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SIA “Vangažu Sildspēks“
Kā jau daudzkārt izskanējis Latvijas plašsaziņas līdzekļos, dabas gāzes cena no šī gada jūlija, salīdzinot ar janvāri pieaug par
32,5%. Papildus valdība steigšus ieviesusi akcīzes nodokli un plāno
veikt izmaiņas pievienotās vērtības (PVN) likumā, kā rezultātā sadārdzinājums šajā apkures sezonā par siltumenerģiju var sasniegt
līdz pat 47%.
Apkures cenu kāpumu veicina vairāki faktori
„Apkures cenas iepriekšējā apkures sezonā bija salīdzinoši zemas, jo dabas gāzes
cena, sakarā ar pasaules ekonomisko lejupslīdi, bija zemākas. Šobrīd pasaule lēnām
attopas no krīzes un pasaules tirgū pieaug dabas gāzes cena. Tā kā Latvijā dabas gāzes
cena arī ir piesaistīta pasaules cenām, tad salīdzinot ar pagājušo ziemu, gāzes cena
pieaugusi par 32,5%. Ja ņemam vērā, ka turpat 80% no siltumenerģijas cenas sastāda
kurināmais, tad saprotams, ka par siltumu šoziem būs jāmaksā krietni vairāk,” sarunā
ar „Novada Vēstīm” pastāstīja SIA „Vangažu Sildspēks” valdes locekle Ina BērziņaVeita.
No šī gada 1.jūlija Latvijā dabas gāzei, kura tiek izmantota kā kurināmais, tiek
piemērots akcīzes nodoklis, kura rezultātā dabas gāzes cena paaugstinās vēl par 6%.
Eiropas Savienības (ES) prasība ir līdz 2014.gadam ieviest akcīzes nodokli neatjaunojamiem energoresursiem, tas nozīmē – gāzei, tomēr mūsu valdība nolēma tik ilgi
negaidīt un šo nodokli ieviesa jau no šā gada 1.jūlija.
„Papildus valdība taisās ieviest izmaiņas PVN likumā. Pie pagājušajām izmaiņām
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panāca, ka iedzīvotājiem uz apkuri saglabājās samazinātais PVN, tas ir 10%. Šobrīd tiek lemts par šīs atvieglotās likmes
atcelšanu. Tas nozīmē, ka siltumam PVN
varētu būt 21%.”
„Latvijas Siltumuzņēmumu Asociācija”, kuras biedrs ir arī SIA „Vangažu
Sildspēks”, ir cīnījusies un skaidrojusi
situāciju sarunās, kā arī rakstījusi vēstules valdības pārstāvjiem un Saeimai, lai
nepiemērotu, vai nu jau atceltu, akcīzes
nodokli. Arī Latvijas Pašvaldību savienību
(LPS) ir aktīvi iesaistījusies cīņa pret papildus nodokļiem uz apkuri, kur jebkurš
kāpums smagi iespaidos katru namsaimniecību. Vēl smagāk būs tiem, kuri apkurina savas saimniecības paši, proti, ir izveidojuši lokālās gāzes apkures, ” uzsvēra
I.Bērziņa-Veita.
„Kas attiecas uz Vangažu pilsētas iedzīvotājiem, „Vangažu Sildspēks” cenšas
kompensēt gāzes pieaugumu ar ieņēmumiem par elektroenerģiju, līdz ar to maksa
par apkuri nepieaugs tik dramatiski. Bet
tomēr jārēķinās, ka nākamā ziemā par
siltumu būs jāmaksā vairāk. Sekosim līdzi valdības lēmumiem, it īpaši izmaiņām
PVN. Jācer, ka valdība saprot, ka var jau
celt nodokļus bezgalīgi augstus, bet kurš
spēs tos samaksāt?”
Jana Bunkus
LPS ir aptaujājusi 74 Latvijas pašvaldības
un secinājusi, ka kopējais parāds par siltumapgādes saistībām uz 1.maiju pārsniedz 19
miljonus latu. LPS norāda, ka šāda situācija Latvijā nav bijusi pat 1993.gadā, kad
siltumapgādes uzņēmumi nonāca visdziļākajā krīzē.

Maksims Griščenko, SIA „Vangažu Namsaimnieks” valdes loceklis:
Ja SIA „Vangažu Sildspēks” šajā apkures sezonā nemainīs tarifu, tad SIA „Vangažu
Namsaimnieks” tarifs paliks nemainīgs. Gala cena iedzīvotājiem par siltumenerģijas
pakalpojumiem ir atkarīga no gāzes cenas, jo mūsu tarifs ir piesaistīts gāzes cenai, un
PVN likmes. Tātad, ja gāzes cena pieaugs, tad arī tarifs palielināsies.
Pēc AS „Latvijas Gāze” sniegtās informācijas, gāzes cena tika pārskatīta jūlijā un
nemainīsies līdz 2011.gada janvārim. Līdz šim dabasgāzes tarifs, par kādu „Latvijas
Gāze” iepirka gāzi bija 115Ls par 1000nm3. No jūlija ir 195Ls par to pašu daudzumu.
Tātad, pieaugums ir 70%.
Runājot par siltumenerģijas pakalpojumiem, gala cena ar PVN iedzīvotājiem būs:
1. ja PVN paliks 10%, tad: mainīgā daļa 36,67 + pastāvīgā daļa 7,87 = 44,54 MWh/Ls
(tarifa pieaugums salīdzinoši 2010.gada 1.janvāri – 17%, mainīgas daļas pieaugums
– 21,5%);
2. ja PVN būs 21%, tad: mainīgā daļa 40,34 + pastāvīgā daļa 8,66 = 49,00 MWh/Ls
(tarifa pieaugums salīdzinoši ar 2010.gada 1.janvāri – 29%, mainīgas daļas pieaugums
– 33,7%).
PIEMĒRS
Par piemēru apskatītas trīs daudzdzīvokļu ēkas Vangažos: Gaujas 17, Priežu 1 un
Parka 6. Rezultāts visās ir vienāds. Ja siltumenerģijas un karstā ūdens patēriņš nemainīsies 2010./2011. apkures sezonā, tad:
1. ja PVN būs 10%, tad rēķins par apkuri (mainīgā daļa) vidēji palielinās par 22-23%.
2. ja PVN būs 21%, tad rēķins par apkuri (mainīga gaļā) vidēji palielinās par
35-37%.
Prognozētie iedzīvotāju vidējie maksājumi (novembris - aprīlis) par siltumenerģijas
mainīgo daļu Ls/m2 apkures sezonā:

Gaujas 17
Priežu 1
Parka 6

2009/2010
mainīgā daļa
1,136 Ls/m2
0,898 Ls/m2
0,735Ls/m2

2010/2011
Pie 10%
1,39 Ls/m2
1,101 Ls/m2
0,908 Ls/m2

2010/2011
Pie 21%
1,533 Ls/m2
1,218 Ls/m2
1,006 Ls/m2

Diāna Kovaļčuka, SIA „Eko Svelme” valdes priekšsēdētāja:
Jauno apkures sezonu daudzi iedzīvotāji gaida ar bažām, ka tiks paaugstināts tarifs par siltumenerģijas padevi. Galvenā siltumenerģijas gaidāmā tarifa paaugstināšana attieksies uz uzņēmumiem, kas siltumu iegūst sadedzinot fosīlo degvielu – gāzi un
dīzeļdegvielu. Sakarā ar to, ka SIA „EKO SVELME” katlumājas tiek darbinātas ar atjaunojamiem resursiem – skaidām un koka
šķeldu, un nav sagaidāms būtisks šo materiālu cenu pieaugums, šīs sezonas laikā neplānojam paaugstināt apkures tarifus.
Inčukalna novada dome sadarbībā ar SIA „EKO SVELME” rekonstruē lielākās katlumājas Inčukalnā un Gaujā. Inčukalna katlumājā tiks uzstādīts jauns katls, jauns multciklons ar dūmsūkni, kas samazinās kaitīgo gāzu emisiju un daļiņu izmešu daudzumu.
Kā arī tiks renovēts esošais rezerves apkures katls, kas radīs iespēju nodrošināt apkuri bez pārtraukumiem.
Gaujas katlumājā tiek restaurēts pamata apkures katls, kam tiks pieslēgts jauns multiciklons ar dūmsūkni, kas novērsīs jau
gadiem esošo problēmu ar kvēpu un kaitīgo dūmgāzu noplūdi, kas radīja lielus kaitējumus dabai. Kā arī tiek uzstādīts jauns rezerves katls, kas tāpat kā Inčukalnā radīs iespēju nodrošināt apkuri bez pārtraukumiem.
Lai veiktu efektīvāku siltumuzskaiti, katrai daudzdzīvokļu mājai ir ieplānots uzstādīt siltumenerģijas skaitītājus. Tas radīs
iespēju cilvēkiem maksāt par konkrēti savā mājā patērēto siltumenerģiju. Kā arī SIA „EKO SVELME” efektīvāk spēs konstatēt
un novērst siltumnoplūdes trasēs, kas radīs iespēju turpmāk attīstīt sistēmu efektīvāk izmantojot siltumu un samazināt tarifus.
Inčukalna novada dome un SIA „EKO SVELME” ejot roku rokā veic esošās siltumsaimniecības uzlabošanu un tikai piesaistot
inovatīvus risinājumus var samazināt zudumus un attiecīgi arī siltumtarifus.
Sakarā ar to, ka siltuma ražošanas un transportēšanas sistēmas tiek rekonstruētas un uzlabotas, tas būtiski uzlabos siltuma
piegādi mājās, kuru iekšējās apkures sistēmas ir sagatavotas apkures sezonai. Mājās, kurās līdz šim ir bijušas problēmas ar nevienmērīgu siltuma sadali pa māju, ja apsaimniekotājs neveiks mājas iekšējās siltumasistēmas pienācīgu apkopi, kur daudzviet ir
nepieciešama pilnīga vai daļēja rekonstrukcija, diemžēl nākošo sezonu sagaida tās pašas problēmas. Lai tās novērstu SIA „EKO
SVELME” lūdz iedzīvotājus pievērsties šo problēmu risināšanai kopīgi stimulējot un kontrolējot savu apsaimniekotāju, jo tikai
Jūs spējat to likumīgi izdarīt.
Parūpējieties par savu labsajūtu un veselību ziemā jau šodien, jo vēlāk būs par vēlu!
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Inčukalna novada domes
jūlija svarīgākie lēmumi
• Vienai personai piešķirt materiālo pabalstu
ārkārtas situācijā rehabilitācijai Ls 150,-.
• Trīs personām piešķirt sociālo dzīvokli
Gaujaslīču ielā.
• Vienam dzīvoklim Smilšu ielā piešķirt sociālā dzīvokļa statusu.
• Izskatot biedrības „Inčukalna Invalīdu
Biedrība” iesniegumu, pamatojoties uz likumdošanu un Inčukalna novada domes
saistošajiem noteikumiem, piešķirt biedrībai
„Inčukalna Invalīdu biedrība” 50% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 2010.gadam.
• Trīs gadījumos atteikties no pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem.
• Izskatot PSIA „Vangažu Ambulances” valdes locekles Ināras Laizānes iesniegumu, nodot Inčukalna novada domes uzskaitē esošos
pamatlīdzekļus kā mantisko ieguldījumu pamatkapitālā PSIA „Vangažu Ambulance” darbības nodrošināšanai, palielinot minētā PSIA
pamatkapitālu par vairāk nekā Ls 600,00.
• Piedalīties atklātas projektu iesniegumu
atlases konkursā ERAF līdzfinansējuma
saņemšanai Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.1.3.1.apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus
Rīgas” ietvaros kā projekta realizētājam ar
projektu „Drošais ceļš uz skolu”. Nodrošināt priekšfinansējumu, kas var sastādīt līdz
Ls 128105,71. Nodrošināt līdzfinansējumu
(21% apmērā no attiecināmām izmaksām)
kopā līdz Ls 43669,27.
• Piedalīties atklātas projektu iesniegumu
atlases konkursā ERAF līdzfinansējuma
saņemšanai Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.2.1.3.1.apakšaktivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus
Rīgas” ietvaros kā projekta realizētājam ar
projektu „Drošais ceļš iedzīvotājiem”. Nodrošināt priekšfinansējumu, kas var sastādīt
līdz Ls 196844,29. Nodrošināt līdzfinansējumu (21% apmērā no attiecināmām izmaksām) kopā līdz Ls 66387,95.
• Sakarā ar nepieciešamību uzlabot Salu ceļa
seguma stāvokli 600 m garam ceļa posmam
no automaģistrāles P-10 līdz Upes ielai,
uzdot Iepirkuma komisijai veikt iepirkuma
procedūru.
• Piešķirt papildus Ls 10000,- plānoto remonta darbu veikšanai Inčukalna un Gaujas
ciematu katlumājās.
• Izskatot Vangažu pilsētas Gaismas ielas
iedzīvotāju iesniegumu par Gaismas ielas
rekonstrukciju, konceptuāli atbalstīt šīs ielas
rekonstrukciju, ieplānojot līdzekļus 2011.
gada budžetā – komunikāciju ierīkošanai
Gaismas ielā, un 2012.gada budžetā – Gaismas ielas asfaltēšana. Piesaistot ESF līdzekļus, projektu varētu realizēt 2011.gadā.

• Izskatot Rīgas rajona Jauniešu orķestra atbalsta biedrības vēstuli ar lūgumu finansiāli
atbalstīt Kitijas Sadovskas un Rūtas Paugules
dalību orķestrī – nometnē un jauniešu orķestru festivālā un, pamatojoties uz finanšu komitejas lēmumu, lūgumu atbalstīt piešķirot
katrai Ls 50,- , daļējai apmaksai par dalību
nometnē.
• Izskatot Inčukalna novada domē saņemto
iesniegumu no Vangažos dzīvojošajiem bērnu
vecākiem ar lūgumu rast iespēju izbūvēt Vangažu pilsētā bērnu rotaļlaukumu bez smilts
seguma, konceptuāli atbalstīt lūgumu un uzdot projektu vadītājai Margitai Līcei risināt
jautājumu par Eiropas fondu līdzfinansējuma
piesaisti bērnu rotaļlaukuma un vasaras estrādes izbūvi nākotnē kā vienotu atpūtas kompleksu.
• U.c.

Важнейшие решения
думы Инчукалнского
края в июле
• Выделить одному лицу материальное
пособие для реабилитации в чрезвычайной ситуации в размере Ls 150,• Предоставить трем лицам социальную
квартиру по ул. Гауясличу.
• Присвоить одной квартире по ул.
Смилшу статус социальной квартиры.
• Рассмотрев заявление общества «Инчукалнское общество инвалидов», на основании законодательства и обязательных
правил думы Инчукалнского края предоставить обществу «Инчукалнское общество инвалидов» 50% скидку с налога на
недвижимое имущество за 2010 год.
• В трех случаях отказаться от права преимущественной покупки на недвижимое
имущество.
• Рассмотрев заявление члена правления ООО самоуправления «Vangažu
Ambulance» Инары Лайзане, передать
находящиеся на учете в думе Инчукалнского края основные средства в качестве
имущественного вклада в основной капитал для обеспечения деятельности ООО
самоуправления «Vangažu Ambulance»,
увеличив основной капитал упомянутого
ООО самоуправления на Ls 604,50.
• Принять участие в открытом отборочном
конкурсе проектных заявок для получения
софинансирования Европейского фонда
регионального развития (ERAF) в рамках
поддеятельности «Улучшение безопасности сообщения в населенных пунктах
за пределами Риги» дополнения 3.2.1.3.1
программы действий «Инфраструктура и
услуги» в качестве реализатора проекта с
проектом «Безопасная дорога в школу».
Обеспечить предварительное финанси-

рование, которое может составить до Ls
128105,71. Обеспечить софинансирование
(в размере 21% от относимых расходов)
всего до Ls 43669,27.
• Принять участие в открытом отборочном
конкурсе проектных заявок для получения
софинансирования Европейского фонда
регионального развития (ERAF) в рамках
поддеятельности «Улучшение безопасности сообщения в населенных пунктах
за пределами Риги» дополнения 3.2.1.3.1
программы действий «Инфраструктура и
услуги» в качестве реализатора проекта
с проектом «Безопасная дорога для жителей». Обеспечить предварительное финансирование, которое может составить
до Ls 196844,29. Обеспечить софинансирование (в размере 21% от относимых
расходов) всего до Ls 66387,95.
• В связи с необходимостью улучшить состояние покрытия дороги Salu на участке
дороги длиной 600 м от автомагистрали
P-10 до ул. Упес, поручить Закупочной
комиссии осуществить процедуру закупки.
• Выделить дополнительно Ls 10000,- для
осуществления плановых ремонтных работ в котельных поселков Инчукалнс и
Гауя.
• Рассмотрев заявление жителей улицы
Гайсмас города Вангажи о реконструкции улицы Гайсмас, концептуально поддержать реконструкцию этой улицы, запланировав средства в бюджете 2011 года
на прокладку коммуникаций на улице
Гайсмас и бюджете 2012 года на асфальтирование улицы Гайсмас. С привлечением средств Европейского социального
фонда (ESF) проект можно реализовать
в 2011 году.
• Рассмотрев письмо общества поддержки
Молодежного оркестра Рижского района с
просьбой финансово поддержать участие
в оркестре Китии Садовски и Руты Паугуле – в лагере и в фестивале молодежных
оркестров, и на основании решения финансового комитета просьбу поддержать,
выделив каждой Ls 50,- для частичной
оплаты участия в лагере.
• Рассмотрев полученное думой Инчукалнского края заявление от живущих
в Вангажи родителей детей с просьбой
найти возможность построить в городе
Вангажи детскую игровую площадку без
песчаного покрытия, концептуально поддержать просьбу и поручить руководителю проектов Маргарите Лице решить
вопрос о привлечении софинансирования
из европейских фондов для постройки в
будущем детской игровой площадки и
летней эстрады, как единого комплекса
отдыха.
• Прочее
Tulkojums: SIA “Tulko”
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Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem mājokļu īpašniekiem
Inčukalna novada dome ir uzsākusi
nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) par
apdzīvojamo platību aprēķināšanu un paziņojumu sagatavošanu. Plānots, ka Inčukalna novada iedzīvotāji tos saņems līdz
15.septembrim, bet lielā darba apjoma dēļ
paziņojumu izsūtīšana var aizkavēties, jo
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
skaits ir gandrīz dubultojies, kā arī saņemtā informācija no LR Valsts zemes
dienesta nav pilnīga.
Nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumus ir plānots sagatavot un izsūtīt divās
kārtās. Vispirms NĪN paziņojumus par
mājokli saņems Inčukalna novada privātmāju īpašnieki un tiesiskie valdītāji, kā
arī tie NĪN maksātāji, kuru NĪN par zemi
maksājumu summa ir mazāka par Ls 5,00.
Plānotais NĪN paziņojumu izsūtīšanas
datums 06.08.2010. Nodokļa maksāšanas
termiņi 16.08.2010., 15.11.2010.
Otrajā kārtā NĪN paziņojumus par dzīvojamām platībām – dzīvokļiem saņems
Inčukalna novada dzīvokļu īpašnieki un
tiesiskie valdītāji. Plānotais izsūtīšanas
datums 15.09.2010. Nodokļa maksāšanas
termiņš 15.11.2010.

Inčukalna novada domes nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāji savus nekustamā nodokļa aprēķinātos maksājumus var
apskatīt izmantojot portālu www.epakalpojumi.lv.
No 2010.gada ir jāmaksā nekustamā
īpašuma nodoklis par dzīvojamām platībām – dzīvokļiem un privātmājām. Ja līdz
šim ar nekustamā īpašuma nodokli tika aplikta visa zeme un saimnieciskajā darbībā
izmantotās ēkas, tad saskaņā ar izmaiņām
likumdošanā no 2010.gada 1.janvāra nākušas klāt vēl trīs kategorijas: dzīvojamās
ēkas, kadastra reģistrā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, inženierbūves.
Tas neattiecas uz privātpersonām piederošajām inženierbūvēm: akām, ūdensapgādes sistēmām, siltumtīkliem, kabeļiem
utt., kas netiek izmantotas saimnieciskajā
darbībā.
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokli likme ir atkarīga no dzīvojamās platības kadastrālās vērtības:
1.līdz 40000 latu - 0,1% no īpašuma
kadastrālās vērtības;
2.no 40000 līdz 75000 latu – 0,2% no
īpašuma kadastrālās vērtības;

Inčukalna bibliotēkas jaunumi augustā

Foto: Marija Aļeksejeva

Varu iepriecināt lasītājus, ka bibliotēkā
ir iepirktas jaunas grāmatas: darbotiesmīļus ļoti iepriecinās R.Aidietes grāmata
”Dekupāžas maģija”. Oriģinālas idejas
ēdiena noformēšanā atradīsiet grāmatā
„Garnējumi”, tāda grāmata arī ļoti piemērota dāvanai.

„Dziednieka rokasgrāmata”.
Tiem, kuri sāk savu biznesu, būs interesanti palasīt J.Uzulāna „Risku vadība
projektu kontekstā”.
Savukārt tiem, kuri aizraujas ar makšķerēšanu – noteikti jāizlasa Ruduļu Jura
Copes grāmata.
Ar daudzu fondu atbalstu ir iznākusi grāmata „Deviņdesmitie”- laikmetīgā māksla Latvijā, 90.gadi-Latvijai radikālu pārmaiņu laiks ne vien
politiskajā un ekonomiskajā dzīvē,
bet arī mākslas telpā. Mēs lepojāmies
ar savu patriotismu, ar auseklīšiem,
ar karogu, bet neapjautām, ka to taču
visu varēs pārdot par dolāriem, eiBibliotēkā ir interesanti gan lieliem, rām, rubļiem…Lasiet, domājiet!
Bērniem iegādājāmies Viks gan maziem. Arī Kristiāns ir priecīgs par
„Aiz
stūra”, E.Rauds „Naktsitralkrāsainajām grāmatām.
līši”, A.Čehovs „Kaštanka”, A.Emse
„Dzejolīši”.
J.A.Plaudis grāmata „Veselības zālīDaudziem lasītājiem prieku sagātes” mūs iepazīstina ar Latvijā sastopamo dās jaunā P.Koelju grāmata „Brida” un
ēdamo augu sugām, kuras der kā piedevas M.Konelija „Verdikts”.
ievārījumiem, salātiem un zupām. Tiem
Gan Vangažu, gan Inčukalna biblioir nozīme arī ārstniecībā. Enerģētiskās tēkās var piedalīties lasīšanas ekspertu
dziedniecības iesācējiem lieti noderēs konkursā „Bērnu žūrija’’.

3. no 75000 un vairāk – 0,3% no īpašuma kadastrālās vērtības.
Ir noteikts arī minimālais nodokļa
maksājums 5 latu apmērā katram nodokļa
maksātājam katrā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas īpašums. Ja nekustamajiem
īpašumiem aprēķinātais nodoklis konkrētās pašvaldības ietvaros ir mazāks, tad
maksājums gadā būs 5 lati.
Ja nekustamā īpašuma nodokļa par
mājokli paziņojumu neesat saņēmuši līdz
30.09.2010., interesējaties pie Inčukalna
novada nodokļu inspektores.
Informāciju par nekustamā īpašuma
nodokļiem Inčukalna novadā var saņemt pie nekustamā īpašuma nodokļu
inspektores:
Pieņemamās dienas Inčukalna novada
domē, tālrunis: 67977108:
pirmdien 9.00–12.00, 13.00–19.00;
ceturtdien 8.00–12.00, 13.00–17.00.
Pieņemamās dienas Vangažu pilsētas
pārvaldē, tālrunis: 67995840:
trešdien 8.00–12.00, 13.00–17.00.
Inčukalna novada domes nodokļu
inspektore I. Zvirbule

Uzmanību visiem
grāmatmīļiem!
Grāmatbuss:
11.augustā mācību (un
ne tikai) grāmatas skolai varēs iegādāties visā
Inčukalna novadā –
pl.10.00 pie Inčukalna
bibliotēkas,
pl.13.15 Gaujā pie Dienas
centra,
pl.15.00-16.00 pie
Vangažu vidusskolas.
Būs dažādas atlaides!
Visi pirktgribētāji laipni aicināti!

Bibliotekāre M.Aļeksejeva
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INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7/2010 „PAR
INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM”
APSTIPRINĀTI
Inčukalna novada domes
2010.gada 19. maija sēdē,
protokols Nr.9-71.§.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5.,
7., 9., 10.punktu
1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1. Saistošie noteikumi attiecas uz Inčukalna
novada pašvaldības administratīvo teritoriju,
nosaka ar pašvaldības nodevām apliekamos
objektus un nodevu likmes, pašvaldības nodevu maksāšanas kārtību un atvieglojumus
Inčukalna novadā.
1.2. Pašvaldības nodevu maksātāji ir visas
fiziskās un juridiskās personas, uz kurām attiecināmi šie noteikumi.
1.3. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar
šiem noteikumiem, tiek ieskaitītas Inčkalna
novada pašvaldības budžetā.
1.4. Pašvaldības nodevas iekasē skaidrā
naudā vai veicot bezskaidras naudas norēķinu Inčukalna novada pašvaldības administrācijā vai Vangažu pilsētas pārvaldē, saņemot rēķinu novada pašvaldībā grāmatvedībā
vai Vangažu pilsētas pārvaldē, noteikumos
noteiktajā termiņā vai, ja termiņš nav noteikts, pirms pakalpojuma saņemšanas vai
ar nodevu apliekamo darbību veikšanas.
1.5. Dokumentus, izziņas un atļaujas izsniedz
uzrādot kvīti par nodevas nomaksu.
1.6. Inčukalna novada pašvaldība nosaka un
iekasē pašvaldības nodevas par:
1.6.1. pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem un to apliecinātām kopijām;
1.6.2. izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās;
1.6.3. reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās;
1.6.3. būvniecības un teritorijas plānošanas
dokumentu saņemšanu;
1.6.4. simbolikas izmantošanu;
1.6.5. dzīvnieku turēšanu,
1.6.6. uzņēmējdarbības atļauju un saskaņojumu saņemšanu,
2. PAR PAŠVALDĪBAS IZSNIEGTO
DOKUMENTU SAŅEMŠANU PĒC JURIDISKU VAI FIZISKU PERSONU PIEPRASĪJUMA
2.1. Inčukalna novada pašvaldība nosaka
nodevu par pašvaldības izsniegtajiem dokumentiem
un to apliecinātām kopijām:
Nr.
Nodeva
1.1.1. par atkārtotu domes sēžu protokolu
izrakstu izsniegšanu: fiziskām personām

– Ls1,00, juridiskām personām - Ls 10,00;
1.1.2.par atkārtotu domes sēžu protokolu izrakstu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu
izsniegšanu: fiziskām personām - Ls 1,00,
juridiskām personām - Ls 10,00;
1.1.3. domes sēžu protokolu izraksti no arhīva
dokumentiem - Ls 2,00;
1.1.4.izziņas par dzīvesvietu - Ls 0,50
1.1.5.izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa
samaksu - Ls 0,50
1.1.6.izziņas no pašvaldības arhīva - Ls
2,00;
1.1.7.Par noraksta vai izraksta izsniegšanu vai
izziņas izsniegšanu no civilstāvokļa reģistru
ierakstiem (arī no arhīva) Ls 3,00
1.1.8.raksturojumi, rekomendācijas, atsauksmes - Ls 1,00
1.1.9.Par atkārtoti pieprasītu lēmumu par
dzīvojamās platības piešķiršanu vai apmaiņu
Ls1,00
1.1.10.Par atkārtotu lēmumu par adrešu piešķiršanu Ls1,00
1.1.11.Par atsevišķu koku ciršanas atļauju Ls
2,00
1.1.12. pārējās izziņas - Ls 0,50
1.1.13.saistošo noteikumu, nolikumu, instrukciju un citu ārējo normatīvo aktu apliecinātas
kopijas Ls 0,50 par 1 lappusi. Ja pārsniedz
20 lapas. - Ls 5,0, ja pārsniedz 40 lapas - Ls
12,0
1.1.14.Citi novada domes izsniegtie oficiālie
dokumenti, kas nav minēti šajos noteikumos
(t.sk. izraksti, noraksti, apliecinātas kopijas)
Ls 2,00/lpp
1.2.No nodevas par Inčukalna novada pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un
to kopiju, izziņu un citu dokumentu saņemšanu samaksas ir atbrīvotas valsts un
pašvaldību institūcijas 100% apmērā, politiski
represētās personas 50% apmērā, 1. un 2.
grupas invalīdi 50% apmērā, par dzīvesvietas
izziņas saņemšanu bērni līdz 18.gadu vecumam, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Inčukalna
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
100% apmērā, kā arī personas par dzīvesvietas deklarēšanas izziņu deklarējot dzīvesvietu
-100% apmērā.
3. PAR IZKLAIDĒJOŠA RAKSTURA PASĀKUMU SARĪKOŠANU
3.1. Pašvaldības nodeva par izklaidējoša rakstura komerciālu t.sk sporta pasākumu sarīkošanu publiskās
vietās Inčukalna novada pašvaldības teritorijā
- Ls 10,00 kas iemaksājama 100% apmērā
pirms atļaujas saņemšanas.
3.2. Par atrakciju rīkošanu publiskās vietās
(par vienu atrakciju par katrām 3 dienām)
- 30 Ls
3.2.Šo noteikumu 3.1. un 3.2. punktā minētie
pasākumi var tikt rīkoti pēc atļaujas saņemšanas novada pašvaldībā. Pamats atļaujas
saņemšanai ir pašvaldībai iesniegtais iesnie-

gums no pasākuma rīkotāja, pamatojoties uz
kuru tiek dota atļauja pasākuma rīkošanai.
3.3. Izklaidējoša rakstura komerciāli pasākumi var tikt rīkoti tikai ar pašvaldību saskaņotās vietās.
3.4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura
komerciālus pasākumus publiskās vietās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī nekomerciālās privāto atrakciju īpašnieki.
3.5. No pašvaldības nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu tiek atbrīvoti organizētāji, kas pilda Inčukalna novada
pašvaldības pasūtījumu.
4.PAR REKLĀMAS, AFIŠU UN SLUDINĀJUMU IZVIETOŠANU PUBLISKĀS
VIETĀS.
4.1. Par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās:
4.1.1. Reklāmas izvietošana:
4.1.1.1. Inčukalna un Vangažu pilsētas centrā un pie galvenajām maģistrālēm Ls 70,00
gadā.
4.1.1.2. pārējā teritorijā 25,00 par 1 gb.
4.1.2. Afišas izvietošana par katrām 10 kalendāra dienām neatkarīgi no vietu skaita Ls
1,00,
4.1.2. komerciāla sludinājuma izvietošana,
par katrām 10 kalendāra dienām neatkarīgi
no vietu skaita Ls 1,00
4.2. Ar pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu
un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
nav apliekama Inčukalna novada pašvaldības
iestāžu reklāma, afiša un sludinājumi, un juridisko personu izvietotā vizuālā informācija,
kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja
minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības
veikšanas vietas.
4.3. Pašvaldības nodeva par reklāmas, afišu
un sludinājumu izvietošanu jānomaksā līdz to
izvietošanas dienai, pretējā gadījumā šī reklāmas izvietošana uzskatāma par nelikumīgu.
4.4. Nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras Inčukalna novada pašvaldības īpašumā vai teritorijā esošām ēkām,
ziņojumu dēļiem un citās publiskās vietās
izvieto vizuālo informāciju.
4.5. No nodevas tiek atbrīvota nekomerciāla
vizuālā informācija:
4.5.1. sociālā reklāma;
4.5.2 par labdarības pasākumiem;
4.5.3 par valsts un pašvaldības rīkotiem vai
atbalstītiem pasākumiem, mākslu, kultūru, zinātni un izglītību veicinošiem pasākumiem;
4.5.4 par dabas (vides) aizsardzību un ar to
saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts
konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);
4.5.5 par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);
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4.5.6 par valsts un Inčukalna novada pašvaldības rīkotiem vai atbalstītiem sporta pasākumiem;
4.5.7 par valsts un Inčukalna novada pašvaldības rīkotiem starptautiskiem pasākumiem;
4.5.8 Latvijas Republikas likumos un normatīvajos aktos noteiktā obligāti izvietojamā
informācija;
4.5.9 Inčukalna novada pašvaldības rīkoto un
atbalstīto pasākumu reklāma un informācija
par tiem (arī svētku noformējums);
4.5.10 Inčukalna novadam nepieciešamā informācija - norādes, informatīvās kartes, shēmas u.c.
5.NODEVAS BŪVNIECĪBAS UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU
SAŅEMŠANU
5.1. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu fiziskām un juridiskām personām t.sk
jaunbūvei, rekonstrukcijai, renovācijai:
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvobjektiem nosakāma pēc šādas formulas: Nodeva
= A x B x D, kur:
A - likme, kura atkarīga no plānotā objekta
būvapjoma kopējās platības un kuru veido
visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā; Tab.Nr1
B - koeficients (plānotās ēkas vai būves tips),
kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC izdevuma prasībām Tab Nr.2. ;
D - koeficients, kas piemērojams atkarībā no
tā, vai objekts ir jaunbūve, rekonstrukcija vai
renovācija vai restaurācija.
Objekta būvapjoma noteikšana - likme A
Tab.Nr.1.
Likme
A, Ls

O b j e k t a
būvapjoms, m2
(no, līdz)

Likme
A, Ls

Objekta būvapjoms,
m2 (no, līdz)

2

0

5

108

750

800

4

5

10

114

800

900

6

10

20

120

900

1000

8

20

30

126

1000

1100

10

30

40

132

1100

1300

12

40

50

138

1300

1500

14

50

60

142

1500

2000

16

60

70

148

2000

2500

18

70

80

154

2500

3000

22

80

100

159

3000

3500

24

100

120

168

3500

4000

28

120

140

177

4000

4500

32

140

160

184

4500

5000

38

160

190

190

5000

5500

44

190

220

195

6000

6500

50

220

250

200

6500

7000

56

250

350

205

7000

7500

62

350

450

210

7500

8000

70

450

550

215

8000

8500

78

550

600

220

8500

9000

88

600

650

225

9000

9500

96

650

700

230

9500

10000

250

virs
10000

106

700

750

Plānotās ēkas vai būves tips - koeficients
B Tab.Nr.2.
Ēkas vai būves tips
1230 Vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības ēkas3
1261 Pašizklaides pasākumu ēkas
1252 Rezervuāri, bunkuri, silosi un
noliktavas
1241 Sakaru ēkas, stacijas, termināli
un ar tām saistītās ēkas3
211 Autostāvvietas
1211 Viesnīcu ēkas
1220 Biroju ēkas
1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas
23 Rūpniecības kompleksās būves
1242 Garāžu ēkas
241 Sporta un atpūtas būves
1122 Triju vai vairāku dzīvokļu
ēkas4
1110 Viendzīvokļa mājas
komercnolūkiem2
1121 Divu dzīvokļu mājas
komercnolūkiem2
1212 Citas īslaicīgas apmešanās
vietas
2420 Citas, iepriekš neklasificētas,
inženierbūves
1274 Citas, iepriekš neklasificētas,
ēkas

Koeficients B

5

4

3

1262 Muzeji un bibliotēkas
1263 Skolas, universitātes un
zinātniskās pētniecības ēkas
1264 Ārstniecības vai veselības
aprūpes iestāžu ēkas
1265 Sporta ēkas
1130 Dažādu sociālo grupu
koplietošanas mājas
1272 Kulta ēkas

2

1110 Viendzīvokļa mājas fiziskas
personas individuālajai lietošanai2
1101 Saimniecības ēkas, garāžas,
siltumnīcas, pagrabi , nojumes 2
1121 Divu dzīvokļu mājas fiziskas
personas individuālajai lietošanai2

1

1 Nav ietverti pilsētas infrastruktūru veidojošie objekti (atbilstoši Būvju klasifikācijas CC
klasifikatoram: šosejas, ielas un ceļi; dzelzceļi,
pilsētas sliežu ceļi; lidlauku skrejceļi; tilti, estakādes, tuneļi un pazemes ceļi; ostas, ūdensceļi,
dambji un citas hidrobūves; maģistrālie un vietējie cauruļvadi, sakaru līnijas un kabeļi).
2 Šajās grupās ietvertas arī garāžas un saimniecības ēkas šo māju iedzīvotāju individuālajai
lietošanai.
3 Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes
stacijām, termināliem un citiem līdzīga veida
objektiem likme A tiek piemērota atkarībā no
apbūvētās teritorijas kopējās platības.
4 Šajā grupā ietvertajām garāžām un saimniecības ēkām šo māju iedzīvotāju individuālajai
lietošanai tiek piemērots koeficients 1.

Veicamo būvdarbu raksturs objektā - koeficients D
Jaunbūve 1
Rekonstrukcija 0,8
Renovācija, restaurācija 0,5
5.2 . Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu fiziskām personām
5.2.1.dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai,
ja netiek skartas nesošās konstrukcijas – Ls
5,00;
5.2.2. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai,
ja tiek skartas nesošās konstrukcijas – Ls
10,00;
5.2.3. inženierkomunikāciju izbūvei un rekonstrukcijai – Ls 5,00;
5.2.4. stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju uzstādīšanai – Ls 5,00;
5.2.5. ēku un būvju nojaukšanas uzdevuma
saņemšanai – Ls 10,00.
5.2. Nodevas likme par būvatļaujas saņemšanu
juridiskām personām
5.2.1. ēku fasāžu remontam bez krāsošanas,
logu un durvju nomaiņai – Ls 5,00;
5.2.2. inženierkomunikāciju izbūvei un rekonstrukcijai – Ls 00,00;
5.2.3. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai,
ja netiek skartas nesošās konstrukcijas – Ls
5,00;
5.2.4. dzīvokļu un ēku telpu pārplānošanai,
ja tiek skartas nesošās konstrukcijas – Ls
10,00;
5.2.5. stacionāru reklāmas vai izkārtnes konstrukciju un būvju uzstādīšanai –
Ls 10,00;
5.3. Citi ar teritorijas plānošanu un būvniecību
saistītie jautājumi:
5.3.1. Izziņa par nekustamā īpašuma adresi
Ls 1.00
5.3.2. Izziņa par zemes izmantošanas mērķi
Ls 1.00
5.3.3.Izziņa par nekustamā īpašumu piederību
Ls 1.00
5.3.4.Izziņa par nekustamā īpašuma aprobežojumiem (apgrūtinājumiem) Ls 1.00
5.3.5.Izziņa nepilsonim par piekrišanu zemes
iegūšanai īpašumā Ls 1.00
5.3.6.Neklasificēta izziņas no būvvaldes - Ls
0.50
5.3.7.Apliecinātas kopijas no lietās esošiem
materiāliem Būvaldē Ls 1,00 par /1Lpp
5.3.8.Izziņa par jaunbūvēm Ls 2,00
5.3.9.Akts par būvju nodošanu ekspluatācijā
Ls 10,00
5.3.10.Arhitektūras plānošanas uzdevums Ls
10,00
5.3.11.Būvatļaujas dublikāts (oriģināla nozaudēšanas gadījumā) Ls 5,00
5.3.12.Par inženierizbūvju (ielas, stāvlaukumi,
sporta laukumi u.tml.) izbūves, rekonstrukcijas, renovācijas vai nojaukšanas aktu par pieņemšanu ekspluatācijā Ls 10,00
5.3.13.Izziņa par būves (ēkas) neesamību iesniegšanai zemesgrāmatā, Ls 1,00
5.3.14.Par rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk
par 0,3m):
5.3.13.1. maģistrālajās ielās Ls 5,00
5.3.13.2.maģistrālo ielu trotuāros Ls 5,00
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5.3.13.3. vietējās nozīmes ielās Ls 5,00
5.3.13.4. vietējās nozīmes ielu trotuāros Ls
5,00
5.3.13.5. pārējā teritorijā Ls 1,00
5.4. Par atļauju par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielas sarkano līniju robežās uz vienu
gadu Ls 10,00
5.5. Nodevas par būvatļaujas saņemšanu
maksātāji ir fiziskās un juridiskās personas,
kuras saskaņojot būvniecību, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā
kārtībā saņem no Inčukalna novada pašvaldības būvvaldes pozitīvu atzinumu projektēšanai
vai būvatļauju.
5.6. Nodevas likmē ietvertas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņošana, nepieciešamo dokumentu
sagatavošana un izsniegšana, izbraukšana
uz objektu, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītās darbības).
5.7. 40% no nodevas par būvatļaujas saņemšanu iemaksājami pēc pozitīva būvvaldes atzinuma (plānošanas un arhitektūras uzdevuma,
inženierplānošanas uzdevuma) saņemšanas
būvprojektēšanai, bet atlikušie 60% - saņemot
būvatļauju. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauja nav izsniedzama,
iekasētā pašvaldības nodevas daļa netiek atmaksāta.
5.8. No nodevas par šajā (5) sadaļā uzskaitīto
oficiālo dokumentu un to kopiju, izziņu un citu
dokumentu izstrādi un saņemšanu samaksas
ir atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas 100% apmērā, politiski represētās personas
50% apmērā, 1. un 2. grupas invalīdi 50% apmērā, ja objekti, par kuriem izdod izziņas nav
paredzēti komercdarbībai.
6.PAR INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU
6.1. Inčukalna novada pašvaldības, t.sk. Vangažu pilsētas simbolika (pašvaldības ģerboņa,
dažādu pasākumu simbolos publiskās vietās
Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantošanā reklāmā, preču
zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem) komerciāliem mērķiem: fiziskām personām - Ls
10,00, juridiskām personām – Ls 20,00.
6.2. Inčukalna novada pašvaldības, t.sk. Vangažu pilsētas simbolika (pašvaldības ģerboņa,
dažādu pasākumu simbolos publiskās vietās
Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, izmantošanā reklāmā, preču
zīmēs, suvenīru ražošanā vai citiem) nekomerciāliem mērķiem: fiziskām personām - Ls
5,00, juridiskām personām – Ls 10,00.
6.3. Nodevas par Inčukalna novada pašvaldības, t.sk. Vangažu pilsētas simbolikas izmantošanu maksātāji ir fiziskas vai juridiskas
personas, kuras izmanto Inčukalna novada
pašvaldības, t.sk. Vangažu pilsētas novada
pašvaldības simboliku reklāmā, preču zīmēs,
suvenīru ražošanā vai citiem mērķiem.
6.4. Nodeva pilnā apjomā maksājama pirms
simbolikas izmantošanas.
7.NODEVAS PAR DZĪVNIEKU TURĒŠANU

7.1. Par suņa pirmreizēju reģistrēšanu Novadā
Ls 2,7.2.No nodevas samaksas ir atbrīvoti:
7.2.1. redzes invalīdi;
8.NODEVAS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS
ATĻAUJU UN SASKAŅOJUMU SAŅEMŠANU
8. Par tirdzniecību publiskās vietās maksājama
pašvaldības nodeva šādā apmērā:
8.1.par tirdzniecību gadatirgos un izbraukuma
tirdzniecību:
8.1.1.ar rūpnieciski ražotās pārtikas un nepārtikas precēm, sabiedrisko ēdināšanu – Ls
5,- dienā;
8.1.2.ar alkoholiskajiem dzērieniem –
Ls 10,- dienā;
8.1.3.ar tabakas izstrādājumiem – Ls 5,dienā;
8.1.4. tirdzniecībai ar grāmatām – Ls 2,dienā
8.2. ar pašu ražoto vai iegūto produkciju- Ls
2 dienā.
8.3. Tirdzniecība pašvaldības teritorijā notiek
tikai ar Pašvaldības izsniegtu atļauju un tam
norādītajās vietās.
8.4. Par šo noteikumu 8.1. un 8.2. punktos
norādīto tirdzniecību nodevas maksātāji ir:
8.4.1.tirdzniecībai ar šo noteikumu8.1.1.;
8.1.2.; 8.2. apakšpunktos minētajām precēm
– juridiskās un fiziskās personas un individuālā darba veicēji;
8.4.2. tirdzniecībai ar šo noteikumu 8.1.1.
apakšpunktā minētajām precēm – juridiskās
personas un individuālā darba veicēji;
8.4.3. tirdzniecībai ar šo noteikumu 8.1.4.
apakšpunktā minētajām precēm- fiziskās un
juridiskās personas;
8.4.4. tirdzniecībai ar šo noteikumu 8.1.3.;8.1.4.
apakšpunktos norādītajām precēm- komersanti, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir izsniegta speciāla atļauja (licence)
alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu
mazumtirdzniecībai un kuri ir reģistrēti Pārtikas Veterinārajā dienestā;
8.4.5. tirdzniecībai ar šo noteikumu 8.2.
apakšpunktā minēto produkciju – zemnieki,
zemnieku saimniecības, zvejnieki, zvejnieku
saimniecības, individuālie uzņēmumi, individuālā darba veicēji, mājražotāji un fiziskās
personas.
9. Nodeva pilnā apjomā iekasējama pirms
tirdzniecības atļaujas izsniegšanas.
10. No nodevas samaksas
10.1.50% apmērā atbrīvojamas fiziskās personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas
Inčukalna novada teritorijā,
10.2. 75% apmērā Inčukalna novada trūcīgās
personas, 1.un2. grupas invalīdi par pašu izaudzētajiem ziediem, augļiem, dārzeņiem, ogām,
stādiem un dēstiem, savvaļas augiem, ogām,
sēnēm un riekstiemtirdzniecību ar pašu izgatavotiem mākslas priekšmetiem un lietišķās
mākslas un daiļamatniecības izstrādājumiem
Citi atvieglojumi nav piemērojami.
9.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
9.1. Nodevas samaksa jāveic šajos noteikumos
noteiktajā kārtībā un termiņos.

9.2 Nodevu iekasēšanā ir piemērojami tikai
šajos noteikumos norādītie atvieglojumi.
9.3 Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās
personas var tikt sauktas pie administratīvās atbildības atbilstoši Latvijas Republikas
Administratīvo pārkāpumu kodeksam.
9.4 Saistošie noteikumi publicējami vietējā
laikrakstā, ka arī interneta mājas
lapā
www.incukalns.lv, un tie stājas spēkā likuma
„Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
9.5 Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku
zaudē visu Inčukalna pagasta Saistošie noteikumi Nr.2/1999 “Tirdzniecības nodevas”,
Saistošie noteikumi Nr. 3/2000 “Par INČUKALNA pagasta pašvaldības nodevām” Saistošie noteikumi Nr.4 / 2000 „NOTEIKUMI
PAR BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU”, Inčukalna novada pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 6/2007” PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU
PAR SUŅA TURĒŠANU INČUKALNA NOVADĀ” un Vangažu pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 01/2001 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”, 08.05.2001. Nr.9.3.”Par
Vangažu pilsētas būvvaldes maksas pakalpojumu projektēšanas un būvuzraudzības realizēšanai”, saistoši noteikumi Nr.18 (1997.
g.5.11.) „Nodevas par suņu un kaķu turēšanu
Vangažu pilsētā” , saistošie noteikumi Nr. 12
(18.09.1997.) „Par Vangažu pilsētas pašvaldības nodevām”,.

Par saistošo noteikumu Nr. 6/2010 „Par
grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem””.
Apstiprināti Inčukalna novada domes
2010. gada 19. maija sēdē, protokols nr. 9-70.§.
Veikt Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2.punkta nosaukumu
šādā redakcijā:
„2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi”.
2. Izteikt noteikumu 2.1.2. punktu šādā redakcijā:
„2.1.2. ģimenēm ar bērnu invalīdu vai laulato
1. un 2. grupas invalīdu – 50%”.
3. Papildināt noteikumu 2.punktu ar 2.1.8.
punktu šādā redakcijā:
„2.1.8. Personām, kurām ar Inčukalna novada
domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgās personas statuss – 90%;”.
4. Papildināt noteikumu 2.punktu ar 2.1.9.
punktu šādā redakcijā:
„2.1.9. Personām, kurām ar Inčukalna novada
domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts
maznodrošinātās personas statuss – 50%.”.
5. Izteikt noteikumu 2.2. punktu šādā redakcijā:
„2.2. Atlaides piešķiramas tikai tiem īpašniekiem un valdītājiem, kuru īpašums nav
iznomāts citam lietotājam, un īpašumā netiek
veikta saimnieciskā darbība.”.
6. Papildināt noteikumu 3.1.punktu:
„ Inčukalna novada domes Sociālā dienesta
izsniegta izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu”.

Domes priekšsēdētājs A.BLAUS
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Sprīdītis Inčukalnā
Pašā vasaras viducī Inčukalnā
viesojās Allažu amatierteātris ar
pasaku lugu „Sprīdītis”.
Pie lugas „Sprīdītis” allažnieki ir strādājuši jau pusgadu, lugā iesaistīti 15 aktieri un skatuves palīgi – gan pieaugušie,
gan bērni. Visi, kuriem ir bijusi darīšana
ar aktieriem (arī amatieriem), zinās, ka
tā ir jestra tauta, ar viņiem pavisam nav
viegli, bet interesanti gan. Katram no aktieriem amatieriem ir savs pamatdarbs,
kas aizņem lielāko daļu no laika, ģimene,
kura arī prasa uzmanību, un tomēr viņi
atrod laiku un spēlētprieku, lai sanāktu
kopā un strādātu. Tāpēc ir liels gandarījums par to, ka ir izdevies.
Allažniekiem tiešām izdevās ļoti labi!
Sprīdīša pamāte bija pārliecinoši nīgra
un brīžiem dusmīga, bet savus bērnus
mīloša, tas nekas, ka nedaudz skopa un
mantkārīga. Vecmāmiņa radīja ap sevi
mīļuma un rūpju atmosfēru. Vēja mātes
sīkie smiekliņi un izsmeļošie paskaidrojumi Sprīdītim lika skatītājiem saprast, ka
viņa dzen jokus. Meža māte bija majestātiska un grezna. Lutauša milzīgās ausis
izteiksmīgi purinājās un rēcieni izbiedēja
pat dažu labu zālē sēdošu bērnu. Sīkstuļa
īsto dabu atklāja ne tikai caurums zeķēs
un samazgu ēšana, bet arī īsti sīkstulīgs
runas veids un izteiksme, ar kādu tika
skaitītas naudiņas. Sīkstuļa kalpones
pieglaimīgais runas veids liek saprast,
ka skopums mēdz būt arī lipīgs. Baltā
māmiņa nāca kā visa labā iemiesojums,
pazemīga, lēnīga un gudra. Galma dāmu

Sprīdītis atgriežās mājās

Sprīdītis un Vēja māte

kladzināšana, ja viņām tiktu dota iespēja,
spētu izvest no pacietības vispacietīgāko
cilvēku, tomēr šis trio izsauca patiesus
smieklus skatītājos un radīja asociācijas ar
dažu labu pazīstamu cilvēku līdzās. Princese pārliecinoši rādīja, kādai meitenei
nevajag būt – niķu pilna, melīga, nepacietīga, pārlieku godkārīga. Tomēr arī tādu
negantu meiteni ar savām rūpēm sargāja
viņas auklīte. Karalis, kā tas bieži mēdz
būt arī reālajā dzīvē, bija bezspēcīgs un
neizlēmīgs savas meitas priekšā un lieliski to uz skatuves parādīja. Gan raganas,
gan velna
parādīšanās zālē
sēdošajos
bērnos
izsauca
ovācijas
– tik izcils bija
raganas
deguns
un tik izteiksmīgi
dejoja
velns, ka
gribējās
vai līdzi
lēkt.
Izrādē

darbojās arī vairāki bērni. Sprīdītis uz
skatuves pavadīja gandrīz visu izrādes
laiku un, pēc režisores vārdiem, zina
no galvas visas lugas tekstus un kustības. Sprīdītis šogad ir pabeidzis Allažu
pamatskolas 5.klasi un ir labākais savā
klasē mācībās. Arī pārējie bērni uz skatuves jutās droši un tika galā ar uzticētajām
lomām.
Interesanti, ka gandrīz visi aktieri uz
skatuves tēloja vairākas lomas, tas nozīmēja vairākkārtēju pārģērbšanos, steigu
un uztraukumu par to, ka nepaspēs.
Visu kopā likusi, staigāt, runāt un kustēties pasakas varoņiem mācījusi režisore
Izolde Pētersone. Arī brīvprātīgie skatuves palīgi, mūzikas licēji un ģērbēji ir
neiztrūkstoši un neaizvietojami, jo lugas
piecās ainās ir ļoti dažāds skatuves iekārtojums, kura nomaiņai ir nepieciešama
roku un kāju veiklība un zināšanas.
Kaut arī „Sprīdītis” ir luga bērniem,
tomēr arī pieaugušajiem ik pa laikam der
atcerēties bērnību un tās vērtības, kuras
cenšamies ielikt savos bērnos – lai kur
mēs meklētu laimi, laimes zeme ir tur,
kur mājas un nevis otrādi.
Paldies allažniekiem un skatītājiem
Inčukalnā!
Zinta Nolberga
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Kā Inčukalna seniori brauca uz Saldu gardumus garšot
Arī šajā vasarā Inčukalna
novada senioriem bija iespēja
apskatīt kādu gabaliņu sakoptas Latvijas. Šoreiz tā bija mazā
pilsētiņa Kurzemē – Saldus.
Jau labu laiku Saldu sauc par „medus
pilienu Kurzemē”, un par to, ka atrašanās
Saldū tiešām ir salda gan pārnestā, gan
tiešā nozīmē, pārliecināties varējām paši.
Ekskursijas sākums Inčukalnā bija ļoti
silts, jau septiņos no rīta gaisa temperatūra
ēnā rādīja +25 grādus, daudzi ekskursanti
ar bažām runāja par dienas vidu, kad bija
plānota pastaiga pa Saldu. Tomēr Kurzemē naktī bija lijis lietus un, tuvojoties
Saldum, sajutām, ka gaiss ir atdzisis, tāpēc pirmajā izkāpšanas vietā Lestenē par
karstumu sūdzēties nevarēja. Lestenes
brāļu kapi pārsteidza ar savu sakoptību
un majestātiskumu. Šajos kapos pārapbedīts vairāk kā 900 2.Pasaules karā kritušo
karavīru, galvenokārt Kurzemes cietokšņa
cīņu laukos, Zemgales un Vidzemes kaujās kritušie. Kapos uzstādītais tēlnieces
A.Dumpes veidotais piemineklis „Dzimtene Māte – Latvija” ir tikpat iespaidīgs kā
Rīgas Brāļu kapos redzamie pieminekļi.
Tomēr blakus esošā Lestenes luterāņu
baznīca blakus sakoptajiem kapiem izskatās diezgan bēdīga. Kaut arī čaklie un
ļoti atsaucīgie vietējie iedzīvotāji mums
ar mīlestību un lepnumu stāstīja gan par
izcilajiem kokgriezumiem, kas rotājuši altāri, gan par ērģelēm, kuras neatmaksājas
restaurēt, tomēr ir redzams, ka darba vēl
ir ļoti daudz un līdzekļu tam arī nepieciešams tikpat ļoti daudz. Baznīcas draudze
cer, ka šis unikālais kultūras piemineklis
kādu dienu tiks atjaunots un baznīcā būs
gan kancele, gan kāpnes uz zvana torni,
gan ērģeles.
Pēc Lestenes pavisam nelielu gabaliņu
uz rietumiem pabraucot, ierodoties Saldū
pa Rīgas ielu, apmetot nelielu līkumu,
ieradāmies „Saldus pārtikas kombinātā”,
kur mūs gaidīja ekskursija un degustācija.
It kā jau nekas īpašs, bet kas gan būtu
domājis un zinājis, ka Saldus konfektes
„Gotiņa” papīrīšos tiek ievīstītas ar rokām! Uz trijām konfekšu tinējām ir viena
konfekšu griezēja un katra tinēja dienā
var ietīt ap 100 kg „Gotiņu”. Šajā karstajā
vasaras dienā visas strādnieces ģērbušās
īpašos baltos apģērbos un lakatiņos, varam brīnīties gan par roku veiklību, gan
par izturību.

Inčukalna seniori dabas takā Saldū pie Cieceres upes
Tieši iepretī ieejai „Saldus pārtikas
kombinātā” redzama strūklaka „Medus piliens”, kas simboliski atgādina par Saldus
raksturojumu Kurzemes tūrisma kartēs.
Pēc saldās degustācijas devāmies ekskursijā pa pilsētu. Tā ir ne tikai maza, bet
arī sakopta, tīra un droša. No autobusa
loga varam redzēt vecākās Saldus ielas
un ēkas, bet dabas takas gar Cieceres upi
izstaigājam paši savām kājām. Kalnsētas
parkā var apsēsties brīvdabas estrādē, kur
norisinās festivāls „Saldus Saule”, bet
Jaņa Rozentāla muzejā var apskatīt ne tikai J.Rozentāla gleznas, bet arī mūsdienu
mākslinieku darbus.
Dienas otrajā pusē sarunātajās pusdienās kafejnīcā „Sams” mūs gaidīja
pārsteigums, sākumā pat atsakāmies ticēt
– mums tika pasniegtas kompleksās pusdienas no trīs ēdieniem un dzēriena par 1
latu... Saimniece smējās par inčukalniešu
izbrīnu un teica, ka, ja būšot dārgāk, neviens nenākšot un ka jāprot saimniekot, un
nedrīkst pašiem baidīties no darba. Atstājām pateicības pilnu ierakstu atsauksmju
grāmatā un nolēmām, ka tāda vietiņa derētu arī mūsu novada centrā.
Tiešām ļoti garšīgajās pusdienās piepildītais vēders neprotestēja, kad pēc mirkļa piebraucām pie „Druvas” – jo, ja esi
Saldū, tad bez saldējuma pagaršošanas
noteikti mājās braukt nedrīkst. Saldējums,
protams, ir garšīgs un arī neparasts, parastajos veikalos neredzēts.

Saimniecībā „Siguldas” apskatījām
dīķu kaskādi, redzējām, kā baro foreles,
dzirdējām stāstījumu par foreļu audzēšanu
un atšķirību starp šķirnēm un atkal...degustējām. Esam dienas laikā kļuvuši par
degustācijas ekspertiem un varējām smalki
sajust atšķirību starp divām foreļu šķirnēm, ko mums pasniedza uz baltmaizes
rikas un izvārītas galertā. Klāt piedzerot
tēju un sēžot īpašā piknika vietā, kur par
galdu kalpo sašķelts laukakmens, jutāmies
noguruši un apmierināti.
Pēdējais apskates objekts netālu no
foreļu audzētavas – Saldus vācu karavīru
brāļu kapi. Arī šie brāļu kapi izskatījās
patiešām iespaidīgi, jo kopš 20.gadsimta
90.gadu beigām šeit pārapbedīts 22 000
vācu armijas karavīru.
Mājupceļš tikai vienu reizi tika pārtraukts, jo ir vieta, kurai, braucot pa Liepājas šoseju, garām pabraukt negribas. Tā
ir „Lāču” maizes ceptuve. Vēl viena jauka
sakopta vietiņa, iespēja izlocīt kājas un iespēja pielikt garšīgu punktu degustācijai,
kas ilgusi veselu dienu – „Lāču” ķiploku
un siera grauzdiņu degustācija turpinās autobusā, arī tiem atrodas vieta. Tiem, kam
rodas nepatiesas un nelāgas aizdomas, ka
ekskursanti par daudz ēduši jāatgādina, ka
vasarā dienas ir garas...
Zinta Nolberga
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Visi laureātos!

par Latvijas izlases vadītāju tika iecelts
Inčukalna GHK vadītājs Sandis Kalniņš.
Par Eiropas čempionu kļuva jau pieminētais soms Ahti Lampi, sudrabu izcīnīja
Krievijas pārstāvis Aleksejs Zaharovs, bet
bronza tika zviedram Hansam Ostermanam. Latvijas izlase ar četrām izcīnītajām
medaļām neoficiālajā komandu vērtējumā
ierindojās 2.vietā. Tāpat uz 2.vietu pēc

ar Krievijas izlasēm un zaudēja tikai ļoti
sīvās cīņās ar 4:5.
Prestižajā OPEN komandu turnīrā
Latvijas izlase sīvā cīņā ar 13:11 uzveica
Somijas izlasi un izcīnīja bronzas godalgas (komandā no mūsējiem startēja Matīss
un Edgars Saulīši, Kārlis Balodis, Sandis
Kalniņš un Jānis Kalnevics). Veiksmīga
izrādījās spēlētāja maiņa pirms pēdējās
kārtas, kad skrundēnieti Jevgēniju Zaharovu aizstāja mūsu Jānis Kalnevics, kurš
neticamā veidā ar 1:0 apspēlēja nu jau
divkārtējo Eiropas čempionu Open klasē
Ahti Lampi!
Visprestižākajā nominācijā Open individuālajā turnīrā 80 dalībnieku konkurencē visveiksmīgāk startēja rīdzinieks
Atis Sīlis ieņemot 7.vietu, lai arī tika
cerēts uz ko vairāk. Atzīstami startēja
arī citi mūsu kluba dalībnieki – 11.vietā
ierindojās Edgars Saulītis, 15.vietā Matīss Saulītis, 25.vietā Jānis Kalnecivs un
31.vietā Kārlis Balodis, bet kārtējo reizi

Eiropas čempionāta Latvija ir pacēlusies
pasaules reitinga ietvaros, atpaliekot vairs
tikai no Krievijas. Aiz Latvijas tagad atrodas tādas galda hokeja lielvalstis kā
Somija, galda hokeja spēles izgudrotāja
Zviedrija un Čehija!

Foto: Timo Toivonen

No 11. līdz 13.jūnijam Zviedrijā, Overum norisinājās Eiropas
čempionāts galda hokejā, kurā
Latvijas izlase startēja vairāk
nekā veiksmīgi.

kārtā.
Nākamās medaļas Latvijai sarūpēja
gan junioru, gan sieviešu komandu izlases,
kuru kodolus veidoja tieši inčukalnieši.
Junioru komandā startēja Matīss Saulītis,
Jānis Karlovskis un Roberts Kupčs, bet
dāmām Ilze Zuce-Tenča, Dārta Ozoliņa
un Elīna Gala. Abas mūsu izlases finālā
sacentās ar neapšaubāmiem favorītiem -

Matīss Saulītis
Inčukalna GHK dalībnieki Overum varēja justies kā mājās, jo mazā un burvīgā
pilsētiņa visiem mums atgādināja Inčukalnu. Latvijas izlasi čempionātā pārstāvēja desmit Inčukalna GHK pārstāvji, vēl
vienu reizi pierādot, ka Inčukalna klubs ir
vadošais Latvijā.
Tā kā Pasaules čempionāts ir tikai
nākamgad, tad no starta atteicās daudzi
potenciālie izlases dalībnieki, kā rezultātā iespējas startēt tajā pavērās vairākiem
junioriem, kuriem tā bija lieliska skola.
Visai Latvijas izlasei čempionāts izdevās
veiksmīgs, vēl vairāk – visi 10 kluba pārstāvji tika pie medaļām!
Izcili panākumi bija jaunākajam no
brāļiem Saulīšiem – Matīsam, izcīnot
visas kaluma medaļas čempionātā. Tieši
viņš Latvijai izcīnīja pirmo medaļu, turklāt kļūstot par kontinenta čempionu junioru konkurencē! Tā bija pēdējā Matīsa
iespēja izcelties junioru konkurencē, jo jau
nākošajā sezonā Matīss pāries pieaugušo

Inčukalna GHK vēlas pateikties Inčukalna novada domei
par atbalstu startam Eiropas
čempionātā, bez kura palīdzības visi kluba pārstāvji nebūtu
startējuši, kā arī klubs jaunās sezonas priekšvakarā aicina visus
interesentus pieteikties galda hokeja nodarbībām (pieteikties var
2001.gadā dzimušie un agrāk, tel.
nr. 29108316)!
Sandis Kalniņš
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Orķestris Dziesmusvētkos!
Šiem Dziesmusvētkiem Inčukalna
pūtēju orķestris gatavojās jau visu
gadu, un mums, orķestrantiem,
Dziesmu svētki sākās ar pūtēju orķestru finālkonkursu. Pēdējā nedēļa pirms
svētkiem tika pavadīta mēģinājumos, un,
kad pienāca 7.jūlijs, mēs bijām gatavi
parādīt tikai to labāko, kam esam gatavoti. Tikai pēc finālkonkursa svētki varēja
sākties.

Finālkonkursā savā grupā spēlējām ar
vēl pieciem orķestriem un mūsu orķestris
izdarīja visu, ko diriģents Vitalis Kikusts
mums bija iemācījis un licis atcerēties.
Šādos atbildīgos brīžos, kad ir jāparāda
sevi tikai no labākās puses, ir liels prieks,
ka orķestris spēj būt kā viens cilvēks ar
vienu elpu un vienu uzmanību uz diriģentu. Mēs bijām vienoti, un milzīgais
ieguldītais darbs atmaksājās – iekļuvām
starp Latvijas labākajiem orķestriem savā
grupā – ieguvām 2.pakāpes diplomu orķestru finālkonkursā. Tikai tad, kad atbildīgais darbiņš bija paveikts, svētki varēja
sākties.
Rīga pilna ar svētku dalībniekiem, un
arī visapkārt valdīja svētku tuvošanās gaisotne, jo priekšā jau vēl mēģinājumi un

Dziesmusvētki!
No 7. līdz 10.jūlijam Vangažu
vidusskolas 5.-9.klašu koris kopā ar
skolotājām M. Sipčenko un M.Lazdiņu
piedzīvoja ne katram doto Dziesmu
svētku sajūtu.
No rītiem bija ļoti grūti pamosties, bet, iekāpjot autobusā, sajutām
pacilātību un gandarījumu par to, ka
esam tikuši uz Dziesmu svētkiem. Mēģinājumi bija īsts pārbaudījums mūsu
izturībai, pacietībai un stiprumam.

tikai tad svētku koncerti. Arī kopīgā nakšņošana skolā, pirmsmiega nemiers, kopīgā
dušā iešana, slāpes, garie un nogurdinošie
mēģinājumi un jaunas draudzības piederas pie šiem svētkiem. Saule un karstums
arī ietekmēja visus svētkus, bet, manuprāt,
orķestri par šo karstumu drīkstēja sūdzēties vismazāk, jo nebija jau jādejo zem
klajas debess, kā svētku dejotājiem. Bija
patīkami, ka organizatori un svētku atbalstītāji bija
sagādājuši
ūdeni lielos
daudzumos
– slāpes tika
veldzētas.
Lai viss
neliktos tik
saulains un
jauks, jāmin
arī šis tas, kas
pārsteidza nepatīkami. Pirmajās ēdienreizēs skolās
ēdiens bija tiešām minimālās devās. Un,
kad pusdienās saņēmām sauso pārtiku un
maisiņā starp citām lietām pavīdēja viena
mednieku desa (ne cepta, ne vārīta), tad
nezinājām, vai smieties vai tomēr raudāt.
Mēs izvēlējāmies vidusceļu – notiesājām
to kopā ar saldo ledustēju, jo apzinājāmies, ka vakariņas mūs sagaida tikai pēc
daudzām stundām. Šis nebija vienīgais
pārsteigums, ko varēja saņemt pie ēdienreizēm. Pēc šādām „pusdienām” varēja
aizdomāties par to uzturvērtību un naudu,
ko pašvaldība ir samaksājusi svētku rīkotājiem un ēdināšanas uzņēmumu godprātību.
Lai svētki netiktu sabojāti, uzturējām
kolektīvā pozitīvu atmosfēru, un jau turpmākajās dienās ēdienreizes sāka kļūt lie-

lākas un garšīgākas.
Bet nekas nespēja sabojāt kopābūšanas
lielisko sajūtu. Orķestru Priecīgā koncertā
tā bija visspēcīgākā, jo katra Latvijas reģiona orķestri vienojās kopīgos muzikālos
skaņdarbos. Liels pārdzīvojums un izaicinājums bija defilē, spēlējot populārus
skaņdarbus. Soļu mācīšanās prasīja lielu
koncentrēšanos. Bijām jau soļus apguvuši
iepriekš, bet, kad nonācām starp vēl simtiem orķestrantu, juka visas debespuses un
līdz ar to arī notis. Bet pēc diviem lielajiem mēģinājumiem spējām atrādīt gan
deju soļus, gan arī skaņdarbus sanākušajiem skatītājiem. Mēģinājumu un koncertu
grafiks Priecīgam koncertam Ķīpsalā bija
diezgan saspringts un nogurdinošs, bet
galvenais, ka svētku skatītājiem gan uz
vietas, gan pie TV ekrāniem bija prieks
noskatīties orķestru kustīgajā muzicēšanā.
Noteikti katrs svētku dalībnieka mājāspalicējs visu uzmanību bija pievērsis zilajam
ekrānam ar cerību ieraudzīt savu meitu,
dēlu, mazbērnu, mammu, draudzeni, utt.
Pēc lielā pūtēju orķestru koncerta
Ķīpsalā, mūsu pēdējais izgājiens bija
Mežaparka noslēguma koncertā. Tur jau
bija jūtama svētku izskaņas tuvošanās.
Bija pagājušas četras jaukas, saulainas
un karstas dienas Latvijas galvaspilsētā.
Bija aizvadīti X Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētki, un Mežaparkā palaistie dzeltenie baloni aiznesa līdzi kopīgi
piedzīvoto un vedināja uz jaunu satikšanos
atkal pēc četriem gadiem. Nogurušas un
sāpošas kājas, nelieli saules apdegumi, vēl
neizkrāmētās somas un suvenīri no svētkiem svētdienā liecināja, ka būs ko atcerēties. Svētku pozitīvā gaisotne uzlādēja
vismaz gadam uz priekšu. Un šeit vietā
ir teiciens, ka tā nogurt var tikai no svētkiem! Mums visiem prieks, ka mums tādi
bija! Paldies visiem, kas pielika roku, lai
varam piedalīties šajos svētkos!
Inčukalna pūtēju orķestra orķestrants

Bija ļoti grūti, un ik pa laikam bija
jāiet atvēsināties ar aukstu ūdeni.
Toties gājienā, neskatoties uz
svelmaino sauli, bija viegli iet, jo
visu gājienu skanēja mundra Inčukalna skolas pūtēju orķestra mūzika,
un paši mēs bijām moži.
Īpaši emocionāls bija noslēguma
koncerts un draudzīgā nakts sadziedāšanās!
Mājās visi atgriezāmies ar gandarījuma sajūtu un skumjām, ka beidzies skaistais vasaras notikums. Elza Elīza Kalniņa
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Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Inčukalna novada dome sveic
jaundzimušos bērniņus!
Patrīciju Emmu Ansoni, Alisi Nikolajevu, Gintu
Leļevu, Mariju Voroņinu, Andreju Mikulovu, Rolandu
Baronu, Aleksandru Šestakovu.

A I C I N Ā M P I E T E I K T I E S VA N G A Ž U
VIDUSSKOLAS 10.KLASĒ AR
• latviešu mācību valodu • krievu mācību valodu
līdz 2010.gada 28.augustam
Pieteikties skolas kancelejā no pl.9.00-17.00, iesniedzot:
vecāku iesniegumu, skolēna pases kopiju, apliecību par pamatskolas izglītības apgūšanu, sekmju izrakstu.
Tālrunis papildus informācijai 67995765, 67995629.
Vangažu vidusskolas administrācija
Ņemot vērā iedzīvotāju sūdzības, lūdzam
suņu īpašniekus pastaigas laikā pieskatīt savus
lolojumus un nelaist viņus brīvi klaiņot – šāda
rīcība apdraud apkārtējo drošību un veselību.
Lūdzam ievērot visus noteikumus, kas attiecas
uz suņu un kaķu turēšanu. Paldies!
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
Aivars Nalivaiko
Sveicam Latvijas pludmales volejbolistus, vangažnieku

Arti Caicu un viņa komandas biedru Tomu Šmēdiņu
ar uzvaru sērijas turnīrā CEV „Challenger”, kas notika
Serbijas pilsētā Novisadā. Tikpat ievērībus cienīgus rezultātus arī turpmāk!
Inčukalna novada dome

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI!
Valsts autoceļš V93 Indrāni – Inčukalns avārijas situācijas
dēļ slēgts uz nenoteiktu laiku. Piekļūšana pie īpašumiem nav
ierobežota.
VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Tavā tuvumā sīkais pļavas zieds
Vairāk uzsmaržo,vairāk krāsu sniedz.
Tavā tuvumā dienas straujāk iet,
Pat vistumšākā-saules pilna šķiet!

Inčukalna novada dome
sveic jubilārus jūlijā!
75 gadi
Apse Ziedonis
Medvedevs Izots
Sīpola Cīpola Ausma
92 gadi
Kļaviņa Elza

80 gadi
Ozoliņa Gaida
Bērziņa Anna
97 gadi
Vāvere Marcinjana

Svētdien, 8. augustā

Inčukalna tirgus laukumā

G A DAT I RG U S

Tirgotājus aicinām interesēties pa tālruni
67977473 (Vija)

KAPUSVĒ
KAPU
SVĒ TKI
T KI
Svētdien, 8.augustā
Pl. 14.00 Inčukalna Vecajos kapos
Pl. 16.00 Inčukalna Jaunajos kapos
Svētbrīdi vadīs LELB evaņģēliste Rudīte LOSĀNE un
baptistu sludinātājs Laimonis RUDZĪTS
Autobuss:
12:30 – GAUJA – INDRĀNI – KĀRĻZEMNIEKI - „BRĀLIS”VANGAŽI – VANGAŽU STACIJA – SĒNĪTE – INČUKALNA VECIE
KAPI
15:15 – INČUKALNA VECIE KAPI – INČUKALNA JAUNIEKAPIGAUJA – INDRĀNI – KĀRĻZEMNIEKI - „BRĀLIS” – VANGAŽU
STACIJA – SĒNĪTE - INČUKALNA JAUNIEKAPI

6.-8.augustā
Inčukalnā

III VISLATVIJAS ZIRGU DIENAS
BALTIJAS KAUSS KONKURĀ 2010, 2.posms
Sīkāka informācija: www.latvianhorses.lv
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