidē, veicinot iekļaujošas izglītības un individualizēta mācīšanās procesa nodrošināšanu, kas
būtu atbilstoša skolēnu vajadzībām
un spējām. Septiņi Inčukalna pamatskolas pedagogi skolēnu brīvlaikā dosies mācīties uz Krētas Universitāti,
lai apgūtu neformālas mācību metodes, uzlabotu savas prasmes digitālo tehnoloģiju un rīku izmantošanas
jomā un starptautisku projektu plānošanas un vadīšanas jomā. Projekta
laikā tiks pilnveidotas arī lingvistiskās
prasmes un iegūti jauni sadarbības
partneri.
Skolā nekad nebūs mierīgi, un iespējams, ka tieši tas ir tik pievilcīgi. Lai
mums visiem brīnumjauks rudens un
spēks sagaidīt pavasari!
Zinta Nolberga, n
Inčukalna pamatskolas skolotāja
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Inčukalnā aizvadīts
pasaules tūres posms
galda hokejā „Latvia Open 2019”

Ar veiksmīgu startu aizvadītajā sestdienā mājiniekiem ir noslēdzies pasaules
tūres posms galda hokejā „Latvia Open
2019”. Sacensības kārtējo reizi tika aizvadītas mājīgajā Inčukalna Sporta kompleksa sporta zālē, kurā pulcējās 93 galda hokejisti no četrām valstīm – Latvijas,
Igaunijas, Lietuvas un Krievijas. Mājiniekus – Inčukalna Galda hokeja klubu –
pārstāvēja 18 dalībnieki, no kuriem
visveiksmīgākais bija Rainers Kalniņš,
aizcīnoties līdz pat finālam, kurā atzina
2013. gada pasaules čempiona Ata Sīļa
pārākumu.
Neskatoties uz to, ka Atis Sīlis aizņemtības dēļ pēdējā laikā ir spēlējis
salīdzinoši nesekmīgi un ar labiem rezultātiem nav spīdējis, tik un tā turnīrā
bija izsēts kā 1. numurs. Šķiet, ka tieši
pēdējā laika neveiksmes un izsalkums
pēc panākumiem A. Sīlim deva papildu
motivāciju, rezultātā visa turnīra gaitā
neviena zaudējuma (!) – 45 uzvaras un
pieci neizšķirti.
Sacensības tradicionāli tika aizsāktas
ar atklāšanas ceremoniju – uzstājās
Kitijas Vāveres mūsdienu deju studija
„Born to Dance” un Inčukalna pamatskolas pūtēju orķestris ar Vitali Ķikustu
priekšgalā. Sacensību diena tika sadalīta trīs daļās – sākās ar kvalifikācijas
turnīru, kurā no vienas līnijas uzsāka
visi 93 dalībnieki, turpinājās ar spēlēm
līgās un noslēdzās ar izslēgšanas spēlēm.
1. līgai, kurā startēja 42 dalībnieki, kvalificējās septiņi inčukalnieši. Nākamie
labākie 24 dalībnieki no kvalifikācijas
spēlēja 2. līgā un sadalīja vietas no
43. līdz 66., bet atlikušie – 3. līgā, sadalot vietas no 67. līdz 93.
Visveiksmīgāk no mājiniekiem nospēlēja pieredzes bagātākie spēlētāji, un
izslēgšanas spēlēs starp 16 labākajiem
iekļuva trīs – Rainers Kalniņš, Sandis
Kalniņš un Edgars Saulītis. Pārējie četri
dalībnieki, kluba jaunā paaudze, – Intars Garančs ierindojās 40. vietā, Rinalds Siņicins 38. vietā, bet ir īpaši jāuzteic Ralfs Paeglis (30. vieta) un Toms
Baumanis (26. vieta).
1. līga tika sadalīta divās grupās pa
21 dalībniekam katrā, un, lai iekļūtu
izslēgšanas spēlēs, bija jāierindojas
vismaz 8. vietā. Labās starta pozīcijās
pirms izslēgšanas spēlēm bija R. Kalniņš, kurš izcīnīja uzvaru B grupā un
1/8 finālā ieguva sev ērtāku pretinieku, kā arī izslēdza iespēju satikties ar
absolūto turnīra favorītu A. Sīli līdz
pat finālam, jo A grupā triumfēja tieši
A. Sīlis. Negaidīti labi nospēlēja S. Kalniņš, B grupā ieņemot augsto 4. vietu,

bet E. Saulītis A grupā finišēja 7. vietā.
Izslēgšanas spēļu 1. kārtu izdevās
pārvarēt visiem trim inčukalniešiem:
R. Kalniņš sērijā līdz četrām uzvarām
ar 4:0 sausā atstāja pārsteiguma autora (neviens viņam neparedzēja vietu
play-off) rīdzinieka Riharda Reiņa Liepiņa cerības, seniors S. Kalniņš ar 4:2
sīvā cīņā uzveica citu Latvijas galda
hokeja leģendu un vienu no labākajiem
Latvijas senioriem – rīdzinieku Sergeju
Mihejevu, bet E. Saulītis beidzot uzlauza sev ļoti neērtā Skrundas GHK pārstāvja Valta Smagara pretestību ar 4:1.
¼ finālā gan S. Kalniņš, gan E. Saulītis
ar 0:4 sērijā atzina attiecīgi čempiona
A. Sīļa un Krievijas pārstāvja Mihaila
Šaškova pārākumu. Tikmēr augstvērtīgu spēli turpināja rādīt R. Kalniņš –
ar 4:0 tika sagrauts pieredzējušais
skrundēnietis Jevgēnijs Zaharovs, bet
½ finālā ar 4:1 uzveikts vakara viens no
lielākā pārsteiguma autoriem Ventspils
VJN spēlētājs Alvis Siliņš.
Spēlē par 3. vietu ventspilnieks A. Siliņš ar 3:2 uzveica Krievijas pārstāvi
M. Šaškovu, un līdz ar to viss goda pjedestāls kopējā konkurencē sastāvēja
tikai no latviešiem!
Finālā R. Kalniņš A. Sīlim pretī varēja
likt tikai meistarību, bet zaudējums
sērijā ar sāpīgo 0:4 tomēr nebija tik
bezcerīgs – jākrāj pieredze, kuras
17 gados vēl nav tik daudz. Un secinājumi, lai uzlabotu spēli ar tāda kalibra
spēlētāju, ir izdarīti!
Ar iekļūšanu finālā R. Kalniņš nošāva uzreiz divus zaķus – nodrošināja
2. vietu kopējā konkurencē un izcīnīja
uzvaru junioru konkurencē. R. Kalniņa
triumfam pievienojās arī tēvs S. Kalniņš, kuram uzvara senioru konkurencē
(40 un vairāk gadu) un 6. vieta kopējā
konkurencē. Cīņa ne tikai par augstāku
vietu kopējā konkurencē, bet arī par
1. vietu senioru konkurencē S. Kalniņam norisinājās tieši ar savu galveno
konkurentu 1/8 finālā S. Mihejevu, un,
tikai uzvarot savu oponentu, tika izcīnīta 1. vieta. E. Saulītis turnīru noslēdza ar 8. vietu.
Vēl vienu godalgu klubam pievienoja
Railends Kuhaļskis, junioru U-14 grupā
izcīnot 2. vietu. Amatieru konkurencē
pavisam nedaudz līdz pjedestālam pietrūka Kristenam Markum – 4. vieta.
Par veiksmīgi aizvadīto turnīru Latvijas
Galda hokeja federācija un Inčukalna
Galda hokeja klubs izsaka pateicību
vietējiem uzņēmumiem – „Rāmkalni
Nordeco”, „Benu aptieka” un veikalu
tīkla „Elvi” Inčukalna filiālēm, bez kuru
atbalsta turnīrs nebūtu iedomājams.
Mārtiņš Pozņaks n
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lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu, vai
risināt jautājumu par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
V. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība
17. Inčukalna novada PSIA „Vangažu avots”
izveido un uztur asenizatoru reģistru.
18. Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš
atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām
prasībām un ir reģistrējies Inčukalna novada
pašvaldībā.
19. Reģistrācijas nodrošināšanai asenizators
iesniedz PSIA „Vangažu avots” rakstveida
iesniegumu (pielikums Nr. 3), līguma, kas noslēgts ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai
specializēto noliešanas vietu īpašnieku, kopiju un pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.
20. Reģistrācijas iesniegumu asenizators var
iesniegt:
20.1. PSIA „Vangažu avots”, Priežu iela 4,
Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, personīgi vai pa pastu;
20.2. elektroniski uz e-pastu info@vangazuavots.lv normatīvajos aktos par elektronisko
dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
21. Reģistrācijas veikšanai nepieciešamās
prasības:
21.1. asenizators normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrējis savu komercdarbību
vai saimniecisko darbību;
21.2. asenizators ir saņēmis valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta
direkcija” izsniegtu licenci kravas komercpārvadājumiem vai sertifikātu kravas pašpārvadājumiem;
21.3. asenizators noslēdzis līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas vietu īpašnieku;
21.4. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta
administrēto nodokļu (nodevu) parādu, kas
kopsummā pārsniedz 150,00 eiro.
22. Lai veiktu reģistrāciju un pārliecinātos par
asenizatora atbilstību saistošo noteikumu
21. punktā noteiktajām prasībām, Inčukalna
novada PSIA „Vangažu avots” ir tiesīga iegūt
šajā punktā norādīto informāciju:
22.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra
publiskajā datubāzē par asenizatora reģistrēšanu komercreģistrā, ja asenizators ir juridiska persona;
22.2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā
datubāzē par saimnieciskās darbības reģistrēšanu, ja asenizators ir fiziska persona;
22.3. valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Autotransporta direkcija” publiskajā
datubāzē reģistrētajiem datiem par saņemtajām atļaujām komercpārvadājumu veikšanai
ar autotransportu;
22.4. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā
nodokļu parādnieku datubāzē par nodokļu un
nodevu samaksu.
23. Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un
iesniegt PSIA „Vangažu avots” saistošo noteikumu 21. punktā minēto informāciju apliecinošus dokumentus.
24. Asenizatora iesniegums tiks uzskatīts
par saņemtu brīdī, kad ir iesniegti visi šajos
saistošajos noteikumos norādītie dokumenti.
Asenizatora iesniegums tiek izskatīts Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā.
25. Asenizatora reģistrācija tiek veikta, ja tas
ir izpildījis saistošo noteikumu 19. un 21. punkta prasības, iesniedzot visus nepieciešamos
dokumentus, un pēc to izvērtēšanas PSIA
„Vangažu avots” ir pieņēmusi lēmumu, ka
asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām. Asenizatoru reģistrē uz
termiņu, kas nepārsniedz izsniegtās speciālās
atļaujas (licences) kravas autopārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā derīguma termiņu.

26. PSIA „Vangažu avots” trīs darba dienu
laikā pēc lēmuma pieņemšanas par asenizatora atbilstību saistošo noteikumu prasībām
publicē PSIA „Vangažu avots” tīmekļa vietnē
www.vangazuavots.lv un Inčukalna novada
pašvaldības tīmekļa vietnē www.incukalns.lv
informāciju par asenizatora reģistrācijas faktu
un nosūta asenizatoram lēmumu par tā reģistrāciju asenizatoru reģistrā.
27. Ja reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas
gaitā konstatēti trūkumi, PSIA „Vangažu
avots” nosūta rakstveida informāciju asenizatoram par konstatētajiem trūkumiem un
nosaka iesniedzējam termiņu norādīto trūkumu novēršanai. Ja trūkumi netiek novērsti
norādītajā termiņā, asenizatora reģistrācija
tiek izbeigta un saņemtie dokumenti tiek atdoti atpakaļ asenizatoram.
28. Ja asenizatora darbības laikā asenizatoram tiek konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas skar decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanas jomu, kravas komercpārvadājumu/kravas pašpārvadājuma
jomu, profesionālās darbības sfēru, vides
aizsardzības jomu, finanšu saistību izpildi, tai
skaitā asenizatoram ir nodokļu un nodevu parādi Latvijā, kas pārsniedz EUR 150,00, PSIA
„Vangažu avots”:
28.1. uz laiku līdz vienam mēnesim aptur
asenizatora tiesības sniegt decentralizētos
kanalizācijas pakalpojumus, brīdinot par izslēgšanu no asenizatoru reģistra, ja pārkāpumi netiks novērsti;
28.2. ja mēneša laikā asenizators nav novērsis pārkāpumus, pieņem lēmumu par asenizatora reģistrācijas anulēšanu un izslēgšanu
no asenizatoru reģistra, nosūtot lēmumu
asenizatoram.
29. PSIA „Vangažu avots” un Inčukalna novada pašvaldības tīmekļa vietnēs tiek veiktas
atzīmes par asenizatora darbības apturēšanu
vai dzēšanu no asenizatora reģistra, par to
rakstveidā nosūtot paziņojumu asenizatoram.
30. Asenizators ir tiesīgs lēmumu par izslēgšanu no asenizatoru reģistra apstrīdēt Inčukalna novada domes izpilddirektoram. Inčukalna novada domes izpilddirektora lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.
Reģistrācijas anulēšanas fakta apstrīdēšana
neaptur saistošo noteikumu 28.2. apakšpunktā norādītā lēmuma izpildi un neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 36.7. apakšpunktā
paredzētās informācijas iesniegšanas.
31. Ziņas par asenizatoru PSIA „Vangažu
avots” un Inčukalna novada pašvaldības tīmekļa vietnēs tiek atjaunotas, pamatojoties
uz spēkā stājušos Inčukalna novada domes
izpilddirektora lēmumu, ar kuru atcelts lēmums par asenizatora reģistrācijas anulēšanu.
32. Asenizatoram ir pienākums informēt Inčukalna novada pašvaldību, ja pēc tā reģistrācijas uz laiku ir apturēta, beigusies vai anulēta
speciāla atļauja (licence) autopārvadātāja
kravas autopārvadājumiem vai pašpārvadājumiem Latvijas Republikas teritorijā, kas ir par
pamatu asenizatora reģistrācijas anulēšanai
Inčukalna novada administratīvajā teritorijā.
33. Ja asenizatora pakalpojumu sniegšana ir
apturēta vai reģistrācijas ieraksts ir anulēts,
pamatojoties uz informāciju, ka asenizatoram
ir apturēta vai anulēta kravas komercpārvadājuma licence vai sertifikāts kravas
pašpārvadājumiem, ziņas par asenizatora
reģistrāciju tiek atjaunotas, pamatojoties uz
kompetentās valsts iestādes lēmumu par
licences kravas komercpārvadājumiem vai
sertifikāta kravas pašpārvadājumiem atjaunošanu vai izsniegšanu.
34. Gadījumā, ja decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus nodrošina pašvaldības
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniedzējs, par šo faktu reģistrā tiek veikts at-
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bilstošs ieraksts.
35. PSIA „Vangažu avots” vienu reizi gadā pārbauda saistošo noteikumu 20. punktā minēto
informāciju par asenizatoriem un aktualizē to.
36. Asenizatora pienākumi:
36.1. izsniegt decentralizēto kanalizācijas
sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu attaisnojošos dokumentus atbilstoši
normatīvajiem aktiem par decentralizēto
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un
reģistrēšanu;
36.2. veikt Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;
36.3. pārvadāt decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savāktos notekūdeņus un nosēdumus ar šim nolūkam paredzētu specializētu
transportlīdzekli;
36.4. noslēgt rakstveida līgumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku par
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu novadīšanu
un attīrīšanu;
36.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu
decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu novadīšanas
rezultātā;
36.6. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu
un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo
atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā
decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu un nosēdumu novadīšanas rezultātā;
36.7. vienu reizi gadā (līdz nākamā gada
31. janvārim) iesniegt Inčukalna novada pašvaldības reģistra uzturētājam rakstveida
deklarāciju par iepriekšējā gadā izvesto un
nodoto notekūdeņu un nosēdumu apjomu
konkrētās pašvaldības teritorijā saskaņā ar
pielikumā pievienoto veidlapu (2. pielikums).
VI. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistrācijas kārtība
37. Inčukalna novada administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai
valdītājs, kura īpašumā vai valdījumā esošā
decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz Inčukalna novada būvvaldei pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas
sistēmas reģistrācijas iesniegumu saskaņā
ar saistošo noteikumu 4. pielikuma veidlapu.
38. Ja notikušas izmaiņas sistēmas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas
iesniegumā norādītajā informācijā (sistēmas
īpašnieka maiņa vai notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmaiņas (tās
pārbūve vai veida maiņa, īpašuma pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, mainījies notekūdeņu un nosēdumu novadīšanas plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski
dzīvojošo personu skaits)), decentralizētās
kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena
mēneša laikā pēc notikušajām izmaiņām
jāiesniedz Inčukalna novada būvvaldē aktualizēts decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas iesniegums saskaņā ar saistošo
noteikumu 4. pielikumā pievienoto veidlapu.
VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu
īpašnieku un valdītāju pienākumi
39. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašnieka vai valdītāja pienākumi papildus
normatīvajos aktos noteiktajam ir:
39.1. nodrošināt radīto notekūdeņu un nosēdumu uzkrāšanu un/vai attīrīšanu decentralizētajā kanalizācijas sistēmā;
39.2. nodrošināt regulāru notekūdeņu un no-

sēdumu nodošanu pašvaldību asenizatoru reģistrā reģistrētiem asenizatoriem, nepieļaujot uzkrāto notekūdeņu ilgstošu uzkrāšanos
sistēmā, ņemot vērā novadāmo notekūdeņu
un nosēdumu apjomu un sistēmas tilpumu un
saistošajos noteikumos noteikto notekūdeņu
un nosēdumu izvešanas biežumu;
39.3. nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību saistošo noteikumu
1. pielikumā noteiktajām prasībām;
39.4. segt izmaksas PSIA „Vangažu avots”,
kas saistītas ar notekūdeņu paraugu analīžu
veikšanu, ja tie neatbilst saistošo noteikumu
15.2. vai 15.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām, pēc to faktiskajām izmaksām saskaņā
ar PSIA „Vangažu avots” rēķinu, kas izrakstīts, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās
prasības;
39.5. nodrošināt PSIA „Vangažu avots” un
Inčukalna novada būvvaldes pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai
tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei;
39.6. līdz kārtējā gada 1. aprīlim iesniegt
Inčukalna novada PSIA „Vangažu avots”
atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopiju par veikto decentralizētās
kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par
tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā
īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un
kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
39.7. uzrādīt Inčukalna novada būvvaldes un
PSIA „Vangažu avots” pārstāvim decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu
pierādošos dokumentus par notekūdeņu un
nosēdumu izvešanu.
VIII. Atbildība par saistošo noteikumu
neievērošanu
40. Inčukalna novada pašvaldība kontrolē
saistošo noteikumu izpildi.
41. Inčukalna novada pašvaldības policija un
Inčukalna novada būvvalde par saistošo noteikumu neievērošanu ir tiesīgas sagatavot
administratīvo pārkāpumu protokolus savas
kompetences robežās.

42. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu var izteikt brīdinājumu vai uzlikt
naudas sodu:
42.1. fiziskām personām – līdz EUR 350,00;
42.2. juridiskām personām – līdz EUR 1400,00.
43. Administratīvo pārkāpuma protokolus izskata pašvaldības Administratīvo pārkāpumu
komisija.
44. Administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma
novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma
rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
IX. Noslēguma jautājumi
45. Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019. gada
31. decembrim iesniedz decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam
pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar
saistošajos noteikumos pievienoto veidlapu
(4. pielikums).
46. Asenizatori, kuriem šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdī ir noslēgts līgums
ar Inčukalna novada sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto
notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un
attīrīšanu, ir jānodrošina šo saistošo noteikumu V. nodaļā ietverto noteikumu izpilde trīs
mēnešu laikā no šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas, reģistrējoties Inčukalna
novada pašvaldībā.
47. Saistošie noteikumi neattiecas uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, kuru
ekspluatācijai ir izsniegtas piesārņojošo
darbību atļaujas vai apliecinājumi atbilstoši
Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra
noteikumiem Nr. 1082 „Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai”.
48. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā
izdevumā „Novada Vēstis”.
A. Nalivaiko,
Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs
Inčukalnā 2019. gada __. aprīlī

1. pielikums
Inčukalna novada domes
2019. gada 22. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019
Prasības no rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām) vidē emitētajiem ūdeņiem
Nr.
p. k.

1.

Parametrs

Bioķīmiskais
skābekļa
patēriņš (BSP5),
ja temperatūra ir
20 °C (neveicot
nitrifikāciju)

2.

Ķīmiskais
skābekļa patēriņš
(ĶSP)

3.

Suspendētās
vielas – kopējais
daudzums

Lokāli bioloģiski attīrāmo notekūdeņu
un nosēdumu maksimālā piesārņojuma
koncentrācija pēc attīrīšanas

Piesārņojuma
samazinājuma
procenti

atbilstoša attīrīšana

50–70

atbilstoša attīrīšana

50–75

mazāk nekā
35 mg/l

90

1. Piesārņojuma samazinājuma (turpmāk – samazinājums) procentus nosaka, salīdzinot
piesārņojošās vielas daudzumu attīrītajos notekūdeņos ar tās daudzumu attīrīšanas
iekārtās ieplūstošajos notekūdeņos.
2. Kopējais slāpeklis (Nkop) ir organiskā slāpekļa un neorganiskā slāpekļa summa.
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NOVADA VĒSTIS

2. pielikums
Inčukalna novada domes 2019. gada 22. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019

4. pielikums
Inčukalna novada pašvaldības 2019. gada 22. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019

ASENIZATORA DEKLARĀCIJA PAR _________________ GADĀ
IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU
Nr.
p. k.

Objekta
adrese

Transp. reģ. Nr.

Cisternas reģ.
Nr.

Izvešanas rei- Izvestie
zes gadā
m³

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
Kam nodoti
notekūdeņi un
nosēdumi

Datums
Asenizatora nosaukums vai vārds, uzvārds
(personiskais paraksts) ___________________________________________

3. pielikums
Inčukalna novada pašvaldības 2019. gada 22. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019
___________________________ (adresāts)
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI INČUKALNA NOVADA ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
20__. gada ______. 						
_______________________
(vieta)
_________________________________________________________________________
(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)
Juridiskā adrese:___________________________________________________________
Reģ. Nr. ________________
Tālr.: _________________
E-pasts:__________________________
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Inčukalna novada pašvaldības 2019. gada
_____.__________ saistošajiem noteikumiem Nr. _________________, lūdzu reģistrēt PSIA „Vangažu avots” un
Inčukalna novada pašvaldības tīmekļvietnēs _______________________ (asenizatora nosaukums) kā decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Inčukalna novada teritorijā, kas nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar
šādiem specializētajiem transportlīdzekļiem:
Nr.
p. k.

Transportlīdzekļa marka

Transportlīdzekļa
reģistrācijas
Nr.

Transportlīdzekļa
tips
(A – autotransports;
T – traktortehnika)

Transportlīdzekļa
tvertnes tilpums

7

Tvertnes reģ.
Nr. (ja attiecināms, piem.,
traktortehnikas gadījumā)

Nomas
līguma
termiņš

Ja asenizatora rīcībā ir vairāki transportlīdzekļi, informācija jānorāda par katru transportlīdzekli.
Iesniegumam pievienoti šādi dokumenti*:
1. kopija līgumam ar Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai specializēto noliešanas punktu īpašnieku;
2. transportlīdzekļu nomas līguma kopija, ja iesnieguma iesniedzējs nav tā īpašnieks vai nav minēts kā turētājs
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā;
3. pārstāvības tiesību apliecinošs dokuments.
☐ Kopijas pareizību apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota amatpersona pirmās lapas augšējā labajā stūrī
ar apliecinājuma uzrakstu „KOPIJA PAREIZA”, apliecinātājas personas pilnu amata nosaukumu, parakstu un tā
atšifrējumu, vietas nosaukumu, datumu un zīmoga nospiedumu.
Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Iesnieguma iesniedzējs: __________________________________________________________________
(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

1. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas (turpmāk – Objekts) adrese ___________________________________
2. Objekta īpašnieks vai valdītājs _______________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods vai nosaukums un reģistrācijas Nr.)
2. Īpašumā, kurā atrodas Objekts, deklarēto iedzīvotāju skaits __________________
3. Īpašumā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits _____________________
4. Vai īpašumā ir uzstādīts ūdens mērītājs ūdensapgādes patēriņa uzskaitei?
□ ir
□ nav
4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _____ m³
4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______m³
Krājtvertņu gadījumā esošajam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu
apjomu gadā.
5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids īpašumā (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):
□ rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (bioloģiskās attīrīšanas iekārtas), kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
□ septiķi (mehāniskie notekūdeņu attīrītāji) – hermētiskās tilpnes (tvertnes), kas sadalītas ar starpsienām un darbojas pēc daļiņu nosēšanās principa, novadot attīrītos notekūdeņus uz infiltrācijas zonu (filtrācijas lauku);
□ notekūdeņu hermētiskās krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai
kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi (turpmāk – notekūdeņi un nosēdumi).
□ cits
_____________________________________________________________
(lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)
6. Kādā veidā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par
uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu
□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu
□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem
□ Netiek nodrošināta
7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x 2 mēnešos
□ 1 x ceturksnī
□ 1 x gadā un retāk
8. Krājtvertnes tilpums: _____________ m3
9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:
□ 1 x mēnesī vai biežāk
□ 1 x ceturksnī
□ 1 x gadā
□ retāk nekā 1 x gadā
9.1. Kad tika veikta pēdējā apkope? _______________________________(lūdzu, norādiet mēnesi un gadu)
10. Speciāli ierīkotas ūdens, kas izmantots dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai, mēriekārtas skaitītāja rādījums
uz iesnieguma dienu __________________, ja tāds ir.
11. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, ja tiek nodrošināta tāda iespēja?
□ jā (ja atbilde ir „jā”, lūdzu, atbildiet uz 12. jautājumu)
□ nē
□ cits ________________________________________
12. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
□ līdz 2020. gadam
□ līdz 2021. gadam
□ līdz 2022. gadam
□ cits ______________________________________
Datums
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja vārds, uzvārds un paraksts
_______________________________________________________________

Paskaidrojuma raksts Inčukalna novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 4/2019 „Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Inčukalna novada pašvaldībā”
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu vietējām
pašvaldībām noteikto deleģējumu.
1.2. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu
pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtību.
1.3. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada
27. jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu
pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka:
minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu
izvešanai no šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, ņemot vērā būvju veidu,
ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu

tilpumu; šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto decentralizēto kanalizācijas
sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;
prasību minimumu asenizatoram.
1.4. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir
organizēt ūdenssaimniecības pakalpojumus
Inčukalna novadā.
1.5. Saistošie noteikumi attiecas uz Inčukalna
novada pašvaldībā esošajām ciema un pilsētu
teritorijām, izņemot ciemu Indrāni, ievērojot
to, ka tas ir reti apdzīvots. Tāpat Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un pašvaldības saistošie noteikumi nav
attiecināmi uz kanalizācijas sistēmām, kas
atrodas Inčukalna novada pašvaldību lauku
teritorijās.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.1.1. organizēt decentralizēto kanalizācijas
pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem;

2.1.2. noteikt decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu
apsaimniekošanas, uzraudzības un kontroles
prasības, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, nodrošinātu vides aizsardzību un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
2.1.3. nodrošināt normatīvajos aktos noteikto
notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas prasību ievērošanu Inčukalna novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā.
2.2. Saistošie noteikumi nosaka:
2.2.1. decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;
2.2.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
2.2.3. prasību minimumu asenizatoriem;
2.2.4. asenizatoru reģistrācijas kārtību;
2.2.5. decentralizēto kanalizācijas sistēmu

reģistrācijas kārtību;
2.2.6. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;
2.2.7. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem;
2.2.8. decentralizēto kanalizācijas sistēmu
īpašnieku un valdītāju pienākumus;
2.2.9. ciemu, uz kura teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu nav prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
4.1. Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Inčukalna novada administratīvās te-

ritorijas iedzīvotāji, kuri lieto decentralizētās
kanalizācijas sistēmas.
4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek
prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. Saistošo noteikumu ievērošanu kontrolēs PSIA „Vangažu avots”, Inčukalna novada
būvvalde šo noteikumu paredzētajā kārtībā
un Inčukalna novada pašvaldības policijas
amatpersonas.
5.2. Privātpersona saistībā ar saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties PSIA „Vangažu avots” un Inčukalna novada būvvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
6.1. Saistošo noteikumu grozījumu izstrādes
procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs
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2019. gada OKTOBRIS

Vangažos aizvadīta senioru diena

1. oktobrī Vangažu Kultūras namā tika
aizvadīta Starptautiskā senioru diena,
kas kopā pulcēja seniorus no Inčukalna,
Gaujas, Vangažiem un aprūpes iestādes
„Gauja”.

Inčukalna novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko svētku
uzrunā atzīmēja, ka senioru dzīves
pieredze un mūža devums ir spilgts
piemērs jaunajai paaudzei, jo seniori ir
stipras saknes un mūsu senču tradīciju nesēji. Tika teikts īpašs paldies ikkatram par ieguldījumu un darba gadu
veltījumu sabiedrībai, kas ir palīdzējis
un turpina palīdzēt veidot mūsu novadu skaistu un stipru, kā arī paldies
par dalīšanos dzīves pieredzē un uzkrātajās zināšanās. Savus pateicības
vārdus senioriem veltīja arī Sociālā
dienesta vadītāja Zinaīda Gofmane,
kura novēlēja arī turpmāk dzīvot ar
piederības, līdzdalības un noderīguma sajūtu, ar prieku par dzīvi un sevi.
Lielu paldies sakām Ņinai Bērziņai
par ilggadēju darbu ar Inčukalna un
Gaujas ciema senioriem, rūpējoties

par katru no viņiem gan priecīgos,
gan skumīgākos brīžos, un vēlam
būt tikpat enerģiskai, dzīvespriecīgai
un sabiedriskai arī turpmāk. Patiess
prieks bija iepazīties ar Līviju Šingeli,
kura pārņēmusi Ņinas Bērziņas pienākumus, kā arī aicināja nākt ar savām
idejām un pienesumu, lai rosīgāk un
saistošāk varētu kopīgi darboties.
Savus siltos vārdus senioriem teica
arī Inta Tetere, piemetinot, ka daļa no
laimes sajūtas slēpjas kopā būšanā
un kopīgā aktivitāšu baudīšanā, tāpēc aicināja arī turpmāk būt aktīviem
un piedalīties svētku sarīkojumos,
apmeklēt koncertus, izstādes, kino
seansus un dažādus tematiskos pasākumus. Gūstiet baudu no savas
varēšanas un darīšanas! Kustība ir
dzīvība, un dzīvība ir kustība!
Vangažu Kultūras nams bija sarūpējis svētku koncertu, kurā muzicēja
un dažādus dzīves atgadījumus un
nezināmus vēstures faktus izstāstīja Valmieras Drāmas teātra aktieris
Ģirts Rāviņš. Īpašu sajūsmu izpelnījās stāsts par septiņiem vārtiem un

prieku, jo katra dzīve ir jāpiepilda ar
pozitīvām emocijām. Ir māksla dzīvot
ar skaistām atmiņām par vakardienu,
baudīt šodienu un ar cerībām skatīties nākotnē.
Redzot senioru smaidīgās sejas, novēlam – ejiet ļaudīs! Piederības un
līdzdalības sajūta ir ļoti nepieciešama. Cilvēkam vajag cilvēku! Uz tikšanos!
Vangažu Kultūras nams n

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic
OKTOBRĪ DZIMUŠOS IEDZĪVOTĀJUS
UN ĪPAŠI TOS NOVADNIEKUS,
KURIEM APRITĒJUŠI
75, 80, 85, 90 UN VAIRĀK GADU!

Lai tu sadrūmis un nomākts
Rudens miglā neklejo,
Dod man savu slikto omu,
Dod – es salāpīšu to.
Kaut gan šurp pa slapjām pļavām
Smagus mākoņus veļ rīti,
Man no mīlestības Tavas
Sirds kā saules kamolītis.
Un man jāvar un man jāmāk
Tumsu prom no Tevis dzīt,
Katru sāpi nemanāmi
Saules stariem aizlāpīt.
/Ā. Elksne/

Aktuāli novada senioriem!
Vangažu pilsētas seniori dienas centrā „Vangaži” Parka ielā 2 aicina
uz kopā sanākšanu 31. oktobrī plkst. 10.00 pie tējas tases,
lai kopīgi apspriestu aktuālus jautājumus:
 par novada senioru sociālajām, ekonomiskajām un tiesiskajām interesēm;
 par sadarbību ar citām senioru biedrībām – savstarpēju saskarsmi;
 par līdzdalību sabiedriskajos procesos.

LĪDZJŪTĪBA

LĪDZJŪTĪBA

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787.
Datorsalikums: SIA „Rīgas apriņķa avīze”.
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@incukalns.lv,
tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv.
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs.
Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Dusi saldi zemes klēpī,
Lai tev sapņu nepietrūkst.
Mīļas rokas ziedus noklās,
Un tev silti vienmēr būs.
Inčukalna novada pašvaldības kolēģi izsaka
līdzjūtību Inesei Fokerotei,
māti aizsaulē aizvadot.

Virs galvas priedes
Teic vārdus dziesmai, iesāktai un nepabeigtai,
Teic ardievas dzīvei – aizejošai.
/A. Skujiņa/
Skumju brīdī esam kopā ar Kristīni Siliņu, tēvu aizsaulē aizvadot.
Inčukalna novada pašvaldības un Vangažu pilsētas pārvaldes
kolektīvs

