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Vangažniece Kristīne Rosicka ieguvusi balvu „Gada ārsta palīgs 2019”

17.  septembrī  kinoteātrī  „Splendid 
Palace”  norisinājās  nozīmīgākais 
gada  notikums  veselības  nozarē  –  
„Gada  balvas  medicīnā”  svinīgā 
ceremonija,  ko  desmito  gadu  rīko  
Latvijas  Ārstu  biedrība  (LĀB).  
Balvas  tika  pasniegtas  14  nominā-
cijās.
Balvu nominācijā „Gada ārsta palīgs 
2019”  saņēmusi  I.  Laizānes  ārstu 
prakses ārsta palīdze no Vangažiem 
Kristīne Rosicka. 

Pacienti un kolēģi izceļ viņas empā-
tiju un degsmi, pienākuma apziņu 
un mīlestību pret savu darbu. Dau-
dzi atzīst, ka bez Kristīnes nebūtu 
atguvuši veselību un dzīvesprieku. 
Pati ārsta palīdze saka, ka viņas 
dzīves moto ir „Lai kur tu būtu, esi 
tur viss”.
Ģimenes ārste Ināra Laizāne: „Ar 
lielu gandarījumu un lepnumu pie-

vienojos visiem, kuri ir sveikuši 
mūsu ārsta palīdzi Kristīni Rosicku 
ar šīs nozīmīgās balvas „Gada ār-
sta palīgs 2019” saņemšanu, un 
pateicos pacientiem, kas ir izvir-
zījuši Kristīni balvas saņemšanai. 
Esmu laimīga, ka manā dzīvē ir tādi 
cilvēki kā Kristīne. Tas dod cerību 
nākotnei, spēku tikt galā ar ikdie-
nas negācijām. Tas dod pārliecību, 
ka laikā, kad visas morālās vērtī-
bas tiek konfrontētas ar naudas 
varu, ir cilvēki, kuriem vārdi „gods”, 
„pienākums”, „apziņa”, „līdzjūtī-
ba” un „mīlestība” nav tikai vārdi. 
Kristīne ir kā simbols. Tieši tādus 
pašus vārdus varu pateikt par ci-
tām savām palīdzēm – Margaritu 
Ļoļāni, Olgu Žukovu, Svetlanu Lo-
ginovu –, kā arī rezidentēm, kas 
ir daudz palīdzējušas un nu jau 
ir pilntiesīgas ģimenes ārstes, –  
Jekaterinu Gerķi un Margaritu Bar-

garumu-Skaistu. Īpašs prieks un 
lepnums man ir par Magaritu Ļoļāni, 
kura spēj atrast spēku, lai paralēli 
darbam turpinātu studijas LU Me-
dicīnas fakultātē un nākotnē kļūtu 
par zinošu un spēcīgu ģimenes ār-
sti. Man ir gandarījums par Kristīni, 
kura paralēli darbam medicīnā ir 
spējusi iegūt arī augstāko juridisko 
izglītību. 
Darbs medicīnā ir smags, jo prasa 
pilnu atdevi un reizēm sadedzina 
pašu darītāju. Izdegšanas sindroms 
ir plaši izplatīta parādība mediķu 
vidū, tāpēc atzinība no pacientu 
puses ir kā spēka avots, kas pa-
līdz atjaunoties, atgūt spēkus, iet 
uz priekšu un darīt savu darbu pēc 
labākās sirdsapziņas. Lai Dievs dod 
katram iespēju strādāt tādā kolek-
tīvā, kāds ir manā praksē. Paldies 
kolēģiem par šo iespēju, ko es ļoti 
augstu novērtēju, un vēlreiz apsvei-

cu Kristīni ar augsto viņas profesio-
nālā darba vērtējumu.”
LĀB biedrības pārstāve Evija An-
sonska informē, ka ar balvu par 
mūža ieguldījumu medicīnā šogad 
tika godināts ārsts anesteziologs 
un reanimatologs Pēteris Ošs, bet 
titulu „Gada cilvēks medicīnā” iegu-
va Latvijas Māsu asociācijas vice- 
prezidente Ilze Ortveina. Savukārt 
par „Gada notikumu medicīnā” tika 
atzīta Latvijas jauno ārstu iesaistī-
šanās un līderības uzņemšanās ve-
selības aprūpes sistēmas pilnveidē.
Balvas tika pasniegtas nominācijās 
„Gada ģimenes ārsts 2019”, „Gada 
ārsts speciālists 2019”, „Gada zob- 
ārsts 2019”, „Gada ārsta palīgs 
2019”, „Gada farmaceits 2019”, 
„Gada māsa 2019”, „Gada vecmā-
te 2019”, „Gada funkcionālais spe-
ciālists 2019” un „Gada slimnīca 
2019”. Par šīm nominācijām LĀB 

portālā varēja balsot ikviens sa-
biedrības pārstāvis.
Tradicionāli „Gada balva medicī-
nā” tika pasniegta arī nominācijās 
„Gada jaunais ārsts 2019”, „Gada 
cilvēks medicīnā 2019”, „Gada no-
tikums medicīnā 2019” un „Gada 
balva par mūža ieguldījumu medicī-
nā”. Šajās nominācijās uzvarētājus 
nosaka Latvijas Ārstu biedrības un 
Latvijas Jauno ārstu asociācijas 
ekspertu vērtējums. Savukārt no-
minācijā „Gada docētājs 2019” par 
saviem pedagogiem balso Rīgas 
Stradiņa universitātes un Latvijas 
Universitātes medicīnas studenti.
Inčukalna novada pašvaldības vār-
dā sveicam Kristīni Rosicku ar iegū-
to balvu. Vēlam veiksmi, izturību un 
panākumus arī turpmāk!

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa

SENIORU DIENA 1. OKTOBRĪ PLKST. 14.00 
VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ 

Ar muzikālu sveicienu viesosies Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. 
Koncertu klausīsimies pie galdiņiem, par cienastu un transportu būsim parūpējušies.

No Inčukalna Tautas nama izbraukšana plkst. 13.15, no Gaujas – plkst. 13.30. 
Pēc pasākuma transports no Vangažu Kultūras nama plkst. 16.00.

Būsim atbildīgi! Atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. 
Aicinām ievērot distanci un sanitāro protokolu, apmeklējot publiskos pasākumus.
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Sēdes protokols Nr. 12 Inčukalna nova-
dā, Vangažos, Meža ielā 1, 2020. gada 

19. augustā
Par Kaspara Kira atbrīvošanu no Inču-
kalna pamatskolas direktora amata. 
Dome nolemj: atbrīvot ar 2020. gada 
19. augustu (pēdējā darba diena) Kasparu 
Kiri no Inčukalna pamatskolas direktora 
amata.

Par nekustamā īpašuma iegūšanu Inču-
kalna novada pašvaldības īpašumā. 
Dome nolemj: iegūt Inčukalna novada 
pašvaldības īpašumā zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu 8064 003 0350 
0,1113 ha platībā, kas ietilpst nekustamā 
īpašuma Centra iela 8, Gauja, Inčukalna 
pagasts, Inčukalna novads, ar kadastra 
numuru 8064 003 0207 sastāvā un kas ne-
pieciešama Inčukalna novada pašvaldības 
autonomo funkciju veikšanai un transpor-
ta infrastruktūras attīstībai, noslēdzot 
pirkuma līgumu ar SIA „Gauja AB”, reģ. 
Nr. 40003306830, par nekustamā īpašuma 
pirkuma cenu 630,71 eiro (seši simti trīs-
desmit eiro, 71 cents) apmērā.

Par Inčukalna Tautas nama telpu nomas 
līguma noslēgšanu ar SIA „Līgas deju 
varavīksne”. Dome nolemj: noslēgt tel-
pu nomas līgumu ar SIA „Līgas deju vara-
vīksne” par Inčukalna Tautas nama telpas 
nomu, kas atrodas Atmodas ielā 1A, Inču-
kalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna nova-
dā, bērnu tautisko deju pulciņa nodarbību 
vajadzībām trīs reizes nedēļā – trešdienās 
no plkst. 17.30 līdz plkst. 19.15, ceturtdie-
nās no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00 un ses-
tdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.00 –  
laika periodā no 2020. gada 1. septembra 
līdz 2021. gada 31. maijam, nosakot telpu 
nomas maksu 2,00 eiro stundā bez pievie-
notās vērtības nodokļa.

Par nekustamā īpašuma, kas atrodas 
Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas 
ielā 18, telpu grupa Nr. 002, tajā ietilp-
stošās telpas Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 un 8,  
izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
Dome nolemj: 1. iznomāt telpas Nr. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7 un 8, kas ietilpst telpu grupā 
Nr. 002 un atrodas Gaujas ielā 18, Van-
gažos, Inčukalna novadā, veicot mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli; 2. apstiprināt 
kopējo nedzīvojamo telpu Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 un 8, kas ietilpst telpu grupā Nr. 002 
un atrodas Gaujas ielā 18, Vangažos, 
Inčukalna novadā, nomas tiesību izsoles 
nosacīto sākuma cenu 1836,00 eiro (viens 
tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši eiro 
un 00 centu) + PVN gadā, papildus maksā-
jot citus nomas līgumā noteiktos maksā-
jumus; 3. apstiprināt izsoles soli 91,80 eiro  
(deviņdesmit viens eiro un 80 centi); 4. no-
teikt nomas termiņu – 5 (pieci) gadi.

Par dzīvokļa, kas atrodas Siguldas  
ielā 2-65, Vangažos, Inčukalna novadā, 
izīrēšanu, nosacītās īres maksas un  
izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
Dome nolemj: 1. veikt pašvaldības dzī-
vokļa Siguldas ielā 2-65, Vangažos, Inču-
kalna novadā, īres tiesību izsoli saskaņā 
ar izsoles noteikumiem; 2. apstiprināt ko-
pējo dzīvokļa Siguldas ielā 2-65, Vanga-
žos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles 
nosacīto sākuma cenu 51,00 eiro (piec-
desmit viens eiro un 00 centu), papildus 
maksājot īres līgumā noteiktos maksāju-
mus; 3. apstiprināt izsoles soli 2,55 eiro 
(divi eiro un 55 centi); 4. apstiprināt izsoles 

noteikumus „Izsoles noteikumi dzīvokļa, 
kas atrodas Siguldas ielā 2-65, Vangažos, 
Inčukalna novadā, īres tiesību izsolei”.

Par sadarbības līguma „Par sadarbību 
jaunveidojamā Ropažu novada paš- 
valdības (Garkalnes pagasts, Ropažu 
pagasts, Stopiņu pagasts, Vangažu pil-
sēta) administratīvās struktūras pro-
jekta izstrādē, sasniedzamo attīstības 
un rīcības virzienu noteikšanā un stra-
tēģisko mērķu identificēšanā” slēgša-
nu. Dome nolemj: slēgt sadarbības līgu-
mu „Par sadarbību jaunveidojamā Ropažu 
novada pašvaldības (Garkalnes pagasts, 
Ropažu pagasts, Stopiņu pagasts, Van-
gažu pilsēta) administratīvās struktūras 
projekta izstrādē, sasniedzamo attīstības 
un rīcības virzienu noteikšanā un stratē-
ģisko mērķu identificēšanā” starp Stopiņu, 
Ropažu, Garkalnes un Inčukalna novada 
pašvaldību.

Par finansējuma piešķiršanu projektam 
„Gājēju ietves bruģēšanas darbi Inču-
kalna novadā” Atmodas ielā, Inčukalnā, 
Inčukalna novadā. Dome nolemj: piešķirt 
papildu finanšu līdzekļus 4232,30 eiro ap-
mērā Atmodas ielas gājēju ietves bruģa 
seguma atjaunošanas veikšanai posmā no 
Smilšu ielas līdz Zvaigžņu ielai Inčukalnā, 
Inčukalna novadā, iekļaujot tos pamat-
budžeta programmā „Ceļu uzturēšana no 
pamatbudžeta līdzekļiem”.

Par Irēnas Ņikitinas iecelšanu par Inču-
kalna pamatskolas direktora pienāku-
mu izpildītāju uz noteiktu laiku. Dome 
nolemj: 1. iecelt Inčukalna pamatskolas 
direktora vietnieci izglītības jomā Irēnu 
Ņikitinu par Inčukalna pamatskolas direk-
tora pienākumu izpildītāju no 2020. gada 
20. augusta uz laiku, līdz atklāta konkursa 
rezultātā Inčukalna novada dome apstip-
rinās Inčukalna pamatskolas direktoru; 
2. atļaut Irēnai Ņikitinai Inčukalna pamat-
skolas direktora vietnieces izglītības jomā 
amatu savienot ar Inčukalna pamatskolas 
direk tora pienākumu izpildītājas amatu tā 
pienākumu izpildes laikā.

U. c. 
Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu 
(ievērojot Fizisko personu datu aizsardzī-
bas likumā noteikto) var iepazīties Inču-
kalna novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.incukalns.lv sadaļā „Domes sēžu 
protokoli”. 

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 13 Inču-
kalna novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 

2020. gada 21. augustā
Par Aivara Nalivaiko atbrīvošanu no 
Inčukalna novada domes priekšsē-
dētāja amata. Inčukalna novada pa-
švaldības dome, atklāti balsojot „par” –  
7 balsis (I. Bernats, A. Blaus, A. Freimane, 
M. Jaunups, J. Liepiņš, S. Rozīte, A. Šica), 
„pret” – 7 balsis (J. Bunkus, S. Kalniņš, 
P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Šube, 
J. Sergejevs, L. Vorobjova), „atturas – nav, 
nolemj: lēmuma projekts noraidīts.

Par Oskara Kalniņa atbrīvošanu no 
Inčukalna novada domes izpilddirekto-
ra amata. Ņemot vērā to, ka O. Kalniņš 
ir atvaļinājumā, deputāti atsauc savu 
iesniegumu. Zem atsaukuma parakstīju-
šies deputāti I. Bernats, A. Šica, S. Rozīte, 
M. Jaunups, A. Freimane, A. Blaus, J. Lie-
piņš.

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI AUGUSTĀ SLUDINĀJUMI

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek izīrēts Inčukalna novada pašval-
dības valdījumā esošais dzīvoklis 
Nr. 11, kas atrodas Siguldas ielā 2, 
Vangažos, Inčukalna novadā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no 
līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam 
nav tiesības nodot nekustamo īpašumu 
apakšīrē. 
Nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķis: triju vai vairāku dzīvokļu mājas 
dzīvojamā telpu grupa. Dzīvoklis ir 
vienistabas dzīvoklis, dzīvojamā telpa –  
17,5 m2, dzīvokļu palīgtelpu platība – 
16,6 m2, ārtelpu platība – 7,4 m², kopējā 
platība – 41,5 m2.
Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, ku-
ram nepieciešams remonts un logu no-
maiņa (pēc nepieciešamības). Dzīvoklis 
ir nodrošināts ar: ūdensapgādi (cen-
tralizētais ūdensvada tīkls), kanalizā-
ciju (centralizētais kanalizācijas tīkls), 
centrālo apkuri, elektroapgādi, gāzi (no 
gāzesvada).
Izsoles noteikumi elektroniski pie-
ejami Inčukalna novada pašvaldības 

tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā 
„Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var 
arī Inčukalna novada domē Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā. 
Īpašuma apskati var veikt, iepriekš sa-
skaņojot laiku ar pašvaldības dzīvoja-
mā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa 
tālruni 26374223.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs 
ir 1,20 eiro par 1 m2 mēnesī, kas kopā ir 
49,80 eiro (četrdesmit deviņi eiro un 
80 centi) mēnesī. Papildus maksājami 
visi likumā noteiktie nodokļi un īres lī-
gumā noteiktie maksājumi. Izsoles so-
lis ir 2,49 eiro (divi eiro un 49 centi).
Pretendentu pieteikšanās termiņš –  
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 
2020. gada 8. oktobrim plkst. 17.00 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukal-
na novadā. Izsole notiks 2020. gada 
9. oktobrī plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Drošības nauda 200,00 eiro un izso-
les dalības maksa 50,00 eiro iemak-
sājama līdz 2020. gada 8. oktobrim 

plkst. 17.00 Inčukalna novada domes 
kontā – AS „SEB banka”, norēķinu kon-
ta Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 –  
ar norādi „Izsoles Siguldas iela 2-11, 
Vangaži, dalības maksa un drošības 
nauda”.
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska 
persona, kurai saskaņā ar spēkā eso-
šo likumdošanu ir tiesības īrēt nekus-
tamo īpašumu, kura noteiktajā termi-
ņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli 
un izpildījusi visus izsoles priekšno-
teikumus, tostarp iemaksājusi dro-
šības naudu un dalības maksu, un ja:
• izsoles dalībniekam nav jebkāda vei-

da nenokārtotu parādsaistību pret 
Inčukalna novada domi;

• Inčukalna novada dome pēdējā gada 
laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar 
izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ;

• nav stājies spēkā tiesas nolēmums, 
uz kura pamata tiek izbeigts ar Inču-
kalna novada domi noslēgts līgums 
par īpašuma lietošanu pretendenta 
rīcības dēļ.

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2010. gada 
18. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 16/2010 „Par personu, kurām nepiecieša-
ma palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, 
reģistrācijas kārtību” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt noteikumu 5.4. punktu šādā re-
dakcijā:
„5.4. Speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu 
grupa.”

1.2. Izteikt VI¹ nodaļas nosaukumu šādā 
redakcijā:
„VI.¹ Speciālistam izīrējamās dzīvojamās 
telpas piedāvāšanas un piešķiršanas kār-
tība.”
1.3. Izteikt noteikumu 43.¹ punktu šādā 
redakcijā:
„43.¹ Kvalificētam speciālistam izīrējamo 
dzīvojamo telpu grupā reģistrē Inčukalna 
novada izglītības iestāžu (pirmsskolas 
izglītības iestāžu, skolas, mūzikas un 
mākslas skolas) speciālistus, kuri pēdējo 
piecu gada laikā ieguvuši tiesības veikt 
pedagoģisko darbību, un tiem pašvaldības 
administratīvajā teritorijā neatrodas īpa-
šumā esoša dzīvojamā telpa.” 
1.4. Izteikt noteikumu 43.² punktu šādā 
redakcijā:
„43.² Lēmumu par dzīvojamās telpas iz-
īrēšanu speciālistam pieņem Inčukalna 
novada pašvaldības dome.” 
1.5. Izteikt noteikumu 43.³ punktu šādā 
redakcijā:
„43.³ Speciālistam izīrējamā dzīvojamā 
telpa tiek piešķirta un īres līgums tiek 
noslēgts uz termiņu līdz trīs gadiem pēc 
darba tiesisko attiecību nodibināšanas 

un Inčukalna novada pašvaldības domes 
lēmuma pieņemšanas. Pēc īres līguma 
darbības termiņa beigām speciālistam 
ir tiesības lūgt pagarināt īres līgumu uz 
jaunu termiņu, ja speciālists nav zaudējis 
tiesības īrēt speciālistam izīrējamo dzīvo-
jamo telpu.”
1.6. Izteikt noteikumu 43.4 punktu šādā 
redakcijā:
„43.4 Inčukalna novada pašvaldība viena 
mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas 
par dzīvojamās telpas izīrēšanu speciā-
listam dienas slēdz sadarbības līgumu 
ar speciālista darba devēju likumā „Par 
palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 
noteiktajā kārtībā.” 
1.7. Svītrot noteikumu 43.5 punktu. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas Inčukalna 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Novada Vēstis”.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 14/2020
„Grozījumi saistošajos noteikumos  

Nr. 16/2010 „Par personu, kurām nepie-
ciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu 

risināšanā, reģistrācijas kārtību”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Inčukalna novada domes saistošie notei-
kumi Nr. 16/2010 „Par personu, kurām ne-
pieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, reģistrācijas kārtību” (turpmāk –  
Saistošie noteikumi) ir sagatavoti, lai paš- 

valdība varētu tai piederošās vai nomātās 
dzīvojamās telpas izīrēt nepieciešamajiem 
speciālistiem pašvaldību funkciju nodroši-
nāšanai un novada attīstības veicināšanai. 
Saistošie noteikumi sagatavoti saskaņā ar 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu ri-
sināšanā” 21.1 panta otro daļu un 21.2 panta 
otro daļu. Atbilstoši minētā likuma normām 
precizēts izīrējamās dzīvojamās telpas sta-
tuss, speciālistam izīrējamās dzīvojamās 
telpas.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu mērķis ir veikt izmaiņas 
noteikumos, lai tajos paredzētu plašāku ie-
spēju piesaistīt kvalificētus speciālistus paš- 
valdības izglītības iestādēm.
3. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu
Neparedz izmaiņas pašvaldības budžetā.
4. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā
Nav plānota būtiska ietekme.
5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām
Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieks 
izskata iesniegumu un sniedz atzinumu par 
personas tiesībām saņemt iesniegumā norā-
dīto palīdzību. Lēmumu par dzīvojamās tel-
pas izīrēšanu speciālistam pieņem Inčukalna 
novada pašvaldības dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām
Nav notikušas.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA INČUKALNA NOVADA DOME
Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141

Tālr. 67977310, fakss 65507887, mob. t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020. gada 20. maijā                                                                                                            Nr. 14/2020

       (protokols Nr. 7, 26. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos  
Nr. 16/2010 „Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģis-

trācijas kārtību”

Izdoti, pamatojoties uz likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.1 pantu, likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 
3. panta otro daļu, 5. panta ceturto daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta piekto un sesto daļu, 8. panta pirmo un otro daļu, 14. panta pirmās daļas 1. punkta „c” 
apakšpunktu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu, 14. panta septīto daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 19. pantu, 21.2 panta otro daļu, 

24. panta pirmo daļu, 26.1 panta pirmo un otro daļu
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14.  septembrī  pirmsskolas  izglītības 
iestādes „Gregucis” audzēkņi kopā ar 
Vangažu Kultūras nama un  Inčukalna 
novada domes vadību piedalījās akci-
jā „Laimes koki” pie Vangažu Kultū-
ras nama, iestādot trīs dižskābaržus. 
„Greguča”  bērni  uz  koku  stādīšanas 
talku ieradās ar krāsainiem baloniem, 
savukārt par labi padarītu darbu katrs 
no bērniem tika atalgots ar mazu cie-
nastu.

Kustība „Lielā talka” jau trešo gadu 
Latvijas iedzīvotājus aicina iesaistī-
ties Pasaules talkā, kas Latvijā tiek 
īstenota ar koku sēšanas un stādī-

šanas akciju „Laimes koki”. Lielās 
talkas koordinators Inčukalna no-
vadā, pašvaldības ēku un teritorijas 
apsaimniekošanas daļas vadītājs 
Arnis Uzuliņš min, ka mūsu novads 
šajā akcijā piedalījies arī iepriekšē-
jos gados, piemēram, Inčukalnā ie-
stādot košumkrūmus, kas ziedēša-
nas laikā priecē ar savu skaistumu.
Vangažos ir dubults prieks piedalī-
ties „Laimes koku” akcijā, jo sep-
tembrī tiek svinēta Vangažu pilsē-
tas dzimšanas diena. Jau iepriekš, 
svinot pilsētas dzimšanas dienu un 
piedaloties koku stādīšanas akcijā, 
pilsētā ir iestādīti košumkrūmi.

Akcija „Laimes koki” Pasaules talkas 
laikā tiek rīkota ik gadu ar vairākiem 
mērķiem. Pirmkārt, veidot bērnos un 
jauniešos atbildības sajūtu par dabas 
saglabāšanu – dziļāku izpratni par 
dabas procesiem, uzņemoties rūpes 
par kāda konkrēta koka izaudzēšanu. 
Otrkārt, stiprināt Latvijas kā zaļas, 
ilgtspējīgas un vides jomā atbildīgas 
valsts starptautisko tēlu. Treškārt, 
veicināt aktīvāku sabiedrības iesaisti 
vides jautājumu risināšanā vietējā un 
globālā mērogā.

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa

Pie Vangažu Kultūras nama 
turpmāk augs trīs dižskābarži 

Vasarā  Vangažos  tika  uzsākti  gājēju 
tiltiņa  pār  Straujupīti  atjaunošanas 
darbi, kas noslēdzās vasaras izskaņā, 
iepriecinot iedzīvotājus ar gala rezul-
tātu.  Lai  arī  šķita,  ka  atjaunošanas 
darbi noritēja pārāk ilgi, tam ir pama-
tots izskaidrojums. 

Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs 
Juris Jakubovskis informē, ka visus 
darbus veica SIA „Diants”, kas nodar-
bojas ar metāla konstrukciju ražoša-
nu un tirdzniecību. Līgums par darbu 
veikšanu ar uzņēmumu tika noslēgts 
jūnijā, un tā paša mēneša beigās jau 
sākās darbi pie tiltiņa atjaunošanas. 
Visas vajadzīgās konstrukcijas tika 
mērītas un izgatavotas uz vietas, jo 
tiltiņš ir ar specifiski izliektu uzbūvi. 
Sākumā tika izgatavots karkass gā-
jēju daļai, un tikai pēc tā uzstādīša-
nas un izlīmeņošanas bija iespējams 
sākt darbu pie margu izgatavošanas. 
Uzņēmuma vadītājs Dmitrijs Anto-
novs kā dāvanu iedzīvotājiem sarū-
pēja dekoratīvos elementus abpus 
tiltiņa margām. Šī uzņēmēja dāvana 
bija pārsteigums visiem, kuri ierau-
dzīja tiltiņu pirmo reizi pēc darba 
pabeigšanas.
„Visu šo gadu laikā pamazām un 
neatlaidīgi, [izmantojot piešķirtos 

budžeta līdzekļus], mēs uzlabojam 
pilsētvidi. Jau tagad var novērtēt 
paveiktos darbus, taču pie tā mēs 
neapstāsimies un turpināsim strā-
dāt, jo vēlamies radīt sakoptu pilsē-
tu,” skaidro J. Jakubovskis.
Šogad vienā pusē Siguldas ielai ir 
atjaunota gājēju ietve no Meža ielas 
līdz Vidzemes ielai, kā arī augusta 
beigās sākās darbi pie gājēju ietvju 
atjaunošanas Smilšu ielā. Veicot 
šos darbus, ietve tiks savienota ar 
gājēju jau iemīļoto slīpo bruģu celi-
ņu no Vangažu Kultūras nama. „Kad 
šajā vietā būs pabeigti ietves atjau-
nošanas darbi, tad gājēji līdz tā dē-
vētajam „pīļu tiltam" varēs iet droši. 
Mēs saprotam, ka blakus šim tiltam 
ir vajadzīgs atsevišķs gājējiem do-
māts tilts, taču tā projektēšana un 
būvniecība izmaksātu ievērojamus 
līdzekļus un šādu līdzekļu mums 
šobrīd nav. Jebkurā gadījumā doma 
par gājēju tilta izveidošanu pie „pīļu 
tilta" nav atmesta un agri vai vēlu 
tā tiks realizēta,” akcentē Vangažu 
pilsētas pārvaldes vadītājs. Tāpat 
paredzēts sakārtot apkārtni pie 
Gaujas ielas 18, noņemot veco sētu 
un apgriežot krūmus, lai izveidotu 
to par sakoptu vietu ar soliņiem, kur 
cilvēkiem atpūsties.

Vangažu pilsētā atjaunots 
gājēju tiltiņš pār 
Straujupīti

Vēl šoruden Gaujas ciemā, Inčukalnā 
un Vangažos bērnu laukumos esošās 
rotaļiekārtas tiks papildinātas ar jau-
nām  iekārtām,  kas  būs  piemērotas 
dažādām vecuma grupām.

Gaujas ciemā, Inčukalnā un Van-
gažos tiks uzstādīts bērnu spēļu 
elements „Smilšu ekskavators”, 
bet Gaujas ciemā un Vangažos – 
šūpoles „Ligzda”. Gaujas ciemā vēl 
paredzēts uzstādīt atsperšūpoles 
un četrus brīvdabas sitaminstru-
mentus, savukārt Inčukalnā kā pa-
pildinājums būs smilšu kaste, rotaļu 
mājiņa, trīs brīvdabas sitaminstru-
menti un viens brīvdabas trīs bungu 

komplekts, bet Vangažos tiks uz-
stādīts viens bērnu vingrošanas un 
šķēršļu komplekss.
Rotaļu laukuma aprīkojuma iegādi 
un uzstādīšanu Inčukalna novadā 
nodrošinās SIA „GoPlay”, kas iz-
raudzīta izsludinātā iepirkuma re-
zultātā. Pašvaldības izsludinātajā 
iepirkumā tika saņemts tikai viens 
piedāvājums. Iepirkumu komisi-
ja, izvērtējot uzņēmuma „GoPlay” 
piedāvājumu, konstatēja, ka pre-
tendents un tā piedāvājums atbilst 
visām nolikumā noteiktajām pra-
sībām un „GoPlay” ir apstiprināms 
kā uzvarētājs šajā iepirkumā. Līgu-
ma kopējā summa darbu izpildei ir 

Šoruden novadā esošos 
bērnu rotaļlaukumus papildinās ar jaunām 
rotaļiekārtām

27 030 eiro, neieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli.

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa

Apdzīvotajā vietā Inču-
kalnā aiz dzelzceļa slie-
dēm, Medņu, Ausmas, 
Pļavas, Ozolu un Caunas 
ielā pēc Inčukalna nova-
da pašvaldības pieprasī-
juma tika noņemti ielu 
seguma paraugi, kuri 
tiks nodoti sertificētai 
laboratorijai testēšanai. 
Testēšanas mērķis ir 
noteikt ielu seguma ne-
saistīto minerālvielu izlī-
dzinošās kārtas biezumu 
un veikt granulometris-
kā sastāva izpēti katrai 
seguma kārtai.
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Septembris  jau  izsenis  tiek  dēvēts 
par  skolas,  ražas,  pīlādžu  un  Dzejas 
dienu  laiku.  Inčukalnā  jau  daudzus 
gadus tautas nams kopā ar bibliotēku 
organizē Dzejas dienu pasākumu, kura 
laikā varam iepazīt dzeju rakstošo no-
vadnieku radošās gaitas un izaugsmi. 
Šogad  tie būs pieci:  Ints Kalns (Aivis 
Liepiņš),  Maija  Bajaruniene,  Laima 
Mūrniece, Kristaps Vecgrāvis un Egīls 
Dambis. 

Ir iznākusi Jelgavas tipogrāfijā ie-
spiestā Inta Kalna (Aivja Liepiņa) 
pirmā dzejoļu grāmata „Es runāju 
nopietni”, kuras atklāšanas svēt-
kus jau esam piedzīvojuši Inčukalna 
Tautas namā. Nu grāmata ceļo pie 
dzejas mīļotājiem grāmatu apgā-
dos „Latvijas grāmata”, „Jāņa Ro-
zes grāmatnīca” un „Virja.lv”, kā arī 
tikšanās reizēs ar autoru, kuras jau 
notikušas Inčukalnā, Siguldā, Jel-
gavā, Popē. Grāmatas ievadā atzi-
nīgus vārdus par dzejoļiem ir uzrak-
stījis filoloģijas profesors Viesturs 
Vecgrāvis. 

Jautāju autoram par pseidonīmu Ints 
Kalns, kas man likās ļoti tuvs vārdam 
„Inčukalns”. Tas esot radies pirms  
20 gadiem, kad viņš sadarbojies ar 
„Radio SWH” raidījumu „BBBrokas-
tis”, kur Fredis un Ufo viņu pēc vietas 
fonētiskās līdzības tā arī nokristī-
ja – Ints Kalns. Un vēl šodien savus 
dzejoļus Aivis paraksta ar šo pseido-
nīmu. 
Aivis un viņa brāļi Jānis un Arnis 
Liepiņi ir lieli dziedātāji. Dziesma 
ir mūzikas un dzejas bērns, kuram 
ir liels spēks un dzīvotspēja tautā. 
2018. gada novembrī dziesma „Lab-
vakar, Latvija” ar Aivja mūziku un 
vārdiem, ko izpildīja Andris Daņiļen-
ko, kļuva par „Latvijas sirdsdzies-
mas” uzvarētāju un iekļuva finālā 
starp 15 labākajām dziesmām. Drīz 
vien tai sekoja „Mātes rokas”, ko, 
veltot savai mātei Mirdzai, kompo-
nēja kopā ar brāli Arni, dziesmas 
izpildītājs – Dainis Skutelis. Ēterā ir 
izskanējusi Normunda Zuša kompo-
nētā un Kaspara Markševica iedzie-
dātā dziesma ar Inta Kalna vārdiem 

„Acis mīlīgi kautras”. 30. septembrī 
Latvijas Radio 2 komponists Ģirts 
Stankevičs prezentēs dziesmu par 
brīvdienām, kuras nosaukums vēl ir 
tapšanas stadijā, bet vārdu autors 
ir Ints Kalns. Aivis ir gatavs jauniem 
radošiem izaicinājumiem – šogad 
decembrī Latviju apceļos kompo-
nista Gaita Lazdāna muzikālais pro-
jekts „Sniegpārslas stāsts” ar Inta 
Kalna prozā un dzejā sarakstītu un 
norunātu tekstu.
Aivis nāk no draudzīgas un skais-
tumu mīlošas Liepiņu ģimenes. Šo 
garu viņi kopā ar sievu Sarmīti turpi-
na ieaudzināt arī savos bērnos. Viss, 
ko viņi dara, ir kopīgs, arī grāmata 
„Es runāju nopietni” ir sievas atbal-
stīta un meitas Sigitas ilustrēta. 
Man saules pietiek arī rudens dienās, 
Bet siltumu man tavas acis dos, 
Un ziedēs krāsās viss, kam cauri 
iesi,
Mēs visos dzīves līkločos.
/Ints Kalns 23. septembrī/

Inga Freimane n 

Septembris – skolas, ražas, pīlādžu un 
Dzejas dienu laiks

Vangažu Kultūras nams ļoti ilgojās pēc 
saviem mīļajiem  skatītājiem  un  paš-
darbības  kolektīviem.  Mēs  iemācījā-
mies būt citādi, bet katrā attālinātajā 
tikšanās reizē jums teicām – mēs jūs 
ļoti  gaidīsim!  18.  septembrī,  svinot 
Vangažu  pilsētas  dzimšanas  dienu, 
koncertā  „Manas  pilsētas  ielas” mēs 
satikāmies. 

Vangažu pilsētā ir 21 iela, to esam 
atraduši mums pieejamos pilsētas 
dokumentos, tāpēc svētku koncertā 
pašdarbības kolektīvi izstāstīja sa-
vas pilsētas ielu stāstus dejā, dzies-
mā, mūzikā un dzejā. Pārsteigumu 
skatītājiem radīja smilšu kino māk-
sliniece Guna Miķelsone, kura uzzī-
mēja Smilšu ielu, Nacionālā teātra 

aktieris Juris Hiršs par Parka ielu 
nodziedāja vienu no savām skais-
tākajām dziesmām „Es būšu parkā 
par solu”, savukārt dziedātāja Ieva 
Sutugova spilgti izdziedāja Liedaga 
ielas stāstu klavieru virtuoza Jāņa 
Miltiņa pavadībā. 
Ar savu klātbūtni pagodināja mūsu 
kaimiņi – Garkalnes novada domes 
priekšsēdētājs Alvis Zīriņš un Sto-
piņu novada domes priekšsēdētāja 
Vita Paulāne, kuriem bija iespēja 
ieraudzīt Vangažu Kultūras nama 
daudzveidīgos un daudzpusīgos 
pašdarbības kolektīvus. 
Paldies ikvienam, kurš palīdzēja ra-
dīt svētkus un noskaņu!

Vangažu Kultūras nama kolektīvs

Izskanējis Vangažu pilsētas svētku koncerts 
„Manas pilsētas ielas”
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Ar  jauniem  izaicinājumiem  1.  sep-
tembrī  sācies  jaunais  mācību  gads, 
kas  Inčukalna  novada  izglītības  ie-
stādēs  šoreiz  tika  svinēts  nedaudz 
citādāk,  nekā  ierasts.  Zinību  dienā 
skaistā  svētku  noskaņā  gan  Vanga-
žos, gan  Inčukalnā satikās  Inčukalna 
novada  Mūzikas  un  mākslas  skolas 
paši mazākie audzēkņi un viņu vecā-
ki, Inčukalna pamatskolas skolēni bez 
vecākiem  uz  svinīgo  līniju  pulcējās 
Aleksandra parka estrādē, bet Vanga-
žu vidusskolā uz svētku līniju sanāca 
1. klases skolēni ar vecākiem, kā arī 
9.  un  12.  klases  skolēni.  Izglītības 
iestādes  2020./2021.  mācību  gadam 
ir ne  tikai piesaistījušas  jaunus dar-
biniekus,  bet  arī  sagatavojušās  Co-
vid-19 ieviestajām izmaiņām.

Vangažu vidusskolas direktore Indra 
Kalniņa stāsta, ka skolā 1. sep-
tembrī mācības sāka 61 pirmsskolas 
audzēknis, no kuriem 36 apgūst zi-
nāšanas pirmsskolas izglītības ma-
zākumtautību programmā, bet 25 –  
pirmsskolas izglītības programmā. 
Savukārt no 1. līdz 12. klasei kopumā 
mācās 416 skolēni. Jaunais mācību 
gads skolā sācies ar lielām reorga-

nizācijām tieši mācību procesa or-
ganizēšanā. Pamatā bērni mācību 
stundas aizvada vienā kabinetā, un 
tikai atsevišķos mācību priekšmetos 
(vizuālā māksla, mūzika, sports un 
informātika) tiek mainītas mācību 
klases. Šajā mācību gadā 1.–6. klašu 
skolēniem mācības katru dienu no-
tiek klātienē skolā, bet 7.–12. klašu 
skolēniem vienu dienu nedēļā mācī-
bas norisinās attālināti. 
„Šogad Vangažu vidusskolā netika 
uzņemta 10. klase. Ja tiks pieņemti 
šobrīd projekta stadijā esošie Minis-
tru kabineta noteikumi, kas paredz, 
ka kopējais izglītojamo skaits 10.–
12. klasē ir ne mazāk par 40 bērniem, 
tad nākamajā mācību gadā 10. klasi 
varētu izdoties izveidot, jo pašlaik 
mums ir divas 9. klases, kurās mācās 
kopumā 45 bērni,” saka Vangažu vi-
dusskolas direktore.
Inčukalna pamatskola jaunajā mācī-
bu gadā var lepoties ar skolēnu skai-
ta pieaugumu, jo pamatskolā mācī-
bas uzsākuši 320 izglītojamie, salī-
dzinot ar 295 skolēniem iepriekšējā 
mācību gadā. Pirmsskolas grupā 
jauno mācību gadu sākuši 45 bērni, 
bet 40 bērni – 1. klasē. Vienā klasē 

vidēji mācās 19 līdz 20 bērni, vēsta 
Inčukalna pamatskolas direktora 
pienākumu izpildītāja Irēna Ņikitina.
Pielāgojoties situācijai, ko nosaka 
Covid-19 ierobežojošie pasākumi, 
Inčukalna pamatskola ir ieviesu-
si dažādas izmaiņas, piemēram, 
1.–4. klašu skolēniem mācības sā-
kas 30 minūtes agrāk nekā pārējiem 
skolēniem. Tas tādēļ, lai izvairītos 
no liekas drūzmēšanās gardero-
bē. Pusdienošana skolēniem notiek 
četrās maiņās, skolā noteikts pār-
vietošanās virziens pa kāpnēm, kā 
arī klasei lielākoties mācības notiek 
vienā telpā, izņemot atsevišķus mā-
cību priekšmetus.
Savukārt pirmsskolas izglītības ie-
stādē „Minka” un tās filiālē „Lap-
siņa” šajā mācību gadā izglītojas  
156 bērni, no kuriem 52 bērni ir piec-
gadnieki, informē izglītības iestādes 
vadītāja Rita Galiņa. Lai 1. sep-
tembrī bērni justos labi un būtu 
laba oma, jau laikus tika domāts 
par gatavošanos svētku dienai. Par 
visu nepieciešamo parūpējās grupu 
skolotāji un viņu palīgi, gan mājīgi 
iekārtojot grupu telpas, gan noor-
ganizējot sportiskas aktivitātes. Pa-

šlaik lielākajā bērnudārznieku gru-
pā ir 27 bērni, bet mazākajā grupā, 
kurā ir bērni vecumā no pusotra līdz 
diviem gadiem, dienas pavada 14 
bērni. „Liels prieks, ka mūsu filiālē 
„Lapsiņa” ir ļoti aktīvi bērnu vecāki. 
Ar vecāku čaklajām rokām, izman-
tojot mūsu resursus, šovasar tapusi 
vasaras virtuve un vasaras terase,” 
piebilda bērnudārza vadītāja. 
Pirmsskolas izglītības iestādē „Jan-
cis” izglītojas 143 bērni, no kuriem 
37 ir tādi, kuri 1. septembrī pirmo 
reizi kāpa pāri šī bērnudārza sliek-
snim. Jaunuzņemto vidū ir dažāda 
vecuma bērni, tostarp pusotrgadīgi 
un piecgadīgi. Bērnudārza vadītā-
ja Kadrija Janisele informē, ka uz 
1. septembri bērnudārzā „Jancis” 
tika piedāvātas vietas 44 bērniem no 
gaidītāju rindas. Četru bērnu vecāki 
izlēma par labu palikšanai privā-
tajā pirmsskolas izglītības iestādē 
„Gregucis”, vienā gadījumā vecāki ar 
bērnu pārcēlušies dzīvot uz citu pil-
sētu, bet divos gadījumos vecāki tā 
arī nav ieradušies uz sarunu bērnu-
dārzā. Iestādes vadītāja pieļauj, ka 
papildus „Jancī” varētu uzņemt vēl 
trīs bērnus no rindas, kurā patlaban 

uz vietu „Jancī” gaida 23 pieteikti 
bērni.
Jaunajā mācību gadā Inčukalna no-
vada Mūzikas un mākslas skolā mā-
cības uzsākuši 17 audzēkņi mūzikā 
un 16 audzēkņi vizuāli plastiskajā 
mākslā. Mūzikas nodaļas audzēkņi 
izvēlējušies spēlēt klavieres, vijo-
li, ģitāru, flautu, eifoniju, sitamos 
instrumentus. Šogad Zinību dienā 
skaistā svētku noskaņā gan Vanga-
žos, gan Inčukalnā satikās paši ma-
zākie skolas audzēkņi un viņu vecā-
ki. Ar jauno mācību gadu Inčukalnā 
atvērta sitamo instrumentu klase un 
pedagogu kolektīvam pievienojusies 
klavierspēles skolotāja Viktorija Bo-
dunova.
Covid-19 dēļ jaunais mācību gads 
ir sācies ar lielu piesardzību, un pie 
jaunajiem apstākļiem jāpierod kā 
bērniem, tā arī pedagogiem un bēr-
nu vecākiem. Lai mācību gads būtu 
visiem izdevies, izglītības iestāžu 
vadītāji cer uz vecāku godaprātu, ka 
nevedīs slimus bērnus uz izglītības 
iestādi.

Aila Ādamsone, n
sabiedrisko attiecību speciāliste

Inčukalna novada izglītības iestādēs jaunajā 
mācību gadā audzis izglītojamo skaits

Lepojamies  un  apsveicam  Inčukalna 
novada  Mūzikas  un  mākslas  skolas 
Vizuāli  plastiskās  mākslas  nodaļas 
audzēkni Kati Esteri Kļaviņu ar iegūto 
3. vietu 10. starptautiskajā bērnu un 
jauniešu  mākslas  konkursā  „Vērtību 
sakta”!

Izstādei tika iesniegti vairāk nekā 
300 darbi, no kuriem žūrija atlasījusi 
176 labākos. Izstādē redzams devi-
ņu valstu – ASV, Austrālijas, Bulgā-
rijas, Indijas, Izraēlas, Latvijas, Lie-

tuvas, Somijas un Šrilankas – pār-
stāvju veikums. Paldies skolotājām 
Ingūnai Lindei un Irēnai Olekšai par 
ieguldīto darbu!
No 14. septembra līdz 13. oktobrim 
Rīgā, Esplanādē, ir apskatāma bēr-
nu un jauniešu mākslas darbu izstā-
de „Vērtību sakta”, kurā aplūkojami 
arī mūsu audzēkņu Stellas Katrīnas 
Zakses, Tīnas Lapiņas, Enijas Briz-
gas, Martas Bernānes, Katrīnas 
Naumovas, Poļinas Galkovskas un 
Martas Siliņas darbi.

Lepojamies!

16.  septembra  Inčukalna  novada  do-
mes sēdē Inčukalna pamatskolai tika 
apstiprināta  jauna  direktore.  No  šā 
gada 1. oktobra pamatskolu vadīs Ag-
nese Kalniņa.

Direktora amata pretendentu atla-
sei pašvaldība rīkoja atklātu kon-
kursu, kam sākotnēji pieteicās četri 
pretendenti. Konkurss notika vai-

rākās kārtās, un no trīs labākajiem 
pretendentiem augstāko punktu 
skaitu konkursa komisija piešķīra 
Agnesei Kalniņai.
Agnese Kalniņa pauda pateicību de-
putātiem par viņai izrādīto uzticē-
šanos un solīja strādāt pēc labākās 
sirdsapziņas, lai saglabātu Inčukal-
na pamatskolas tradīcijas un veici-
nātu tās attīstību nākotnē.

2020./2021. mācību gadā Inču-
kalna pamatskolā kopumā mācās  
320 skolēni, no kuriem 45 ir sešgad-
nieki, bet 40 – pirmklasnieki. Pamat-
skolas kolektīvu šogad ir papildinā-
juši pieci jauni pedagogi, kā arī sociā-
lais pedagogs un skolas medmāsiņa.

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa

Inčukalna pamatskolas 
direktores amatā apstiprināta 
Agnese Kalniņa 
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Slimību profilakses un kontroles centrs 
(SPKC)  sadarbībā  ar  Veselības  minis-
triju  uzsāk  sabiedrības  informēšanas 
kampaņu  „Mazgā  rokas  tīras,  lai  no 
mikrobiem tās brīvas”. Kampaņas mēr-
ķis  ir  aicināt  pirmsskolas  un  sākum-
skolas vecuma bērnu vecākus pievērst 
lielāku  uzmanību  savai  un  bērnu  roku 
higiēnai,  veidojot  un  nostiprinot  bēr-
niem  pareizus  roku mazgāšanas  para-
dumus un veselīgu attieksmi pret roku 
higiēnu.  Lai  roku  mazgāšanu  bērniem 
padarītu saistošāku, kampaņas ietvaros 
ir sagatavota arī pareizai  roku mazgā-
šanai  veltīta  dziesma  –  „Ziepiņa  roku 
mazgāšanas  dziesmiņa”,  kurai  mūziku 
sacerējis  producents  Kaspars  Ansons 
un kuru iedziedājis Intars Busulis.

„Pareiza roku mazgāšana ir viens no 
efektīvākajiem un vienkāršākajiem 
infekcijas slimību profilakses pasā-
kumiem, ko ikdienā ieteicams veikt 
ikvienam, bet īpaši tas attiecas uz 
bērniem. Statistikas dati liecina, ka  
2019. gadā no 62 reģistrētājiem grup-
veida akūto zarnu infekciju saslim-
šanas gadījumiem 37 (60,1%) gadīju-
mi tika reģistrēti izglītības iestādēs, 

kurās inficēšanās ar akūtām zarnu 
infekcijām notikusi kontakta ceļā. Tā-
pat jāuzsver, ka ar vīrusu etioloģijas 
zarnu infekcijām pārsvarā slimo bērni 
vecumā no viena līdz sešiem gadiem: 
2019. gadā no reģistrētājiem 3445 sa- 
slimšanas gadījumiem 1792 (52%) ga-
dījumi tika reģistrēti tieši bērnu vidū,” 
stāsta SPKC Infekcijas slimību uzrau-
dzības un imunizācijas nodaļas epide-
mioloģe Rita Korotinska.
SKDS veiktās pirmsskolas un sākum-
skolas bērnu vecāku aptaujas rezultāti 
liecina, ka tikai 11,9% vecāku rokas 
mazgā 20 sekundes vai ilgāk, kas ir 
ieteicamais roku mazgāšanas ilgums, 
kamēr vairāk nekā 80% aptaujāto ve-
cāku roku mazgāšanai parasti velta 
ievērojami īsāku laiku. Pēc tualetes 
apmeklēšanas mājās rokas vienmēr 
nomazgā 64,8% vecāku. Tāpat satrau-
coši ir tas, ka pirms ēšanas sabied-
riskās vietās rokas vienmēr nomazgā 
tikai 44,1%, kamēr mājās to vienmēr 
izdara vēl mazāk – 30,2% aptaujāto 
vecāku. Pēc saskares ar dzīvniekiem 
rokas vienmēr nomazgā 29,2%, bet 
pēc deguna šņaukšanas, klepošanas 
vai šķaudīšanas to izdara tikai 16,5%.

Vecāku organizācijas „Mammām un 
tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smil-
dziņa skaidro, ka ir vairāki zelta likumi, 
kas var noderēt, veidojot bērnam pa-
reizus roku mazgāšanas paradumus. 
„Ieteikumi vecākiem būtu – vispirms 
bērna vecumam saprotamā valodā 
izskaidrot, kāpēc ir svarīgi mazgāt 
rokas. Lai bērnam nav sajūta, ka tas 
tiek darīts mammas vai tēta dēļ. Tā-
pat jābūt pacietīgiem, atgādinot par 
vajadzību atkal nomazgāt rokas, kā 
arī pašiem jāmazgā rokas pareizi un 
jāmāca to darīt bērnam,” teic I. Ak-
mentiņa-Smildziņa. Viņa norāda, ka 
jāparūpējas arī par vidi, kurā notiek 
roku mazgāšana – lai bērnam ir ērta un 
droša piekļuve izlietnei un roku maz-
gāšanas piederumiem. „Tāpat ir būtiski 
bērnam par roku mazgāšanu atgādināt 
ar pozitīvu, rotaļīgu noskaņu,” rezumē 
I. Akmentiņa-Smildziņa.
Kampaņas „Mazgā rokas tīras, lai no 
mikrobiem tās brīvas” materiāli, kā arī 
„Ziepiņa roku mazgāšanas dziesmiņa” 
pieejama www.ziepins.lv.

Slimību profilakses 
un kontroles centrs

Sākta kampaņa par pareizu roku mazgāšanu vecākiem un bērniem

Šā gada 22. augustā 93 gadu vecumā no mums šķirās skolotāja, ilggadēja Van-
gažu pensionāru biedrības valdes locekle Anna Bērziņa. 

Anna nodzīvoja skaistu, pilnvērtīgu, darbīgu mūžu. Pensionāru biedrībā 
viņas devums bija izteikti pamanāms. Visos pasākumos sabiedriski ak-
tīva, izstādēs piedalījās ar pašas dārzā izaudzēto. Savā laikā arī ener-
ģiska ekskursiju vadītāja un teātra apmeklētāja. No sirds mīlēja dzīvi, 
un par visu viņai bija savs viedoklis. 
Mēs, pensionāru biedrības biedri, allaž Annu atcerēsimies un paturēsim 
gaiša piemiņā. Vieglas smiltis tev, Anna.

Vangažu pensionāru biedrība

Annas Bērziņas piemiņai

No 21. septembra līdz 4. oktobrim Na-
cionālo bruņoto spēku militāro mācību 
cikla  „Namejs  2020”  ietvaros  notiek 
Sauszemes spēku Mehanizētās kājnie-
ku  brigādes  mācības  „Sudraba  bulta 
2020”.  Sauszemes  spēku  Mehanizētā 
kājnieku brigāde darbosies Ādažu poli-
gonā un Ādažu, Inčukalna, Carnikavas, 
Saulkrastu, Sējas un Garkalnes novadā. 
Tāpat atsevišķi vingrinājumi tiks veikti 
Rīgā, un caur galvaspilsētu Sauszemes 
spēku Mehanizētā kājnieku brigāde vir-
zīsies uz mācību norises vietām un at-
pakaļ, kā arī mācību ietvaros sniegs at-
balstu Zemessardzes 1. Rīgas brigādei.

Militāro mācību uzdevumi tiek veikti 
iepriekš saskaņotos valstij un pašval-
dībām, kā arī juridiskām un privātām 
personām piederošas zemes īpašu-
mos. Bruņotie spēki atvainojas par 
sagādātajām neērtībām un lūdz ar 
izpratni izturēties pret iespējamiem 

satiksmes kustības īslaicīgiem apgrū-
tinājumiem, kas var rasties sakarā ar 
pastiprinātu militārās tehnikas pār-
vietošanos pa autoceļiem. Militārās 
tehnikas kolonnas pavada Militārā 
policija vai Pārvietošanas koordinā-
cijas centrs. Automašīnām tuvojoties 
militārās tehnikas kolonnai, bruņotie 
spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu 
satiksmes noteikumus un netraucēt 
kolonnu kustību, piemēram, mēģinot 
to apdzīt.
Iedzīvotāji tiek aicināti neuztraukties, 
redzot arī karavīru un zemessargu 
pārvietošanos ārpus militārajiem poli-
goniem un vienību izvietojumiem, teh-
nikas un cita veida aprīkojuma izvēr-
šanu un pozīciju ieņemšanu dažādās 
Latvijas vietās.

Aizsardzības ministrijas
Militāri publisko attiecību 

departaments

Norisinās militārās mācības 
„Sudraba bulta 2020” 
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Īsi fakti par Indrānu parku
Dendroloģiskā vērtība
Parka teritorijā sastopamas piecas 
svešzemju koku sugas – riekstko-
ka suga (Juglans spp.), Krievijas 
lapegle (Larix russica), lapegles 
suga (Larix spp.), Menzīsa duglāzi-
ja (Pseudotsuga menziesii), Holan-
des liepa (Tilia x europaea) –, daži 
no kokiem ir sasnieguši dižkoka  
statusu.

Dabas vērtības
Būtiskākā dabas vērtība parka te-
ritorijā ir veci, lielu dimensiju koki. 
Īpaši nozīmīgas ir vecās Holandes 
liepas parka rietumu daļā. Parkā 
sastopamas četras dažādas īpa-
ši aizsargājamas sugas: lapkoku 
prauglrauzis (Osmoderma eremi-
ta), sīkpunktainā artonija (Arthonia 
byssace), brūngalvainā henotēka 
(Chaenotheca phaeocephala) un 
spožā skudra (Lasius fuliginosus), 
ir arī baltā stārķa (Cyconia cyconia) 
ligzda liepu audzē. Parka teritorijā 
konstatēti deviņi dižkoki, no kuriem 
septiņas ir Holandes liepas (Tilia 

x europaea). Viena no tām sasniegu-
si 4,96 m apkārtmēru.

Kultūrvēsturiskā vērtība
Indrānu parka dendroloģiskie stā-
dījumi aizņem daļu no kādreizējās 
Hincenbergas muižas teritorijas. No 
1753. gada muižas īpašnieki mai-
nījušies, līdz kunga mājas pēdējām 
dienām valdīja barons Maksimiliāns 
fon Volfs.

Vēsturiskā teritorijas attīstība
1436. gadā lībietis Henings Hincens 
no Livonijas ordeņa mestra saņēma 
zemesgabalu un pirmo reizi rakstu 
avotos ir minēta Hincenberga. Hin-
cenbergas muiža sastāvēja no vairā-
kām daļām, kuras tikai vēlāk, ceļo-
jot no rokas rokā – pērkot, pārdodot 
un ieķīlājot –, tika apvienotas. Hin-
cenu dinastija valdīja muižā līdz 
1753. gadam, vēlāk to iegādājās Jo-
hans Kristofs fon Kampenhauzens, 
bet 1755. gadā īpašumtiesības 
ieguva galma tiesas advokāta Mel-
hiora fon Esena dzimta. 1787. gadā 
muižu no sievasmātes nopirka ba-

gāts skotu izcelsmes Rīgas tirgotājs 
Džordžs Rennijs, pēc kura nāves no 
1794. gada muiža vairākkārtīgi tika 
ieķīlāta un ceļoja no rokas rokā. 
1852. gadā īpašumtiesības uz mui-
žu iegādājās barons Maksimiliāns 
fon Volfs, kura dzimta tur valdīja 
līdz kungu mājas pēdējām dienām. 
Apkārt muižai bija skaisti iekopts 
parks, tā vidū – dīķis ar saliņu, 
kur dzīvoja divas stirniņas. No 
krasta uz salu veda laipa dzīvnieku 
barotājiem. Muižkungam piederēja 
liels ābeļdārzs, alus darītava, kā arī 
alus un vīna pagrabi, kas 1919. gada 
jūnija pēdējo dienu kaujās kopā ar 
kungu māju tika nopostīti.

Inčukalns, pateicoties lielceļa un 
dzelzceļa tuvumam, vienmēr ir bijis 
stratēģiski nozīmīgs punkts. Par to 
liecina arī kaujas pagājušajā gadsim-
tā un kara ierakumi Inčukalna mežos. 
1919. gada jūnijā Latvijas armija un 
igauņu kaujas vienības Inčukalna 
muižā sadūrās ar landesvēra spē-
kiem. Kauju laikā kungu māja tika sa-
grauta, muižas saimniecība – izpos-

Inčukalna novada pašvaldība labiekārtos Indrānu parka daļu

tīta. 1919. gada nogalē Hincenbergas 
muižas nosaukums tika mainīts uz 
Inčukalnu (Intschukalns), savukārt 
mūsdienās bijušās muižas apkārtne 
ir pārdēvēta par Indrāniem. Pēc Otrā 
pasaules kara beigām muižas parkā 
tika izveidoti padomju karavīru brāļu 
kapi, kurus 1985. gadā sāka pārvei-
dot. Tika uzstādīts Guntas Zemītes 
veidots Mātes tēla momuments. 
Labiekārtošanas darbus līdz galam 
neizdevās pabeigt. 

Latvijas sabiedrība Meža dienās 
tiek aicināta pievērst uzmanību par-
ku, aleju, koku rindu, dendroloģisko 
stādījumu stāvoklim un palīdzēt 
risināt ar labiekārtošanu, kā arī ar 

meža apsaimniekošanu saistītus 
jautājumus. Inčukalna novada paš- 
valdība 2020. gada rudenī Meža 
dienu ietvaros labiekārtos Indrānu 
parka daļu, kurā atrodas brāļu kapi, 
iestādot dekoratīvās kalnu priedes, 
tādējādi to padarot estētiski bau-
dāmāku, jo, seno koku ieskauta, tā 
pašreiz ir diezgan tumša un drūma.
Maža dienu 2020. gada moto: „Vei-
dosim daudzveidīgu Latviju un tīka-
mu tās ainavu!” Projekts īstenots 
ar Meža attīstības fonda atbalstu 
Meža dienu ietvaros.

Margita Līce, n 
Inčukalna novada domes 

projektu vadītāja

22.  septembrī  atklāta  pieteikšanās 
piektajai mācību kārtai Eiropas Savie-
nības (ES)  fondu pieaugušo  izglītības 
projektā  „Nodarbināto  personu  pro-
fesionālās  kompetences  pilnveide”, 
kuru īsteno Valsts izglītības attīstības 
aģentūra  (VIAA).  Šajā  kārtā  strādā-
jošajiem vecumā no 25 gadiem  ir  ie-
spēja  izvēlēties mācības  vairāk  nekā  
500 izglītības programmās. Pieteikša-
nās mācībām notiek līdz 22. oktobrim. 

Piektajā mācību kārtā mācības  
11 tautsaimniecības nozarēs piedā-
vā 57 izglītības iestādes visā Latvi-
jā. „Šajā kārtā mācību piedāvājums 
tiek paplašināts ar 196 profesionā-
lās tālākizglītības un profesionālās 
pilnveides izglītības programmām 
uzņēmējdarbības nozarē. Aicinām 
arī šajā nozarē strādājošos izmantot 
iespēju stiprināt savu konkurētspēju, 
pilnveidojot profesionālo kompeten-
ci,” stāsta VIAA direktore Dita Trai-
dās. 
Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu, ir 
mainījušies līdzfinansējuma nosacī-
jumi un, apgūstot kādu no profesio-
nālās tālākizglītības programmām, 
kuru noslēgumā var iegūt profesiju, 
iedzīvotājiem būs jāmaksā tikai 5% 
līdzmaksājums, jo 95% sedz ES fondi 
un valsts. Turklāt pēc programmas 
apgūšanas iedzīvotājs varēs saņemt 
arī ceļa izdevumu kompensāciju līdz 
30 eiro mēnesī, kas iztērēti, dodoties 
uz prakses vietu un atpakaļ. Pārējām 
izglītības programmām iedzīvotāju 
līdzfinansējuma apjoms paliek ne-
mainīgs – 10%, ES fondu un valsts –  
90%. Maznodrošinātajiem un trūcī-
gajiem mācības ir bez maksas, sa-
vukārt strādājošie ar invaliditāti var 
pretendēt uz asistenta vai surdo-
tulka izmaksu kompensāciju mācību 
laikā.
Tāpat kā iepriekš pieteikšanās mā-

Uzsākta pieteikšanās piektās kārtas mācībām pieaugušajiem

cībām norit tiešsaistē tīmekļvietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv, iz-
mantojot www.latvija.lv autentifikā-
ciju un e-pakalpojumu jebkurā dien-
nakts laikā. 
Mācībām var pieteikties strādājo-
ši un pašnodarbināti iedzīvotāji no 
25 gadu vecuma līdz neierobežotam 
vecumam, tostarp jaunie vecāki bēr-
na kopšanas atvaļinājumā, saglabā-
jot darba attiecības, un strādājoši 
pensionāri. Katrs strādājošais pro-
jekta laikā var mācīties divas reizes 
neatkarīgi no pieteikšanās kārtu 
skaita, taču vienlaicīgi iespējams 
mācīties tikai vienā izglītības prog-
rammā. Mācību grupu komplektē-

šana un mācības tiem, kuri pieteik-
sies piektajā mācību kārtā, sāksies 
2020. gada novembrī. Plašāka in-
formācija par uzņemšanas nosacīju-
miem, mācību un atbalsta iespējām, 
kā arī visu mācību saraksts ir publi-
cēts projekta tīmekļvietnē www.ma-
cibaspieaugusajiem.lv. 
Ja strādājošajiem nepieciešams 
informatīvs atbalsts piemērotā-
ko mācību programmu izvēlei vai 
nav iespēju pieteikties mācībām 
tiešsaistē, aicinām vērsties pie pie-
augušo izglītības koordinatoriem  
81 VIAA sadarbības pašvaldībā. Mā-
cību pieteikumu var noformēt arī klā-
tienē VIAA, iepriekš piesakoties un 

uzrādot personu apliecinošu doku-
mentu. Savukārt 28 Nodarbinātības 
valsts aģentūras filiālēs var saņemt 
karjeras konsultāciju. 
Kopš projekta uzsākšanas 2017. ga- 
dā noritējušas jau piecas pieteikša-
nās kārtas, kurās mācības uzsākuši 
vairāk nekā 34 000 strādājošo, no 
kuriem vairāk nekā 23 000 izglīto-
šanos jau pabeiguši. 31% visu mā-
cību dalībnieku ir vecumā no 45 ga-
diem, savukārt 19% – vecumā virs 
50 gadiem. 51% mācību dalībnieku 
ir rīdzinieki, bet 49% – dzīvo ārpus 
galvaspilsētas. Kopumā projektā 
līdz 2023. gadam plānots iesaistīt  
53 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības pro-
jektu „Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences pilnveide” 
īsteno VIAA, lai pilnveidotu nodar-
bināto personu profesionālo kompe-
tenci un novērstu darbaspēka kva-
lifikācijas neatbilstību darba tirgus 
pieprasījumam, kā arī veicinātu gan 
strādājošo konkurētspēju, gan darba 
produktivitātes pieaugumu. Projektu 
finansē Eiropas Sociālais fonds un 
Latvijas valsts, ieguldot tajā gandrīz 
47 miljonus eiro. 

Alise Bērziņa, n
VIAA Komunikācijas un programmu 

publicitātes nodaļas speciāliste
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PASĀKUMI

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS” 
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787. 

Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”. 
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@incukalns.lv, 

tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. 
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. 

Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Inčukalna Tautas nama 
pasākumi

Sestdien, 26. septembrī, plkst. 17.00
„Satikšanās dzejā, mākslā un mūzi-
kā”. 
Dzeja – „Inčukalna dzejas dienas 2020” 
kopā ar mūsu novada dzejniekiem Intu 
Kalnu (Aivi Liepiņu), Maiju Bajarunieni, 
Laimu Mūrnieci, Egīlu Dambi, Kristapu 
Vecgrāvi un filoloģijas profesoru Viestu-
ru Vecgrāvi.
Māksla – mākslinieces Aijas Ausē-
jas-Rudzītes jubilejas izstādes „Sajūtu 
ceļojums” atklāšana (gleznojumi uz 
zīda).
Mūzika – „Latviešu dzeju dziesmā” iz-
pildīs Inese Greste un Jānis Jakovļevs.
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva.

Otrdien, 29. septembrī, plkst. 10.00 
un 11.15
apvienība „Teātris un es” aicina uz leļļu 
izrādi bērniem un vecākiem 
„Lācītis un viņa draugi”.
Biļetes cena – 3 eiro.

Piektdien, 9. oktobrī, plkst. 18.30
animācijas filma „Mans mīļākais 
karš” (2020).
„Mans mīļākais karš” ir animēts doku-
mentālais stāsts, pilns sirsnības un go-
dīguma, par pieaugšanu absurda pilna-
jā laikā no 70. gadiem līdz Latvijas ne-
atkarības atjaunošanai. Filmas pamatā 
ir režisores Ilzes Burkovskas-Jakob-
senas atmiņās balstīti autobiogrāfiski 
motīvi. Vēsturiskiem faktiem, sadzīvis-
kām reālijām un personiskām atmiņām 
savijoties ar humoru, nopietnību un 
atklātību, veidojas cilvēciska un dzīva 
liecība par vēsturiski nozīmīgu laiku.
Biļetes cena – 3 eiro. 

Sestdien, 10. oktobrī, 
ekspedīcija uz Inčukalna (Hinzenberg) 
apkārtnes militārās vēstures  
vietām 
kopā ar militāro vēsturnieku Ēvaldu 
Krieviņu.
1917. gada septembra krievu armijas 
38. div. „nāvinieku” bataljona cīņa ar 
vācu gvardi;

1918. gada 31. decembra kauja pret 
Sarkano armiju;
1919. gada jūnija igauņu Kuperjanova 
bataljona kauja ar Baltijas landesvēru;
Griķu krogs – vācu gvardes uzvaras pa-
rādes vieta;
kaujas darbība 1944. gada septembrī;
bunkuri, ierakumi, brāļu kapi;
diskusija. Izbraukšana ar automašīnām  
plkst. 10.00 no Inčukalna Tautas nama. 
Par vietas iespējām transportā zvanīt 
Ingai pa tālr. 29478251.

Sestdien, 17. oktobrī, plkst. 17.00
Inčukalna amatierteātra izrāde 
„Viesu nams „Zaļie mati””
pēc Karlo Goldoni lugas „Viesnīcniece” 
motīviem.
Lomās: Ieva Kalniņa, Sarmīte Bratuš-
ka, Rota Zieda, Madara Hasnere, Jānis 
Liepiņš, Uldis Strenga, Armands Pēter-
sons, Armands Eglītis, Kristiāns Bēr-
ziņš, Rihards Hoņavko. Teksts, režija, 
scenogrāfija, muzikālais noformējums –  
Ģirts Sils.
Biļetes cena – 2 eiro.

Mirkļi trauc, varbūt pat nemanīsi,
Ka jau zaros rudens vēji pūš.

Mirkļi liekas netverami īsi,
Bet no mirkļiem taču izaug mūžs.

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic 
septembrī dzimušos Inčukalna novada iedzīvotājus, 

visus jubilārus un īpaši tos novadniekus, 
kuriem apritējuši 75, 80, 85, 90 un vairāk gadu!


