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Important!
COVID-19 patients must isolate avoi-
ding direct contact with others as much 
as possible, especially with persons ol-
der than 60, persons being treated for 
chronic illnesses or with weak immune 
system.

Важно!
Людям, инфицированным COVID-19, необходимо 
соблюдать обязательную изоляцию, категорически 
избегать прямых контактов с окружающими, 
особенно с лицами старше 60 лет, имеющими 
хронические заболевания и ослабленный 
иммунитет.

Sākoties siltākam laikam, cilvēki vairāk 
pievēršas savu īpašumu sakopšanai, kā 
dēļ regulāri tiek saņemti izsaukumi par 
kūlas ugunsgrēkiem. Inčukalna brīvprā-
tīgo ugunsdzēsēju biedrības (Inčukalna 
BUB) valdes priekšsēdētājs Rihards 
Keišs informēja, ka šogad mitrā laika 
dēļ Inčukalna novadā tie bijuši mazāk 
(9) nekā iepriekšējā gadā (14), tādēļ arī 
Lieldienu brīvdienas aizvadītas mierīgi.

Pozitīvi, ka kūlas ugunsgrēku skaits 
un to radītās sekas ir samazinājušās. 
Biežāk šie ugunsgrēki notiek nelielā 
platībā, turklāt par tiem ziņo iedzī-
votāji, kurus nelaime skārusi un kas 
paši palīdz ierobežot ugunsgrēku, kā 
arī pārdzīvo izraisīto nelaimi. Parasti 
kūlas ugunsgrēki notiek, veicot dārza 
darbus, kurinot ugunskuru un atstā-
jot to bez uzraudzības, it īpaši vējainā 
laikā. Teritorijas izmantošanas attīs-
tība, kā arī aktīvs vietējās policijas un 
pašvaldības darbs ir veicinājis kopējo 
iedzīvotāju izpratni par atbildību kūlas 
dedzināšanā un teritoriju kopšanā.
Taču dažreiz novēroti gadījumi, kad 
ugunsgrēka iemesls ir tīša dedzināša-
na. Piemēram, šogad lielākais kūlas 
ugunsgrēks Inčukalna novadā tika 
reģistrēts 31. martā plkst. 23.19, kad 
no 112 centrāles Inčukalna BUB sa-
ņēma izsaukumu uz Inčukalna nova-
da Vangažiem, kur blakus bijušajam 
karjeram dega kūla. Ierodoties noti-
kuma vietā, tika konstatēta degoša 
kūla vairākos atsevišķos savstarpēji 
nesaistītos laukumos. Dzēšanā tika 
izmantoti rokas rīki, un kopā ar Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
tu un vietējiem iedzīvotājiem uguns-
grēks tika likvidēts pirms plkst. 1.00. 
Kopējā degusī platība – vismaz 2 hek-
tāri.
Aprīļa vidū, pastiprinoties vēja 
brāzmām, tika saņemti vairāki iz-

Mitrā laika dēļ šopavasar novadā 
kūlas ugunsgrēku ir mazāk nekā pagājušogad

saukumi par kokiem, kas nolūzuši uz 
autoceļiem vai bīstami aizlūzuši un 
apdraud satiksmes dalībnieku drošību.
Inčukalna BUB līdz 2020. gada 20. ap-
rīlim ir saņēmusi 35 izsaukumus: jan-
vārī – 6, februārī – 4, martā – 8, līdz 
20. aprīlim – 17. No tiem 20 bija uguns-
grēki (9 – kūlas, 6 – ēku, 3 – automo-
biļu un 2 – atkritumu), 2 maldinājumi 
par ugunsgrēku, 10 – nolūzuša koka 
novākšana no autoceļa, tehniskā palī-
dzība grāvī iebraukušam automobilim, 
pazuduša cilvēka meklēšana un auto 
avārija.
Inčukalna BUB ir sabiedriskā labuma 

organizācija, kas darbojas, lai palīdzē-
tu nelaimē nokļuvušiem līdzcilvēkiem. 
Par darbību brīvprātīgie ugunsdzēsēji 
atlīdzību nesaņem un uz izsaukumiem 
dodas savā brīvajā laikā. Dalība brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju biedrībā ir veids, 
kā veicināt pilsoniskas sabiedrības 
attīstību. Ja esi gatavs iesaistīties, ai-
cinām pievienoties Inčukalna BUB ko-
mandai, lai darbotos pēc moto: „Mūsu 
brīvais laiks – jūsu drošībai!”  Inčukal-
na BUB operatīvais izsaukumu nu-
murs ir 27300112!

Turpinājums 3. lpp. 4

Svarīgi!
COVID-19 slimniekiem jāievēro obligāta 
izolācija, maksimāli izvairoties no tieša 
kontakta ar citiem, īpaši personām, kuras 
ir vecākas par 60 gadiem, ārstē hroniskas 
saslimšanas vai kurām ir pazemināta 
imunitāte.

Atceries par distanci!
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Sēdes protokols Nr. 5
Inčukalna novadā, Vangažos, Meža ielā 

1,2020. gada 18. martā

Par pašvaldības finansējuma piešķir-
šanu biedrībai „Inčukalna galda hokeja 
klubs”. 
Dome nolemj: 1. piešķirt biedrībai „Inču-
kalna galda hokeja klubs” finansiālu at-
balstu 500,00 euro (pieci simti euro, 00 
centi) apmērā, kas izlietojams sacensību 
organizēšanai atbilstoši Inčukalna novada 
domes 2018. gada 19. decembra noteiku-
mos Nr. 6/2018 „Par pašvaldības atbalstu 
sporta veicināšanai Inčukalna novadā” no-
teiktajam; 2. noteikt, ka piešķirtā pašval-
dības finansējuma izmaksa tiek veikta no 
budžetā paredzētajiem līdzekļiem atpūtas 
un sporta pasākumiem. 

Par lokālplānojuma nekustamajā īpašu-
mā Priežu ielā 6, Vangažos, Inčukalna 
novadā, apstiprināšanu, saistošo no-
teikumu un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumu un grafiskās daļas 
apstiprināšanu. 
Dome nolemj: 1. apstiprināt lokālplānoju-
mu „Lokālplānojums nekustamajā īpašu-

mā Priežu ielā 6, Vangažos, Inčukalna no-
vadā” galīgo redakciju; 2. apstiprināt sais-
tošos noteikumus Nr. 1/2020 „Lokālplā-
nojums nekustamajā īpašumā Priežu iela 
6, Vangažos, Inčukalna novadā, kas groza 
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 
2013.–2024. gadam Teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumus un Grafisko 
daļu”; 3. noteikt, ka 2. punktā minēto sais-
tošo noteikumu īstenošana uzsākama, 
ievērojot Teritorijas attīstības plānoša-
nas likuma 27. pantā noteikto kārtību; 4. 
noteikt, ka ar šī lēmuma spēkā stāšanās 
dienu Inčukalna novada pašvaldības 2013. 
gada 22. maija saistošie noteikumi Nr. 
10/2013 „Par Inčukalna novada teritorijas 
plānojuma 2013.–2024. gadam Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem 
un Grafisko daļu” zaudē spēku lēmuma  
1. punktā noteiktajās lokālplānojuma teri-
torijas robežās. 
U. c. 
Viss domes sēdes protokola teksts (ievē-
rojot Fizisko personu datu aizsardzības 
likumā noteikto) ir pieejams Inčukalna 
novada pašvaldības interneta vietnē www.
incukalns.lv, sadaļā „Domes sēžu proto-
koli”. 

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI MARTĀ

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI APRĪLĪ

Saskaņā ar likumu „Par valsts ap-
draudējumu un tā seku novēršanas 
un pārvarēšanas pasākumiem saka-
rā ar COVID-19 izplatību” Inčukalna 
novada dome pārceļ nekustamā īpa-
šuma nodokļa (turpmāk NĪN) mak-
sāšanas termiņus no 31.03.2020. un 
15.05.2020. uz 15.08.2020. Inčukal-
na novada NĪN maksātājiem. 

Paldies visiem NĪN maksātājiem, 
kuri jau veikuši maksājumus. Ja vē-
laties veikt NĪN maksājumus, tad 

šobrīd to vēlams darīt elektronis-
ki. Maksājot internetbankā, būtiski 
pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kura izsūtījusi 
paziņojumu par NĪN nomaksu. Pār-
skaitījums jāveic uz kādu pašvaldī-
bas kontiem, kas norādīti sagata-
votajā maksāšanas paziņojumā. Ja 
veicat maksājumu par citu personu, 
tad lūdzu norādīt maksājuma mērķī, 
par kuru personu vai īpašumu mak-
sājums tiek veikts.
Droši un ērti NĪN ir iespēja nomak-

sāt portālā www.epakalpojumi.lv 
vai www.latvija.lv. Abos portālos 
ir pieejami pašvaldību banku konti 
NĪN samaksai, kā arī nodokļa mak-
sātājam automātiski redzama visa 
nepieciešamā informācija maksāju-
ma veikšanai. 

Ina Zvirbule, n  
Inčukalna novada galvenā 

nodokļu administratore 
(tālr. 67995840, 67977108, e-pasts 

ina.zvirbule@incukalns.lv)

Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju ievērībai: 
Inčukalna novadā tiek pagarināts NĪN 
maksāšanas termiņš

Izdarīt Inčukalna novada domes 
2009. gada 15. jūlija saistošajos no-
teikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna no-
vada pašvaldības nolikums” (turp-
māk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. papildināt Noteikumus ar 40.1, 
40.2, 40.3, 40.4 un 40.5 punktiem, iz-
sakot tos šādā redakcijā: 
„40.1 Ja komitejas loceklis sēdes 
laikā atrodas citā vietā komandē-
juma dēļ vai nevar ierasties komi-
tejas sēdes norises vietā veselības 
stāvokļa dēļ, komitejas priekšsēdē-
tājs var noteikt, ka komitejas sēdes 
norisē tiek izmantota videokonfe-
rence (attēla un skaņas pārraide 
reālajā laikā), ja komitejas loceklis 
rakstveidā vismaz vienu dienu pirms 
sēdes norises dienas nosūta piepra-
sījumu domes priekšsēdētājam.”. 
„40.² Domes priekšsēdētājs, saņe-
mot komitejas locekļa pieprasīju-
mu par dalību attālinātā komitejas 
sēdē, informē par to Pašvaldības 
darbinieku, kurš nodrošina komiteju 
sēžu darba tehnisko apkalpošanu.”.
„40.³ Komitejas loceklis uzskatāms 
par klātesošu komitejas sēdē un ir 
tiesīgs piedalīties balsošanā, neat-
rodoties sēdes norises vietā, ja vi-
ņam ir nodrošināta tehniska iespēja 
piedalīties sēdē ar videokonferen-
ces palīdzību, klātneesošais komi-
tejas loceklis ir reģistrējies dalībai 
komitejas sēdē, izmantojot Pašval-
dības izvēlētu e-risinājuma rīku, un 

ir nodrošināta katra komitejas lo-
cekļa individuālā balsojuma fiksēša-
na, atspoguļojot to komitejas sēdes 
protokolā.”.
„40.4 Savu balsojumu par komitejā 
izskatītajiem lēmumu projektiem 
komitejas sēdes norises vietā klāt-
neesošais komitejas loceklis divu 
darba dienu laikā pēc komitejas 
protokola saņemšanas apstiprina 
elektroniski un apstiprinātu nosūta 
to pašvaldības darbiniekam, kas ir 
atbildīgs par komitejas sēžu pro-
tokolēšanu. Komitejas protokola 
neapstiprināšanas termiņā gadīju-
mā uzskatāms, ka klātneesošais 
komitejas loceklis piekrīt videokon-
ferences laikā un protokolā fiksēta-
jam balsojumam, un tas tiek fiksēts 
protokola pielikumā.”. 
„40.5 Laikā, kad valstī, valsts daļā 
vai administratīvās teritorijas daļā 
ir izsludināta ārkārtējā situācija vai 
izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar 
veselības apdraudējumu, vai ir no-
teikti pārvietošanās ierobežojumi, 
domes priekšsēdētājs ar rīkojumu 
var noteikt, ka ārkārtējās situāci-
jas vai izņēmuma stāvokļa laikā 
komiteju sēdes notiek attālināti, 
ievērojot nolikuma 40.1, 40.2, 40.3 un 
40.4 punktā minētos nosacījumus. 
Domes priekšsēdētājs rīkojumā 
norāda, kādā veidā sabiedrība tiek 
informēta par attālinātās komitejas 
sēdes norisi.”.

2. papildināt Noteikumus ar 61.1, 
61.2, 61.3, 61.4 un 61.5 punktiem, iz-
sakot tos šādā redakcijā:
„61.1 Ja deputāts sēdes laikā atro-
das citā vietā komandējuma dēļ vai 
nevar ierasties domes sēdes norises 
vietā veselības stāvokļa dēļ, do-
mes priekšsēdētājs var noteikt, ka 
domes sēdes norisē tiek izmantota 
videokonference (attēla un skaņas 
pārraide reālajā laikā), ja deputāts 
rakstveidā vismaz vienu dienu pirms 
sēdes norises dienas nosūta piepra-
sījumu domes priekšsēdētājam.”.
„61.² Domes priekšsēdētājs, saņe-
mot deputāta pieprasījumu par da-
lību attālinātā domes sēdē, informē 
par to pašvaldības darbinieku, kurš 
nodrošina domes sēžu darba tehnis-
ko apkalpošanu.”. 
„61.3 Deputāts uzskatāms par klā-
tesošu domes sēdē un ir tiesīgs 
piedalīties balsošanā, neatrodo-
ties sēdes norises vietā, ja viņam 
ir nodrošināta tehniska iespēja pie-
dalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību, klātneesošais domes de-
putāts ir reģistrējies dalībai domes 
sēdē, izmantojot Pašvaldības izvē-
lētu e-risinājuma rīku, un ir nodro-
šināta katra deputāta individuālā 
balsojuma fiksēšana, atspoguļojot 
to domes sēdes protokolā.”. 
„61.4 Savu balsojumu par domes 
sēdē izskatītajiem lēmumu projek-
tiem domes sēdes norises vietā 

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 15. aprīlī                                                                           Nr. 2/2020
 (protokols Nr. 6, 17.§)

„Grozījumi Inčukalna novada domes 2009. gada 15. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 

„Inčukalna novada pašvaldības nolikums””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Sēdes protokols Nr. 6
Inčukalna novadā, Vangažos, Meža 

ielā 1, 2020. gada 15. aprīlī

Par 2020. gadā plānotajiem tirgiem 
Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inču-
kalna novadā. 
Dome nolemj: atļaut Inčukalna novadā, 
Inčukalna pagastā, Inčukalnā, Atmodas 
ielā, laukumā pie stacijas 2020. gadā rī-
kot sekojošus tirgus: 2020. gada 20. jū-
nijā – amatnieku tirdziņu; 2020. gada 
8. augustā – „Skolas laiku gaidot”; 
2020. gada 13. septembrī – gadatirgu; 
2020. gada 18. oktobrī – lauku labumu 
tirdziņu; 2020. gada 15. novembrī – 
pirmssvētku tirdziņu; 2020. gada 13. de-
cembrī – Ziemassvētku tirdziņu. 
Par atbalsta pasākumu iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem ārkārtas situācijā – 
nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas termiņu pagarināšanu. 
Dome nolemj: pagarināt likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 
trešajā daļā noteikto 2020. gada NĪN 
termiņu no 2020. gada 15. marta un 
15. maija uz 2020. gada 15. augustu; uz-
dot Inčukalna novada domes Finanšu un 
grāmatvedības daļai organizēt Lēmuma 
izpildi un kontroli.

Par brīvpusdienu nodrošināšanu izglī-
tojamiem ārkārtējās situācijas laikā.
Dome nolemj: atbilstoši Ministru kabi-
neta 2020. gada 12. marta rīkojumam 
Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izslu-
dināšanu” izlietot saņemto valsts bu-
džeta dotāciju brīvpusdienu nodrošinā-
šanai Inčukalna novadā deklarēto 1., 2., 
3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, 
kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām 
un daudzbērnu ģimenēm neatkarīgi no 
izglītojamo izglītības ieguves formas vai 
vietas, – par laika posmu, kad valstī ir 
noteikta ārkārtējā situācija. Brīvpusdie-
nas Lēmuma 1. un 2. punktā minētajiem 

izglītojamajiem nodrošināt sausā ēdie-
na uzturdevas veidā, izsniedzot to iz-
glītojamajiem vienu reizi mēnesī – katra 
mēneša trešajā nedēļā; uzdot Inčukalna 
pamatskolai, Vangažu vidusskolai un 
Inčukalna novada Sociālajam dienestam 
apzināt Lēmuma 1. un 2. punktā minē-
to izglītojamo likumīgos pārstāvjus par 
vēlmi saņemt Lēmuma 3. punktā noteik-
tās brīvpusdienas. 

Par nomas maksas atbrīvojumu vai 
samazinājumu saistībā ar COVID-19 
izplatību. 
Dome nolemj: komersantiem, kuri Inču-
kalna novada pašvaldībā iesnieguši ie-
sniegumu par nomas maksas atbrīvoju-
mu vai samazinājumu par Inčukalna no-
vada pašvaldības valdījumā vai īpašumā 
esošo nekustamo īpašumu un kustamās 
mantas nomu, sākot ar 2020. gada 
12. martu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, 
kad spēku zaudē likums „Par valsts 
apdraudējuma un tā seku novēršanas 
un pārvarēšanas pasākumiem sakarā 
ar COVID-19 izplatību”, neveicot grozī-
jumus nomas līgumā, piemērot: nomas 
maksas atbrīvojumu, ja komersants 
(nomnieks) noteiktajā periodā nekusta-
mo īpašumu vai kustamo mantu vispār 
neizmanto saimnieciskās darbības veik-
šanai Ministru kabineta noteikto ierobe-
žojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā; 
nomas maksas samazinājumu atbilstoši 
komersanta (nomnieka) ieņēmumu no 
saimnieciskās darbības procentuālajam 
samazinājumam, bet nepārsniedzot 
90% no nomas līgumā noteiktās nomas 
maksas.
U. c. 
Viss domes sēdes protokola teksts 
(ievērojot Fizisko personu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) ir pieejams 
Inčukalna novada pašvaldības interneta 
vietnē www. incukalns.lv, sadaļā „Do-
mes sēžu protokoli”.
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Saistošo noteikumu Nr. 2/2020
„Grozījumi Inčukalna novada domes 2009. gada 15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 

„Inčukalna novada pašvaldības nolikums””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk tekstā – Likums) 34. panta pirmajai un ot-
rajai daļai domes sēde var notikt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no domes deputātiem. 
Ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma 
dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes 
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja 
šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un klātneesošais domes deputāts ir reģis-
trējies dalībai domes sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Domes deputāts uz-
skatāms par klātesošu domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes 
norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences 
palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē. Analoģiska pieeja ir domes 
komiteju sēdēm atbilstoši Likuma 56. pantā noteiktajam. 
Ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka  
COVID-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un 
katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta „e” apakšpunktu, likuma 
„Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta 
pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās 
drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasā-
kumus, Ministru kabinets 2020. gada 12. martā ir izdevis rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu” (ar turpmāk sekojošajiem šī rīkojuma grozījumiem), nosakot vai-
rākus striktus ierobežojumus attiecībā uz fizisko personu pulcēšanos gan iekštelpās, gan 
ārpus telpām. Pamatojoties uz minēto rīkojumu, ārkārtējā situācija Latvijā ir izsludināta 
līdz 2020. gada 12. maijam, līdz ar to ir aktualizējies jautājums par pašvaldības komiteju un 
domes sēžu norises kārtību, paredzot iespēju domes un komiteju sēdēm notikt attālināti. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu Inčukalna novada domes darba nepārtrauk-

tību, jo īpaši – ārkārtējās situācijas vai izņēmuma stāvokļa apstākļos. 

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Projekts var ietekmēt pašvaldības budžetu, jo, iespējams, būs nepieciešama papil-
du tehniskā risinājuma un programmnodrošinājuma iegāde. 

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Projekts uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā neietekmē.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām Nav attiecināma.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātper-
sonām

Konsultācijas ar privātpersonām projekta izstrādes procesā netika veiktas. 

A. Nalivaiko, domes priekšsēdētājs

klātneesošais domes deputāts divu 
darba dienu laikā pēc domes sēdes 
protokola saņemšanas apstiprina 
elektroniski un apstiprinātu nosūta 
to pašvaldības darbiniekam, kas ir 
atbildīgs par domes sēžu protokolē-
šanu. Domes sēdes protokola neap-
stiprināšanas gadījumā uzskatāms, 
ka klātneesošais deputāts piekrīt 
videokonferences laikā un protokolā 

fiksētajam balsojumam, un tas tiek 
fiksēts protokola pielikumā.”.
„61.5 Laikā, kad valstī, valsts daļā 
vai administratīvās teritorijas daļā 
ir izsludināta ārkārtējā situācija vai 
izņēmuma stāvoklis, kas saistīts ar 
veselības apdraudējumu, vai ir no-
teikti pārvietošanās ierobežojumi, 
domes priekšsēdētājs ar rīkojumu 
var noteikt, ka ārkārtējās situācijas 

vai izņēmuma stāvokļa laikā domes 
sēdes notiek attālināti, ievērojot 
nolikuma 61.1, 61.2, 61.3, 61.4 pun-
ktā minētos nosacījumus. Domes 
priekšsēdētājs rīkojumā norāda, 
kādā veidā sabiedrība tiek infor-
mēta par attālinātās domes sēdes 
norisi.”.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

4Sākums 1. lpp. 

Lai novērstu vecās zāles ugunsgrē-
ku veidošanās riskus Inčukalna no-
vadā, Reģionālās (RPP) pašvaldības 
policijas Inčukalna novada nodaļas 
darbinieki pastiprināti pievērsīs uz-
manību teritorijām, kurās to īpaš-
nieki nav parūpējušies par šādas 
zāles nopļaušanu.
Pašvaldības policija aicina nesakop-
to zemju īpašniekus nopietni pado-
māt par iespējamām pašu bezdar-
bības sekām, mudinot sakopt savu 

teritoriju. Tā kā jau ir fiksēti pirmie 
kūlas ugunsgrēki Inčukalna novadā, 
tad RPP Inčukalna novada nodaļas 
policijas darbinieki sāks pievērst uz-
manību īpašumiem, kuru teritorijā ir 
izveidojusies kūla. „Mūsu primārais 
uzdevums nav sodīt ar bargiem nau-
das sodiem, taču par šādiem pārkā-
pumiem atbilstoši Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksam tos 
var piemērot,” skaidro RPP Inčukal-
na novada nodaļas priekšnieks Mā-
ris Jurēvičs.
Māris Jurēvičs atgādina: konsta-

tējot pārkāpumus, saskaņā ar 
Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksu var tikt uzsākta ad-
ministratīvā lietvedība. Atbilstoši 
šī kodeksa 51. panta otrajai daļai 
par zemes apsaimniekošanas pa-
sākumu neizpildīšanu un zāles 
nepļaušanu, lai novērstu kūlas 
veidošanos, fiziskām personām 
var tikt piemērots naudas sods no  
140 līdz 700 eiro, bet juridiskām 
personām – no 700 līdz 2900 eiro. 

Informāciju apkopoja Aila Ādamsone

Mitrā laika dēļ šopavasar novadā kūlas 
ugunsgrēku ir mazāk nekā pagājušogad

PRIEKŠSĒDĒTĀJA KOMENTĀRS

Cienījamie Inčukalna 
novada iedzīvotāji!
Esam nonākuši situācijā, kad esam 
spiesti dzīvot mums neierastos apstāk-
ļos. Šis ir laiks, kurā mums no jauna ir 
jāiemācās pielāgoties dažādām neie-
rastām vai vismaz citādām sadzīves 
situācijām.
Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas 
dēļ ar mērķi ierobežot vīrusa COVID-19 
izplatību līdz 12. maijam Inčukalna no-
vadā ir slēgtas visas kultūras un sporta 
iestādes kā arī dienas centri, skolas 
un bibliotēkas strādā attālināti, bet 
pirmsskolas izglītības iestādēs darbs 
notiek dežūrgrupās. Atcelti visi publis-
kie pasākumi un sporta sacensības. Lai 
maksimāli ierobežotu vīrusa izplatību 
novada teritorijā, pašvaldībā ir ieviesti 
vairāki pasākumi. Visās pašvaldības 
iestādēs iedzīvotājiem ir pieejama at-
tālināta apkalpošana, kā arī sagatavoti 
un izvietoti informatīvie plakāti apdzī-
votās, sabiedriskās vietās ar informā-
ciju iedzīvotājiem par to, kur un pie kā 
vērsties, lai saņemtu nepieciešamo pa-
kalpojumu vai palīdzību, kā rīkoties, lai 
pasargātu sevi un savus tuviniekus, un 
kur meklēt palīdzību, ja ir aizdomas par 
saslimšanu. Šobrīd pašvaldībā notiek 
visi atbilstoši budžetam plānotie darbi, 
protams, nedaudz citādi nekā līdz šim. 
Ikdienā pašvaldībai nākas saskarties 
ar vairākām nestandarta problēmām, 
kam nepieciešami operatīvi un tiesiski 
risinājumi.
Par aktuālajiem darbiem: 15. aprīļa do-
mes sēdē tika pieņemti lēmumi par at-
balstu krīzes skartajiem iedzīvotājiem, 
viņu ģimenēm, kā arī uzņēmējiem. Kā 
pirmo vēlos uzsvērt pieņemto lēmumu 
piešķirt 80 eiro pabalstu pamatvaja-
dzību nodrošināšanai Inčukalna novadā 
deklarētām personām, kuras tieši skā-
rusi krīze. Piemēram, persona zaudējusi 
ienākumus ārkārtējā situācijā, atrodo-
ties bezalgas atvaļinājumā, personai 
piešķirts bezdarbnieka statuss, bet tā 
vēl nav saņēmusi bezdarbnieka pabal-
stu. Plašāk par šo pašvaldības sniegto 
atbalstu un pieteikšanās kārtību ir ie-
spējams lasīt šī izdevuma 6. un 7. lap-
pusē. 
Ņemot vērā Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma grozījumus, 
kas stājās spēkā sestdien, 18. aprīlī, 
ģimenēm, kuras ārkārtējā situācijā sa-
ņem pašvaldības krīzes pabalstu, pa-
pildus tiks piešķirti 50 eiro mēnesī par 
katru aprūpē esošu bērnu.
Par atbalstu skolniekiem un viņu ģime-
nēm – jau kopš 7. aprīļa Inčukalna no-
vada pašvaldība nodrošināja pārtikas 
paku piegādi maznodrošināto, trūcīgo 
un daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri 
mācās no 1. līdz 9. klasei Inčukalna pa-
matskolā, Vangažu vidusskolā vai cit-
viet ārpus novada, bet ir deklarēti Inču-
kalna novadā. No 21. aprīļa brīvpusdie-
nu pārtikas pakas varēs saņemt visi 
Inčukalna novadā deklarētie skolēni, 
kuri mācās no 1. līdz 9. klasei neatkarīgi 
no izglītības iestādes atrašanās vietas. 
Plašāk par šiem un citiem pašvaldības 
sniegtajiem atbalsta veidiem krīzes 
laikā ir iespējams uzzināt pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.incukalns.lv vai 
sazinoties ar novada Sociālo dienestu. 
Ņemot vērā ārkārtas situāciju, dome ir 
lēmusi pagarināt nekustamā īpašuma 

nodokļa atmaksas termiņu – tas ir pār-
celts uz 15. augustu. Komersantiem arī 
ir iespēja saņemt nomas maksas atbrī-
vojumu vai samazinājumu par Inčukal-
na novada pašvaldības valdījumā vai 
īpašumā esošo nekustamo īpašumu, 
izpildot nepieciešamos noteikumus un 
iestājoties noteiktiem kritērijiem. 
Es vēlētos izteikt pateicību visiem Inču-
kalna novada mācību iestāžu pedago-
giem un pirmsskolas izglītības iestāžu 
darbiniekiem, kuri veic savu darbu šajā 
krīzes laikā. Jāņem vērā, ka pirmssko-
las izglītības iestādēs līdz 12. maijam 
darbs notiek dežūrgrupās, kā tas pare-
dzēts ārkārtas situācijās, tādēļ atkār-
toti aicinām katra audzēkņa vecākus 
izvērtēt nepieciešamību vest bērnu uz 
bērnudārzu. Ārkārtas situācijā bērnu uz 
dežūrgrupu vest drīkst tikai tad, ja nav 
citu pieskatīšanas iespēju.
Runājot par vīrusa izplatību Latvijā, 
varam secināt, ka valstī ieviestie stin-
grie personu fiziskās distancēšanās 
noteikumi būs spēkā arī pēc 12. maija 
neatkarīgi no tā, vai ārkārtējā situācija 
tiks pagarināta vai ne. Būtiski, ka pēc 
Slimību profilakses un kontroles cen-
tra sniegtās informācijas, Inčukalna 
novadā līdz 23. aprīlim nav konstatēti 
COVID-19 saslimšanas gadījumi. Es ai-
cinu visus iedzīvotājus būt atbildīgiem 
un arī siltajā laikā turpināt ievērot visus 
speciālistu ieteiktos profilakses pasā-
kumus. Lai Inčukalna novadā operatī-
vāk risinātu jautājumus par COVID-19 
izplatīšanos un tā ierobežošanu, pēc 
rīkojuma ir izveidota un aktīvi strādā 
Inčukalna novada krīzes vadības grupa, 
kura veic ārkārtas situācijas uzraudzī-
bu un koordināciju. Krīzes vadības gru-
pā ir pārstāvji no pašvaldības vadības, 
Sociālā dienesta, Bāriņtiesas, pašval-
dības policijas, Inčukalna Brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrības, kā arī mediķis.  
Vēlos vērst vecāku uzmanību par sko-
las vecuma bērnu brīvā laika pava-
dīšanas ieradumiem un uzvedību sa-
biedriskās vietās, kuri, pēc pašvaldības 
policijas pārstāvju teiktā, bieži pārkāpj 
sociālās distancēšanās noteikumus. 
Aicinu vecākus un vecvecākus pārrunāt 
arī šos visai sabiedrībai aktuālos jau-
tājumus ar jauno paaudzi. Ar jūsu pa-
līdzību un atbalstu, ar jūsu atbildīgo un 
apzinīgo attieksmi šajos neparastajos 
apstākļos sabiedrība kopumā spēs sevi 
daudz vairāk pasargāt. 
Pavasaris ir laiks, kas mudina mūs 
aizvien vairāk uzturēties ārpus telpām 
svaigā gaisā. Cienījamie iedzīvotāji, es 
aicinu ikvienu, protams, ievērojot no-
teiktās distancēšanās normas, iespē-
jami rūpēties par sava privātīpašuma, 
pagalma un apkārtējas vides uzkop-
šanu, sakārtošanu, zāles nopļaušanu 
un citiem darbiem, lai mēs visi varētu 
dzīvot skaistā un tīrā novadā. Atcerē-
simies, ka no 24. aprīļa visā valstī ir no-
teikts meža ugunsnedrošais laikposms. 
Es aicinu ikvienu rūpēties par sabied-
rības veselības veicināšanu. Būsim 
solidāri un izturēsimies ar cieņu pret 
apkārtējiem! Kopīgiem spēkiem mums 
izdosies pārvarēt šo krīzi. Būsim atbil-
dīgi, saudzēsim sevi un apkārtējos!

Ar cieņu 
Aivars Nalivaiko,

Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs 
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Reģionālās pašvaldības policijas (RPP) 
Inčukalna novada nodaļas darbinieki 
valstī izsludinātajā ārkārtas situācijā 
mūsu novada sabiedriskajās vietās 
pievērš uzmanību, lai iedzīvotāji ie-
vērotu visus noteiktos pulcēšanās ie-
robežojumus. Šobrīd publiskās vietās, 
neievērojot divu metru distanci, kopā 
drīkst pulcēties tikai divatā vai ģime-
nes lokā. Visos pārējos gadījumos ir 
jāievēro divu metru distance.

17. aprīļa pēcpusdienā kopā ar RPP 
Inčukalna novada nodaļas vecāko 
inspektoru Augustu Popovu un kār-
tībnieku Māri Stālmani devāmies pa-
truļā pa novadu, lai pārliecinātos, vai 
iedzīvotāji ievēro šobrīd valstī no-
teiktos pulcēšanās ierobežojumus. 
Patrulēšanas laikā mūsu novadā 
gandrīz nemaz netika novērotas si-
tuācijas, kad publiskā vietā pulcētos 
lielākas kompānijas. Tikai Vangažos 
pie tirgus laukuma tika manīti četri 
pusaudži, kuri ātri izklīda, kad polici-

jas darbinieki atgādināja par noteik-
tajiem pulcēšanās ierobežojumiem.
Patrulēšanas laikā ne bērnu rotaļu 
laukumos, ne skeitparkos nepulcējās 
bērni un jaunieši. Tikai Inčukalnā bēr-
nu rotaļu laukumā kāds zēns šūpojās 
un meitene turpat netālu brauca ar 
skrituļslidām.
Vecākais inspektors Augusts Popovs 
stāstīja, ka tagad novada iedzīvotāji 
ar sapratni uztverot policistu norādī-
jumus par pulcēšanās ierobežojumu 
pārkāpumiem, ja tādi ir bijuši, taču 
no sākuma bijis grūti cilvēkus pār-
liecināt ievērot valstī noteiktos pul-
cēšanās ierobežojumus. Konstatēti 
gadījumi, kad Vangažos pie ezera 
pulcējusies lielāka kompānija, fut-
bola laukumā vairāki zēni dzenājuši 
bumbu un rotaļu laukumos spēlēju-
šies daudzi bērni. Turklāt viņš bilda: 
redzot pulcēšanās ierobežojumu 
pārkāpumus, policijas darbinieki do-
das pie cilvēkiem aprunāties, taču 
citās reizēs to nemaz neesot iespē-

jams izdarīt, jo iedzīvotāji, ieraugot 
policijas automašīnu, paši izklīstot.
RPP Inčukalna novada nodaļas 
priekšnieks Māris Jurēvičs aicina ve-
cākus pārrunāt ar saviem bērniem, 
pusaudžiem un jauniešiem visus 
šobrīd valstī noteiktos pulcēšanās 
ierobežojumus. Lai arī Inčukalna no-
vadā bērnu rotaļu laukumi nav slēgti, 
tomēr arī tur nevar pulcēties vairāk 
par divām personām, ja tās nav vie- 
nas ģimenes locekļi.
„Es vēlos uzsvērt, ka stingrie 
personu fiziskās distancēšanās 
noteikumi vēl ilgi būs spēkā un 
cilvēkiem nāksies tos ievērot. Ja val-
stī pēc 12. maija ārkārtas situācija 
netiks pagarināta, personu fiziskās 
distancēšanās noteikumi un arī daži 
pulcēšanās ierobežojumi joprojām 
būs spēkā. Šie noteikumi būs aktuāli, 
un tie būs jāievēro tik ilgi, kamēr tiks 
izgudrota vakcīna pret vīrusu CO-
VID-19,” uzsver M. Jurēvičs.
Patrulējot novadā, tika saņemts iz-

Iedzīvotāji ar sapratni sāk uztvert norādījumus par 
pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumiem

saukums uz Gauju, kur kāda kaimi-
ņiene ziņoja par trim aizdomīgiem 
pusaudžiem. Ierodoties notikuma 
vietā, policijas darbinieki noskaidroja 
visus apstākļus, kā arī aizrādīja pus- 
audžiem par pulcēšanās ierobežoju-
mu pārkāpumiem.
Pašlaik Inčukalna novadā par pul-
cēšanās ierobežojumu pārkāpu-

miem nav sodīta neviena persona. 
Pēc M. Jurēviča teiktā, pret trijiem 
pusaudžiem no Gaujas, no kuriem 
diviem ir 14 un vienam 15 gadi, tiks 
uzsākta lietvedība par pulcēšanās 
ierobežojumu pārkāpšanu.

Aila Ādamsone, n  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijā noteiktais ārkārtas stāvoklis ir 
satraucis visus mūsu valsts iedzīvotā-
jus. Tādēļ „Lielās talkas” organizatori, 
rūpējoties par Latvijas iedzīvotāju vese-
lību, nolēmuši pārcelt talku no šā gada 
25. aprīļa uz 16. maiju un piedāvā jaunu 
iespēju – rīkot individuālās SOLO talkas.

Vita Jaunzeme, „Lielās talkas” va-
dītāja: „„Lielā talka” vienmēr bijis 
notikums, kad cilvēki pulcējas un sa-
nāk kopā radu, darba kolēģu, skolas 
un studiju biedru vai vienkārši kaimiņu 
lokā, tādēļ, ņemot vērā neierasto ār-
kārtas situāciju, esam nolēmuši pārcelt 
talkas laiku. Tomēr es vēlētos rosināt 
cilvēkus neieslēgties savās mājās, bet 
gan vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, 
ko iesaka arī ārsti. Tāpēc tiem, kuri vē-
las talkot jau līdz un pēc 16. maija „Lie-
lās talkas” un izmantot šo pavasara 
laiku apkārtnes sakopšanai, mēs pie-

dāvājam un aicinām rīkot savas SOLO 
TALKAS, kurās piedalītos ierobežots 
cilvēku skaits. Talkot ir iespējams, arī 
vienkārši pastaigājoties pa mežu un 
nepaejot garām zemē nomestiem gru-
žiem, bet gan izmetot tos atkritumu 
tvertnē. Jo katrs Latvijas kvadrātmetrs 
ir mūsu zeme, mūsu sēta. Uzturēsim to 
tīru, zaļu un skaistu!”
Tiem, kuri izvēlēsies doties SOLO 
TALKĀS, iesakām būt uzmanīgiem un 
ievērot visas piesardzības un higiēnas 
normas, vienlaikus nepārcenšoties un 
saglabājot veselo saprātu, uzturot 
možu garu un labvēlīgu attieksmi pret 
visiem apkārtējiem.
SOLO TALKU vietas, tāpat kā pārējās 
talkošanas teritorijas, aicinām atzīmēt 
arī interaktīvajā kartē, kas ir pieeja-
ma talkas mājaslapā www.talkas.lv. 
Šī karte var noderēt arī par uzskates 
līdzekli, lai cilvēki redzētu citu solo 

talkotāju aktivitātes un varētu savu 
SOLO TALKU rīkot drošā attālumā vai 
citā dienā. Visi SOLO talcinieki ir aici-
nāti savās aktivitātēs dalīties sociā-
lajos tīklos ar mirkļbirkām #solotalka, 
#esmuvesels, #parveselulatviju. Talkas 
rīkotāji sekos talcinieku aktivitātēm un 
sniegs padomus drošai talkošanai.
Atgādinām, ka talkas norisi katrā no-
vadā un republikas pilsētā pārrauga 
„Lielās talkas” koordinators. Inčukalna 
novadā arī šogad tas ir Pašvaldības 
ēku un teritorijas apsaimniekošanas 
daļas vadītājs Arnis Uzuliņš (tālrunis 
29453100, e-pasts arnis.uzulins@incu-
kalns.lv). 
Esiet veseli, uzturiet možu garu, rū-
pējieties par sevi un saviem tuvāka-
jiem, kā arī izturieties atbildīgi pret 
līdzcilvēkiem!
Tiekamies „Lielajā talkā” šā gada 
16. maijā! 

„Lielā talka” tiek pārcelta uz 16. maiju 
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KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS AKTUALITĀTES

Marta beigās XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku Rīcības 
komiteja, izvērtējot svētku rīkotāja – 
Valsts izglītības satura centra – pie-
dāvātos scenārijus, pieņēma lēmumu 
pārcelt svētkus uz 2021. gada vasaru.

No Inčukalna novada XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem gatavojās četri kolektīvi, 
no kuriem viens – Inčukalna Pūtēju 
orķestris – jau bija apstiprināts par 
svētku dalībnieku, kamēr pārējie trīs 
cītīgi gatavojās dalībai skatēs. Ziņu 
par svētku pārcelšanu uz 2021. gadu 
mūsu novada kolektīvu vadītāji uztvē-
ruši dažādi, taču visi ir apņēmības pilni 
turpināt iesākto darbu, lai gatavotos 
skatēm.
Inčukalna Pūtēju orķestra vadītājs  
Vitalis Kikusts uzsver, ka viņa vadītā 
kolektīva dalība svētkiem jau tikusi 
apstiprināta un viņi bijuši gatavi pieda-
līties. „Tā kā svētki pārcelti uz nākamo 
gadu, tad nākamgad jau varēs piedalī-
ties mazie bērni, kuri šogad to nebūtu 
varējuši. Lai gan svētku rīkotāji teic, 
ka nākamgad svētkos būs iespēja pie-
dalīties arī bērniem, kuri šogad beigs 
skolu, šķiet, ka tā nebūs. Tas ir tāpat 
kā ar vilcienu, kurā jauni pasažieri ie-
kāpj, bet citi izkāpj un aiziet savu ceļu 
tālāk,” uzskata V. Kikusts.
Vangažu pilsētas vidusskolas bēr-
nu tautisko deju kolektīva „Kadiķīši” 
vadītāja Žanete Paeglīte atklāj, ka 
viņai ziņa par svētku pārcelšanu ne-
esot pārsteigums, jo, vērojot vīrusa 
COVID-19 neprognozējamo epidemio-
loģisko attīstību Latvijā un pasaulē, 
galvenais ir sabiedrības un svētku da-
lībnieku drošība un veselība.
„Pēc manām domām, Latvijas Sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
Rīcības komiteja pieņēma pareizu lē-
mumu – pārcelt svētkus uz 2021. gada 
vasaru. Bērni, protams, ir dažādi, tādēļ 
vieni par svētku pārcelšanu ļoti sku-
ma, citi mazāk, un ir arī tādi, kuriem 
tas īpaši neko nemainīja un nemainīs, 
bet kopumā bērni ļoti centās un bija 

Uz 2021. gada vasaru pārcelti XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki

gatavi piedalīties svētkos. Šī ir arī mā-
cību stunda mums visiem – skolotā-
jiem, bērniem, svētku organizatoriem. 
Man pat gribētos teikt, ka svētki nā-
kamgad būs vēl īpašāki, jo tagad visa 
pasaule piedzīvo pārmaiņas un šis ir 
pārdomu un pārmaiņu laiks. Varbūt 
nedaudz skarba, bet vajadzīga mācī-
ba,” atzīst Ž. Paeglīte.
„Uzzinot par svētku pārcelšanu, pir-
mās emocijas bija skumjas, jo kopā 
ar bērniem ļoti gatavojāmies,” pauž 
Inčukalna Tautas nama bērnu tautis-
ko deju kolektīva „Minkāns” vadītāja 
Līga Dombrovska. Bažīgu kolektīva 
vadītāju dara arī tas, ka nākamajā 
gadā, iespējams, viņas dejotāji būs 
citā grupā, kas nozīmē, ka bērniem 
būs jādejo cita deja, – ne tā, ko dejotāji 
bija gatavojuši dalībai skatē.

Vangažu vidusskolas bērnu kora vadī-
tāja Dzintra Meijere informē, ka koristi 
bijuši gatavi 26. martā piedalīties pir-
majā atlases kārtā, tādēļ, uzzinot par 
svētku pārcelšanu, pirmās emocijas 
bija liels pagurums un izmisums, jo 
divos gados ieguldīts liels darbs, lai 
bērnus iesaistītu korī, apmācītu un 
sagatavotu dalībai svētkos.
Šobrīd, kamēr mācības notiek attā-
lināti, arī mūsu novada kolektīvu va-
dītāji turpina komunicēt ar saviem au-
dzēkņiem un uzdod viņiem veicamos 
mājasdarbus. Katrs ir atradis savu 
veidu, kā labāk strādāt šajos apstāk-
ļos. V. Kikusts bilst, ka arī pašreizējā 
situācijā ar bērniem jāstrādā, lai viņi 
neaizmirstu, „kurā galā instrumentam 
ir jāpūš”, bet Ž. Paeglīte uzsver, ka 
deju pedagogi esot radošas personī-

bas un viņiem jāveicina kopības sajūta 
kolektīvā arī attālinātos apstākļos. 
„Treniņi notiek dažādi. Es gan vairāk 
tos varētu nosaukt par dejas tehnikas 
saglabāšanas darbu, jo kvalitātes iz-
augsme bez pedagoga klātienes nav 
iespējama. Lielākoties bērniem tiek 
doti uzdevumi no deju lielkoncerta 
„Saule vija zelta rotu” repertuāra – 
deju izdejošana un soļu atkārtošana. 
Lai saglabātu bērnos dejas tehniskās 
prasmes, es kā deju pasniedzēja cen-
šos izstrādāt arī savus deju treniņu 
video,” stāsta kolektīva vadītāja un 
piebilst, ka pati vēl meklējot labāko 
veidu deju treniņu pasniegšanai šajā 
sarežģītajā un tomēr interesantajā 
laikā.
„Minkāna” vadītāja saviem dejotājiem 
mēģinājumu dienām ir sagatavojusi 

uzdevumus un videozvanos redz bēr-
nu veikumu. Arī kora vadītāja katru 
nedēļu saviem koristiem sūta ierak-
stus ar klausāmo un atkārtojamo 
dziesmu materiālu.
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki kopš 1995. gada notiek 
ik pēc 4,5 gadiem. Lemjot par svētku 
pārcelšanu uz 2021. gadu, izglītības 
un zinātnes ministre Ilga Šuplinska 
pauda, ka svētku rīkošanā svarīgākais 
ir sabiedrības, jo īpaši dalībnieku, dro-
šības jautājums. COVID-19 neprogno-
zējamā epidemioloģiskā attīstība un 
ārkārtējā situācija Latvijā un pasaulē 
izraisījusi būtiskus ierobežojumus un 
izmaiņas visās sabiedrības darbības 
jomās.

Aila Ādamsone, n
sabiedrisko attiecību speciāliste

Skaidrojumu par pašreizējo situāciju 
lūdzām sniegt Vijai Tomiņai, Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
speciālistei, kuras pārziņā ir Pierīgas 
pašvaldību pirmsskolas iestādes.
 
Vija Tomiņa, skaidrojot Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības 
departamenta nostāju par mācību 
procesu ārkārtas situācijā pirms-
skolās, saka: „Tātad dibinātāji – 
pašvaldības un privātie dibinātāji – 
savu darbību reglamentē un nosaka 
pēc ārējiem normatīvajiem aktiem:
1. Ministru kabineta (MK) 
12.03.2020. rīkojuma „Par ārkār-
tējās situācijas izsludināšanu” (ar 
precizējumiem 14.03.).
2. MK rīkojuma 4.2. punkta „pirms-
skolas izglītības iestādēm un iestā-
dēm, kas nodrošina bērnu uzrau-
dzības pakalpojumu, jānodrošina 

dežūrgrupu darbība, lai nepiecieša-
mības gadījumā nodrošinātu pirms-
skolas pakalpojumu sniegšanu ve-
cākiem, kas paši nevar nodrošināt 
bērnu pieskatīšanu. Lai apmeklētu 
pirmsskolas izglītības iestādi, no-
teikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir 
jāiesniedz pirmsskolas izglītības 
iestādē rakstisks apliecinājums, ka 
bērns un ģimene nav pēdējo 14 die-
nu periodā bijuši ārvalstīs un nav 
bijuši kontaktā ar COVID-19 sasli-
mušajiem vai kontaktpersonām, un 
vecākiem nav iespēju citādi nodroši-
nāt bērna pieskatīšanu”.”

„Pirmsskolas izglītības iestādes 
(PII) līdz 12. maijam ir paredzētas 
ārkārtas situācijai, nevis parasta-
jam mācību procesam, tāpēc vecā-
kiem jāizvērtē, vai bērnu tiešām nav 
iespējams atstāt citviet, un tikai tad 

jāved viņš uz bērnudārzu. Iestādes 
vadītājs nosaka režīmu iestādē (tā-
pat kā vasaras mēnešos), apvieno-
jot grupas, nodrošinot bērniem vidi, 
pastaigas svaigā gaisā un, protams, 
skolotāju, kura mīl un saprot bēr-
nus, un zina, kas viņas grupā bēr-
niem nepieciešams. Vai to var no-
saukt par mācību procesu? Drīzāk 
tā ir bērnu pieskatīšana.
Es tiešām ticu, ka katra iestāde 
mūsu Pierīgā to spēj izvērtēt un 
nodrošināt. Nedrīkst pārkāpt to, 
ko nosaka MK ārkārtas rīkojums – 
nenotiek interešu pulciņu darbs un 
netiek organizēti nekādi pasākumi. 
Izglītības iestādes vadītājs nosaka 
darba organizācijas formu arī pe-
dagogiem, ja nestrādā visas grupas 
iestādē, un veidu šajā laikā. Un mēs 
nedrīkstam PII slēgt – tām ir jābūt 
pieejamām. Arī to nosaka MK ārkār-

tas rīkojums,” skaidro V. Tomiņa.
Atsaucoties uz IZM informāciju:
1) „Līdz 14. aprīlim (nu jau līdz 

12.05.) pirmsskolas izglītības ie-
stādēs darbosies tikai dežūrgru-
pas.

2) Ārkārtas situācijā bērnu uz de-
žūrgrupu vest tikai, ja nav iespē-
jamas citas pieskatīšanas iespē-
jas.

3) Vecākiem tādā gadījumā jāraksta 
apliecinājums, ka bērns ir vesels, 
nav kontaktējies ar vīrusa slim-
niekiem un nav bijis vīrusa skar-
tajās teritorijās pēdējo 14 dienu 
laikā.

4) Dežūrgrupā ir bērni dažādos ve-
cuma posmos.

„Būtiski samazinot cilvēku skaitu, 
kuri atrodas vienā telpā, – samazi-
nāsies arī inficēšanās risks. Tādējādi 
tiks veicināta sociālā distancēša-

nās, kas ir viens no priekšnosacīju-
miem COVID-19 izplatības ierobe-
žošanai.”
„Darbs visās Inčukalna novada PII – 
„Minka” un tās filiālē „Lapsiņa”, 
„Jancis” un skolās ar pirmsskolas 
grupām tiek organizēts, ievērojot 
iepriekš minētos noteikumus. Katrā 
iestādē strādā dežūrgrupas. Izvēr-
tējot pedagoģiskā un tehniskā per-
sonāla noslogojumu, kā arī ņemot 
vērā ārkārtas situāciju, mēs dodam 
iespēju darbiniekiem izmantot ik-
gadējo apmaksāto atvaļinājumu.  
Vasaras apmeklējumu aptauja un 
līgumu slēgšana ar vecākiem uz šo 
brīdi tiek atcelta,” norāda PII „Minka” 
vadītāja Rita Galiņa un aicina ikvienu 
būt saprotošam un ievērot valstī no-
teiktos drošības noteikumus. 

Inčukalna novada PII vadītāji

Par ārkārtējo situāciju un darba organizāciju pirmsskolā līdz 12. maijam
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15. aprīļa domes sēdē deputāti pie-
ņēma lēmumu, ka Inčukalna novadā 
deklarētās vīrusa COVID-19 izraisītās 
krīzes skartās ģimenes (personas) 
varēs saņemt 80 eiro lielu pabalstu 
pamatvajadzību nodrošināšanai.

Inčukalna novada Sociālā dienesta 
vadītāja Zinaīda Gofmane īpaši uz-
ver, ka šo pabalstu būs iespējams 
saņemt tikai tām Inčukalna nova-
dā deklarētajām personām, ku-
ras nonākušas īslaicīgās grūtībās 
COVID-19 radītu apstākļu dēļ. Šis 
pabalsts nepienāksies, piemēram, 
cilvēkiem, kuri bez darba bija pirms 
valstī izsludinātās ārkārtējās si-
tuācijas.
„No šiem 80 eiro pusi segs valsts, 
bet otru daļu – pašvaldība,” skaid-
ro Sociālā dienesta vadītāja. 

Palīdzību krīzes situācijā var sa-
ņemt Inčukalna novadā deklarē-
tas personas, kuras nonākušas 
īslaicīgās grūtībās COVID-19 
dēļ, ja:
•	 persona zaudējusi ienākumus 

ārkārtas situācijā, piemēram, at-
rodoties bezalgas atvaļinājumā, 
personai piešķirts bezdarbnieka 
statuss, bet vēl nav saņemts 
bezdarbnieka pabalsts, kā arī ci-
tas personas, kuras zaudējušas 
ienākuma avotu COVID-19 radītu 
apstākļu dēļ;

•	 ģimenei (personai) ir radušies 
papildu izdevumi, ko tā pati ne-
spēj segt, atrodoties pašizolāci-
jā atgriešanās dēļ no COVID-19 
skartajām valstīm vai šobrīd no 
jebkuras citas valsts (piemēram, 
ienākumi un uzkrājumi iztērē-
ti papildu mājoklim, viesnīcai, 
transportam, u.c.);

•	 ja ģimene ir vai bijusi karantīnā 
un tai nav iztikas līdzekļu;

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

Domes sēdē nolemts, ka ģimenei 
(personai), kura ārkārtējās situā-
cijas dēļ nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības, ir tiesības sa-
ņemt pabalstu krīzes situācijā 
COVID-19 apstākļu dēļ līdz 3 mē-
nešiem šādā apmērā:
•	 80 eiro personai un 80 eiro katrai 

apgādībā esošai personai mēnesī, 
ja ģimenē viena darbspējīgā per-
sona ir zaudējusi ienākumus;

•	 80 eiro mēnesī katram ģimenes 
loceklim, ja visas ģimenē esošās 
darbspējīgās personas ir zaudēju-
šas ienākumus.

Pabalstu drīkst saņemt Inčukal-
na novadā deklarētās personas, 
kurām ir īslaicīgas grūtības CO-
VID-19 radītu apstākļu dēļ, šādā 
kārtībā:
•	 pabalsta saņemšanai persona 

iesniedz iesniegumu Inčukalna 
novada Sociālajā dienestā ne 
vēlāk kā viena mēneša laikā no 
dienas, kurā personai radusies 
krīzes situācija, un kam pievieno-
ti dokumenti vai informācija par 
apstākļiem, kas radījuši personas 
nonākšanu krīzes situācijā CO-
VID-19 radītu apstākļu dēļ;

•	 pēc iesnieguma saņemšanas  
Sociālais dienests izvērtē perso-
nas krīzes situācijas apstākļus un 
tās ietekmi uz personas spējām 
nodrošināt sev un saviem ģime-
nes locekļiem pamatvajadzības, 
nepieciešamības gadījumā pie-
prasot personai papildu pamato-
jošos dokumentus;

•	 lēmumu par pabalstu krīzes si-
tuācijā vai atteikumu to piešķirt 
Sociālais dienests pieņem piecās 
darba dienās pēc personas iesnie-

guma un nepieciešamo dokumen-
tu saņemšanas;

•	 pabalsta saņēmējs vienas dar-
ba dienas laikā informē Sociālo 
dienestu par pārmaiņām krīzes 
situācijā, kas ietekmē tiesības uz 
šo pabalstu;

•	 ja pabalsta izmaksa ilgst vairāk 
par vienu mēnesi, Sociālais die-
nests ir tiesīgs pieprasīt doku-
mentus vai informāciju lēmuma 
saņēmējam atkārtoti;

•	 Sociālais dienests pabalstu pār-
trauc izmaksāt brīdī, kad iestāju-
šies apstākļi, kuru dēļ ir pārtrau-
cama pabalsta izmaksa.

Pabalsta saņēmējam ir pienākums 
atmaksāt nepamatoti saņemto pa-
balstu, ja Sociālais dienests kon-
statē, ka konkrētais pabalsts ir 
nepamatoti izmaksāts pabalsta sa-
ņēmēja vainas dēļ, viņam sniedzot 
nepatiesu vai nepilnīgu informāciju 
vai arī nepaziņojot par pārmaiņām, 
kas varētu ietekmēt tiesības uz šo 
pabalstu.

Pabalsts tiek piemērots no 
2020. gada 22. marta un ir spēkā, 
kamēr visā valstī ir izsludināta ār-
kārtējā situācija vīrusa COVID-19 
izplatības dēļ, kā arī vienu kalen-
dāra mēnesi pēc ārkārtas situācijas 
beigām.
Atgādinām, ka iedzīvotājiem ir ie-
spēja uzzināt visu aktuālo informā-
ciju par Inčukalna novada domes un 
Inčukalna novada Sociālā dienesta 
pakalpojumiem un atbalstu izsludi-
nātajā ārkārtas situācijā pašvaldī-
bas tīmekļvietnē www.incukalns.lv, 
kā arī Sociālā dienesta tīmekļvietnē 
www.sdincukalns.lv.

Aila Ādamsone, n  
Inčukalna novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Inčukalna novadā COVID-19 krīzes 
skartajām ģimenēm (personām) būs 
iespēja saņemt 80 eiro pabalstu

Ievērojot valstī noteikto ārkārtas si-
tuāciju un attālinātās mācības, Inču-
kalna novada pašvaldība no 7. aprīļa 
nodrošina pārtikas paku piegādi maz-
nodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu 
ģimeņu bērniem, kuri mācās no 1. līdz 
9. klasei Inčukalna pamatskolā, Van-
gažu vidusskolā vai citviet ārpus nova-
da, bet ir deklarēti Inčukalna novadā.

Pirmajā posmā ar Inčukalna nova-
da Sociālā dienesta, Inčukalna pa-
matskolas un Vangažu vidusskolas 
atbalstu tika izdalītas 246 pārtikas 
pakas. Kopējā izdalīto pārtikas paku 
vērtība ir 6986,40 eiro. 
Zinaīda Gofmane, Inčukalna nova-
da Sociālā dienesta vadītāja atzīst: 
„Pašvaldības atbildīgie speciālisti 
izvērtēja vairāku iedzīvotāju izteik-
to priekšlikumu par silto maltīšu 
piegādi skolēnu dzīvesvietā. Ievēro-
jot nepieciešamību stingri saglabāt 
noteiktās distancēšanās un pārtikas 
sanitārās normas, tika nolemts šo 
ieceri īstenot, izdalot pārtikas pa-
kas. Pakas saturs, protams, var tikt 
mainīts; to noteiks Inčukalna nova-
da Sociālais dienests, pēc iespējām 
izvērtējot ģimeņu vajadzības un se-
kojot dietologu ieteikumiem.”
Aivars Nalivaiko, Inčukalna nova-
da domes priekšsēdētājs: „Es vē-

los uzsvērt, ka papildus pirmajam 
pārtikas paku izdales posmam, 
kurā tās tika piešķirtas bērniem 
no maznodrošinātām, trūcīgām un 
daudzbērnu ģimenēm, Inčukalna 
novada pašvaldība ir radusi iespē-
ju būtiski palielināt pārtikas paku 
saņēmēju skaitu. Turpmāk pārtikas 
pakas varēs saņemt visi Inčukalna 
novadā deklarētie skolēni, kuri mā-
cās no 1. līdz 9. klasei, neatkarīgi no 
izglītības iestādes atrašanās vietas. 
Sagatavoto priekšlikumu 15. aprī-
ļa domes sēdē atbalstīja deputātu 
vairākums, tādēļ pārtikas pakas 
skolēniem ir plānots izdalīt no 21. 
līdz 23. aprīlim. Šajā laikā skolēniem 
tiks izdalītas 555 brīvpusdienu pār-
tikas pakas par kopējo vērtību 
8325,00 eiro.”
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 un Sociālā dienes-
ta tīmekļvietnē www.sdincukalns.lv. 

Mārtiņš Pozņaks, n  
Inčukalna novada domes 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Inčukalna novada pašvaldība 
izsniedz brīvpusdienu pārtikas 
pakas 1. līdz 9. klašu skolēniem

Ārkārtas situācijā Inčukalna no-
vada Sociālais dienests turpina 
aktīvi strādāt: kā ikvienā iestādē, 
dienestā klienti lielākoties saņem 
konsultācijas pa tālruni un elek-
troniski. Darbs šobrīd ir ļoti inten-
sīvs. Sociālā dienesta darbinieki 
ikdienā atbild uz ļoti daudziem 
tālruņa zvaniem un e-pasta vēstu-
lēm. Jautājumi galvenokārt ir par 
sociālās palīdzības un sociālo pa-
kalpojumu noformēšanas iespējām  
neklātienē.

Šobrīd ir bijuši vairāki lūgumi 
sniegt atbalstu krīzes situācijā – 
ikviens gadījums tiek izvērtēts, 
un tiek meklēts atbilstošākais 
palīdzības veids. Atgādinām, ka 
krīzes atbalstam drīkst pieteik-
ties personas, kuru krīzi izraisījuši 

vīrusa COVID-19 radīti apstāk-
ļi, tas ir, no šā gada 13. marta.  
Tādēļ lūdzam ņemt vērā, ka So-
ciālais dienests pieprasīs iesniegt 
krīzes situāciju pamatojošus do-
kumentus un izvērtēs piemēro-
tāko palīdzības veidu. Vēlamies 
vērst uzmanību situācijām, kad 
klienti jau ilgāku laiku nav strā-
dājuši algotu darbu, bet šobrīd 
ārkārtas situācijas dēļ valstī to 
izmanto, lai saņemtu COVID-19 
krīzes pabalstu. Šajās situācijās 
Sociālais dienests krīzes pabalstu  
nepiešķir.
Līdztekus krīzes atbalstam ir ie-
spējas pieteikties trūcīgas un 
maznodrošinātas ģimenes sta-
tusam kā līdz šim. Arī šajos ga-
dījumos cilvēkam ir jāsazinās ar 
Sociālo dienestu, jāiesniedz do-

kumenti, ko šajā brīdī ir iespējams 
iesniegt. Atgādinām, ka ar Sociā-
lo dienestu ir iespēja sazināties 
pa tālruni 67977466 (Inčukalns), 
67995140 (Vangaži) un e-pastu 
socdienests@incukalns.lv.

Iesniegumi tiek pieņemti: 
•	 pastkastītē pie Sociālā dienes-

ta Inčukalnā un Vangažos; 
•	 parakstīti ar elektronisko pa-

rakstu un nosūtīti uz Sociālā 
dienesta e-pastu;

•	 mājaslapā www.latvija.lv – au-
torizējoties ar internetbanku, 
izvēloties pakalpojumu „Iesnie-
gums iestādei” un iestādi „Inču-
kalna novada dome”.

Inčukalna novada 
Sociālais dienests

Sociālais dienests informē
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Lai gan šobrīd nav pietiekamu zināt-
nisko pētījumu, kas pierādītu jaunā 
koronavīrusa COVID-19 izraisītās 
slimības pārnesi no mājdzīvnieka 
(suņa, kaķa) uz cilvēku un otrādi, 
pasaulē tomēr ir konstatēti daži 
gadījumi, kad šīs slimības ierosi-
nātājs ir atklāts arī mājdzīvnie-
kiem – diviem suņiem un vienam 
kaķim, kuru saimnieki bijuši slimi 
ar COVID-19, kā arī zoodārza tī-
ģerim, kura kopējs bijis COVID-19  
pozitīvs.

Tā kā slimība ir jauna un nav pietie-
kami izpētīta, bet atsevišķos gadī-
jumos COVID-19 klātbūtne ir kon-
statēta arī dzīvniekiem, Pārtikas un 
veterinārais dienests (PVD) aicina 
būt piesardzīgiem:
•	 neglaudīt svešus un klaiņojošus 

mājdzīvniekus, netuvoties tiem 
un neņemt uz mājām;

•	 pēc jebkura kontakta ar mājdzīv-
nieku (arī tad, ja tas ir savējais) 
mazgāt rokas;

•	 neļaut svešiem cilvēkiem glaudīt 
savu mājdzīvnieku;

•	 pastaigā neļaut savam mājdzīv-
niekam kontaktēties ar citiem 
mājdzīvniekiem;

•	 ja tev ir apstiprināta saslimšana 
ar COVID-19, izvairies no pārāk 
cieša kontakta ar savu mājdzīv-
nieku (netuvini mājdzīvniekam 
seju, neglaudi to); 

•	 ja slimošanas laikā nav neviena, 
kas parūpētos par tavu mājdzīv-
nieku, ievieto to PVD reģistrētā 
veterinārajā klīnikā, patversmē 
vai viesnīcā (iepriekš piesako-
ties, kā arī informējot konkrēto 
iestādi, ka dzīvnieka īpašnieks ir  
COVID-19 pozitīvs). 

Svarīgi! 
Lai pasargātu sevi no saslimšanas 
ar dažādām infekcijas slimībām, 
iepriekš minētos piesardzības pa-
sākumus būtu ieteicams ievērot arī 
ikdienā.

Informācijas avots: 
Pārtikas un veterinārais dienests

Ieteikumi mājdzīvnieku 
īpašniekiem COVID-19 
epidēmijas laikā 

Saskaņā ar Pasaules Veselības organi-
zācijas 2020. gada 11. marta paziņoju-
mu par vīrusa COVID-19 pandēmiju un 
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanu”, lai samazinātu COVID-19 
izplatību, Inčukalna novada pašvaldība 
lēmusi par izmaiņām klientu apkalpo-
šanā un ierobežojumiem pašvaldības 
struktūrvienību un iestāžu darbā.

Inčukalna novada pašvaldības 
Klientu apkalpošanas centrs
Līdz 12. maijam Inčukalna novada 
pašvaldības Klientu apkalpošanas 
centrs neapkalpo klientus klātienē. 
Pašvaldības administrācija un tās 
struktūrvienības apmeklētāju iesnie-
gumus pieņem mutiski (Inčukalnā pa 
tālruni 65505888, Vangažos pa tālru-
ni 67995650), elektroniski (rakstot uz 
e-pastu Inčukalnā incukalns@pakal-
pojumucentri.lv vai Vangažos parval-
de@incukalns.lv) un papīra formātā, 
nosūtītus pa pastu vai ar kurjeru. Līdz 
12. maijam kase norēķiniem pašvaldī-
bā uz vietas slēgta. Iedzīvotājus aici-
nām maksājumus veikt ar pārskaitīju-
mu internetbankā vai pasta bankā. 

Inčukalna novada Sociālais die-
nests un Bāriņtiesa 
Līdz 12. maijam Inčukalna novada So-
ciālā dienesta un Bāriņtiesas klienti 
tiks apkalpoti attālināti (pa tālruni un 
elektroniski). Nepieciešamības gadī-
jumā par klātienes tikšanos lūdzam 
vienoties telefoniski.

Inčukalna novada Sociālais die-
nests:
• Inčukalnā, tālrunis 67977466, 

26621060; e-pasts socdienests@
incukalns.lv;

• Vangažos, tālrunis 67995140, 
28645651; e-pasts socdienests@
incukalns.lv.

Bāriņtiesa:
• Inčukalnā, tālrunis 67977248, 

29424944; e-pasts iveta.kokina@
incukalns.lv;

• Vangažos, tālrunis 67995150, 
20228027; e-pasts renate.grisane@
incukalns.lv.

Dienas centri Vangažos un Gaujā
Līdz 12. maijam apmeklētājiem slēgti 
visi dienas centri Inčukalna novadā. 
Dienas centros interešu nodarbības 
nenotiek. 

Dzimtsarakstu nodaļa 
Apmeklētāji tiks pieņemti pēc ie-
priekšējas pieteikšanās, zvanot (pie-
ņemšanas dienās – pirmdienās un 
ceturtdienās) pa tālruni 29994556 vai 
67995650.

PA „Sociālās aprūpes māja – 
Gauja”
Sociālās aprūpes institūcijās ir no-
teikta karantīna ar apmeklējumu aiz-
liegumu un liegumu klientiem atstāt 
institūciju. Nepieciešamības gadījumā 
pienesumus saviem piederīgajiem ir 
iespēja atstāt pie aprūpes personāla, 
norādot klienta vārdu, uzvārdu (aiz-
liegta pārtikas produktu piegāde, pre-

ces tikai pilnā iepakojumā, piegādātā 
prece tiks dezinficēta). PA „Sociālās 
aprūpes māja – Gauja” aprūpes per-
sonāla tālrunis – 25683190. Jautāju-
mu gadījumā vērsties darba dienās no 
plkst. 8.30 līdz 17.00 pie sociālā darbi-
nieka vai medicīnas darbinieka. 

Inčukalna pamatskolā, Vangažu 
vidusskolā, Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolā
Līdz 12.maijam Inčukalna novada mā-
cību iestādēs tiek pārtrauktas mācības 
klātienē bērniem no 1. līdz 12. klasei. 
Skolēniem ir jāuzturas mājās un jāievē-
ro rekomendācijas COVID-19 profilak-
sei. Mācības notiek attālināti. Atcelti 
visi skolas rīkotie pasākumi,skolēnu 
dalība visos konkursos, olimpiādēs, 
projektos, treniņos, sacensībās skolā 
un ārpusskolas.Attālinātais mācību 
process tiek atspoguļots skolu mājas 
lapās.Saziņa ar izglītojamiem notiek 
skolvadības sistēmā eklase un citās 
interneta platformās (Facebook,What-
sApp, Skype,Zoom, Viber u.c.)

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Minka” un „Jancis”
Inčukalna novada PII „Minka” ar filiāli 
„Lapsiņa” Gaujā un „Jancis” Vangažu 
pilsētā darbu turpina dežūrgrupas. Sa-
skaņā ar valdības rīkojumu vecākiem 
katru nedēļu ir jāiesniedz rakstisks 
apliecinājums, ka bērns un ģimene 
nav apmeklējuši COVID-19 skartās 
valstis vai teritorijas, nav bijuši kon-
taktā ar COVID-19 saslimušajiem vai 
kontaktpersonām un vecākiem nav ie-
spēju citādi nodrošināt bērna pieskatī-
šanu. Aicinām vecākus izvērtēt iespēju 
bērnam līdz ārkārtas situācijas beigām 
neapmeklēt pirmsskolas izglītības ie-
stādes. 

Inčukalna novada bibliotēka un 
Vangažu filiālbibliotēka
Līdz 12. maijam bibliotēkas apmek-
lētājiem ir slēgtas. Atcelti iestādes 
plānotie pasākumi. Iedzīvotājiem tiek 
sniegti atsevišķi pakalpojumi – uzzi-
ņas; attālinātā lasītāju reģistrēšana; 
grāmatu rezervēšana. Lai vienotos par 
nepieciešamo grāmatu un preses iz-
devumu saņemšanu lasīšanai, lūdzam 
zvanīt Inčukalna novada bibliotēkai pa 
tālruni 67977473 un Vangažu filiālbib-
liotēkai pa tālruni 67995502 vai rakstīt 
uz bibliotēkas e-pastu biblioteka@
incukalns.lv vai biblio@vangazi.lv (la-
sītājs vienojas ar bibliotekāru, kad un 
kā šīs grāmatas vai preses izdevumus 
būs iespējams saņemt).

Inčukalna Sporta komplekss 
Līdz 12. maijam Inčukalna Sporta 
komplekss apmeklētājiem ir slēgts. 
Atceltas treniņnodarbības un sporta 
sacensības. Apmeklētājiem slēgts arī 
baseins.

Inčukalna Tautas nams un Van-
gažu Kultūras centrs
Līdz 12. maijam slēgti Inčukalna 
Tautas nams un Vangažu Kultūras 
centrs, kā arī atcelti visi kultūras pa-
sākumi. Nenotiek interešu izglītības 
nodarbības bērniem un pieauguša-
jiem. Sazināties ar Inčukalna Tautas 

namu iespējams, zvanot:  67977371, 
29478251, vai rakstot e-pastu: tau-
tasnams@incukalns.lv, sazin āties ar 
Vangažu Kultūras namu iespējams, 
zvanot: 67995425, 27322201, vai rak-
stot e–pastu: ktn@vangazi.lv.

Inčukalna novada Būvvalde
Līdz 12. maijam pārtraukta klientu 
pieņemšana un apkalpošana klātienē. 
Iesniegumus lūdzam iesniegt elektro-
niski mājaslapā bis.gov.lv vai sūtīt uz 
e-pastu būvvalde@incukalns.lv. Sazi-
ņai un konsultācijām ar Inčukalna no-
vada Būvvaldi lūdzam zvanīt pa tālruni 
67977232. Par zemes un teritorijas 
plānošanas jautājumiem lūdzam zva-
nīt: 62007232

PSIA „Vangažu Avots”
Līdz 12. maijam PSIA „Vangažu avots” 
apmeklētāji klātienē netiek apkalpoti. 
Nepieciešamības gadījumā aicinām 
sazināties pa tālruni 67995378 vai 
rakstīt uz e-pastu info@vangazua-
vots.lv. Ja neizdodas nodot skaitītāju 
rādījumus mājaslapā www.vangazua-
vots.lv, lūdzam autorizēties mājaslapā 
www.e-nams.lv ar savu e-pasta adresi 
un paroli.

SIA „Vangažu Namsaimnieks”
Līdz 12. maijam SIA „Vangažu Nam-
saimnieks” pakalpojumi apmeklētā-
jiem klātienē nav pieejami. Aicinām 
sazināties, rakstot uz e-pastu info@
vnams.lv. Dežūrtālrunis bojājumu pie-
teikšanai – 67995261 vai 27707030. 
Informācijai par rēķiniem aicinām iz-
mantot tālruni 66917910. 

Pašvaldības policija
Vietējā policija turpina ikdienas darbu 
parastajā režīmā, pievēršot pastipri-
nātu uzmanību, lai iedzīvotāji mūsu 
novada sabiedriskajās vietās ievērotu 
visus noteiktos pulcēšanās ierobežo-
jumus.

Pašvaldības iestāžu un struk-
tūrvienību darbinieku kontakti 
Visu Inčukalna novada pašvaldības 
iestāžu un struktūrvienību darbinieki, 
ievērojot sociālās izolācijas principu, 
savu darbu pēc iespējas organizē at-
tālināti atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai iestāžu neatliekamo pie-
nākumu izpildes kārtībai un termiņiem. 
Inčukalna novada pašvaldības darbi-
nieki ir pieejami, zvanot pa tālruņiem 
un rakstot uz e-pastiem, kuri norādī-
ti pašvaldības tīmekļa vietnes www.
incukalns.lv sadaļā „Kontakti”. 

Būsim atbildīgi, saudzēsim sevi un 
apkārtējos! 

Izmaiņas klientu apkalpošanā un pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību darbā Inčukalna novadā
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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.

Būvvaldes speciālisti atgādina, ka 
izsludinātajā ārkārtas situācijā val-
stī, kad klientu apkalpošana notiek 
attālināti, reģistrācijas apliecināju-
mu ir iespējams iesniegt, nosūtot to 
elektroniski uz Būvvaldi vai ievie-
tojot pastkastītēs ārpusē, pie Inču-
kalna novada domes ēkas (Atmodas  
ielā 4, Inčukalnā) un Vangažu pilsē-
tas pārvaldes (Meža ielā 1, Vanga-
žos).

Visiem Inčukalna novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā esošā 
nekustamā īpašuma īpašniekiem vai 
valdītājiem ir jāiesniedz decentrali-
zēto kanalizācijas sistēmu reģistra 
uzturētājam pirmreizējais decentra-
lizētās kanalizācijas sistēmas reģis-
trācijas apliecinājums.

Šāda prasība ietverta Inčukalna no-
vada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr. 4/2019 „Par decentralizē-
tās kanalizācijas pakalpojumu snieg-
šanu, uzskaites un kontroles kārtību 
Inčukalna novada pašvaldībā”.
Sods par šo noteikumu neievēroša-
nu – no 350 līdz 1400 eiro
Saistošie noteikumi ir pieejami Inču-
kalna novada mājaslapā: sadaļā 
„Pašvaldība”, „Dokumenti”, „Sais-
tošie noteikumi”.
Reģistra apliecinājuma veidlapa ir 
pieejama Inčukalna novada mājas-
lapā: sadaļā „Pašvaldība”, „Doku-
menti”, „Veidlapas un citi dokumen-
ti”, „Būvvaldes veidlapas un iesnie-
gumi”.

Inčukalna novada Būvvalde

Līdz 1. maijam pagarināta pirmreizējā 
decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
reģistrācijas apliecinājuma iesniegšana 
Inčukalna novada Būvvaldē

Ne jau vienmēr ar gadiem viss aiziet,
Ne jau vienmēr ar gadiem viss zūd.

Katra diena nes mirklīti laimes,
Un ik mirkli kļūst bagātāks mūžs.

Inčukalna novada dome 
sirsnīgi sveic 

aprīlī dzimušos 
Inčukalna novada iedzīvotājus, 

visus jubilārus un īpaši novadniekus, 
kuriem apritējuši 

75, 80, 85, 90 un vairāk gadu!

MĒNEŠA FOTOMIRKLIS

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli 
plastiskās mākslas nodaļas jaunāko klašu audzēkņi 
attālinātā mācību procesa laikā no dabas veltēm radījuši 
jaukus kustonīšus un lidonīšus. 


