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Vangaži ir jauna pilsēta, bet ar vēs-
turiski senu nosaukumu, uzcelta vie-
tā, kur vēl nesen – līdz pat pagājušā 
gadsimta piecdesmito gadu vidum – 
zaļoja mežs, starp Vidzemes šoseju 
un Gauju 36 km no Rīgas. Tās nosau-
kums cēlies no lībiešu vārda „vang”, 
kas nozīmē „strauta pļava”. Jau 
pirmajā gadu tūkstotī pirms mūsu 
ēras šajā apkārtnē dzīvojuši Gaujas 

lībieši. Par to liecina arheoloģisko iz-
rakumu ekspedīciju atradumi gan pie 
Vangažu kapsētas, gan pie Melķertu 
mājām, kur uzieti senkapi, kas šodien 
ir valsts nozīmes kultūrvēsturiski un 
aizsargājami objekti. 

Visos laikos cilvēki centušies dzīvot 
tuvāk ceļiem (lielceļiem, dzelzceļam 
un upēm). Tieši tāpēc senā pagātnē 

Vangažu puses apdzīvotās vietas 
koncentrējās pie upes Gaujas un arī 
toreizējā līkloču lielceļa Rīga–Pē-
terburga, ko tautā joprojām sauca 
arī par Katrīnas ceļu, jo savulaik 
redzamākā persona, kas pa šo ceļu 
no Krievijas uz Eiropu devusies, bija 
cariene Katrīna Lielā. Daudzas vie-
tas Latvijā dižojas ar šīs personas 
„caurbraukšanu”.

Neskatoties uz sarežģītajiem apstāk-
ļiem, Latvijas iedzīvotāji šogad izrā-
dījuši apbrīnas vērtu spēju saliedēties 
kopīga mērķa vārdā. Šogad Lielās tal-
kas tīmekļvietnē oficiāli piereģistrēto 
talkas vietu skaits – 1968 – ir otrais 

lielākais Lielās talkas pastāvēšanas 
laikā. 
Arī Inčukalna novadā un Vangažu pilsē-
tā iedzīvotāji aktīvi talkoja solotalkās, 
duotalkās un ģimenes talkās. Liels pal-
dies visiem strādīgajiem un aktīvajiem 

novada iedzīvotājiem! Kā informēja 
Lielās talkas koordinators Inčukalna 
novadā Arnis Uzuliņš: „Šogad Inčukal-
na novadā bija pieteiktas 15 oficiālās 
talkas vietas, bet noteikti tika talkots 
arī citur, piemēram, iedzīvotāji tīrīja un 

labiekārtoja savu māju apkārtni. Ko-
pumā talkas laikā savākti vairāk nekā  
80 kubikmetri sadzīves atkritumu, tas 
ir vairāk nekā citus gadus.”
Fotogrāfijas no 2021. gada Lielās 
talkas Inčukalna novadā iespējams 

apskatīties pašvaldības tīmekļvietnē 
www.incukalns.lv, kā arī pašvaldības 
„Facebook” kontā @incukalnanovads.
Uzturēsim Latviju un mūsu novadu 
tīru un sakoptu arī turpmāk!

Inčukalna novada pašvaldība 

Aizvadīta Lielā talka

Vangaži bija, ir un būs

Attīstoties rūpniecībai un meha-
nizācijai 19. gadsimta beigās un 
20. gadsimta sākumā, ceļi tika tais-
noti un būvēti pamatīgāk. Jauns iz-
aicinājums un progresa sasniegums 
bija tilti un dzelzceļi. Tā veidojās 
pašreizējie novada ciemati: Inču-
kalns un Meža Miers, vēlāk Egļupe 
dzelzceļa tuvumā, Krustiņi, Gauja, 
Kļavas un Vangažu pilsēta, Griķi 
gan nedaudz agrāk pie jaunā lielceļa 
Rīga–Pleskava.
Tagadējā Vangažu pilsētas teritorija 
kādreiz atradusies Inčukalna pa-
gasta sastāvā, bet vēl pirms tam tā 
bija Hincenbergas muižas daļa. Arī 
Hincenbergas nosaukums radies, 
pateicoties lībietim – Heningam Hin-

cenam, kurš 1436. gadā ieguva mui-
žiņu lēnī. Lībiešu Hincenu dzimta šeit 
valdīja vairāk nekā 300 gadus – līdz 
pat 1753. gadam. Interesants šī pe-
rioda fakts, kuru vērts pētīt nopiet-
nāk: 1583. gadā Klauss Hince nopirka 
Ratnieku mājas pie Honinghauzenes 
(Medus) bijušās pusmuižas pie Van-
gažiem, kuras teritorija drīz vien tika 
pievienota Allažiem. 
Vangažu vārds joprojām saglabājies 
Inčukalna pagasta teritorijā eso-
šajiem Vangažu kapiem (vissenākā 
apbedījumu vieta Inčukalnā), kurā 
glabāja pat Sējas ļaudis, pārvedot 
tos pāri Gaujai. 

Turpinājums 3. lpp. 4
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SĒDES PROTOKOLS Nr. 3 
(2021. gada 17. martā)

Par zemes starpgabala statu-
sa noteikšanu Inčukalna novada 
pašvaldībai piekritīgajām zemes 
vienībām.
Dome nolemj:
1. noteikt zemes starpgabala statu-

su Inčukalna novada pašvaldībai 
piekritīgām zemes vienībām ar 
kadastra apzīmējumu 8064 006 
1319 0,0227 ha platībā un 8064 
006 1320 0,0098 ha platībā;

2. zemes starpgabalus ar kadas-
tra apzīmējumu 8064 006 1319 
0,0227 ha platībā un 8064 006 
1320 0,0098 ha platībā reģistrēt 
zemesgrāmatā uz Inčukalna no-
vada pašvaldības vārda;

3. uzdot Inčukalna novada pašval-
dības būvvaldei organizēt zemes 
starpgabalu, kadastra apzīmējumi 
8064 006 1319 un 8064 006 1320, 
ierakstīšanu zemesgrāmatā.

Par zemes atsavināšanu.
Dome nolemj:
1. Inčukalna novada pašvaldībai 

uzsākt pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Starpgabals”, Inčukal-
na pagasts, Inčukalna novads, 
kadastra numurs 8064 007 0955, 
0,0555 ha platībā atsavināšanas 
procesu Publiskas personas man-
tas atsavināšanas likumā noteik-
tajā kārtībā;

2. uzdot Inčukalna novada pašvaldī-
bas būvvaldei organizēt nekusta-

mā īpašuma „Starpgabals”, Inču-
kalna pagasts, Inčukalna novads, 
kadastra numurs 8064 007 0955, 
novērtēšanu;

3. uzdot Inčukalna novada pašvaldī-
bas Izsoles komisijai pēc nekusta-
mā īpašuma „Starpgabals”, Inču-
kalna pagasts, Inčukalna novads, 
kadastra numurs 8064 007 0955, 
novērtējuma saņemšanas organi-
zēt nekustamā īpašuma atsavinā-
šanas procesu atbilstoši Publiskas 
personas mantas atsavināšanas 
likumā noteiktajai kārtībai;

4. vienu lēmuma eksemplāru nosūtīt 
iesniedzējam;

5. uzdot Inčukalna novada pašval-
dības būvvaldei apzināt īpašnie-
kus, kuru zemei piegulst zemes 
starpgabals, un informēt tos par 
pašvaldības lēmumu, nosūtot 
rakstiski informatīvu vēstuli;

6. uzdot lēmuma izpildes kontroli 
Inčukalna novada pašvaldības iz-
pilddirektoram. 

Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu un nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķu piešķiršanu.
Dome nolemj:
1. apstiprināt sertificētas zemes ierī-

kotājas Colmontujas Džamjansu-
renas (sertifikāts Nr. AA0149) iz-
strādāto, 2021. gada 16. februārī 
iesniegto zemes ierīcības projektu 
zemes vienību ar kadastra apzī-
mējumiem 8064 001 0111 un 8017 
004 0301 savstarpējo robežu pār-
kārtošanai;

2. zemes ierīcības projektā ar „1” 
apzīmētajai zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8064 001 
0111, ar platību 0,6507 ha un uz 
tās esošajām ēkām saglabāt eso-
šo adresi „Silkraujas”, Inčukalna 
pagasts, Inčukalna novads (adre-
ses kods 106580744),  un noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: 0601 – individuālo dzīvoja-
mo māju apbūve;

3. nekustamajam īpašumam ar ka-
dastra numuru 8064 001 0111, 
kā sastāvā ietilpst zemes vienī-
ba ar kadastra apzīmējumu 8064 
001 0111, saglabāt nosaukumu 
„Silkraujas”, Inčukalna pagasts, 
Inčukalna novads;

4. zemes ierīcības projektā ar „2” 
apzīmētajai zemes vienībai ar 
kadastra apzīmējumu 8017 004 
0301, ar platību 0,9913 ha noteikt 
nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķi: 0201 – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība;

5. nekustamajam īpašumam ar ka-
dastra numuru 8017 004 0301, kā 
sastāvā ietilpst zemes vienība ar 
kadastra apzīmējumu 8017 004 
0301, saglabāt nosaukumu „Le-
jasmuižnieki”, Inčukalna pagasts, 
Inčukalna novads;

6. vienu lēmuma eksemplāru kopā 
ar grafisko pielikumu nosūtīt SIA 
„Apriņķa mērnieks” sertificēta-
jai zemes ierīkotājai Colmontujai 
Džamjansurenai uz e-pasta adresi 
colmon@amernieks.lv;

7. Inčukalna novada pašvaldībai par 
noteiktajiem nekustamā īpašu-
ma lietošanas mērķiem informēt 
Valsts zemes dienestu tiešsaistes 
datu pārraides režīmā;

8. vienu lēmuma eksemplāru kopā ar 
grafisko pielikumu nosūtīt Valsts 
zemes dienesta Rīgas Reģionāla-
jai nodaļai uz oficiālo e-pasta ad-
resi: riga@vzd.gov.lv.

Par izmaiņām Inčukalna novada 
pašvaldības Ētikas komisijas sa-
stāvā.
Dome nolemj: 
1. atbrīvot no Inčukalna novada paš- 

valdības Ētikas komisijas locekļa 
amata Sintiju Veinbergu;

2. ievēlēt Inčukalna novada pašval-
dības Ētikas komisijas locekļa 
amatā Inčukalna novada bibliotē-
kas vadītāju Jeļenu Ozoliņu ar šī 
lēmuma spēkā stāšanās brīdi;

3. uzdot Inčukalna novada pašval-
dības kancelejai par pieņemto lē-
mumu paziņot Ētikas komisijai.

Par finanšu līdzekļu piešķirša-
nu Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolai.
Dome nolemj:
1. piešķirt finanšu līdzekļus 561,95 eiro  

Inčukalna novada Mūzikas un māk-
slas skolai Valsts kultūrkapitāla 
fonda projekta „Inčukalna novada 
mākslas skolas interaktīvā ekrāna 
un stiprinājumu iegāde” ietvaros 
veiktajai interaktīvā ekrāna un 
stiprinājumu iegādei;

2. pēc šī lēmuma 1. punktā norā-
dītā finansējuma izlietošanas 
uzlikt par pienākumu Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas sko-
lai iesniegt pašvaldības Finanšu 
un grāmatvedības daļā izlietoto 
finanšu līdzekļu attaisnojošus do-
kumentus;

3. uzdot Inčukalna novada domes 
Finanšu un grāmatvedības daļai 
finanšu līdzekļus lēmuma 1. pun-
ktā noteiktā finansējuma nodro-
šināšanai finansēt no Inčukalna 
novada pašvaldības budžeta 
2021. gadam sadaļā „Pārējie citur 
neklasificētie vispārēja rakstura 
transferti” esošajiem līdzekļiem;

4. lēmuma kontroli uzdot Inčukalna 
novada pašvaldības izpilddirekto-
ram. 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
(2021. gada 9. aprīlī) Nr. 4

Par Aivara Nalivaiko atbrīvoša-
nu no Inčukalna novada domes 
priekšsēdētāja amata.
Dome nolemj: tā kā par lēmuma 
projektu nav saņemts nepiecieša-
mais balsu skaits, lēmuma projekts 
ir noraidīts.

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko personu 
datu aizsardzības likumā noteik-
to) var iepazīties Inčukalna nova-
da pašvaldības tīmekļvietnē www.
incukalns.lv sadaļā „Domes sēžu 
protokoli”.

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI

2021. gada 9. aprīlī notika Inčukalna 
novada domes ārkārtas sēde, kurā tika 
lemts par septiņu domes deputātu pa-
rakstīto iesniegumu par domes priekš-
sēdētāja atbrīvošanu no amata. Ārkār-
tas sēdē piedalījās 14 no 15 Inčukalna 
novada domes deputātiem, septiņiem 
deputātiem balsojot „par” un septiņiem 
deputātiem balsojot „pret”, sagatavo-
tais lēmuma projekts tika noraidīts, kā 
rezultātā Aivars Nalivaiko arī turpmāk 
pildīs Inčukalna novada domes priekš-
sēdētāja pienākumus.

Jāmin, ka Ivo Bernats, kas pārstā-
vēja to deputātu grupu, kuri pa-
rakstīja minēto iesniegumu, pirms 
balsošanas nevēlējās sniegt nevie-
nu argumentētu viedokli vai uzsākt 
diskusijas par šāda lēmuma ne-
pieciešamību, bet uzreiz piedāvāja 
balsot par neuzticības izteikšanu 
domes priekšsēdētājam.
Kā pēc notikušās ārkārtas sēdes 
uzsvēra Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko: 
„Vispirms vēlos izteikt pateicī-
bu tiem deputātiem, kuri ar savu 
balsojumu izrādīja uzticību ne ti-

kai man, bet arī mūsu kopīgajiem 
mērķiem un uzsāktajiem darbiem, 
kurus esam apņēmušies novada ie-
dzīvotāju labā paveikt. Jāsaka, ka 
diemžēl šāda opozīcijas deputātu 
rīcība neliecina par vēlmi sadarbo-
ties un veidot konstruktīvu domes 
darbu, bet dara visu, lai to dezor-
ganizētu. Iespējams, šāda rīcība ir 
saistīta ar vēlēšanu tuvošanos, kad 
mērķtiecīgi tiek nomelnoti politiskie 
konkurenti, tomēr, manuprāt, ad-
ministratīvi teritoriālās reformas 
priekšvakarā apzināti kaitēt domes 
darbam ir vairāk nekā bezatbildīgi. 
Uzskatu, ka Inčukalna novada domē 
joprojām ir spēcīga, stabila un vie- 
nota koalīcija, kura strādā un turpi-
nās strādāt mūsu iedzīvotāju labā 
līdz noteiktajam termiņam.” 
Visi novada domes sēžu protokoli un 
audioieraksti ir pieejami pašvaldī-
bas tīmekļvietnē www.incukalns.lv 
sadaļas „Pašvaldība” apakšsadaļā 
„Dome”.

Mārtiņš Pozņaks, n 
Inčukalna novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko iztur uzticības 
balsojumu

Atmodas ielā 1-2, Inčukalnā, tiek 
veidots profesionāls un mūsdienām 
atbilstošs fizioterapijas kabinets 
bērniem ar funkcionāliem traucē-
jumiem sabiedrībā balstīta sociālā 
pakalpojuma nodrošināšanai. Ar 
apdomu un rūpību tiek komplektēts 
kabinets, piemeklējot visatbilsto-
šākās mēbeles klientu ērtībām un 
profesionālu aprīkojumu fiziotera-
peita darbības nodrošināšanai. Tiek 
veikts administratīvais darbs, lai 
projekts atbilstu piemērojamajiem 
nosacījumiem un tiktu saņemts 
viss paredzētais Eiropas Savienības 
līdzfinansējums, kā arī pavisam drīz 
tiks paveikti visi organizatoriskie 
pasākumi, lai varētu uzsākt pakal-
pojuma sniegšanu pēc iespējas pla-
šākam klientu lokam. 
Jau šobrīd ir sasniegts projektā iz-
virzītais mērķis: sabiedrībā balstīta 
sociālā pakalpojuma infrastruktū-
ras – profesionāla un mūsdienām 
atbilstoša fizioterapijas kabineta –  
izveide. Plānots, ka fizioterapijas 
kabinets spēs nodrošināt bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem tādu 
sociālo pakalpojumu saņemšanu, 

Inčukalna novadā aktīvi tiek realizēts projekts 
„Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Inčukalna 
novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/034

kas ir atbilstoša šo bērnu vajadzī-
bām, lai nodrošinātu viņu veselī-
bas stāvokļa un pašsajūtas uzla-
bošanos un tādējādi dotu iespēju 
veiksmīgāk integrēties sabiedrībā, 
nodrošināt pilnvērtīgu psihosociālo 
funkcionēšanu un mazinātu riskus 
šiem bērniem nākotnē nonākt situā-
cijā, kad nepieciešama ievietošana 
ilgstošas sociālās rehabilitācijas un 
sociālās aprūpes iestādē. Lai arī fi-
zioterapija viena pati nespēj nodro-
šināt visu vajadzību apmierināšanu, 
ir jāatzīmē, ka fiziskā labsajūta, ve-
selība un tās uzlabošana ir būtisks 
faktors vispārējās funkcionēšanas 
nodrošināšanā. Fizioterapija kā ne-
pieciešams atbalsta veids bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem bija 

visbiežāk minētais nepieciešamais 
sociālais pakalpojums bērnu indivi-
duālajos izvērtējumos.
Projekta īstenošanas termiņš vienu 
reizi tika pagarināts, un tas reali-
zēts 18 mēnešos, laika posmā no 
05.12.2019. līdz 31.05.2021. Pēc pē-
dējiem projekta budžeta grozījumiem 
kopējās projekta attiecināmās izmak-
sas ir noteiktas 55 851,55 eiro apmērā, 
tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda finansējums 47 473,82 eiro, 
valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
2094,43 eiro un pašvaldības līdzfinan-
sējums 6283,30 eiro.

Margita Līce,n 
Inčukalna novada pašvaldības 

projektu vadītāja
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Pie kapiem pašreizējā laivu piestāt-
nes un atpūtas vietā vēl joprojām labi 
saskatāmas ir senās pārceltuves at-
lieku pēdas. Tādas pāri upei tuvākajā 
apkārtnē ir bijušas vairākas, bet nozī-
mīgākā no tām – netālā Iļķenes pār-
celtuve pie Āņiem. Vērts zināt, ka ti-
kai 1908. gadā Inčukalna pagasts tika 
atdalīts no Sējas pagasta un pēc Pir-
mā pasaules kara inčukalnieši savus 
tuviniekus sāka apbedīt jaunizveidotā 
ciemata kapsētā pie Inčukalna dzel-
zceļa stacijas. 
Orientējoši rādiusā ap kapsētas te-
ritoriju arī bija senie Vangaži ar sa-
biedriski un saimnieciski nozīmīgām 
celtnēm, kuru atrašanās vietu šeit 
daļēji noteica vecā lielceļa Rīga–Pē-
terburga klātesamība. Pie kapsē-
tas bija Teņa kapela, vēlāk vienu 
kilometru tālāk atradās Vangažu 
baznīca, Vangažu draudzes skola, 
Vangažu baznīcas ceļa krogs, Medus 
muiža, ķieģeļu ceplis, vara un ču-
guna lietuves, papīra manufaktūra, 
nedaudz virzienā uz Ropažu pusi –  
Griķu krogs, māla ceplis un stikla ma-
nufaktūra.
Rakstos par Vangažiem 1630. un 
1644. gadā minēta Antonija jeb Teņa 
kapela (ēka ar salmu jumtu, bez torņa 
un zvana) pie Vangažu kapiem. Dažus 
desmitus gadu vēlāk koka baznīca 
bija tuvu sabrukumam, par ko liecina 
1669. un 1670. gadā zviedru valdības 
uzliktais naudas sods Vangažu un 

Hincenbergas muižas īpašniekam par 
vecā dievnama nelabošanu un jauna 
necelšanu. 
Simts gadu vēlāk (1789. gadā) pie 
lielceļa Rīga–Pēterburga par Rīgas 
tirgotāja, kas bija ieceļojis no Mon-
trozas (Skotija), toreizējā Vangažu un 
Inčukalna muižas īpašnieka Džordža 
Rennija (Georg Renny) līdzekļiem tika 
uzcelta jauna Sv. Jura Vangažu baz-
nīca. Tajā pašā gadā būvēts kancelal-
tāris, kā tas bija pieņemts kalvinistu 
baznīcā. To darināja vācu izcelsmes 
galdniekmeistars Augusts Godhilfs 
Heibels (1760–1848).
Brīvības cīņu laikā – 1919. gada jūni-
jā – baznīca tika nopostīta, tāpat arī 
Hincenbergas muiža. Tikai baznīcu at-
šķirībā no muižas apkārtnes uzņēmī-
gajiem saimniekiem izdevās atjaunot 
1935. gadā. Pārbūves veica pēc Paula 
Kundziņa (1888–1938) projekta. Par 
draudzes ziedojumiem 1936. gadā 
baznīcas tornī tika uzstādīts zvans, 
kurš joprojām pilda savu funkciju, kas 
uz tā rakstīta, – „aicina un pavada”. 
Četrdesmito gadu sākumā tika ie-
gādātas jaunas ērģeles un Augusta 
Annusa altārglezna „Kristus svētī 
druvas”. 1949. gada septembra apse-
košanā minēts, ka baznīca ir ļoti labi 
saglabājusies, tai jauns jumts, tikai 
izsistas dažas rūtis, pilnībā neskarta 
arī iekārta. Pēc kara draudze skaitliski 
saruka, to ietekmēja pastāvošās pa-
domju varas represijas pret baznīcu,  
1941. un 1949. gada izvešanas, kas 
īpaši skāra tieši baznīcas apkārtnes 

Laika posmā no 2021. gada 26. marta 
līdz 9. aprīlim Inčukalna novada paš- 
valdība organizēja iedzīvotāju aptauju 
ar mērķi noskaidrot iedzīvotāju viedokli 
par nepieciešamību veikt vairākus bū-
tiskus, novada infrastruktūras attīstību 
veicinošus darbus, kuriem plānots ņemt 
valsts aizdevumu. 

Aptaujā kopumā – gan elektroniskajā 
aptaujā (izmantojot platformu „Visi- 
Dati.lv), gan rakstveidā (iesniedzot 
aptaujas anketas pašvaldībā) – pie-
dalījās 483 respondenti. Apkopotie 
aptaujas dati liecina, ka 80,3% jeb  
388 respondenti atbalsta ieceri, paš- 
valdībai ņemot valsts aizdevumu, 
veikt asfalta virskārtas atjaunošanu 
Inčukalnā Miera ielā, asfalta dilumkār-
tas atjaunošanu Inčukalnā Zvaigžņu 
ielā, asfalta izbūvi Inčukalnā Nākot-

nes ielā, asfalta virskārtas atjauno-
šanu Gaujas ciematā Krasta ielā, kā 
arī izveidot multifunkcionālu sporta 
laukumu Gaujas ciematā (ar līdzfinan-
sējumu 20% apmērā). Savukārt 16,4% 
jeb 79 respondenti noraida šo ieceri, 
bet 3,3% jeb 16 respondentiem nebija 
viedokļa par šiem darbiem.
Inčukalna novada domes priekšsēdē-
tājs Aivars Nalivaiko: „Paldies ikvie-
nam iedzīvotājam, kurš veltīja savu 
laiku un piedalījās pašvaldības orga-
nizētajā aptaujā. Aptaujas dati, kā arī 
balsošanas aktivitāte liecina, ka šie 
jautājumi ir būtiski novada iedzīvotā-
jiem. Vairāk nekā 80% respondentu 
atbalsta pašvaldības ieceri uzlabot 
mūsu novada infrastruktūru un iedzī-
votājiem nodrošināt sakārtotu, mūs-
dienu prasībām atbilstošu apkārtējo 
vidi viņu dzīvesvietā. Jā, protams, lai 

šos darbus paveiktu, pašvaldībai ir 
nepieciešams valsts aizdevums, bet 
tā ir normāla un ierasta prakse ne tikai 
Pierīgā un visā Latvijā. 
Jau plānojot 2021. gada pašvaldības 
budžetu, dome ņēma vērā faktu, ka 
valsts samazinās pašvaldību budže-
tus 5% apmērā, vienlaikus palielinot 
pašvaldībām sniedzamo pakalpojumu 
un līdz ar to arī izdevumu grozu. Lai 
situāciju uzlabotu, vadība radīja rīku, 
lai pašvaldības varētu turpināt attīstīt 
sev svarīgus, infrastruktūras attīstību 
veicinošus projektus, un paredzēja 
šīm aktivitātēm līdzekļus 150 miljo-
nu eiro apmērā. Manuprāt, šobrīd šī 
iespēja – ņemt valsts aizdevumu, lai 
sakārtotu un uzlabotu vidi mūsu no-
vada apdzīvotajās vietās, – ir lieliska, 
mēs uz to esam gājuši ne pirmo dienu 
un esam to paredzējuši pašvaldības 

aktualizētajā attīstības programmā.” 
Jāmin, ka procentuāli lielākā ie-
dzīvotāju atsaucība bija platformā  
„VisiDati.lv” – elektroniskajā aptaujā 
piedalījās 284 respondenti –, bet ie-
spēju savu viedokli pašvaldībai izteikt 
rakstveidā, iesniedzot aizpildītu ap-
taujas anketu, izmantoja 199 respon-
denti.
„Apkopotie aptaujas rezultāti pre-
zentēti domes deputātiem 14. aprīļa 
Finanšu komitejas sēdē un 21. aprīļa 
domes sēdē. Vēlos piebilst, ka tuvā-
kajā nākotnē plānojam organizēt arī 
citas iedzīvotāju aptaujas un attāli-
nātās sapulces par dažādām tēmām, 
piemēram, par novada infrastruktūras 
veicināšanu, par Lielo talku, par uzņē-
mējdarbību, energoefektivitāti un ci-
tiem būtiskiem jautājumiem,” piebilda 
A. Nalivaiko.

Inčukalna novada pašvaldība pateicas 
iedzīvotājiem par līdzdalību organizē-
tajās aptaujās. Izsakot savu viedokli, 
mēs visi kopā piedalāmies sava nova-
da veidošanā un attīstībā!

Inčukalna novada pašvaldība

Noslēgusies Inčukalna novada iedzīvotāju aptauja

mājas „Bomīši”, „Kalnabranti”, „Avo-
tiņi”. Saimniekiem zemes atņēma, un 
cilvēki izvēlējās dzīvesvietas tuvāk 
jaunajam dzelzceļam un lielceļam. 
1954. gadā draudze no baznīcas at-
teicās, jo dievlūdzēju skaits saruka 
un padomju varas noteiktos nodok-
ļus nebija iespējas samaksāt. Sākās 
dievnama izlaupīšana un demolē-
šana – izpostīts altāris un ērģeles, 
altārglezna pazudusi. Dievnamā tika 
ierīkota kolhoza „Ādaži” noliktava, 
vēlāk – stikla taras novietne un Me-
žaparka atrakciju inventāra noliktava. 
Līdz ar atmodu atdzima arī Vangažu 
luterāņu draudze. Pateicoties cilvēku 
labajai gribai, ziedojumiem, Inčukalna 
un Vangažu pašvaldību atbalstam, 
dievnams pamazām tika atjaunots. 
1992. gada 6. jūnijā Vasarsvētku diev-
kalpojumā mācītājs Aivars Beimanis 
baznīcu no jauna iesvētīja. Vangažu 
Ev. lut. baznīcai ir valsts nozīmes 
kultūras un arhitektūras pieminekļa 
statuss.
Baznīca reiz bija vissvarīgākais admi-
nistratīvais centrs. Baznīcu grāmatās 
tika reģistrēta cilvēku dzimšana, mir-
šana, kristības, iesvētības un laulī-
bas, kā arī citi svarīgi vietējie notikumi 
Latvijā līdz pat 1921. gada februārim. 
Vangažu draudze ir bijusi gan Allažu, 
gan Ropažu baznīcas sastāvā. Tieši 
baznīcā dzima latviešu kora dziedā-
šanas tradīcijas. Vienkāršam zem-
niekam un viņa ģimenei svētdienas 
dievkalpojuma apmeklējums bija ne 
tikai iespēja dzirdēt Dieva vārdu, tie 
bija svētki, kur valdīja māksla, ērģeļu 
mūzika. Nevar nepieminēt arī baz-
nīcas krogu, kurš atradās tieši pretī 
baznīcai ceļa otrā pusē. Ceļa krogs 
bija vieta, kur ne vien jautri atpūsties, 
bet arī atpūtināt un pabarot zirgus.
Baznīcai ļoti svarīga loma bija bēr-
nu izglītošanā. 1737. gadā draudzes 
skolā, kas bija izvietota rijā, sākot-
nēji pie vietējā audēja mācījās ti-
kai divi bērni. 1826. gadā skola tika 
pārcelta uz ķestera māju un jau ar  
12 bērnu izglītošanu nodarbojās drau-
dzes ķesteris, 1847. gadā Vangažu 
draudzes kapu ceļa galā tika uzcelta 
jauna skolas ēka, kur par skolotāju 
strādāja jaunlatvietis Juris Caunītis. 
1870. gadā pēc telpu paplašināšanas 

tur jau kā Vangažu pagastskolā mā-
cījās 100 vietējie bērni, no kuriem 90 
varēja palikt nedēļas internātā. Pirmā 
pasaules kara un Brīvības cīņu laikā 
skola darbojās neregulāri. Sākotnēji 
to atjaunoja kā Inčukalna – Vanga-
žu 1. pakāpes skolu, bet vēlāk, kad 
Inčukalnā atklāja Sarkano skolu, tā 
tika pārdēvēta par Vangažu 1. pakā-
pes pamatskolu, kas darbojās līdz 
pat 1944. gadam. Turpmāk Vanga-
žu puses bērni apmeklēja Inčukalna 
Sarkano skolu, līdz 1950. gadā Griķu 
ciema „Putnu” mājas pielāgoja skolas 
vajadzībām. Tā darbojās līdz pat jau-
nās septiņgadīgās skolas atklāšanai 
Oktobra ciematā.
Arī Vangažu pilsētas tuvākais ciems –  
Griķi – lielceļa Rīga–Pleskava otrā 
pusē līdz pat dzelzceļam glabā sa-
vus vēsturiskus noslēpumus. Pirmā 
pasaules kara laikā – 1917. gada 
septembrī – uz lielceļa pie Griķuk-
roga notika sīva kauja starp ķeiza-
riskās Vācijas un cariskās Krievijas 
armiju karaspēkiem, pēc kuras tieši 
šeit savu uzvaru svinēja vācu armija 
ar parādi, uz kuru bija ieradies ķeizars 
Vilhelms II, bet kaujā kritušie vācu 
karavīri atdusas brāļu kapos pie Silu 
mājām (netālu no kroga „Sorbas”). 
Turpat netālu jau Garkalnes novada 
teritorijā atrodas vēl kādi Pirmā pa-
saules kara vācu karavīru brāļu kapi 
smilšu kāpā, kuri diemžēl ir krietni 
cietuši no vandaļiem. Nozīmīga vie-
ta apkārtnes un ceļinieku dzīvē bija 
Griķukrogam. Latvijas brīvvalsts lai-
kā tas bija arī tautas nams un vēlāk 
tur rādīja pat kino. Laikā, kad jaunais 
Vangažu ciemats vēl tikai tapa, tie-
ši Griķukrogs kalpoja kā Inčukalna 
ciempadomes administrācijas izbrau-
kuma vieta. Pēc senāko iedzīvotāju 
teiktā, šī celtne tika nojaukta pirms 
kādas augstas PSRS amatpersonas 
viesošanās Latvijā, kuras laikā bija 
ieplānots brauciens uz Siguldu, un jau 
laika zobu skartā ēka diez vai ir gana 
laba jaunās padomju republikas lie-
cība. Kā tautā saka: laba vieta tukša 
nepaliks. Griķu ciemā atkal ir krogs –  
„Brālis” – un pat izcila alusdarītava. 
Runājot par Vangažiem, jāmin Vanga-
žu stacija. Dzelzceļa līnija Rīga–Luga-
ži tika atklāta 1889. gadā un krustoja 

stratēģiski svarīgo ceļu uz Ropažiem 
un tālāk uz Tīnūžiem – lielceļu. Te bija 
neliela koka stacija ar nosaukumu 
„Stoķi”. Pateicoties dzelzceļam un 
stacijai, daudzi jau pirms Pirmā pa-
saules kara izvēlējās skaistajās prie-
žu meža kāpās dzelzceļa otrā pusē 
celt lepnas savrupmājas, kuras pro-
jektējot, manuprāt, īsti pat nevarēja 
izveidot tradicionālo ielu plānojumu. 
Šai apdzīvotajai vietai ar Mežaparka 
gaisotni tika dots skaists nosaukums 
– Meža Pasaule. 1926. gadā stacija 
tika pārdēvēta par „Vangažiem”, jo 
Stoķu vietvārds jau bija daudzās Lat-
vijas vietās, ieskaitot Stoķu klintis 
Vaidavas pagastā, turklāt apzīmē-
jums „Stoķi” bija ne visai glaimojošs 
– „stīvas kājas”. Vietējais vietvārds 
„Vangaži” noteikti bija stabila vērtība. 
Pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu 
vidū daudzās Latvijas vietās tika uz-
celtas jaunas dzelzceļa stacijas. Van-
gažu stacijas divstāvu nams pārstei-
dza ar savu varenumu. Tam diemžēl 
nebija ilgs mūžs. Otrā pasaules kara 
laikā tas gāja bojā. 
Padomju laikā, izmantojot dzel-
zceļa pievadceļus, te tika izveidota 
padomju armijas Baltijas apgabala 
naftas bāze. Krieviski tulkojot Meža 
Pasauli, sanāca „Ļesnoj Mir”, bet, 
attulkojot latviski, šodien šo ciema-
tu dēvējam par Meža Mieru. Man gan 
labāk patiktu vecais nosaukums –  
Meža Pasaule. Vietējie iedzīvotāji at-
ceras, ka dažādu reformu apstākļos šī 
vieta ir bijusi piederīga gan Vangažu, 
gan Ādažu ciemiem. Naftas bāze te 
joprojām pastāv, tikai saimnieki citi, 
un vēl uzcelta asfaltbetona rūpnīca 
„Binder”. Ekoloģiskais fons reizēm 
liek vēlēties ko labāku. 
Vangažu pilsētas nesenā pastāvēša-
nas vēsture ir labi dokumentēta un 
aprakstīta 2007. gadā izdotajā grā-
matā „Vangažu pilsēta”. Vangažnieki, 
jums ir ļoti laimējies, jo daudzi cilvē-
ki, kuri veidoja pilsētu, joprojām šeit 
dzīvo. 

Inga Freimane n 

Visu rakstu ar fotogrāfijām iespē-
jams lasīt pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.incukalns.lv sadaļā „Kultūra”.

1789. g. lielceļa Rīga–Pēterburga malā tika uzcelta Vangažu Ev. lut. baznīca.

Vangaži bija, ir un būs
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Dīvainajiem pandēmijas apstākļiem 
pievienojušies ne mazāk dīvaini laikap-
stākļi – aprīļa pilieni, sniegi, vēji, bet 
aiz mākoņiem ir saule. Vēl pirms gada 
mēs tam īpašu uzmanību nepievērstu, jo 
nebūtu nekādas problēmas agrā pava-
sara brīvdabas pasākumu – Lieldienas – 
pārcelt uz iekštelpām. Bet šogad nekā. 
Iekštelpās aizliegts, un pat ārā noteikta 
distancēšanās un vēlreiz distancēšanās. 
Šūpoties arī neiesaka. Tomēr Lieldienas 
vienalga atnāca, dabā, ielās un vidē to 
varēja just. 

Ne tikai Inčukalna centrā bija ieripo-
jušas dzejas olas ar mūsu novada 
leģendāro dzejnieku Leona Brieža, 
Jāņa Sudrabkalna, Doku Ata un lai-
kabiedru Maijas Bajarunienes, Jo-
lantas Bodnieces, Laimas Mūrnieces, 
Kristapa Vecgrāvja, Aijas Rozenas, 
Egīla Dambja un Inta Kalna dzejoļu 
vārsmām, bija vērts doties arī uz Gau-
jas ciematu, Kārļzemniekiem un izbau-
dīt pavasara sajūtas visā novadā gluži 
kā dzejā:

Ar sauli mākoņi var dejot
Un dienām savas krāsas dot.
Es nevaru ko citu gaidīt,
Man jāiet dzīvi izdzīvot.
(Ints Kalns)

Šoreiz ne tikai varēja, bet arī vajadzē-
ja doties ceļā no Lieldienu sestdienas 
līdz pat Otrajām Lieldienām, jo pa 
burtiņam no dzejas olām bija jāsalasa 
vārdiņš „Lieldieniņa”, kas bija parole 
pie Lieldienu zaķa. No Medību pils uz 
Velnalu pa Mednieku sajūtu taku do-
doties, varēja iepazīties ar Lieldienu 
tradīcijām un, ja labi sarunāja ar savu 
zaķi, ligzdiņās atrast olas, bet skaistā 
maršruta galapunktā bija iespēja ri-
pināt olas un sarīkot olu cīņas. Pirm- 
dienas rītā tautas nama logu atvēra 
pats garausis un bija gatavs ar katru 
mājsaimniecību aprunāties, uzklausīt 
atrasto burtu spēles brīnumvārdiņu un 
padarboties Lieldienu tradīciju garā. 
Bet, ja gribējās ļoti distancēties vai 
vienkārši negribējās iet ārā no mājas, 
Inčukalna Tautas nama „Facebook” 

lapā varēja priecāties par Signes 
Seiles vistu saimniecību „Inčukalna 
tuvplānu” 13. laidienā. Viss notika!
Tautas nama darbinieki ļoti gatavojās 
pavasarim Inčukalnā: sakopts skvērs 
pie vecā pasta un pastaigu taka Alek-
sandra parkā, puķu podos iedēstītas 
lielziedu atraitnītes, centrālajās ielās 
Inčukalnā un Gaujā plīvo karodziņi ar 
ziedu motīviem. Esam saņēmuši arī 
dāvanu – jauni koka logi un durvis vecā 
pasta ēkai. Darbu veica Mārtiņa Uzku-
ra galdniecība no Sēlijas. Paldies, ļoti 
skaisti!

Nevaru nepieminēt, ka vislielāko iegul-
dījumu Inčukalna sakopšanā ir sniegu-
ši komunālā dienesta ļaudis. Patiesībā 
tas ir nebeidzams darbu virpulis, kas 
jāatkārto dienu no dienas. Būsim atbil-
dīgi un sekosim līdzi arī mēs kārtībai 
savos īpašumos, piegulošajās teritori-
jās un sabiedriskajās vietās. Nekautrē-
simies aizrādīt tiem, kuri negodprātīgi 
piesārņo. Lai skaists visiem ievu ziedē-
šanas laiks, un ieklausieties putnos!

Aprīļa sajūtas Inčukalnā

Otrajās Lieldienās Vangažu Kultūras 
nama bērnu vokālais ansamblis „Pum-
puriņi” piedalījās starptautiskajā jauno 
vokālistu konkursā „Uzstaro 2021”.

Attālinātais konkurss notika pir-
mo reizi. Konkursā tika iesūtīti  
210 priekšnesumi, kuros piedalījās 
dziedātāji no 55 dažādām Latvijas un 
Lietuvas vietām.
Konkursu vērtēja žūrija: mūzikas iz-
devējs, producents, dziesmu autors, 
mūziķis un dzejnieks Guntars Račs; 
Latvijas Nacionālās operas un baleta 
soliste Dana Bramane; Ventspils Mūzi-
kas vidusskolas Vokālās nodaļas vadī-
tājs Gatis Poriņš; dziedātāja, diriģente, 
Saulkrastu kora „Anima” māksliniecis-

Bērnu vokālais ansamblis „Pumpuriņi” 
iegūst 1. vietu konkursā „Uzstaro 2021”

kā vadītāja, no 2011. gada vokālā kvar-
teta „Neaizmirstulītes” un vokālās 
grupas „Latvian Voices” (2011–2020) 
dalībniece Laura Leontjeva. Dalībnieki 
tika vērtēti atsevišķi dažādās vecuma 
grupās akadēmiskās un mūsdienu es-
trādes žanros. 
Vangažu Kultūras nama bērnu vokā-

lais ansamblis „Pumpuriņi” konkursā 
piedalījās ar dziesmu „Hei, saulīte” 
(„Knīpas un knauķi”). Vārdu un mūzi-
kas autore – Edīte Putniņa. Ierakstā 
piedalījās Katrīna Giberte (5 gadi), 
Nora Makare (5 gadi), Dženija Leļa  
(6 gadi) un ieguva 1. vietu savā vecuma 
grupā.

Lieldienas plaši svinētas arī pirmskris-
tietības laikmetā. Lieldienu angliskā 
nosaukuma „Easter” izcelsmi saista ar 
anglosakšu pavasara dievieti Eostru, arī 
feniķiešu auglības dievieti Astarti. Dau-
dzām tautām ar dabas atmodu saistītā 
pavasara ekvinokcija bijusi saistīta ar 
auglības kultu, ko iemieso arī viens no 
izplatītākajiem Lieldienu simboliem – 
ola kā jaunas dzīvības nesēja. Ola, kas 
simbolizē ne vien Sauli, bet arī auglību, 
ir viena no būtiskākajām Lieldienu sa-
stāvdaļām.

Tieši šādu simbolu ieskauta, rotājās 
Vangažu pilsēta – apaļas formas sau-
lītes, apaļas zaru ligzdiņas, apaļas 
oliņas, apaļi pūpolīši, kuriem pa vidu 
plaukstoši ziedi un lidojoši taureņi! Paš- 
valdības vārdā izsakām pateicību uz-
ņēmumam „Izoterms” par svētku de-

Lielā diena
Covid-19 ieviesa krietnas izmaiņas 
sporta jomā arī pirmsskolas izglītībā, 
bet nebūt nevaram teikt, ka sportot 
visa gada garumā ārpus telpām, brīvā 
dabā, ir kas nepieņemams bērniem un 
sporta nodarbību vadītājam – sporta 
skolotājam. 

Par to mēs pārliecināmies ik dienu, 
kad pirmsskolas izglītības iestādes 
(PII) „Minka” un filiāles „Lapsiņa” 
sporta skolotāja Gunta Blūmiņa, 
kura ir arī Siguldas Sporta skolas 
vieglatlētikas trenere, mūsu ķipa-
riem vada nodarbības – tās ir atrak-
tīvas, interesantas, bērniem saisto-
šas, turklāt bērni, lai arī laikapstākļi 
reizēm nelutina, ir gatavi skriet, līst, 
lēkt, spēlēt bumbu un pat ziemas 
sniegā skolotājas izveidotajos tune-

ļos, uzkalnos un nogāzēs ar prieku 
iesaistīties visās plānotajās norisēs. 
Ja tā padomā, tad sporta skolotāja 
darbs nebūt nav vieglāks par jeb-
kura cita skolotāja darbu. Reizēm 
sporta nodarbībās skolotājam jābūt 
kā eksperimentētājam – vienlaikus 
no viņa tiek prasīta atbildība, zi-
nāšanas un spēja zibenīgi rīkoties 
jebkurā neordinārā situācijā, kad 
pārdesmit aktīvu bērnu ir iekarsuši 
nodarbībā, un katrs no viņiem ir ar 
savām rakstura izpausmēm. Mēs 
lepojamies ar Guntu Blūmiņu, prie-
cājamies par viņas enerģiju, dzīves-
prieku un superīgo mīlestību pret 
mūsu bērniem un darbu, ko dara! 

Inese Pliena, n  
PII „Minka” lietvede

Sports brīvā dabā – 
aizraujošs

Foto: Inta Miškovska, PII „Minka” metodiķe

korāciju izveidi pilsētai! Lielās dienas 
jēgu un saturu izteic pats vārds –  
diena ir kļuvusi lielāka par nakti. Šo 
svētku rituāli saistīti ar gaismas un 
auglības vairošanu, ko izteic arī galve-
nā Lieldienu izdarība – šūpošanās. Šū-
pošanās kustību cilvēki neizgudroja vis 
savā prātā, bet gan noskatījās dabā. 
Piemēram, kā labība, vējā šūpojoties, 
pamazām nobriest. Pastāv ticējums, ka 
Lieldienu rītā pati Saule dejo un šūpo-
jas (trīs reizes pa labi, trīs – pa kreisi).
Šogad lielā šūpošanās izpaliek, jo vis-
iem jābūt atbildīgiem par savu un līdz-
cilvēku veselību. Vangažu pilsētā zaķu 
ieskautā pudurītī un „Strauta pļavā” 
kā simbols tika izvietotas mazās bēr-
nu šūpoles, kas bija kā svētku dekors, 
lai atgādinātu, ka Lieldienas ir ģimenes 
svinības, kad ģimene sanāk kopā un 
runā par tradīcijām – olu krāsošanu, 
olu kaujām, šūpošanos un olu meklē-
šanu.
Daudzi nepieņem domu, ka ir arī Liel-

dienu zaķi, bet jebkuram bērnam jau no 
mazotnes ir zināms, ka Lieldienu rītā 
notiek brīnumi – krāsainās olas ir pa-
slēpis pats Lieldienu zaķis, un brīnumi 
notiek, ja tu tiem tici! Lieldienu ieska-
ņā arī pa Vangažu pilsētu savas cilpas 
izmeta divi zaķi un nejauši sastaptos 
bērnus pārsteidza ar mazām šokolā-
des oliņām.

Vangažu Kultūras nams n 
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No 22. marta daudzām Latvijas skolām 
bija iespēja atjaunot klātienes mācības 
brīvā dabā. Šādu iespēju no 2021. gada 
23. marta līdz 21. aprīlim veiksmīgi rea-
lizēja Vangažu vidusskola.

Āra mācīšanās ir efektīva izglītības 
metode, kuru Vangažu vidusskolas 
skolotāji izmantoja savā darbā. Ir 
svarīgi āra mācīšanos piedāvāt labā 
līmenī. Lai nodrošinātu kvalitāti, mūsu 
skolā bija izveidots integrēto āra no-
darbību saraksts. Skolotāji, savstar-
pēji sadarbojoties, plānoja integrēto 
stundu, norādot sasniedzamo rezul-
tātu. Nodarbībās skolotāji izmantoja 
interesantas darba formas un uzde-
vumus, lai iedvesmotu un rosinātu 
skolēnu vēlmi mācīties brīvā dabā. 
Nodarbību tēmas un darba formas 
bija ļoti dažādas. Patīkami, ka devītās 
un vidusskolas klases skolēni ar lielu 
prieku atnāca sportot. 
1.a klases skolēniem bija tēma „Put-
ni”. Bērni kopā ar dabaszinību un vi-
zuālās mākslas skolotājiem izveidoja 
mākslas darbu „Putns”. 5.b klases 
skolēni veidoja skulptūras no sniega 
un dekorēja tās ar akvareļkrāsām. Cik 
interesanti bija integrētajā nodarbībā 
sportā un krievu valodā, kur 5.b klases 
skolēni šķēršļu joslā savas emocijas 
raksturoja, izmantojot krievu frazeolo-
ģismus.  Kopā ar skolotāju Ingu Lījva-
ku 8.a un 9.a klases skolēni apgalvoja, 
ka zīmēt un gleznot ārā ir daudz pa-
tīkamāk un interesantāk nekā klasē. 
9.a klase āra nodarbībās, pa grupām 
mainoties un turpinot citas grupas 
iesākto gleznojumu, gleznoja klases 
kopdarbus par tēmu „Pavasari gaidot”. 
Šajās nodarbībās Vangaži izskatījās kā 
„Mazā Monmartra”, bet 8.a un 9.a kla-
ses skolēni bija kā mākslinieki Parīzē 
Monmartra ielā. 

Āra nodarbības Vangažu vidusskolā

Pagājušā gada septembrī Vangažu 
Kultūras nama darbinieki un Inčukal-
na novada domes vadība piedalījās 
„Laimes koku” akcijā, iestādot pie 
Vangažu Kultūras nama trīs dižskā-
baržus ‘Purpurea Pendula’. 

Šogad turpinās Vangažu pilsētas ap-
zaļumošana – tiek papildinātas esošās 
puķu dobes ar rožu stādiem un horten-
zijām, divu bīstamo koku vietā tiks 
iestādīti vēl trīs dižskābarži ‘Purpurea 
Pendula’, veidojot skaistu aleju pie 

kultūras nama ieejas, pie Vangažu uz-
raksta burtiem uzplaukušas atraitnī-
tes! Liels paldies SIA „Siguldas bloks” 
par puķu kastēm, Inčukalna novada 
pašvaldībai par atbalstu un Vangažu 
Kultūras namam par paveikto darbu.

Lielās talkas aktivitātes Vangažos

Šogad U18 pasaules čempionātā ho-
kejā elites divīzijā, kas norisināsies 
ASV pilsētā Frisko Teksasas štatā, 
piedalīsies arī bijušie Latvijas čem-
pioni florbolā.

Linards Lipskis, Rihards Simanovičs 
un Darels Dukurs 2013./2014. gada 

sezonā U10 grupā izcīnīja čempiona 
titulu florbola čempionātā ar „Inču-
kalns/Coyote” komandu. Jau aprīļa 
beigās viņi pārstāv U18 Latvijas 
hokeja izlasi pasaules čempionātā. 
Veiksmi sportistiem. Par Latviju!

Ģirts Bunkus n 

No Latvijas U10 
čempioniem florbolā līdz 
U18 izlasei hokejā

Sociālo zinību un matemātikas skolo-
tājas organizēja 7.a klasei nodarbību 
„Kā prognozēt pieprasījumu pēc kā-
das profesijas? Matemātika dažādās 
profesijās”. Izmantojot spēli kā darba 
formu, vispirms skolēni mēģināja trā-
pīt nospraustajā mērķi, kā arī atbildēja 
uz āķīgiem jautājumiem un attēloja 
dažādas profesijas. 
Mācoties par kontinentiem, 3.a un  
3.b klases skolēni āra nodarbību iesā-
ka ar atkārtojumu par jau zināmo. Tad 
skolēni grupās strādāja pēc dotās in-
formācijas par katru kontinentu. Katra 
grupa pētīja katru no sešiem kontinen-
tiem un svarīgāko pierakstīja tabulā, 
kā arī attēloja kontinentu augus un 
dzīvniekus. Cits citam palīdzot, apguva 
īpašu informāciju par katru kontinentu. 
Nodarbībā bija ļoti interesantas sporta 
aktivitātes.
Ar lielu satikšanās prieku un smiekliem 
pirmo āra nodarbību pavadīja 2.a klase. 
Rotaļu veidā iemācījās, atkārtoja de-
bess puses, Latvijas novadus, alfabē-
tu. Latviešu valodas nodarbībā skolēni 
izvēdināja plaušas, smejoties ar dažā-
diem patskaņiem un emociju spektriem. 
Bērni satikās ar projekta „Mākoņu 

raksti” logo, kas ir pārtapis taustāmā 
mākoņlellē. Nodarbību noslēdza pēdējā 
pikošanās ar pavasara sniegu! 
6.b klase integrētajā latviešu un krievu 
valodas nodarbībā „Vietniekvārdi un 
īpašības vārdi” izdomāja savu draugu 
„vārdu portretus” tikai ar vietniekvār-
diem un īpašības vārdiem, meklēja 
draugus antonīmus, attēloja krāsas 
un, protams, satika Lieldienu zaķīšus.
Paldies skolotājiem par idejām, po-
zitīvo noskaņojumu, par izdomas ba-
gātību un daudzveidīgajām darba for-
mām, saistītām ar reālo dzīvi! Paldies 
skolēniem par aktīvu iesaistīšanos āra 
nodarbībās, par vēlmi strādāt un sa-
darboties!
Tāpat ļoti svarīgi, ka saule mūs bieži 
lutināja! Un Vangažu vidusskolas sko-
lēni ir atjaunojuši kopābūšanas sajūtu, 
kā arī guvuši pozitīvas emocijas par 
kopā pavadīto laiku. Tas bija pats sva-
rīgākais! 

Valentīna Čerņeja, n 
direktora vietniece izglītības jomā

Visu rakstu ar fotogrāfijām iespē-
jams lasīt pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.incukalns.lv sadaļā „Izglītība” .

Dažādu ierobežojumu laikā var likties, 
ka viss ir apstājies, bet tā ir tikai šķie-
tamība. Dienas centrā „Vangaži” radošā 
un aktīvā darbība notiek, lai gan pagai-
dām attālināti, tomēr mēs darbojamies. 

Tāpēc dienas centra „Vangaži” rado-
šā kopa vēlas iepriecināt gan sevi, 
gan citus, kā arī iedvesmot ar savu 
radošo darbu – videoizstādi „Rado-
šā mājsēde”. Esam pārliecinātas, ka 
skaistums vairo skaistumu, mīles-

tību un labu noskaņojumu, kas šinī 
laikā ir vajadzīgs ikvienam. Videoiz-
stāde skatāma www.incukalns.lv 
videogalerijā un pašvaldības kontā 
sociālajā tīklā „Facebook”.
Paldies dienas centra radošajai ko-
pai, jo bez jums, mīļās dāmas, šī iz-
stāde nebūtu iespējama!

Eva Lukjanska, n 
dienas centra „Vangaži”

sociālā darbiniece

Videoizstāde „Radošā mājsēde”
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1. Izdarīt Inčukalna novada domes 
2019. gada 20. novembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 12/2019 „Sociālā 
palīdzība Inčukalna novadā trūcī-
gām un maznodrošinātām mājsaim-
niecībām” (turpmāk – noteikumi) 
šādus grozījumus:

1.1.  svītrot noteikumu nodaļu „III. Pa-
pildu nosacījumi klienta atzīšanai 
par trūcīgu un maznodrošinātu”;

1.2.  izteikt noteikumu V nodaļas no-
saukumu šādā redakcijā: 

„IV. PABALSTU VEIDI”;
1.3.  izteikt noteikumu VI nodaļas no-

saukumu šādā redakcijā:
„V. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN 

PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA”;
1.4.  izteikt noteikumu VII nodaļas no-

saukumu šādā redakcijā:
„VI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI”.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas informa-
tīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 6/2021 
„Grozījumi Inčukalna novada 
domes 2019. gada 20. novem-

bra saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2019 „Sociālā palīdzība 
Inčukalna novadā trūcīgām un 

maznodrošinātām mājsaimniecī-
bām””

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
Pamatojoties uz Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības likuma 
36. panta pirmo daļu, kas nosaka, 
kādi materiālie resursi ir izvērtēja-
mi, pieņemot lēmumu par sociālās 
palīdzības pabalsta piešķiršanu 
mājsaimniecībai vai atsevišķai per-
sonai mājsaimniecībā, nepieciešams 
svītrot Saistošo noteikumu pamat-
redakcijas III nodaļu „Papildu nosa-
cījumi klienta atzīšanai par trūcīgu 
un maznodrošinātu”. Tāpat nepie-
ciešams secīgi numurēt saistošo 
noteikumu nodaļas.

2. Īss projekta satura izklāsts
Pašvaldībai jānodrošina saistošo 
noteikumu regulējuma saskaņošana 
ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteiktā tiesiskā 
regulējuma normām.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav ietekmes uz pašvaldības bu-
džetu.
4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Inčukalna novada domes Sociālais 
dienests ir institūcija, kurā privāt-
persona var griezties saistošo no-
teikumu piemērošanā.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Nav notikušas.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141, tālr./fakss 67977310, 

mob. t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2021. gada 17. martā                                                                                               Nr. 6/2021

 Apstiprināti
ar Inčukalna novada pašvaldības domes 2021. gada 17. marta lēmumu, protokolu Nr. 3, 1. §.

Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 12/2019 „Sociālā palīdzība Inčukal-

na novadā trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta trešo daļu, 36. panta sesto daļu, Izglītības likuma 
17. panta trešās daļas 11. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

14. panta sesto daļu un 25. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumu Nr. 809 
„Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 13. punktu

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 
2009. gada 16. decembra saisto-
šajos noteikumos Nr. 17/2009 „Par 
atvieglojumu piešķiršanu nekusta-
mā īpašuma nodokļa maksātājiem” 
(turpmāk – saistošie noteikumi) šā-
dus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus 
ar 2.7.1 punktu šādā redakcijā:
„2.7.1 Inčukalna novada domes 
Finanšu un grāmatvedības daļa 
piemēro nodokļu maksātājam ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu, ja: 
2.7.1 1. nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājs Inčukalna novada 
teritorijā veic ēkas, kuras kopējā 
platība ir ne mazāk kā 3000 kv. m,  
būvniecību, pārbūvi vai atjauno-

šanu;
2.7.1 2. būvniecības, pārbūves vai 
atjaunošanas darbi kalendāra 
gada ietvaros notiek ilgāk par se-
šiem mēnešiem;
2.7.1 3. nodokļa maksātājam nav 
nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda;
2.7.1 4. ēka būvdarbu laikā netiek 
izmantota saimnieciskai darbī-
bai.”;

1.2. papildināt saistošos noteikumus 
ar 2.7.2 punktu šādā redakcijā:
„2.7.2 Saistošo noteikumu  
2.7.1 punktā noteiktajos gadī-
jumos Inčukalna novada domes 
Finanšu un grāmatvedības daļa 
piemēro nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu šādā apmērā:

2.7.2 1. 90% apmērā no taksācijas 
gadam aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas par 
ēku, ja ieguldījums ēkā pārsniedz 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma summu vismaz trīs 
reizes;
2.7.2 2. 70% apmērā no taksācijas 
gadam aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas par 
ēku, ja ieguldījums ēkā pārsniedz 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma summu vismaz divas 
reizes.”;

1.3. papildināt saistošos noteikumus 
ar 2.7.3 punktu šādā redakcijā:
„2.7.3 Saistošo noteikumu  
2.7.1 punktā noteiktajos gadī-
jumos atvieglojumu piešķir līdz 

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141, tālr./fakss 67977310, 

mob. t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
PRECIZĒTĀ REDAKCIJA 

2021. gada 20. janvārī                                                                    Nr. 18/2020

        (protokols Nr. 1, 19. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2009. gada 16. decembra saistošajos noteikumos  
Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem” 

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

ēkas nodošanai ekspluatācijā, bet 
ne ilgāk kā piecus gadus.”;

1.4. papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.1.3 punktu šādā redakcijā:
„3.1.3 Nodokļa maksātājs, lai sa-
ņemtu atvieglojumu saskaņā ar šo 
saistošo noteikumu 2.7.1 apakš- 
punktu, iesniedz Inčukalna nova-
da domē: 
3.1.3 1. motivētu iesniegumu par 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu;
3.1.3 2. apliecinājumu, ka būvdar-
bu laikā nekustamais īpašums 
netiks izmantots saimnieciskajai 
darbībai;
3.1.3 3. taksācijas (kalendārajā) 
gadā plānoto būvdarbu laika gra-
fiku;
3.1.3 4. būvdarbu tāmi par taksā-
cijas (kalendārajā) gadā plānota-
jiem būvdarbiem;
3.1.3 5. informāciju par iepriekšējā 
periodā veiktajiem būvdarbiem, ja 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumam piesakās atkārtoti.”;

1.5. papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.1.4 punktu šādā redakcijā:
„3.1.4 Lēmumu par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu saistošajos notei-
kumos noteiktajos gadījumos 
pieņem Inčukalna novada domes 

Finanšu un grāmatvedības daļa.”;
1.6. papildināt saistošos noteikumus 

ar 3.1.5 punktu šādā redakcijā:
„3.1.5 Inčukalna novada domes Fi-
nanšu un grāmatvedības daļa pie-
ņem lēmumu par tiesību zaudēša-
nu uz piemēroto atvieglojumu, ja 
konstatē, ka nodokļu maksātājs 
neievēro saistošo noteikumu  
2.7.1 vai 2.7.2 punktā minētos no-
sacījumus un tas pamatots ar 
Inčukalna novada Būvvaldes bū-
vinspektora atzinumu. Inčukalna 
novada domes Finanšu un grā-
matvedības daļa veic nekustamā 
īpašuma nodokļa pārrēķinu par 
piemēroto atvieglojumu.”;

1.7. papildināt saistošos noteikumus 
ar 3.3. punktu šādā redakcijā:
„3.3. Nodokļa maksātājs, kas 
piesakās saistošo noteikumu  
2.7.1 punktā minētajam atvieglo-
jumam atkārtoti par nākamo tak-
sācijas gadu, saistošo noteikumu 
3.1.3 1. punktā minēto iesniegumu 
iesniedz līdz kārtējā gada 1. no-
vembrim.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas informatīvajā izdevumā „Nova-
da Vēstis”. 

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Ar Inčukalna novada domes 21.04.2021. 
lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu nekustamā īpašuma „Kalni-
ņi” zemes vienībai Inčukalna pagastā, 
Inčukalna novadā”, protokols Nr. 5, 5. §, 
ir uzsākta detālplānojuma izstrāde ar 
mērķi radīt priekšnoteikumus dzīvoja-
mās apbūves īstenošanai nekustamā 
īpašuma „Kalniņi” zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 8064 001 0005, 
ievērojot Inčukalna novada teritorijas 
plānojuma Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu prasības. Par detāl-
plānojuma izstrādes vadītāju apstipri-
nāta Inčukalna novada domes teritorijas 
plānotāja Inga Griezne.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosināju-
mus līdz 01.06.2021. var iesniegt Inču-
kalna novada domē, Atmodas iela 4,  
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna 
novads, LV-2141, vai elektroniski, sūtot 
uz e-pasta adresi dome@incukalns.lv. 
Ja priekšlikumu iesniedzējs vēlas sa-
ņemt rakstisku atbildi, fiziskām perso-
nām jānorāda vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīvesvietas adrese, juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs, adrese. Jautājumu gadījumā 
lūdzam sazināties ar Inčukalna nova-
da teritorijas plānotāju Ingu Griezni,  
tālr. 26663506, e-pasta adrese inga.
griezne@incukalns.lv.

Paziņojums par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu 
nekustamā īpašuma „Kalniņi” 
zemes vienībai Inčukalna 
pagastā, Inčukalna novadā
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtī-

bu, kādā kopjamas, uzturamas un 
aizsargājamas Inčukalna novada 
administratīvajā teritorijā ietilp-
stošās daudzdzīvokļu dzīvojamās 
un nedzīvojamās ēkas, to teritori-
jas un piegulošās teritorijas, vien-
dzīvokļa un divdzīvokļu dzīvojamo 
un nedzīvojamo ēku piegulošās 
teritorijas un publiskās vietas, 
kas ietilpst nekustamo īpašumu 
teritorijās, publiskie apstādījumi 
(zaļumstādījumi) un inženierkomu-
nikācijas un transporta infrastruk-
tūra, kā arī administratīvo atbildību 
par šo noteikumu neievērošanu.

2. Šajos saistošajos noteikumos lie-
toto terminu skaidrojums:

2.1. apstādījumi – visas ar augiem 
dabiskā vai mākslīgā ceļā apau-
gušas platības ārpus meža ze-
mes, kurās neiegūst produkciju 
(pārtiku, koksni, ziedus u. c.) rea-
lizācijai; 

2.2. būvvalde – Inčukalna novada 
Būvvalde;

2.3. gājēju ietves attīrīšana no 
sniega – veikto darbību kopums, 
lai sniega un apledojuma laikā 
panāktu drošu gājēju ietves lie-
tošanu, attīrot gājēju ietves no 
sniega un ledus līdz cietajam se-
gumam un nokaisot ar pretslīdes 
materiāliem;

2.4. brauktuve – ceļa daļa, kas pa-
redzēta transportlīdzekļu brauk-
šanai. Ceļam var būt vairākas 
brauktuves, kuras norobežotas ar 
sadalošajām joslām vai barjerām;

2.5. būve – dzīvojamā vai nedzīvoja-
mā ēka vai tās daļa;

2.6. būvgruži – Atkritumu apsaim-
niekošanas likuma 1. panta 4. un  
4.3 punktā norādītie atkritumi 
(piemēram, betona konstrukcijas, 
ķieģeļi, keramika, asfalts un to 
izstrādājumi u. c. blakusprodukti);

2.7. dzīvojamā ēka – būve, kurā 
50% no tajā esošajām telpām ir 
paredzētas dzīvošanai;

2.8. gājēju celiņi – parkos, skvēros 
un citās apstādījumu vietās ierī-
koti celiņi, kas paredzēti gājējiem;

2.9. grāvji – virszemes ūdeņu uz-
tveršanas un novadīšanas sistē-
mas;

2.10. iela – inženierbūve teritorijā, 
kas atrodas sarkano līniju robe-
žās, un, galvenokārt, paredzēta 
gājēju un transporta satiksmei, 
inženierkomunikāciju, ielu stādī-
jumu un aizsargstādījumu izvie-
tošanai;

2.11. kaisīšana ar pretslīdes ma-
teriālu – regulāra kaisīšana ar 
smiltīm vai smilts-sāls maisīju-
mu;

2.12. nedzīvojama ēka – būve, kurā 
vairāk nekā 50% no tajā esošajām 
telpām paredzētas saimnieciskai 
un/vai publiskai lietošanai, kā arī 
palīgbūves (garāžas, saimniecī-
bas ēkas u. c.);

2.13. piebrauktuve – attiecīgi ap-
rīkots ceļa (ielas) elements, kas 
paredzēts transportlīdzekļu pie-
kļūšanai no ceļa (ielas) brauca-
mās daļas līdz nekustamajam 
īpašumam;

2.14. piegulošā teritorija – publiskā 
lietošanā esošas ietves (izņemot 
sabiedriskā transporta pieturvie-
tas), grāvji, caurtekas, zālieni u. c. 
apstādījumi līdz ielas brauktuves 
malai, kas robežojas ar nekusta-
mo īpašumu;

2.15. publiskie apstādījumi – ap-
stādījumu teritorija uz Inčukalna 
novada pašvaldības vai valsts 
zemes, kā arī privātā īpašuma ze-
mes, ja īpašnieks pieļauj to pub-
lisku lietošanu; 

2.16. publiska vieta – ikviena Inču-
kalna novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā esoša par 
maksu vai bez maksas plašam 
personu lokam pieejama vieta, 
kas neatkarīgi no tās faktiskās 
izmantošanas vai īpašuma for-
mas paredzēta sabiedrības kopējo 
vajadzību un interešu nodrošinā-
šanai (parki, skvēri, peldēšanai 
paredzētas dabīgi vai mākslīgi 
ierīkotas vietas pie ūdenstilpnēm 
u. c.);

2.17. sabiedriskā transporta pie-
turvieta – vieta, kas paredzēta 
sabiedriskā transporta pasažie-
ru iekāpšanai, izkāpšanai un šī 
transporta uzgaidīšanai un aprī-
kota ar attiecīgu pieturas zīmi;

2.18. sīkie atkritumi – Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma 1. pan-
ta 3. punktā norādītie sadzīves 
atkritumi (izmēra ziņā nelieli sa-
dzīves atkritumi, piemēram, sēr-
kociņi, izsmēķi, saulespuķu un 
citu augu sēklu un riekstu čaulas, 
papīri, košļājamā gumija, pudeles 
un skārda bundžas, plastmasas 
un stikla izstrādājumi u. tml.); 

2.19. sniega valnis – gājēju ietves 
malā mākslīgi izveidots sniega 
krāvums;

2.20. teritorijas sakopšana – teri-
torijas tīrības uzturēšana, nepie-
ļaujot būvgružu un citu atkritumu 
(t. sk. bioloģiski noārdāmo – no-
kritušo koku lapu, zaru un nokal-
tušo augu) uzkrāšanos tam nepa-
redzētās vietās;

2.21. zālājs – dabīgi izveidojušās 
lakstaugu platības (pļavas);

2.22. zālāja pļaušana – zāles pļau-
šana ne retāk kā divas reizes 

gadā (pirmo reizi līdz 15. augus-
tam, otro reizi līdz 1. oktobrim);

2.23. zāliens – ar zālaugiem apau-
gusi teritorija, kas blīvi nosegta ar 
zemu augošu zālienaugu zelmeni 
no agra pavasara līdz pirmajam 
sniegam un tiek regulāri pļauta 
un kopta, neatkarīgi no īpašuma 
piederības, kā arī teritorija ielu 
sarkanajās līnijās un publiskās 
vietās (parkos, skvēros utt.), ap-
būvēta teritorija;

2.24. zāliena pļaušana – zāles 
pļaušana, nepieļaujot zāles garu-
mu vairāk kā 20 cm;

2.25. žogs – būve, kas pilda nekus-
tamā īpašuma norobežošanas 
funkcijas.

3. Nekustamā īpašuma un tam piegu-
lošās teritorijas kopšanu nodrošina:

3.1. viendzīvokļa un divdzīvokļu 
ēkas īpašuma īpašnieks, faktis-
kais vai tiesiskais valdītājs tikai 
attiecībā uz nekustamā īpašuma 
piegulošo teritoriju;

3.2. zemes īpašnieks, ja nekusta-
mais īpašums sastāv no zemes-
gabala un būves, kas pieder dažā-
dām personām, un ja saskaņā ar 
zemes nomas līgumu nav noteik-
ta cita kārtība. Ja būves īpašnieks 
nav noskaidrojams, nekustamā 
īpašuma un tam piegulošās teri-
torijas kopšanu nodrošina zemes 
īpašnieks;

3.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas pārvaldnieks, ja nekustamā 
īpašuma sastāvā ir daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja.

4. Dalītā īpašuma gadījumā būves 
īpašniekam un daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas pārvaldniekam ir 
pienākums kopt tikai ēkai piesais-
tīto (funkcionāli nepieciešamo vai 
nomājamo) zemesgabalu, kā arī 
šim zemesgabalam piegulošo teri-
toriju. Kopt ēkām nepiesaistīto ze-
mesgabala daļu un šim zemesga-
balam piegulošo teritoriju ir zemes 
īpašnieka pienākums.

5. Šie saistošie noteikumi ir saistoši 
visām juridiskām un fiziskām per-
sonām neatkarīgi no nekustamā 
īpašuma funkcionālās nozīmes un 
izmantošanas veida un no tā, vai 
nekustamais īpašums ir vai nav 
reģistrēts Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra reģistrā vai zemes-
grāmatā.

II. Nekustamo īpašumu teritoriju 
un piegulošo teritoriju kopšana un 

uzturēšana 
6. Šo saistošo noteikumu 3. punktā 

minētās personas nodrošina:
6.1. dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 

teritorijās:
6.1.1. teritorijas sakopšanu;

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141, tālr./fakss 67977310, 

mob. t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2021. gada 21. janvārī                                                                              Nr. 2/2021

(protokols Nr. 1, 9. §)

Par Inčukalna novada teritorijas kopšanu un būvju 
uzturēšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5., 6., 9. un 11. punktu, 
Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumu  Nr. 906 „Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi” 4. punktu un

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu  Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2. apakšpunktu

6.1.2. zāliena un/vai zālāju nopļau-
šanu;

6.1.3. apstādījumu (arī publisko 
apstādījumu, ja tie atrodas ēku 
teritorijās) uzturēšanu;

6.1.4. koku, krūmu vainagu kopšanu 
un zaru apzāģēšanu gar ietvēm 
un brauktuvēm (vietās, kur tiek 
traucēta gājēju un transportlī-
dzekļu pārvietošanās) un to no-
vākšanu;

6.1.5. atkritumu (t. sk. būvgružu un 
bioloģiski noārdāmo – nokritušo 
koku lapu, zaru un nokaltušo 
augu) neuzkrāšanos;

6.1.6. esošo žogu, vārtu un vārtiņu 
uzturēšanu tehniskā un vizuālā 
kārtībā, to savlaicīgu krāsošanu, 
atjaunošanu, remontēšanu vai 
nojaukšanu;

6.1.7. labiekārtojuma elementu 
(soliņu, bērnu rotaļu ierīču, spor-
ta aprīkojuma, atsevišķo laternu 
un apgaismes ķermeņu, karo-
gu mastu, velosipēdu statīvu 
u. tml.) uzturēšanu tehniskā un 
vizuālā kārtībā;

6.2. dzīvojamo un nedzīvojamo ēku 
piegulošajās teritorijās:

6.2.1. teritorijas sakopšanu;
6.2.2. zāliena nopļaušanu 4 metru 

platumā, mērot no zemes gabala 
robežas līdz brauktuves malai, 
neieskaitot ietves un veloceliņus;

6.2.3. gājēju ietvju un celiņu, grāvju 
gar brauktuves malu, caurteku 
uzkopšanu visu gadu;

6.2.4. ziemā: gājēju ietvju un celiņu 
un piebrauktuvju attīrīšanu no 
sniega un ledus un to kaisīšanu 
ar pretslīdes materiāliem;

6.2.5. atkritumu (t. sk. sīko atkritu-
mu, būvgružu un bioloģiski noār-
dāmo) savākšanu;

6.3. publiskās vietās nekustamā īpa-
šuma teritorijas robežās papildus 
šo saistošo noteikumu 6.1. pun-
kta apakšpunktos noteiktajam:

6.3.1. ziemā: ietvju, brauktuvju, 
piebrauktuvju, autostāvvietu, 
parkā un skvērā esošo gājēju 
ietvju un celiņu, izņemot sabied-
riskā transporta pieturvietu, 
attīrīšanu no sniega un ledus un 
to kaisīšanu ar pretslīdes mate-
riāliem;

6.3.2. vasarā: ietvju, brauktuvju, 
piebrauktuvju, autostāvvietu, 
parku un skvēru, izņemot sa-
biedriskā transporta pieturvie-
tu, sakopšanu;

6.4. nekustamo īpašumu, kas pare-
dzēti publiskai lietošanai un/vai 
komercdarbības izmantošanai, 
papildus šo saistošo noteikumu 
6.1., 6.2. un 6.3. punkta apakšpun-
ktos noteiktajam: 

6.4.1. skatlogu, durvju un fasāžu 
tīrību;

6.4.2. sīkajiem atkritumiem pa-
redzētu nedegoša materiāla 
atkritumu urnu izvietošanu pie 
ieejām, nodrošinot urnu uztu-
rēšanu vizuālā un tehniskā kār-
tībā, nepieļaujot caurrūsējumu, 
bojājumu rašanos, netīrību, kā 
arī nodrošina to savlaicīgu iztuk-
šošanu un atkritumu izvešanu.

7. Šo saistošo noteikumu 3. punktā mi-
nētās personas, izpildot šo saisto-
šo noteikumu 6.2.4. un 6.3.1. apakš- 
punktā noteiktos pienākumus, ie-
vēro, ka:

7.1. sniega un apledojuma laikā gājēju 

ietvju un celiņu, izņemot sabied-
riskā transporta pieturvietu, attī-
rīšana no sniega un ledus un kai-
sīšana ar pretslīdes materiāliem 
jānodrošina vismaz vienu reizi 
dienā (viena reize ir obligāta no 
rīta laika posmā līdz plkst. 8.00) –  
katru dienu (arī brīvdienās un 
svētku dienās). Pastiprinātas 
snigšanas un apledojuma veido-
šanās apstākļos nodrošināma 
biežāka gājēju ietvju tīrīšana un 
pretslīdes materiāla kaisīšana, 
nepieļaujot uz tām sniega kupe-
nu un ledus veidošanos;

7.2. nedrīkst pieļaut apzinātu sniega 
un ledus novietošanu uz brauk-
tuves, kas ir attīrīta no sniega, kā 
arī sabiedriskā transporta pietur-
vietās un apstādījumos, izņemot 
to novietošanu valnī gar ietves 
malu. Ielu krustojumos sniega 
valnī starp brauktuvi un gājēju 
ietvi attīrītai joslai jābūt ne šau-
rākai par 1 metru, kā arī nav at-
ļauts veidot sniega vaļņus uz lie-
tus ūdens uztvērēju aku restēm. 
Ielās un brauktuvēs ar platumu 
mazāku par 5 metriem atļauts 
sniega valni iestumt grāvī;

7.3. tīrot sniegu un ledu, jānodrošina 
ielu (t. sk. to inženierkomunikā-
ciju), būvju un apstādījumu sau-
dzēšana. Aizliegts gājēju ietvju 
un celiņu kopšanas laikā bojāt 
brauktuvju, gājēju ietvju un ce-
liņu segumu, kāpnes un zālienu; 

7.4. vietās, kur Inčukalna novada 
pašvaldība veic mehanizētu gā-
jēju ietvju un celiņu attīrīšanu no 
sniega, jānodrošina iebrauktuvju, 
kāpņu, gājēju pāriešanas vietu 
krustojumos un pie gājēju pār-
ejām un tamlīdzīgu vietu attīrī-
šana no sniega, kā arī pretslīdes 
materiālu kaisīšana;

7.5. aizliegts kaisīt ar izdedžiem, 
dubļiem, pelniem, melnzemi un 
citiem nepiemērotiem materiā-
liem gājēju ietves un celiņus, 
iebrauktuves, kāpnes, gājēju 
pāriešanas vietas krustojumos, 
pie gājēju pārejām un tamlīdzī-
gās vietās.

8. Inčukalna novada administratīvajā 
teritorijā publiskās vietās, kas at-
rodas nekustamo īpašumu teritori-
ju robežās, aizliegts:

8.1. bojāt dekoratīvos stādījumus un 
puķu dobes, lauzt zarus, piestip-
rināt kokiem auklas, uzrakstus, 
naglas, iegūt sulas, bojāt koku 
mizu;

8.2. veikt jaunu stādījumu stādīša-
nu, ja tas nav saskaņots ar Inču-
kalna novada pašvaldību;

8.3. veidot zaru un komposta kau-
dzes grāvjos un citās tam nepare-
dzētas vietās;

8.4. būvdarbu veikšanas laikā apbērt 
ar zemi vai veikt rakšanas darbus 
tuvāk par 1,5 metriem no koku 
stumbra, neveicot koka aizsardzī-
bas pasākumus. 

Ar pilnu saistošo noteikumu „Par 
Inčukalna novada teritorijas kop-
šanu un būvju uzturēšanu” tekstu 
var iepazīties pašvaldības tīmekļa 
vietnes www.incukalns.lv sadaļas 
„Pašvaldība" apakšsadaļā „Doku
menti” vai pašvaldībā  Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, vai Meža ielā 1, 
Vangažos.
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Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Katra diena ir diena,
lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos,

lai mīlētu un baudītu mīlu,
lai runātu un klausītos,

lai priecātos un justos laimīgs.
Katra diena ir diena, lai dzīvotu!

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic aprīlī 
un maijā dzimušos Inčukalna novada 
iedzīvotājus, visus jubilārus un īpaši tos 
novadniekus, kuriem apritējuši 75, 80, 85, 
90 un vairāk gadu!

Maijā tiek svinēti nozīmīgi svētki – Mātes un Starptautiskā 
ģimenes diena. Tieši šo svētku noskaņās Inčukalna novada 
bāriņtiesa atkārtoti aicina novada iedzīvotājus pārdomāt, vai 
nevēlaties sniegt atbalstu, savu mīlestību un ģimenisku vidi 
kādam bērnam, kuram nav paveicies un arī ir nepieciešamas 
rūpes un silts apskāviens kā jebkuram bērnam.

Audžuģimene ir ģimene, kas nodrošina aprūpes 
pakalpojumu bērniem, kuri noteiktu apstākļu dēļ 
nevar dzīvot savu bioloģisko vecāku ģimenē. Bērni 
audžuģimenē atrodas uz noteiktu laiku, proti, līdz bērna 
atgriešanās brīdim bioloģiskajā ģimenē, aizbildnībai, 
adopcijai vai līdz pilngadības sasniegšanai.
Par audžuvecākiem var kļūt cilvēki vecumā no 25 līdz 
60 gadiem, un audžuģimene var būt gan precēts pā- 
ris, gan neprecēts, gan cilvēks, kurš vēlas sniegt sirds 
siltumu un atbalstu bez vecāku gādības palikušam 
bērnam. Vispirms cilvēkiem ir jāvēršas dzīvesvietas 
bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, 
jāiesniedz iesniegums par audžuģimenes statusa pie-
šķiršanu, ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli, 
kā arī psihiatra un narkologa atzinums.
Bāriņtiesa mēneša laikā izskatīs dokumentus, izvērtēs 

ģimenes dzīves apstākļus, motivāciju un sniegs savu 
atzinumu. Saņemot pozitīvu atbildi, ģimenei būs jāap-
gūst noteikts bezmaksas mācību kurss, ko pasniegs 
kvalificēti speciālisti.
Audžuvecākiem ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma 
bērnu tā vēlētos uzņemt savās mājās, un iepazīties ar 
bērnu, pirms to uzņem savā ģimenē. Ja ģimenē tiek 
ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un 
pašvaldību.
Inčukalna novadā ir gan tikai četras audžuģimenes, 
bet mēs ar tām lepojamies un esam pateicīgi par to, 
ka šobrīd deviņi bez vecāku gādības palikuši bērni ir 
atraduši mājas, mīlošus un rūpīgus audžuvecākus.
Audžuģimene ik mēnesi saņem valsts pabalstu bērna 
uzturam, mīkstā inventāra iegādei un par audžuģime-
nes pienākumu pildīšanu, kā arī pašvaldības noteikto 
ikmēneša pabalstu. Plašāku informāciju par audžuģi-
menēm ir iespējams uzzināt, sazinoties ar Inčukalna 
novada bāriņtiesas speciālistiem – rakstot uz e-pasta 
adresi barintiesa@incukalns.lv vai zvanot pa tālruni 
67977248.

Inčukalna novada bāriņtiesa

Varbūt 
vēlaties kļūt 
par 
audžuģimeni?

Šogad svētki vēl joprojām būs atšķirīgi, mēs ne-
tiksimies klātienē publiskos pasākumos, ne-
svinēsim plašā draugu un tuvinieku lokā, bet 
mums ir iespēja pašiem savās mājās radīt 
īpašu svētku noskaņu. 

4. maijs ir ģimenes svētki – sapo-
siet savu pagalmu un māju, tēr-
pieties svētku drānās, klājiet bal-
tu galdautu savas ģimenes svētku 
pusdienām, celiet godā Latvijas 
karogu, ielieciet logā svētku svei-
cienu, tā iepriecinot kaimiņus, 
piezvaniet draugiem un radiem, ie-
mūžiniet svētku sajūtu fotogrāfijās, 
skatieties sev mīļas filmas, klausieties 
labu mūziku, ejiet ģimeniskās pastaigās, 
vērojot Latvijas dabu, un vakarā izvēlieties 
sev tīkamu tiešsaistes koncertu. Arī Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās māk-
slas nodaļas audzēkņu darbu virtuālais koris no kultūras 
nama logiem nes svētku sveicienu. 
Vangažu Kultūras nams Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas 31. gadadienā ir tērpies svētku rotā. 

Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas 31. gadadiena

Vangažu Kultūras nama vadītāja Inguna, Mākslinieciskās daļas vadītāja Evija, kolektīvu vadītāji – 
Jurijs, Aļona, Liene, Līga, Ilona, Liene un Jana – sveic visus svētkos un saviem 

joprojām uzticīgajiem skatītājiem saka: 

„Mēs jūs ļoti, ļoti gaidīsim!”


