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Šogad Inčukalnam atzīmēsim 
585. gadskārtu. Tā sākums saistās 
ar Hincenbergas muižu. Laikiem mai-
noties, 1919. gadā tiešā tulkojumā 
pārdēvēts par mums tik pazīstamo un 
mīļo Inčukalnu (Intschukalns). Šī ir 
īpaša vieta Latvijā ar bezgala skais-
tām priežu mežu audzēm, likteņupes 
Gaujas līkločiem, Inčukalna Velnalu, 
ar lielceļu un dzelzceļu, kas savieno 

Pēterburgu ar Rīgu un tālāk ar Eiro-
pu, ar cilvēkiem paaudžu paaudzēs, 
kuriem šeit ir bijušas un ir mājas, 
skolas un darbs. Katram ir savs Inču-
kalna stāsta sākums, toties daudzi 
piedzīvoti notikumi kopīgi mums vi-
siem. 

Jau no 2006. gada inčukalnieši atzīmē 
šīs vietas apaļās un pusapaļās jubile-

jas gan ar informatīvo stendu uzstādī-
šanu pie dabas un vēstures objektiem, 
gan ar vietas vēstures izzināšanu, 
gan ar radošiem projektiem vidē un 
fiksētiem fotomirkļiem. Šogad katrā 
izdevuma „Novada Vēstis” numurā 
piedāvāsim kādu stāstu par vietām vai 
notikumiem Inčukalna novadā.

Turpinājums 4. lpp. 4

Inčukalna šūpulis – Hincenberga

Pasaules Dabas fonds 
meklē klimata vēstnieku 
Gaidot pasaulē vērienīgāko vides ak-
ciju „Zemes stunda”, jau tradicionāli 
ikviens Latvijas iedzīvotājs var pie-
teikties konkursam „Klimata vēstnieks 
2021”. Konkursu rīko Pasaules Dabas 
fonds sadarbībā ar uzņēmumu „Tetra 
Pak”. Konkursa organizatoru mērķis 
ir popularizēt videi draudzīgu dzīves-
veidu un godināt cilvēkus, kuri savā 
ikdienā veic ieguldījumu vides problē-
mu risinājumos un mudina sabiedrību 
viņiem sekot.

Šogad izsludinātajam konkursam ir 
divas nominācijas: videi draudzīga 
dzīvesveida vēstnieks un videi drau-
dzīga dzīvesveida vēstnieks sabiedrī-
bā. Konkursam var pieteikties vai tikt 
pieteikts ikviens Latvijas iedzīvotājs, 
kurš pats piekopj videi draudzīgu dzī-
vesveidu vai kurš ir guvis būtiskus 
panākumus ietekmes uz vidi mazinā-
šanas iniciatīvu īstenošanā, iesaistot 
līdzcilvēkus visā valstī, pašvaldībā, 
darbavietā, skolā vai citviet.

Pasaules Dabas fonda pārstāve Elī-
na Pekšēna: „Konkurss „Klimata 
vēstnieks” ir kļuvis par tradīciju, kas 
iedvesmo aizvien vairāk cilvēku un 
rada īpašu gaisotni visiem, kuri gai-
da „Zemes stundu”. Konkurss mu-
dina katram paskatīties uz sevi un 
ieraudzīt tās labās lietas, ko ikdienā 
darām, lai būtu dabai un klimatam 
draudzīgāki.”

Turpinājums 5. lpp. 4

Inta Bērziņa, fotokonkurss „Mans Inčukalns 2011"



2 2021. gada FEBRUĀRISNOVADA VĒSTIS2

Inčukalna novada domes sēde 
tika organizēta attālināti, 

izmantojot videokonferences 
režīmu. 

Sēdes protokols Nr. 1 2021. gada 
20. janvārī

Par grozījumiem nolikumā „Inču-
kalna novada bibliotēkas no-
likums” Nr. 1/2019. Dome no-
lemj: 1. veikt šādus grozījumus 
2019. gada 22. maija Inčukalna 
novada domes nolikumā „Inčukal-
na novada bibliotēkas nolikums” 
Nr. 1/2019, kas apstiprināts ar 
Inčukalna novada pašvaldības 
2019. gada 22. maija protokollēmu-
mu Nr. 8 (8. §) „Par Inčukalna nova-
da bibliotēkas nolikuma pieņemša-
nu”: 1.1. svītrot nolikuma 5. punktu; 
1.2. svītrot nolikuma 11.3. punktā 
vārdus „ar filiālbibliotēkas Vanga-
žu pilsētas bibliotēka palīdzību”;  
1.3. svītrot nolikuma 14. punktā 
vārdus „filiālbibliotēkas vadītājs,”; 
1.4. svītrot nolikuma 24. punktā 
vārdus „vai filiālbibliotēkas va-
dītājs”; 2. noteikt, ka šī lēmuma 
1. punktā noteiktie grozījumi stājas 
spēkā no 2021. gada 1. februāra.

Par Inčukalna novada pašvaldī-
bas administrācijas struktūrvie-
nības „Vangažu pilsētas biblio-
tēka” vadītāja apstiprināšanu. 
Dome nolemj: 1. Inčukalna no-
vada pašvaldības administrācijas 
struktūrvienības „Vangažu pilsē-
tas bibliotēka” vadītājas amatā no 
2021. gada 1. marta iecelt Vinetu 
Bordāni; 2. Inčukalna novada domes 
izpilddirektoram noslēgt vieno- 

šanos par darba līguma izmaiņām 
ar Vinetu Bordāni; 3. lēmuma kon-
troli uzdot Inčukalna novada paš- 
valdības izpilddirektoram.

Par saistošo noteikumu 
Nr. 2/2021 „Par Inčukalna novada 
teritorijas kopšanu un būvju uz-
turēšanu” apstiprināšanu. Dome 
nolemj: 1. apstiprināt Inčukalna 
novada domes saistošo noteikumu 
Nr. 2/2021 „Par Inčukalna novada 
teritorijas kopšanu un būvju uztu-
rēšanu” projektu; 2. ar saistošo no-
teikumu Nr. 2/2021 spēkā stāšanās 
brīdi atzīt par spēku zaudējušiem 
2010. gada 18. augusta saistošos 
noteikumus Nr. 14/2010 „Par teri-
torijas labiekārtošanu un kopšanu, 
būvju uzturēšanu un apstādījumu 
aizsardzību Inčukalna novadā”; 
3. atcelt Inčukalna novada domes 
2020. gada 15. aprīļa lēmumu/
protokolu Nr. 6 (29. §) „Par grozī-
jumiem Inčukalna novada domes 
2010. gada 18. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 14/2010 „Par teri-
torijas labiekārtošanu un kopšanu, 
būvju uzturēšanu un apstādījumu 
aizsardzību Inčukalna novadā””; 
4. uzdot Inčukalna novada domes 
kancelejai saistošo noteikumu pro-
jektu „Par Inčukalna novada terito-
rijas kopšanu un būvju uzturēšanu” 
un tā paskaidrojuma rakstu pēc to 
parakstīšanas nosūtīt Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai atzinuma sniegšanai.

Par Inčukalna novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu izdevumu 
pirmsskolas izglītības program-

mas (no pusotra gada vecuma 
līdz pamatizglītības ieguves 
uzsākšanai) izmaksām privātai 
izglītības iestādei 2021. gadam. 
Dome nolemj: 1. apstiprināt ar 
2021. gada 1. februāri Inčukalna no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu 
izmaksas uz vienu bērnu (izglītoja-
mo) 2021. gadā privātajās pirms-
skolas izglītības iestādēs šādā 
apmērā: 1.1. viena izglītojamā no 
1,5 līdz 4 gadu vecumam pirmssko-
las izglītības programmas izmak-
sas atbilstoši Ministru kabineta 
2015. gada 8. decembra noteikumu 
Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu 
noteikšanas metodiku un kārtību, 
kādā pašvaldība atbilstoši tās no-
teiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestā-
dei” 7.4 punktam ir 223,22 eiro (divi 
simti divdesmit trīs eiro, 22 centi); 
1.2. viena izglītojamā vecumā no  
5 gadiem obligātās sagatavošanas 
pamatizglītības ieguvei pirmssko-
las izglītības programmas izmak-
sas atbilstoši Ministru kabineta 
2015. gada 8. decembra noteikumu 
Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu 
noteikšanas metodiku un kārtību, 
kādā pašvaldība atbilstoši tās no-
teiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības program-
mas izmaksas privātai izglītības 
iestādei” 7.5 punktam ir 161,14 eiro 
(viens simts sešdesmit viens eiro, 
14 centi); 2. uzdot Inčukalna nova-
da pašvaldības Sabiedrisko attiecī-
bu daļai publicēt Inčukalna novada 
pašvaldības izglītības iestāžu iz-
maksas uz vienu bērnu privātajās 

pirmsskolas izglītības iestādēs un 
aprēķinu Inčukalna novada pašval-
dības tīmekļvietnes sadaļā „Pirms-
skolas izglītības iestādes”.

Par atbalsta pasākumu iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem ārkārtas 
situācijā – nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas termiņa pa-
garināšanu. Dome nolemj: 1. pa-
garināt likumā „Par nekustamo 
īpašuma nodokli” 6. panta trešajā 
daļā noteikto 2021. gada nekusta-
mā īpašuma nodokļa 1. ceturkšņa 
apmaksas termiņu no 2021. gada 
31. marta uz 2021. gada 17. maiju; 
2. Finanšu un grāmatvedības daļai 
organizēt lēmuma 1. punkta izpildi 
un kontroli; 3. Sabiedrisko attiecī-
bu daļai publicēt lēmumu Inčukalna 
novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.incukalns.lv un informatīvajā 
izdevumā „Novada Vēstis”.

Par Siguldas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021.–
2045. gadam izstrādes uzsākša-
nu. Dome nolemj: 1. uzsākt Sigul-
das novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2021.–2045. gadam 
izstrādi saskaņā ar apstiprināto Si-
guldas novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas 2021.–2045. gadam 
darba uzdevumu; 2. noteikt par Si-
guldas novada ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijas 2021.–2045. gadam 
izstrādes vadītāju Siguldas novada 
pašvaldības Teritorijas attīstības 
pārvaldes vadītāju; 3. apstiprināt 
Vadības grupu Siguldas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas 2021.–2045. gadam izstrādei, 

kuru administrē Siguldas novada 
pašvaldības Teritorijas attīstības 
pārvaldes vadītāja, šādā sastāvā: 
3.1. Siguldas, Inčukalna, Krimuldas 
un Mālpils domju priekšsēdētāji vai 
to vietnieki, 3.2. Siguldas, Inčukal-
na, Krimuldas un Mālpils novada  
pašvaldību izpilddirektori vai to 
vietnieki, 3.3. Siguldas novada pa-
švaldības Teritorijas attīstības pār-
valdes vadītāja, Inčukalna novada 
pašvaldības būvvaldes vadītājs, 
Krimuldas novada pašvaldības At-
tīstības nodaļas vadītāja, Mālpils 
novada pašvaldības Attīstības un 
īpašumu daļas vadītāja.

Par vēlēšanu iecirkņu izveidoša-
nu. Dome nolemj: 1. izveidot vienu 
papildu vēlēšanu iecirkni Siguldas 
novada pašvaldības domes ievē-
lēšanai: 1.1. dienas centrs „Gauja” 
Centra ielā 6, Gaujā, Inčukalna pa-
gastā, Inčukalna novadā, LV-2140; 
2. piecu dienu laikā no šī lēmuma 
pieņemšanas dienas nosūtīt lēmu-
mu Siguldas vēlēšanu komisijai in-
formācijai un Centrālajai vēlēšanu 
komisijai kā priekšlikumu izmaiņu 
veikšanai vēlēšanu iecirkņu sarak-
stā; 3. lēmuma kontroli uzdot Inču-
kalna novada pašvaldības izpilddi-
rektoram.

U. c.
Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko perso-
nu datu aizsardzības likumā no-
teikto) var iepazīties Inčukalna 
novada pašvaldības tīmekļvietnē  
www.incukalns.lv sadaļā „Domes 
sēžu protokoli”. 

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI JANVĀRĪ

SLUDINĀJUMS

Iepazīties ar izsoles noteikumiem 
var Inčukalna novada pašvaldības 
tīmekļvietnes sadaļā „Iepirkumi, 
izsoles un citi paziņojumi”. Īpašu-
ma apskate iespējama, iepriekš 
saskaņojot laiku ar izpilddirek-
toru Oskaru Kalniņu pa tālruni 
29432381.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas 
piedalīties izsolē, viena mēneša 
laikā, skaitot no sludinājuma pub-
licēšanas dienas oficiālajā izdevu-
mā „Latvijas Vēstnesis”, tas ir, līdz 
2021. gada 9. aprīlim plkst. 14.00, 
jāiemaksā nodrošinājuma nauda 
441,50 eiro (četri simti četrdesmit 
viens eiro un 50 centi) un izsoles 
dalības maksa 50,00 eiro (piec-
desmit eiro un 00 centu) ar norādi 
„Dalības maksa un nodrošināju-
ma nauda īpašuma Liepu iela 7A, 
Inčukalns, izsolei” Inčukalna nova-
da domes kontā: AS „SEB banka”, 
LV90UNLA0027800130800, kods 

UNLALV2X, vai AS „Swedbank”, 
LV 2 3 H A B A 0 5 5 1 0 0 6 5 1 9 2 6 4 , 
Inčukalna novada dome, reģ.  
Nr. 90000068337.
Izsole notiks 2021. gada 9. aprīlī 
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inču-
kalnā, Inčukalna novadā, Inčukalna 
novada domes administrācijas ēkā, 
2. stāvā, priekšsēdētāja kabinetā.
Samaksas kārtība – par nosolīto 
īpašumu jāsamaksā pirkuma sum-
ma pilnā apmērā divu nedēļu laikā 
no izsoles dienas. Izsoles solis ir 
220,00 eiro (divi simti divdesmit 
eiro un 00 centu);
Pirmpirkuma tiesības uz atsavi-
nāmo zemes vienību, starpgabalu, 
ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru 
īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu, kas piegulst atsavināma-
jam zemes starpgabalam, ir nostip-
rinātas zemesgrāmatā. Par izsoles 
dalībnieku var kļūt tikai minētās 
pirmpirkuma tiesīgās personas.

Inčukalna novadā deklarētajām ģime-
nēm SIA „Siguldas slimnīca” brīvdie-
nās un svētku dienās no plkst. 10.00 
līdz 16.00 ir pieejamas bezmaksas pe-
diatra konsultācijas.

Līdz šim Inčukalna novadā ārpus ģi-
menes ārstu darba laika nebija pie-
ejams valsts apmaksāts pediatrs, 
tāpēc novada iedzīvotāji ar bērniem 
ārpus ģimenes ārstu darba laika 
bērnu saslimšanas gadījumā meklē-
ja ambulatoro palīdzību Bērnu klī-
niskajā universitātes slimnīcā, kur 
tiek nodrošināta neatliekamā palī-
dzība akūtu saslimšanu gadījumos  
24 stundu režīmā.
Inčukalna novada domes deputāti 
20. janvāra domes sēdē atbalstīja 

deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA 
„Siguldas slimnīca” par pašvaldības 
autonomās funkcijas – veselības ap-
rūpes pieejamības – nodrošināšanu 
laika posmā no 2021. gada 1. februā-
ra līdz 2021. gada 30. jūnijam (ieskai-
tot), nosakot pediatra pieejamības 
nodrošināšanu brīvdienās un svētku 
dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00.
Ņemot vērā vasarā gaidāmo admi-
nistratīvi teritoriālo reformu un tās 
rezultātā jaunveidojamo Siguldas no-
vadu, bezmaksas pediatra konsultā-
cijas no šā gada 1. februāra Siguldas 
slimnīcā tiek nodrošinātas ne tikai 
Inčukalna, bet arī Mālpils un Krimul-
das novadā deklarētajām ģimenēm.
Lai nodrošinātu pediatru konsultāci-
jas jaunveidojamā Siguldas novada 

apvienojamajās pašvaldībās, pa-
nākta vienošanās, ka līdz 30. jūni-
jam veselības aprūpes pakalpojuma 
pieejamību Siguldas, Inčukalna, Kri-
muldas un Mālpils novada pašval-
dības finansēs no saviem budžeta 
līdzekļiem proporcionāli pašvaldības 
teritorijas iedzīvotāju skaitam, at-
bilstoši aktuālajiem iedzīvotāju da-
tiem. Inčukalna novada pašvaldība 
par pakalpojuma pieejamību maksās 
2687,05 eiro.
SIA „Siguldas slimnīca” Siguldas 
novadā deklarētajām ģimenēm bez-
maksas pediatra konsultācijas no-
drošina jau trīs gadus.

Inčukalna novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību daļa

Inčukalna novada iedzīvotājiem 
Siguldas slimnīcā brīvdienās 
pieejamas bezmaksas pediatra 
konsultācijas

Pirmreizējā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek atsavināts izsoles  
objekts – nekustamais īpašums, zemes starpgabals, kas atrodas Liepu  
ielā 7A, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, kadastra apzī-
mējums 8064 006 0435, un sastāv no vienas zemes vienības 0,0845 ha  
platībā.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena ir 4415,00 eiro (četri tūkstoši četri 
simti piecpadsmit eiro un 00 centu). 
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PIEVĒRS UZMANĪBU!

SIA „Siguldas slimnīca” speciālisti 
18. februārī ar „AstraZeneca” vakcī-
nu veikuši Inčukalna novada sociālās 
aprūpes mājas „Gauja” darbinieku 
un klientu vakcināciju pret Covid-19. 
Pēc vakcīnas saņemšanas ne darbi-
niekiem, ne arī klientiem pašsajūtas 
pasliktināšanās nav novērota.

Covid-19 vakcīna „AstraZeneca” 
tiek ievadīta divu injekciju vei-

dā. Otrā deva jāievada četras līdz  
12 nedēļas pēc pirmās devas. 
Lai izvairītos no Covid-19 izplatī-
bas, sociālās aprūpes mājā „Gauja” 
stingri tiek ievēroti visi drošības 
pasākumi, tostarp darbiniekiem 
reizi nedēļā, bet klientiem reizi 
mēnesī tiek veikts rutīnas skrī-
nings.

Sociālās aprūpes māja „Gauja”

Sociālās aprūpes mājas „Gauja” 
darbinieki un klienti saņēmuši 
pirmo vakcīnas devu pret Covid-19

Rūpējoties par iedzīvotāju veselību 
sarežģītajos ekonomiskajos apstāk-
ļos, N. Sergejevas ģimenes ārsta 
prakse (Parka ielā 2, Vangažos) no 
2021. gada 1. marta piedāvā ģimenes 
ārsta konsultācijas pēc iepriekšēja 
pieraksta bez pacienta iemaksas.

Starptautiskajā sieviešu dienā, 
8. martā, un skolēnu pavasara 
brīvlaikā, no 15. līdz 19. martam, 
plaušu veselības kabineta pakal-
pojumi (elpceļu saslimšanu ārstē-
šanai un profilaksei) būs pieejami 
bez maksas. 
Informējam, ka ir pieejami šādi 

pakalpojumi: ārstnieciskais pedi-
kīrs, fizioterapeita konsultācijas, 
ārstnieciskā masāža un vingroša-
na, teipošana, fototerapijas pakal-
pojumi u. c. 
Atgādinām, ka medicīniskie pa-
kalpojumi tiek sniegti tikai pēc 
iepriekšēja pieraksta: 66165972, 
29958094 (SMS, „Whatsapp”), 
dr.n.sergejeva@inbox.lv.
N. Sergejevas ģimenes ārsta prak-
ses darba laiks: pirmdienās plkst. 
8.00–16.00; otrdienās plkst. 9.00–
19.00; trešdienās plkst. 8.00–16.00; 
ceturtdienās plkst. 9.00–16.00; piek-
tdienās plkst. 8.00–16.00.

Inčukalna novada domes deputāti 
2021. gada 20. janvāra domes sēdē 
apstiprinājuši Inčukalna novada paš- 
valdības izglītības iestāžu izdevumu 
pirmsskolas izglītības programmas (no 
pusotra gada vecuma līdz pamatizglītī-
bas ieguves uzsākšanai) izmaksas pri-
vātai izglītības iestādei 2021. gadam.

Ar 2021. gada 1. februāri Inčukalna 
novada pašvaldības izglītības iestā-
žu izmaksas uz vienu bērnu (izglīto-
jamo) 2021. gadā privātajās pirms-
skolas izglītības iestādēs ir šādā 
apmērā:
• viena izglītojamā no 1,5 līdz 4 ga- 

du vecumam pirmsskolas izglītī-
bas programmas izmaksas atbil-
stoši Ministru kabineta 2015. gada 

8. decembra noteikumu Nr. 709 
„Noteikumi par izmaksu noteik-
šanas metodiku un kārtību, kādā 
pašvaldība atbilstoši tās noteikta-
jām vidējām izmaksām sedz pirms-
skolas izglītības programmas 
izmaksas privātai izglītības iestā-
dei” 7.4 punktam ir 223,22 eiro  
(divi simti divdesmit trīs eiro,  
22 centi);

• viena izglītojamā vecumā no 5 ga- 
diem obligātās sagatavošanas 
pamatizglītības ieguvei pirmssko-
las izglītības programmas izmak-
sas atbilstoši Ministru kabineta 
2015. gada 8. decembra noteikumu 
Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu 
noteikšanas metodiku un kārtību, 
kādā pašvaldība atbilstoši tās no-

teiktajām vidējām izmaksām sedz 
pirmsskolas izglītības program-
mas izmaksas privātai izglītības ie-
stādei” 7.5 punktam ir 161,14 eiro  
(viens simts sešdesmit viens 
eiro, 14 centi).

Ar domes sēdes protokola izrak-
stu „Par Inčukalna novada pašval-
dības izglītības iestāžu izdevumu 
pirmsskolas izglītības programmas 
(no pusotra gada vecuma līdz pa-
matizglītības ieguves uzsākšanai) 
izmaksām privātai izglītības iestā-
dei 2021. gadam” var iepazīties tī-
mekļvietnē www.incukalns.lv sada-
ļas „Izglītība” apakšsadaļā „Pirms-
skolas izglītība”.

Inčukalna novada pašvaldība

Apstiprinātas Inčukalna novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izmaksas uz izglītojamo 2021. gadā privātajās 
pirmsskolas izglītības iestādēs 

Saglabājot iespēju iedzīvotājiem, ku-
riem ir saslimšanas simptomi, laikus 
veikt Covid-19 analīzes, Veselības mi-
nistrija lēmusi līdz 6. aprīlim pagarināt 
termiņu, līdz kuram uz testu var pieteik-
ties bez ārsta nosūtījuma.

Ja cilvēkam ir parādījušies slimības 
simptomi (akūtas elpceļu infekcijas 
pazīmes, paaugstināta temperatūra, 
ožas traucējumi, garšas izjūtas zu-
dums u. c.), Covid-19 testu var veikt arī 
bez ārsta nosūtījuma, iepriekš piesa-
koties. Savukārt cilvēki, kuri atgriezu-
šies Latvijā no Apvienotās Karalistes 
vai Dienvidāfrikas Republikas, testu 
var veikt arī tad, ja nav saslimšanas 
simptomu. Šāds lēmums pieņemts, 
ņemot vērā jaunā SARS-CoV-2 celma 
straujo izplatību šajās valstīs.
Vienlaikus nosūtījumu uz Covid-19 
analīzēm pacientam izsniedz arī ģime-
nes vai ārstējošais ārsts. Ja tests jāveic 
steidzami, ārsts to norāda nosūtījumā.
Veselības ministrija arī atgādina, ka 
testa veikšana pirms plānota ārzem-
ju brauciena ir maksas pakalpojums. 
Lielākā daļa testēšanas pakalpojumu 
sniedzēju nodrošina arī testēšanas re-
zultātu tulkošanu. Par nepieciešamību 
nodrošināt tulkošanu, laboratorija jā-
informē pirms testa nodošanas. Co-
vid-19 testu var veikt tikai ar iepriek-
šēju pierakstu.

Iedzīvotāji ar simptomiem Covid-19 analīzes bez ārsta 
nosūtījuma varēs nodot līdz 6. aprīlim 

Covid-19 analīžu nodošanai var pie-
teikties, zvanot pa tālruni:
• centralizēts pieraksts Covid-19 

analīžu veikšanai – 8303;
• Centrālā laboratorija – 8330;
• E. Gulbja laboratorija – 67801112;
• MFD laboratorija – 8313;
• NMS laboratorija – 67144015;
• valsts zinātniskais institūts „BIOR” –  

28369560.
Covid-19 analīžu nodošanai var pie-
teikties arī elektroniski:
• Rīgas Austrumu klīniskās uni- 

versitātes slimnīcas tīmekļvietnē;
• E. Gulbja laboratorijas tīmekļ- 

vietnē;
• Centrālās laboratorijas tīmekļvietnē;
• MFD Veselības grupas tīmekļvietnē;

• valsts zinātniskā institūta „BIOR” 
tīmekļvietnē.

Analīžu nodošanas vietas un informā-
ciju par katru no tām iespējams atrast 
interaktīvajā kartē „Covid-19 analīžu 
nodošanas vietas Latvijā”. Savukārt 
Covid-19 analīžu rezultāti pieejami 
E-veselības portālā, kā arī analīžu 
pakalpojumu sniedzēju tīmekļvietnēs. 
Lai rezultātus aplūkotu E-veselībā, 
interneta pārlūkprogrammā jāatver 
adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas 
„Pieslēgties” un „Iedzīvotājs”. Pēc au-
torizēšanās sistēmā analīžu rezultātu 
paziņojums būs skatāms sadaļā „Mani 
rezultāti”.
Avots: https://covid19.gov.lv/aktuali-
tes

Lai atbalstītu Inčukalna novada iedzī-
votājus un uzņēmējus un palīdzētu vi-
ņiem pārvarēt Covid-19 krīzes radītās 
sekas, pieņemts lēmums pagarināt 
2021. gada nekustamā īpašuma no-
dokļa 1. ceturkšņa apmaksas termiņu. 
Šādu lēmumu novada domes deputāti 
akceptēja 2021. gada 20. janvāra do-
mes sēdē. 2021. gada nekustamā īpa-
šuma nodokļa 1. ceturkšņa apmaksas 

termiņš no 2021. gada 31. marta tiek 
pagarināts līdz 2021. gada 17. mai-
jam.

Nekustamā īpašuma nodokļa kop-
summa Inčukalna novada domes 
budžetā par 2021. gadu ir plā-
nota 467 380,00 eiro apmērā, un 
2021. gada 1. ceturkšņa summa 
būtu paredzama 116 845,00 eiro 

apmērā. Iepriekšējo gadu piere-
dze liecina, ka daudzi nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāji veic 
maksājumus par visu gadu jau 
1. ceturksnī, tomēr ir jāņem vērā, 
ka maksājumu veikšanas apmēru 
var ietekmēt izsludinātā ārkārtējā 
situācija valstī.

Inčukalna novada pašvaldība

Pagarināts 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa 
pirmā ceturkšņa apmaksas termiņš līdz 17. maijam

Ieilgstot valstī izsludinātajai ārkārtē-
jai situācijai Covid-19 straujās izpla-
tības dēļ, Inčukalna novada Sociālais 
dienests atgādina par pašvaldības 
krīzes pabalsta saņemšanas iespē-
jām Inčukalna novadā deklarētajām 
ģimenēm (personām). Pabalstu var 
saņemt tikai tās Inčukalna novadā 
deklarētās personas, kuras nonāku-
šas īslaicīgās grūtībās Covid-19 ra-
dītu apstākļu dēļ.

Tiesības uz pašvaldības krīzes pa-
balstu ir noteiktas uz ārkārtējās 
situācijas laiku un vienu kalendāra 
mēnesi pēc ārkārtējās situācijas 
beigām. Krīzes pabalsts pamatvaja-
dzību nodrošināšanai ir 80 eiro (pusi 
šo izdevumu pašvaldībai kompensē 
valsts). Tāpat pašvaldība piešķir  
50 eiro piemaksu krīzes pabalsta 
saņēmējam par katru bērnu līdz  
18 gadu vecumam (šo piemaksu 
kompensē valsts).
Krīzes situācijas palīdzību var sa-
ņemt Inčukalna novadā deklarētas 
personas, kuras nonākušas īslai-
cīgās grūtībās Covid-19 radītu ap-
stākļu dēļ, ja:
• persona zaudējusi ienākumus 

ārkārtējās situācijas laikā, 
piemēram, atrodoties bezalgas 

atvaļinājumā, personai piešķirts 
bezdarbnieka statuss, bet vēl nav 
saņemts bezdarbnieka pabalsts, 
kā arī citas personas, kuras 
zaudējušas ienākuma avotu 
Covid-19 radītu apstākļu dēļ;

• ģimenei (personai) ir radušies 
papildu izdevumi, ko tā pati nespēj 
segt, atrodoties pašizolācijā 
saistībā ar atgriešanos no 
Covid-19 skartajām valstīm 
(šobrīd jebkuras citas valsts), 
piemēram, ienākumi un uzkrājumi 
iztērēti papildu mājoklim, 
viesnīcai, transportam u. c.;

• ģimene atrodas vai ir atradusies 
karantīnā un tai nav iztikas 
līdzekļu;

• citi gadījumi Covid-19 radītu ap-
stākļu dēļ.

Atgādinām, ka iedzīvotājiem ir ie-
spēja uzzināt visu aktuālo informā-
ciju par Inčukalna novada domes un 
Inčukalna novada Sociālā dienesta 
sniegtajiem pakalpojumiem un at-
balstu izsludinātās ārkārtas situā-
cijas laikā pašvaldības tīmekļvietnē 
www.incukalns.lv, kā arī Sociālā 
dienesta tīmekļvietnē www.sdincu-
kalns.lv.

Inčukalna novada Sociālais dienests

Pabalsta saņemšanas iespējas 
Covid-19 izraisītās krīzes 
skartajām ģimenēm Inčukalna 
novadā
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Mūsu pirmais stāsts ir par vēstu-
risko ciemu Indrāniem, kas reizē ir 
Inčukalna šūpulis – Hincenbergas 
muiža. 
Ja pa senu liepu aleju no Inčukalna 
centra vai lielceļa Rīga–Veclaicene 
nonākam līdz Otrā pasaules kara pa-
domju karavīru brāļu kapiem Indrā-
nos, tad, aizverot acis, jāiedomājas, 
ka tieši šeit savulaik, Holandes liepu 
ieskauta, atradās visā Pierīgā skais-
tākā kungu māja – Hincenbergas 
muiža, kā apgalvoja mākslas vēstur-
nieks Imants Lancmanis. 
Hincenberga pirmo reizi rakstos 
kā apdzīvota vieta tiek minēta 
1436. gadā, kad dižciltīgs lībietis 
vārdā Henings Hincens no Livoni-
jas ordeņa mestra lēnī šeit saņēma 
zemi. Vairāk nekā 300 gadus līdz pat 
1753. gadam šeit valdīja Hincenu 
dinastija, kad muižu kopā ar vēl di-
vām – Honigshofu (Medusmuižu jeb 
Vangažiem) un Kordažiem jeb Alla-
žiem – par 1140 valsts dālderiem ie-
gādājās slepenpadomnieks Johans 
Kristofs fon Kampenhauzens, bet 
jau 1755. gadā par muižas īpašnie-
ku kļuva Krievijas Impērijas galma 
tiesu advokāta Melhiora fon Esena 
dzimta. 1787. gadā no sievasmātes 
Barbaras fon Esenas to iegādājās 
bagātais skotu tirgotājs Džordžs 
Rennijs, kura laikā tika pārbūvēta 
Hincenbergas muiža un uzcelta arī 
Vangažu Evaņģēliski luteriskā baz-
nīca pēc kalvinistu labākajiem pa-
raugiem ar kancelaltāri, kas tika no-

dēvēta svētā Džordža (Jura) vārdā. 
Diemžēl šī aktīvā vīra mūžs beidzās 
1794. gadā, bet, lasot Brīvības cīņās 
kritušo un bezvēsts pazudušo inču-
kalniešu vārdus, sarakstā uz piemi-
ņas plāksnes Vangažu baznīcā starp 
daudziem uzvārdiem varam lasīt 
„Reniņš”. Sena dzimta ar šo uzvār-
du joprojām dzīvo Inčukalna nova-
dā, bet vai tā ir saistīta ar Džordžu 
Renniju?
Vairāk nekā 50 gadus muiža tika 
dalīta, pārdota un ieķīlāta, līdz 
1852. gadā to par 49 000 sudraba 
rubļiem nopirka barons Maksimi-
liāns fon Volfs (1820–1906). Tas ir 
arī Hincenbergas muižas uzplauku-
ma laiks – Maksimiliāna fon Volfa 
laikā muižas ēku paplašināja ar 
piebūvēm ēkas galos: pa labi no 
galvenās ieejas atradās liels ka-
binets ar terasi, bet pretējā pusē 
tika izbūvēts ziemas dārzs ar tor-
ni. Ieejai no pagalma puses tika 
izveidota portālveida piebūve, to 
rotāja Volfu ģerbonis, ko turēja di-
vas lauvas. 19. gadsimta 70. gados 
paplašinājās Hincenbergas muižas 
saimniecības ēku izbūve austrumu 
pusē. Uzcēla alus darītavu ar vīna 
un alus pagrabiem, vairākas kalpu 
un strādnieku mājas, iekopa parku 
ar retu koku šķirņu stādījumiem – 
valrieksti, lapegles, egles, liepas. 
Taciņas cauri mežaparkam aizvijās 
līdz Velnalai Gaujas krastā. Dīķis 
bija izveidots arī uz Inčupītes pie 
pārvaldnieka mājas, kurā vēlāk tika 
ierīkota skola, ko dēvēja par Sarka-

no skolu. Muižas parkā iekopa dīķi 
ar saliņu, uz kuras dzīvoja stirniņas. 
Muižkungs bija ļoti saimniecisks un 
saprotošs pret saviem ļaudīm, rū-
pējās par viņiem, gan svētku reizēs 
apdāvinot, gan darba procesā.
Maksimiliāns fon Volfs bija divreiz 
precējies. Pirmajā laulībā ar Emīliju 
Eleonoru pasaulē nāca pieci bēr-
ni (četri dēli un meita), bet ar otro 
sievu Otīliju – septiņi bērni (trīs dēli 
un četras meitas), no kuriem trīs 
nomira agrā bērnībā un jaunībā, 
četri –  Pirmā pasaules kara laikā, 
pēcnācēji bija tikai jaunākajai meitai 
Helēnai Frīdai Eleonorai Benitai –  
dēls un meita. Inčukalnā parks pie 
skolas joprojām saglabājis Aleksan-
dra vārdu, kas apvīts ar leģendu, ka 
to ir iestādījis barons Maksimiliāns 
fon Volfs savam mīļotajam dēlam 
Aleksandram (1863–1818 Šveices 
pilsētā Lozannā). Parkā līdz Pirma-
jam pasaules karam esot bijusi arī 
muižiņa. 
Pēc Maksimiliāna fon Volfa nāves 
1906. gadā muižu mantoja dēls 
Maksimiliāns Roderihs Percivals 
fon Volfs (1857–1914), kas turpi-
nāja tēva rūpes par saviem ļaudīm 
un 1909. gadā izdeva grāmatu lat-
viešu valodā „Brihwi zemkopibas 
preekschnesumi”. Pēc pusbrāļa 
nāves muižu pārņēma Otto Renē 
Felikss fon Volfs (1962–1917).
Par tā laika muižas dzīvi daudz va-
ram uzzināt arī no rakstnieka Doku 
Ata vēstulēm, kurš no 1893. līdz 
1903. gadam dzīvoja un strādāja 

Hincenbergas muižā par saimniecī-
bas pārzini un rakstvedi. Šo 10 gadu 
laikā tika izdoti zināmākie Doku 
Ata  darbi: „Paugurieši” (1893), 
„Krišs Laksts” (1893), „Mans dzīves 
rīts” (1894), „Sirdsapziņa” (1901). 
1894. gadā Hincenbergas muižas 
krogā krodzinieka Kārļa Peines ģi-
menē piedzima dēls Arvīds, kurš 
kļuva par Doku Ata krustdēlu. Vē-
lāk, kļūstot par dzejnieku, viņš 
pieņēma pseidonīmu Jānis Sudrab-
kalns (1894–1975).
1892. gadā muižā par atslēdznieku 
un tvaika mašīnistu strādāja Augusts 
Krastiņš, kurš ar barona atbalstu un 
rekomendācijām devās uz Vāciju 
papildināt zināšanas un pēctecībā 
nonāca Amerikā jau kā mašīnbūves 
izgudrotājs konstruktors. 1901. gadā 
Klīvlendā nodibināja savu automo-
biļu ražošanas uzņēmumu „Krastin 
Automobile MFG. Company”. Tas bija 
divus gadus pirms Henrija Forda sla-
venās kompānijas „Ford Motor Com-
pany” dibināšanas. 
1905. gada revolūcijas notikumi 
tieši neskāra Hincenbergas mui-
žu. 1906. gadā muižas zemes sāka 
iznomāt un pārdot apbūvei. Saka 
veidoties lepnu vasarnīcu apbūve. 
Pirmā pasaules kara laikā arī Hin-
cenbergas muižu vairākkārtīgi skāra 
karadarbība – 1917. un  1918. gadā, 
kā arī Brīvības cīņās. Fon Volfu īpa-
šumā muiža palika līdz Vidzemes 
muižu atsavināšanai 1918. gadā ar 
sarkanās padomju varas Tautu Pa-
domes Satversmes pagaidu likumu 

par Latvijas pagastiem un līdz Lat-
vijas valsts agrārreformai (vācbaltu 
muižu atsavināšanai). Muižas gal-
veno ēku sagrāva 1919. gada jūnija 
beigās Latvijas armijas un igauņu 
vienības, cīnoties ar muižā izvieto-
tajām landesvēra vienībām.
Inčukalna muiža tika sadalīta 383 
vienībās, no tām – 120 rentes mājas 
(kopplatība – 2510,75 ha). Muižas 
centrs un zeme ap to tika nodota 
turīgajam Rīgas namsaimniekam 
Izsmailovičam. 1941. gadā Izsmailo-
viču ģimene tika deportēta uz Sibīri-
ju, no turienes atgriezās tikai abas 
meitas.
Pēc Otrā pasaules kara muižas 
parka vienā daļā tika pārapbedīti 
kritušie padomju okupācijas 
karaspēka karavīri, bet 1985. gadā 
tur uzstādīja tēlnieces Guntas Ze-
mītes veidotu pieminekli – iespai-
dīgu metālā atlietu mātes tēlu ar 
liesmu rokās, kuru uzreiz par labu 
atzina vietējā stārķu kolonija un iz-
veidoja Latvijā iespaidīgāko un arī 
dārgāko stārķu ligzdu. Joprojām sa-
glabājušās vairākas sarkanā ķieģeļa 
muižas mājas un dendroloģiskais 
parks 4,7 ha platībā, kas ir valsts 
aizsargājams dabas objekts, un, ja 
kādam liekas, ka derētu šeit ieviest 
kārtību, diez vai to bez pamatīgām 
zināšanām dabaszinātnēs vajadzētu 
darīt. Šo vēsturisko ciemu mūsdie-
nās sauc par Indrāniem.

Inga Freimane, n 
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Inčukalna šūpulis – Hincenberga

Inčukalnam šogad – 585. Kā Hincenber-
ga tas pirmo reizi minēts 1436. gadā, 
bet nopietni šīs vietas notikumiem 
bagāto senatni mēs sākām apzināties 
tikai 2001. gadā, kad tika izdota Ja-
nīnas Zandbergas un Aigas Veckalnes 
grāmata „Inčukalna mozaīka” (palīgs 
novadpētniecībā). Kopš tā laika ik pa 
pieciem gadiem īpaši ceļam godā Inču-
kalna vārdu un senatnes notikumus, 
kas saistīti ar to.
 
575. jubilejas gadā (2011) tika izsludi-
nāts fotokonkurss „Mans Inčukalns”. 
Gada laikā četrās konkursa kārtās 
(katram gadalaikam sava) 21 au-
tors elektroniski iesūtīja vairāk nekā  
500 fotogrāfiju, kurās bija iemūžināts 
Inčukalns un inčukalnieši. Apskatot 
tās nu jau pēc 10 gadiem, patiesi, ir 
lepnums par savējiem, prieks par da-
bas skaistumu. Un ziema bija tieši tik-
pat sniegaina. Šī ir laba iespēja redzēt 
un salīdzināt, kā Inčukalns mainās. 
Mēs, Inčukalna Tautas nama darbi-
nieki, apņemamies jau tuvākajā laikā 
rast iespēju izstādīt publiskai apska-
tei 2011. gada fotokonkursa „Mans 
Inčukalns” labākos darbus, un arī 
šogad Inčukalna Tautas nams aici-
na fotogrāfus amatierus fotografēt 
dabu un notikumus Inčukalnā gan ar 
profesionālām, gan ar mobilo telefo-

Fotoakcija „Mans Inčukalns 2021”

Aelita Šube. Ceļš Inčukalns–Sēnīte 

Biruta Jekobsone.
 Pie Inčukalna Tautas nama

Vineta Kreicberga:
Sveicināti Inčukalnā

Vineta Grinberga.  Katlapu iezis pie Gaujas

nu kamerām un piedalīties fotoakcijā.  
Fotoakcijas „Mans Inčukalns 2021” 
uzdevums ir fiksēt aktuālus notiku-
mus un dabu Inčukalnā 2021. gadā. 
Mērķis ir atstāt vizuālas liecības par 
2021. gadu Inčukalnā. Laika periods 
fotomirkļu fiksācijai – līdz 2021. gada 
31. decembrim. Iesūtīt attēlus var 

visa gada garumā uz e-pasta adresi 
tautasnams@incukalns.lv ar norādi 
„Akcija_Mans Inčukalns 2021”. Tau-
tas nams atlasīs un apkopos labākos, 
interesantākos darbus, kā arī pateik-
sies to autoriem.
Iedvesmai darbi no konkursa „Mans 
Inčukalns 2011”.
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Kas tad īsti notiek, un kā mēs jūta-
mies – Inčukalna pamatskolas sko-
lēni un skolotāji? Liekas, ka ikviens 
par to šobrīd aizdomājas, ikvienam ir 
savs oriģinālais, subjektīvais un pa-
tiesais viedoklis. Mēs visi saprotam, 
ka veids, kādā šobrīd strādājam, nav 
mūsu izvēlēts, tas nav tas, uz ko mēs, 
skolotāji, tikām gatavoti. Arī bērniem 
skola primāri ir bijusi vieta, kur sa-
tikt draugus, un tikai pēc tam – vie-
ta, kur gūt zināšanas. Tā visa šobrīd 
pietrūkst lielākajai daļai ar skolu 
saistīto. 

Skolotājiem pietrūkst ikdienas at-
balsta – labs padoms un uzticams 
drauga plecs vienmēr ir bijis svarīgs 
mūsu kolektīvā. Daļēji to kompen-
sējam, izrunājot savas problēmas 
tiešsaistes tikšanās reizēs, kas 
notiek regulāri reizi nedēļā. Līdzī-
gas virtuālas tikšanās norisinās, 
arī kopīgi plānojot stundas mācību 
priekšmetu pedagogiem, sazinā-
mies „Google Meet” platformā. Kat-
ru nedēļu vairāki skolotāji piedalās 
attālinātos kursos, kuros apgūst tik 
ļoti nepieciešamās zināšanas savās 
jomās.
Pārsvarā strādājam attālināti. No 
4. janvāra mācību darbu uzsākām 
7.–9. klasēm, pēc nedēļas pievie-
nojās 5. un 6. klases, bet vēl pēc 
nedēļas, pēc nesaprotamā papildu 
brīvlaika, – 1.–4. klases. Skolā ik-
dienā atrodas visa administrācija un 
skolotāji, kuri par darba vietu arī at-
tālinātajā darbā ir izvēlējušies savu 
kabinetu. Skolas administrācijai ir 
darba pilnas rokas – bieži mainīgie 
valdības lēmumi liek skolas direk-
torei un vietniekiem mainīt kārtības 

vai ik dienas. Gandrīz katru dienu 
ir Izglītības un zinātnes ministrijas 
videokonferences, kuras nedrīkst 
nenoskatīties, vēstules un aptau-
jas, uz kurām jāatbild nekavējoties, 
tālruņa zvani no vecākiem, skolotā-
jiem, skolēniem. Administrācija ir kā 
lidojumu kontroles punkts NASA –  
visus uzklausa, visu mēģina atrisi-
nāt. Vienmuļi noteikti nav. Ejot pa 
klusajiem skolas gaiteņiem, labi var 
sadzirdēt tiešsaistē vadāmo stundu 
skaņas – skolotājiem jārunā skaļāk 
un lēnāk nekā parasti, lai visi sko-
lēni, kas pieslēgušies stundai, var 
izsekot sacītajam. Šādi strādājot, 
skolotāji vairāk laika velta indivi-
duālajam darbam: katra skolēna 
katras stundas darbs ir kā uz del-
nas. Kā paši skolēni saka: kad sēdē-
jām klasē, bija iespēja kādu stundu 
noslinkot, bet tagad jādara katru 
reizi.
Skolotāji, gatavojoties attālināta-
jām mācībām, ir īpaši pārdomājuši 
mācību satura sadali, ir saplānojuši 
integrētas mācību stundas, uzdo-
dot kopīgus uzdevumus vairākos 
mācību priekšmetos. Jaunākajās 
klasēs liela palīdzība ir nepiecie-
šama arī no bērnu vecāku puses, 
jaunākajiem bērniem vēl nav pie-
tiekami labu pašvadītas mācīšanās 
iemaņu. Skolotāji cenšas strādāt 
tā, lai bērni izbauda arī ziemas 
sniegtās priekšrocības, – tiek cel-
ti sniegavīri un būvēti sniega cie-
tokšņi, veidotas putnu barotavas, 
lietas sveces. 
No mācību gada sākuma Inču-
kalna pamatskola strādā arī pie 
„Erasmus+” projektiem. Tā kā mācī-
bu mobilitātes pagaidām nav iespē-

jamas, darbs pie projektiem notiek 
ar nedaudz izmainītu darba plānu. 
Projektā „Nākotnes skolas sākas 
šodien” (līguma Nr. 2020-1-LV01-
KA101-077267), kas paredz sko-
lotāju tālākizglītošanos, ir sperti 
pirmie soļi – sākām apgūt „Google 
Classroom” vidi oktobra brīvlaikā un 
sākām to izmantot novembrī vecā-
kajās klasēs, šobrīd jau 5.–9. klašu 
skolēni prot saņemt, strādāt, ie-
sniegt darbus „Google Classroom” 
vidē. Skolotāji turpina strādāt pie 
šīs platformas izmantošanas. No-
vembrī, kad vēl bija iespējams darbs 
klātienē, skolotāji kopīgi mācījās 
tiešsaistes darba lapu izveidošanu 
wizer.me, šobrīd šo vietni izmanto 
jau seši skolas skolotāji. Šādas dar-
ba lapas ir pārskatāmas, bērniem 
pievilcīgas, nodrošina labu atgrie-
zenisko saiti, sniedz iespēju skolo-
tājiem gan ierakstīt audiopaskaid-
rojumus, gan pievienot videomate-
riālus un audiofailus. 
„Erasmus+” projektā „Kopā pār-
maiņu vējos” („Together… in the 
Winds of Change”, līguma Nr. 
2020-1-PT01-KA229-078403_4) 
sadarbošanās ar četrām citām 
projektā iesaistītajām skolām no 
Itālijas, Portugāles, Rumānijas un 
Turcijas noris attālināti, pagaidām 
bez plānotajām mobilitātēm, bet 
sekojot līdzi izstrādātajam darba 
plānam, kā arī pievienojot tam pa-
pildu aktivitātes. Projekta vadītāji 
no dalībvalstīm sazinās, izmantojot 
„Zoom” un „Whatsapp” iespējas. 
Līdz šim projektā esam: prezentē-
juši savu skolu un valsti, izveidojot 
plakātus un elektronisko grāmatu; 
izveidojuši video par tradicionāla-

Skolas robežas paplašinājušās – skola ir visur

Laikam tāda ir dzīve,
Raiba kā dzenim vēdera gals.
Laikam tāda ir diena,
Silta no rīta, vakarā sals.
Laikam tāda ir laime,
Kura, kā vienmēr, negaidot nāk!
/G. Račs/

Februāris ir laiks, kad pilnā spa-
rā sniegpārslas, mākoņi un Vēja 
māte savirpuļo, satin un sapin 
sniega vaļņus un, šķiet, viskošāk 
gaisā virmo arī mīlestība. Atve-
ras it viss – gan daba, gan cilvēku  
sirds. 

14. februārī laime negaidot bija 
piestājusi arī mīlestības pietu-
rā pie Vangažu Kultūras nama. 
Ikviens vangažnieks, ejot vaka-
ra pastaigā un jūtot mīlestības 
taureņus virmojam sevī, varēja 
savu mīlestību iemūžināt visu 
mīlētāju dienas sajūtu rāmī, kas 
aicinādams čukstēja: „Lai mī-
lestība nekad nepaiet nevienam  
garām!”

Inguna Zirne, n 
Vangažu Kultūras nama vadītāja

Mīlestības diena Vangažos

jiem latviešu ēdieniem, izveidojuši 
video ar Ziemassvētku apsveikumu 
dalībvalstīm. Mūsu video ir apska-
tāmi skolas „Youtube” kontā. Esam 
izveidojuši projekta logo un talis-
manu, piedalījušies projekta logo 
un talismana konkursos, balsojot 
par labāko. Projekta logo konkursā 
uzvarēja portugāļu skolēnu zīmē-
tais mākonītis ar projekta nosau-
kumu, bet talismanu konkursā, kas 
noslēdzās 10. februārī, uzvarēja 
Turcijas bērnu veidotā lelle, kuras 
svārkos redzamas visas dalībvalstu 

karogu krāsas. Skolā ir izveidots 
„Erasmus+” stends, kurā var izlasīt 
informāciju par projektiem. Februā-
ra beigās skolēnu iesūtītie attēli 
tiks apvienoti fotostāstā „Mana 
dzimtene ziemā”, kas arī ir viena no 
projekta aktivitātēm.
Čakli strādājot attālināti, gan sko-
lēni un viņu vecāki, gan skolotāji 
tomēr cer uz drīzu tikšanos klātienē!

Zinta Nolberga, n 
„Erasmus+” projektu vadītāja,

angļu valodas skolotāja

Pieteikties klimata vēstnieka kon-
kursam varēs līdz 2021. gada  
11. martam (ieskaitot) vietnē ej.uz/
klimatavestnieks2021. Pieteikuma 
pielikumi, kas nav obligāta prasība, 
var tikt iesūtīti elektroniski ar norādi 
„KONKURSAM „Klimata vēstnieks”” 
uz e-pasta adresi zemesstunda@pdf.
lv tajā pašā dienā, kad tiek aizpildīts 
elektroniskais pieteikums.
Katras nominācijas uzvarētājs iegūs 
dāvanu karti 500 eiro vērtībā aktīvās 
atpūtas inventāra veikalā „Ceļotājs”. 
Konkursa uzvarētāji tiks godināti 
„Zemes stundai” veltītā pasākumā 
27. martā.
Pļaviņu novada ģimnāzijas ekopado-
me, pagājušā gada konkursa laureā-
te: „Konkursa laureātes gods mūs 
motivējis un iedvesmojis turpināt ie-
sākto, plānot un īstenot jaunus pasā-
kumus un aktivitātes vides jautājumu 
risināšanā. Konkursā iegūto balvu 

izlietojām, lai iegādātos divdesmit 
nūjošanas nūju komplektus. Nūjas 
tagad var lietot skolēni un skolotāji 
sportiskām aktivitātēm veselīga dzī-
vesveida uzturēšanai.”
„Klimata vēstnieks 2020” Matīss 
Kārlis Ļitvins (11. klase): „Šogad ir 
iespēja vairāk laika pavadīt ārā, pie 
dabas. Tas ļauj mums vairāk novērtēt 
to, kas mums ir līdzās. Šajā laikā vēl 
vairāk piedomāju pie saviem un sa-
vas ģimenes paradumiem – pārtikas, 
elektrības un ūdens patēriņa, atkritu-
mu samazināšanas, vairāk pastaigu 
nekā izbraucienu ar mašīnu. Manup-
rāt, šis ir īstais laiks, lai mēs katrs 
padomātu par saviem paradumiem 
un mēģinātu ieviest pārmaiņas, lai 
būtu videi vēl draudzīgāki.”
Konkursa „Klimata vēstnieks 2021” 
nolikums atrodams vietnē www.pdf.lv.

Elīna Pekšēna, n 
izglītības projektu vadītāja

Pasaules Dabas fonds 
meklē klimata 
vēstnieku 
4 Sākums 1. lpp. 
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Lasīšanas veicināšanas projekts „Bib-
liotēka” izsludina pieteikšanos jauno 
rakstnieku romānu konkursam, kā re-
zultātā ar ilggadējā latviešu literatūras 
mecenāta „Baltic International Bank” 
atbalstu tiks izdots viens agrāk nepub-
licēta autora darbs. Pieteikties konkur-
sam iespējams līdz šā gada 1. aprīlim, 
manuskripti jāiesniedz līdz šā gada 
31. augustam.

„Bibliotēkas” jauno rakstnieku kon-
kurss radīts ar mērķi veicināt jauno 
latviešu prozas rakstnieku izaugsmi. 
Uzvarētāja darbs saņems 3000 eiro 
lielu finansiālu atbalstu romāna 
izdošanai, apmaksātu publicitāti 
projekta „Bibliotēka” ietvaros, kā 
arī iespēju vienu kalendāro mēnesi 
pavadīt Starptautiskajā rakstnieku 
un tulkotāju mājā Ventspilī.
Jauno rakstnieku konkurss ir lasī-
šanas veicināšanas projekta „Bib-
liotēka” ceturtās sezonas iniciatīva. 
Projekts „Bibliotēka” ir latviešu li-
teratūras mecenāta „Baltic Interna-
tional Bank” iniciēts sociāls projekts 
ar mērķi veicināt lasīšanu un rakst- 

niecību Latvijā. „Bibliotēka” savu dar-
bību sāka 2018. gadā, publicējot in-
terviju sēriju ar Latvijas literatūrā un 
kultūrā nozīmīgām personām par lite-
ratūras vērtību cilvēka dzīvē. Pateico-
ties plašajai sabiedrības atsaucībai un 
iesaistei, 2019. gadā projekts tika tur-
pināts ar ceļojošās izstādes „Dzimtas 
grāmata” izveidi, savukārt 2020. gadā 
tika radīta sērija ģimenēm ar maziem 
bērniem „Iemīlēt grāmatu!” un kla-
jā nāca izdevums „Dzimtu ģerboņi 
mūsdienu Latvijā”. Projekta ietvaros 
regulāri tiek veidotas iniciatīvas un 
aicinājumi dažādām sabiedrības gru-
pām ar mērķi pievērst uzmanību lite-
ratūrai kā pārmantojamai vērtībai un 
veicināt lasīšanas paradumu veido-
šanos sabiedrībā. Vairāk informācijas 
projekta „Bibliotēka” tīmekļvietnē  
www.manabiblioteka.lv un sociālo 
tīklu kontos – „Instagram”, „Face-
book” un „Twitter” (@manabibliote-
ka).

Daiga Katrīna Bitēna, n  
projekta „Bibliotēka” koordinatore un 

satura veidotāja

Projekts „Bibliotēka” izsludina 
konkursu jaunajiem rakstniekiem

Rīgas plānošanas reģions aicina uz 
semināru „Grāmatvedības un nodok-
ļu aktualitātes mazajiem uzņēmējiem 
un pašnodarbinātajiem 2021. gadā”. 
Seminārs notiks šā gada 11. mar-
tā plkst. 10.00 tiešsaistē platformā 
„Zoom”, pieslēgšanās „Zoom” no  
plkst. 9.30. (Saite tiks nosūtīta uz dalīb-
nieka e-pasta adresi pēc reģistrācijas.)

Lektore: Inguna Leibus, Dr. oec., 
Latvijas Lauksaimniecības univer-
sitātes Ekonomikas un sabiedrības 
attīstības fakultātes Finanšu un 
grāmatvedības institūta profesore.
Programmā:
• izmaiņas mikrouzņēmumu nodok-

ļa maksātājiem;
• pašnodarbināto personu valsts 

sociālās apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas;

• iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 

„Grāmatvedības un nodokļu aktualitātes mazajiem 
uzņēmējiem un pašnodarbinātajiem 2021. gadā”

saimnieciskās darbības ienāku-
ma;

• gada ienākumu deklarācijas sa-
gatavošana;

• pievienotās vērtības nodokļa ak-
tualitātes;

• atbildes uz jautājumiem.

Seminārs ir bezmaksas. Interesen-
tiem obligāti iepriekš jāpiesakās 
līdz 8. martam, aizpildot reģistrāci-
jas anketu: https://saite.lv/MWxUf. 
Papildu informācijai: Dace Grīnber-
ga, tālr. 29404788, e-pasta adrese 
dace.grinberga@rpr.gov.lv.

No 1. līdz 22. martam notiks pavasara 
uzņemšana Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras (LIAA) Siguldas Biznesa 
inkubatora inkubācijas un pirmsinkubā-
cijas programmās.

LIAA Siguldas Biznesa inkubatora at-
balstam var pieteikties Siguldas, Āda-
žu, Carnikavas, Garkalnes, Inčukalna, 
Krimuldas, Limbažu, Mālpils, Salacgrī-
vas, Saulkrastu un Sējas novada uzņē-
mumi, kas nav vecāki par trim gadiem, 
un fiziskas personas.
Tiem, kam ir biznesa ideja, bet kuri 
grib pārliecināties par tās dzīvot-
spēju, validēt savu produktu, apgūt 
finanšu aprēķinus un izprast, kā no-
formēt zīmolu, ir domāta pirmsinku-
bācijas programma.
Savukārt tiem, kuriem jau skaidrs, ko 
vēlas sniegt savam klientam, ir skaidrs 
biznesa modelis un veikti finanšu aprē-
ķini vai jau ir pilnvērtīgi funkcionējošs 
uzņēmums (ne vecāks par trim ga-
diem), piemērota ir inkubācijas prog-
ramma.
Inkubācijas programmas dalībniekiem 

ir iespēja ne vien iegūt bezmaksas 
apmācību iespējas, saņemt mentoru 
konsultācijas, apmeklēt seminārus, 
vebinārus un izmantot koprades tel-
pas, bet arī iegūt finanšu atbalstu 
apmērā līdz 50% no attiecināmajām 
izmaksām dažādu pakalpojumu, ražo-
šanas iekārtu un aprīkojuma iegādes 
līdzfinansēšanai. Izejmateriālu iegādei 
uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansē-
jumu 30% apmērā no attiecināmajām 
izmaksām.
Ja ir vēlme startēt un uzzināt vairāk 
par atbalstu un pieteikšanos (pietei-
kumu sagatavošanu un iesniegša-
nu), ikviens interesents tiek aicināts 
piedalīties attālinātajās infostun-
dās: 3. martā plkst. 16.00–18.00 un 
11. martā plkst. 12.00–14.00. Plašāka 
informācija pieejama www.liaa.gov.lv/
lv/notikumu-kalendars.
Ja nepieciešama konsultācija pirms 
dokumenta iesniegšanas, ir iespēja 
sazināties: LIAA Siguldas Biznesa in-
kubators, Krišjāņa Valdemāra iela 3A, 
Sigulda, LV-2150; tālrunis 62400903, 
e-pasta adrese sigulda@liaa.gov.lv.

2021. gada pavasara uzņemšana 
Siguldas Biznesa inkubatorā

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 
2019. gada 20. novembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 14/2019 
„Pašvaldības pabalsti bārenim 
un bez vecāku gādības palikušam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās Inčukalna no-
vadā” šādus grozījumus:

1.1.  izteikt noteikumu 9.2. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„9.2. Pabalstu piešķir 218,00 euro  
apmērā un personām ar invali-
ditāti kopš bērnības 327,00 euro 
apmērā.”;

1.2.  izteikt noteikumu 10.2. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„10.2. Pabalstu piešķir 820,05 euro 
apmērā vai izsniedz sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventā-
ra veidā.”;

1.3.  izteikt noteikumu 11.4. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„11.4. Pabalsts tiek izmaksāts 
pilngadību sasniegušajam bēr-
nam katru mēnesi 109,00 euro 
apmērā un personām ar invali-
ditāti kopš bērnības 163,00 euro 
apmērā.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas informatīvajā izdevumā „No-
vada Vēstis”.

A. Nalivaiko,
novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu 
Nr. 4/2021 „Grozījumi Inčukal-
na novada domes 2019. gada 

20. novembra saistošajos notei-
kumos Nr. 14/2019 „Pašvaldības 
pabalsti bārenim un bez vecāku 
gādības palikušam bērnam, kurš 
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 

pēc ārpusģimenes aprūpes beig-
šanās Inčukalna novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
Pamatojoties uz 2020. gada 17. de-
cembra Ministru kabineta noteiku-
miem Nr. 829 „Grozījumi Ministru 
kabineta 2005. gada 15. novembra 
noteikumos Nr. 857 „Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes ap-
rūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprū-
pes beigšanās”, kas stājušies spēkā 
2021. gada 1. janvārī, ir nepiecie-
šams nodrošināt Inčukalna novada 
domes 2019. gada 20. novembra 
saistošo noteikumu Nr. 14/2019 
„Pašvaldības pabalsti bārenim un 
bez vecāku gādības palikušam bēr-
nam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās Inčukalna novadā” pre-
cizēšanu, lai tie nebūtu pretrunā ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu.

2. Īss projekta satura izklāsts
Pašvaldībai jānodrošina Inču-
kalna novada domes 2019. gada 
20. novembra saistošo noteikumu 
Nr. 14/2019 „Pašvaldības pabalsti 
bārenim un bez vecāku gādības pa-
likušam bērnam, kurš ir ārpusģime-
nes aprūpē, kā arī pēc ārpusģime-
nes aprūpes beigšanās Inčukalna 
novadā” atbilstība no 01.01.2021. 
spēkā esošajam tiesiskajam regu-
lējumam.
3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu
Pašvaldības budžetu ietekmē, jo 
sociālie pakalpojumi tiek maksāti 
no pašvaldības budžeta.
4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības terito- 
rijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratī-
vajām 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,
novada 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 20. janvārī                                                                           Nr. 4/2021

Apstiprināti
ar Inčukalna novada pašvaldības domes 2021. gada 21. janvāra lēmumu, protokolu Nr. 1, 26. §.

Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 14/2019 „Pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš ir 

ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās Inčukalna novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu,  likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2 panta piekto daļu,  Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām 

bārenim un bez vecāku gādības palikušajam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 
27., 30., 31. un 31.1 punktu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu
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1. Saistošie noteikumi nosaka Inčukalna pašvaldības aģentūras „Sociālās ap-
rūpes mājas „Gauja”” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus 
saskaņā ar cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas 
un bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izman-
tot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajam budžetam, ar to saistīto nodokļu un 
izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodroši-
nāšanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laik-
rakstā „Novada Vēstis”.

5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2016. gada 16. novembra 
Inčukalna novada domes saistošie noteikumi Nr. 10/2016 „Par pašvaldības 
aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem”.

A. Nalivaiko,
novada domes priekšsēdētājs

Pielikums
2018. gada 17. janvāra Inčukalna novada domes

saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2018

Pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pa-
kalpojumu cenrādis

Nr. p. k. Maksas pakalpojumu cen-
rādis Mērvienība diennaktī Cena EURO 

bez PVN

1. Aprūpes pakalpojums pa-
augstināta komforta istabās 1 personai diennaktī  26,00

2. Aprūpes pakalpojums trešā 
un ceturtā līmeņa klientiem 1 personai diennaktī  23,00

3. Aprūpes pakalpojums otrā 
līmeņa klientiem 1 personai diennaktī  20,00

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.12.2020. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 19/2020)

A. Nalivaiko,
novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 1/2018
„Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas 

„Gauja”” maksas pakalpojumiem” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. projekts nepieciešams, lai nodrošinātu maksas pakalpojumu sniegša-
nu;
1.2. saistošie noteikumi nosaka maksas pakalpojumu sniegšanas cenrādi.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturto daļu pašvaldī-
bas aģentūras sniegtos pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. pašvaldības budžetu neietekmēs, jo pakalpojumu apjoms un plānotais 
cenu pieaugums ir paredzēts budžetā. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
4.1. projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo šo 
pakalpojumu sniegšana ir pašvaldības funkcija.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. skars tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kas tieši saistītas ar šīm 
procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta izstrā-
des procesā netika veiktas.

A. Nalivaiko,
novada domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna 
novads, LV-2141, tālr. 67977310, fakss 65507887, e-pasts: dome@incukalns.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018. gada 17. janvārī      Nr. 1/2018 (protokols Nr. 3, 1. §)

Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas 
„Gauja”” maksas pakalpojumiem

Grozījumi ar: 16.12.2020. 
Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2020

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 17. panta otro un ceturto daļu

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 12/2019 
„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā 
trūcīgām un maznodrošinātām ģi-
menēm (personām)” (turpmāk – no-
teikumi) šādus grozījumus:

1.1.  izteikt noteikumu nosaukumu 
šādā redakcijā:
„Sociālā palīdzība Inčukalna no-
vadā trūcīgām un maznodrošinā-
tām mājsaimniecībām”;

1.2.  izteikt noteikumu izdošanas tie-
sisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, 43. panta trešo 
daļu, Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likuma 33. pan-
ta trešo daļu, 36. panta sesto 
daļu, Izglītības likuma 17. panta 
trešās daļas 11. punktu, likuma 
„Par palīdzību dzīvokļa jautāju-
mu 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 saņemša-
nu” 13. punktu”;

1.3.  aizstāt visā noteikumu tekstā 
vārdus „ģimenēm (personām)” ar 
vārdu „mājsaimniecībām” (attie-
cīgajā locījumā);

1.4.  izteikt noteikumu 9. punktu un 
10. punktu šādā redakcijā:
„9. Mājsaimniecība atzīstama par 

maznodrošinātu, ja tās vidējie ie-
nākumi pirmajam ģimenes locek-
lim mēnesī pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedz 310,00 euro un 
katram nākamajam nepārsniedz 
217,00 euro mēnesī.”;
„10. Mājsaimniecības ienākumu 
un materiālo resursu izvērtēšana 
tā atzīšanai par maznodrošinātu 
notiek saskaņā ar Ministru kabi-
neta noteikumiem.”;

1.5. papildināt noteikumus ar 12.3.  
apakšpunktu šādā redakcijā:

„12.3. Garantētā minimā-
lā ienākuma līmeņa slieksnis ir  
109,00 euro pirmajai personai vai 
vienīgajai personai mājsaimniecībā 
un 76,00 euro pārējām personām 
mājsaimniecībā.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
informatīvajā izdevumā „Novada 
Vēstis”.

A. Nalivaiko,
novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 3/2021 
„Grozījumi Inčukalna novada domes 
2019. gada 20. novembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 12/2019 „Sociālā 
palīdzība Inčukalna novadā trūcī-
gām un maznodrošinātām ģimenēm 
(personām)””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Pamatojoties uz grozījumiem Sociālo 

pakalpojumu un sociālās palīdzības li-
kumā, kas stājās spēkā ar 01.01.2021., 
un Ministru kabineta 17.12.2020. no-
teikumiem Nr. 809 „Noteikumi par 
mājsaimniecības materiālās situāci-
jas izvērtēšanu un sociālās palīdzības 
saņemšanu”, kas stājās spēkā ar 
01.01.2021., ir nepieciešams nodrošināt 
saistošo noteikumu precizēšanu, lai tie 
nebūtu pretrunā ar spēkā esošo ties-
isko regulējumu.
2. Īss projekta satura izklāsts
Pašvaldībai jānodrošina saistošo no-
teikumu regulējuma saskaņošana ar 
01.01.2021. spēkā esošajā tiesiskajā 
regulējumā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu ietekmē, jo so-
ciālie pakalpojumi tiek maksāti no 
pašvaldības budžeta.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Inčukalna novada domes Sociālais 
dienests ir institūcija, kurā privātper-
sona var griezties saistošo noteikumu 
piemērošanā.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
Nav notikušas.

A. Nalivaiko,
novada 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 20. janvārī                    Nr. 3/2021

Apstiprināti
ar Inčukalna novada pašvaldības domes 2021. gada 21. janvāra lēmumu, protokolu Nr. 1, 25. §.

Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 20. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 12/2019 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā trūcīgām un 

maznodrošinātām ģimenēm (personām)”
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

Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) 
2021. gada janvārī noteica 5. jūnija  
pašvaldību vēlēšanās domēs ievēlēja-
mo deputātu skaitu. Sešās valstspilsē-
tās un 35 novados kopumā būs jāievēl 
683 deputāti. Divās valstspilsētās būs 
jāievēl 13 deputāti, 22 pašvaldību do-
mēs – 15 deputāti, 16 novadu domēs –  
19 deputāti, bet vienā novadā – 23 de-
putāti.

Šāgada pašvaldību vēlēšanas notiks 
jaunajās administratīvajās teritorijās, 
un pēc vēlēšanām Latvijā būs 42 pa-
švaldības līdzšinējo 119 vietā. Rīgas 
pašvaldībā vēlēšanas šogad nenotiks, 
jo dome 60 deputātu sastāvā tika ie-

vēlēta ārkārtas vēlēšanās pērn, un tā 
turpinās strādāt līdz 2025. gada vē-
lēšanām. Salīdzinājumam 2017. gada 
pašvaldību vēlēšanās šābrīža 118 ad-
ministratīvo teritoriju domēs, izņemot 
Rīgu, kopumā tika ievēlēti 1554 depu-
tāti, līdz ar to pēc šāgada vēlēšanām 
deputātu skaits šajās pašvaldībās 
samazināsies par 56%.
Deputātu kandidātu sarakstu ie-
sniegšana šāgada pašvaldību vēlē-
šanām notiks no 17. marta līdz 6. ap-
rīlim. Deputātu kandidātu sarakstus 
varēs iesniegt reģistrētas politiskās 
partijas, reģistrētu politisko partiju 
reģistrētas apvienības, kā arī divas 
vai vairākas reģistrētas politiskās 

partijas, kuras nav apvienojušās re-
ģistrētā politisko partiju apvienībā.
Lai kandidētu 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanās, kandidātu saraksta ie-
sniegšanas dienā kandidātam jābūt 
bez pārtraukuma reģistrētai dzīves-
vietai pašvaldības administratīvajā 
teritorijā vismaz kopš 2020. gada 
26. jūnija vai jābūt nostrādājušam 
attiecīgajā pašvaldībā kā darba ņē-
mējam vai pašnodarbinātai personai 
vismaz kopš 2020. gada 26. decem-
bra. Tāpat būs iespējams kandidēt arī 
tajā vēlēšanu apgabalā, kur kandidā-
tam pieder likumā noteiktā kārtībā 
reģistrēts nekustamais īpašums.

Avots: www.cvk.lv

Noteikts pašvaldību vēlēšanās domēs 
ievēlējamo deputātu skaits
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LĪDZJŪTĪBA

Tu aizej sniegos baltos,
Uz kokiem baltas ēnas krīt,

Un vēji klusinātos altos
Tev klusu šūpļu dziesmu dzied.

(K. Apškrūma)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
un skumju brīdī esam kopā ar 

Inčukalna novada domes deputāti 
Aldu Freimani, māti mūžības ceļā 

pavadot.

Inčukalna novada pašvaldības 
kolektīvs

LĪDZJŪTĪBA

Saņem, labā Zemes māte,
Manu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti

Savām smilšu villainēm.
/Latviešu t. dz./

Izsakām līdzjūtību, 
Aldai Freimanei 

un Laimonim Laktaueram 
atvadoties no mātes un sievas-

mātes.

Inčukalna 
pensionāru biedrība

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.

Lai tie ir ziedi vai sniegs tik un sals,
Grožus tik nepalaid vaļā pa vējam,

Kamēr nav pienācis braucienam 
gals.

Visu vēl varam un visu vēl spējam.
/J. Grots/

Inčukalna novada dome
 sirsnīgi sveic februārī dzimušos 
Inčukalna novada iedzīvotājus, 

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

Nodarbinātības valsts aģentū-
ra (NVA) aicina darba devējus 
pieteikties subsidēto darbavie-
tu izveidei Eiropas Sociālā fonda 
projektā „Subsidētās darbavietas 
bezdarbniekiem”. Tā ir iespēja 
darba devējiem piesaistīt savam 
uzņēmumam vajadzīgos darbinie-
kus, subsidētajās darbavietās no-
darbinot NVA reģistrētos bezdarb- 
niekus. Pieteikumus NVA filiāles 
pieņem no 2021. gada 29. janvāra 
līdz 2021. gada 31. decembrim.

Izveidojot subsidēto darbavietu 
NVA reģistrētajam bezdarbniekam, 
darba devējs saņem dotāciju no-
darbinātā bezdarbnieka un darba 
vadītāja atalgojumam. Ja subsidē-
tā darbavieta izveidota bezdarbnie-
kam ar invaliditāti, darba devējs 
saņem vienreizēju dotāciju darba 
vietas pielāgošanai, ja tas ir nepie-
ciešams. NVA apmaksā arī indivi-
duālo aizsardzības līdzekļu iegādi 
Covid-19 infekcijas izplatības riska 
novēršanai. 
Pieteikties subsidēto darbavietu iz-

Darba devējus aicina pieteikties subsidēto darbavietu izveidei 

veidei var komersanti (izņemot ārst- 
niecības iestādes, kurās valsts vai 
pašvaldības daļa pamatkapitālā at-
sevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, 
kā arī izglītības iestādes, kuru pa-
matuzdevums ir izglītības program-
mu īstenošana), lauksaimniecības 
pakalpojumu kooperatīvās sabied-
rības, pašnodarbinātās personas, 
nodibinājumi vai biedrības, izņemot 
politiskās partijas.

Detalizētāka informācija par pasāku-
mu, tā nosacījumiem un dotāciju ap-
mēriem pieejama NVA tīmekļvietnes 
sadaļas „Piedāvāju darbu” apakš- 
sadaļā „Subsidētās darbavietas 
bezdarbniekiem” un NVA filiālēs. 
Visu NVA filiāļu kontaktinformā-
cija atrodama NVA tīmekļvietnes  
www.nva.gov.lv sadaļā „Kontakti”.

Nodarbinātības valsts aģentūra


