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Turpinājums 4. lpp. 4

!

2021. gada 
Inčukalna novada domes 
pamatbudžeta izdevumi – 

9 877 894 eiro

2021. gada Inčukalna novada pašvaldības budžets
Izglītībai – 3 748 403 eiro,

 38%

Sociālajai aizsardzībai – 1 617 775 eiro, 
16%

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai – 

1 302 104 eiro, 
13%

Atpūtai, sportam 
un kultūrai – 1 088 045 eiro, 

11%

Pašvaldības darbības 
pārvaldes izdevumi 

(klientu apkalpošana, 
pašvaldības parādu 

procenti un apkalpošana, 
rezerves) – 1 151 478 eiro, 

12%

Sabiedriskajai kārtībai un 
drošībai – 132 385 eiro, 

1%

Ekonomiskajai darbībai 
(projekti, pašvaldības ceļu 

uzturēšana no pamatbudžeta) – 
837 704 eiro, 

8%

Darbdienās iespējams zvanīt 
uz atbalsta tālruņiem

Covid-19 izraisītās krīzes laikā, kad izjaukts 
ierastais dzīves ritms un jāievēro dažādi ie-
robežojumi, daudzi izjūt spriedzi, trauksmi, 
dusmas, bēdas vai nomāktību. Tāpēc aici-
nām ikvienu, kurš jūtas viens un vēlas tikt 
uzklausīts, zvanīt uz atbalsta tālruņiem:

• dienas centra „Vangaži” atbalsta tālru-
nis – 67898525 (darbdienās plkst. 10.00–
16.00);

• dienas centra „Gauja” atbalsta tālrunis –  
67977966 (darbdienās plkst. 10.00–
16.00).

Inčukalna novada Sociālais dienests
Vangažu pilsētas iedzīvotāji uzsnigušo sniegu izmantojuši ļoti radoši, izveidojot ne tikai sniegavīrus un to ģimenes, 
bet arī kaķi, dinozauru un zivi. Dažādie sniegavīri sastopami pie daudzdzīvokļu mājām, māju pagalmos, pie ezera un 
arī pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis” teritorijā. Prieks, ka iedzīvotāji sniegu izmanto radošām izpausmēm, ar 
saviem darbiem iepriecinot pārējos iedzīvotājus.
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Inčukalna novada domes sēde tika 
organizēta attālināti, izmantojot 

videokonferences režīmu.
Sēdes protokols Nr. 19 2020. gada 

16. decembrī
Par struktūrvienības „Vangažu pil-
sētas bibliotēka” izveidošanu. Dome 
nolemj: 1. izveidot ar 2021. gada 1. feb-
ruāri jaunu Inčukalna novada pašvaldī-
bas administrācijas struktūrvienību –  
Vangažu pilsētas bibliotēku; 2. apstip-
rināt Inčukalna novada pašvaldības 
Vangažu pilsētas bibliotēkas nolikumu; 
3. uzdot Inčukalna novada pašvaldības 
Juridiskajai daļai izstrādāt un iesniegt 
2021. gada janvāra Inčukalna novada 
domes Izglītības, kultūras, sporta, sa-
biedriskās kārtības, sociālo un veselī-
bas jautājumu komitejas sēdē lēmuma 
projektu par Vangažu pilsētas bibliotē-
kas vadītāja apstiprināšanu.

Par iepriekšējā stāvokļa atjaunoša-
nu nekustamajā īpašumā ar kad. Nr. 
8064 002 0018 „Baižkalni” Inčukal-
na pagastā, Inčukalna novadā. Dome 
nolemj: neatbalstīt sagatavoto lēmu-
ma projektu par to, lai uzliktu pienā-
kumu nekustamā īpašuma ar kadastra  
Nr. 8064 002 0018 „Baižkalni” Inčukalna 
pagastā, Inčukalna novadā, īpašniekiem 
60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas atjaunot 
iepriekšējo stāvokli mototrasē nekusta-
majā īpašumā ar kadastra Nr. 8064 002 
0018 „Baižkalni” Inčukalna pagastā, 
Inčukalna novadā, daļā, kas atrodas 
ārpus Inčupītes aizsargjoslas, veicot 
rekultivācijas darbus: mehanizēti vai ar 
roku darbu nolīdzināt grunti pēc apkār-
tējā reljefa. Par rekultivācijas darbu pa-
beigšanu rakstveidā informēt Inčukalna 
novada būvvaldi.

Par dalību jaunizveidojamā Ropažu 
novada pašvaldības teritorijas attīs-
tības plānošanas dokumentu projektu 

izstrādē un vadības grupas pārstāvi 
jaunveidojamā Ropažu novada paš- 
valdības teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentu projektu izstrādei. 
Dome nolemj: 1. uzsākt dalību šādu 
jaunizveidojamā Ropažu novada pašval-
dības teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentu projektu izstrādē: 1.1. Ropa-
žu novada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģija 2021.–2037. gadam; 1.2. Ropažu 
novada attīstības programma 2021.–
2028. gadam; 2. dalībai jaunveidojamā 
Ropažu novada pašvaldības teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentu pro-
jektu izstrādes vadības darba grupā de-
leģēt Inčukalna novada domes deputātu 
I. Bernatu.

Par dzīvokļa, kas atrodas Siguldas 
ielā 1a-13, Vangažos, Inčukalna 
novadā, izīrēšanu, nosacītās īres 
maksas un izsoles noteikumu ap-
stiprināšanu. Dome nolemj: 1. veikt 
pašvaldības valdījumā esošā vienis-
tabas dzīvokļa Siguldas ielā 1a-13, 
Vangažos, Inčukalna novadā, īres tie-
sību izsoli; 2. apstiprināt kopējo dzī-
vokļa Siguldas ielā 1a-13, Vangažos, 
Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles 
nosacīto sākuma cenu 48,60 eiro (četr- 
desmit astoņi eiro un 60 centi) mēnesī; 
3. apstiprināt izsoles soli 2,43 eiro (divi 
eiro un 43 centi); 4. apstiprināt izsoles 
noteikumus „Dzīvokļa, kas atrodas Si-
guldas ielā 1a-13, Vangažos, Inčukalna 
novadā, īres tiesību izsoles noteikumi”.

Par nomas maksas atbrīvojumu vai 
samazinājumu saistībā ar Covid-19 
izplatību. Dome nolemj: 1. komersan-
tiem, kuri Inčukalna novada pašvaldī-
bā iesnieguši iesniegumu par nomas 
maksas atbrīvojumu vai samazinājumu 
par Inčukalna novada pašvaldības val-
dījumā vai īpašumā esošu nekustamo 
īpašumu un kustamās mantas nomu, 
sākot ar 2020. gada 9. novembri, bet ne 

ilgāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim, 
neveicot grozījumus nomas līgumā, pie-
mērot: 1.1. nomas maksas atbrīvojumu, 
ja nomnieks nekustamo īpašumu vai 
kustamo mantu noteiktajā laika pe-
riodā vispār neizmanto saimnieciskās 
darbības veikšanai Ministru kabineta 
noteikto epidemioloģiskās drošības 
pasākumu dēļ Covid-19 infekcijas iz-
platības ierobežošanai. Nomnieks veic 
maksājumus par nomas objekta uztu-
rēšanai nepieciešamajiem pakalpoju-
miem (piemēram, elektroenerģiju, sil-
tumenerģiju, ūdensapgādi), nekustamā 
īpašuma nodokļa kompensāciju un sedz 
apdrošināšanas izdevumus; 1.2. nomas 
maksas samazinājumu atbilstoši nom- 
nieka saimnieciskās darbības ieņēmu-
mu procentuālajam samazinājumam 
attiecīgajā mēnesī, bet nepārsniedzot 
90% no nomas līgumā noteiktās nomas 
maksas. Nomnieks veic maksājumus par 
nomas objekta uzturēšanai nepiecie-
šamajiem pakalpojumiem (piemēram, 
elektroenerģiju, siltumenerģiju, ūden-
sapgādi), nekustamā īpašuma nodokļa 
kompensāciju un sedz apdrošināšanas 
izdevumus. Pašvaldība domes lēmumā 
var noteikt citu nomas maksas sama-
zinājuma gradāciju, kas piemērojama 
pašvaldības vai tās kontrolētas kapi-
tālsabiedrības nekustamā īpašuma vai 
kustamās mantas nomas līgumiem;  
2. lēmums attiecas uz komersantiem, 
kas atbilst Ministru kabineta 2020. gada 
14. jūlija noteikumos Nr. 453 „Noteiku-
mi par publiskas personas un publiskas 
personas kontrolētas kapitālsabiedrības 
mantas nomas maksas atbrīvojuma vai 
samazinājuma piemērošanu sakarā ar 
Covid-19 izplatību” noteiktajiem kritēri-
jiem; 3. uzdot Sabiedrisko attiecību daļai 
sadarbībā ar Finanšu un grāmatvedības 
daļu Inčukalna novada pašvaldības tī-
mekļvietnē publicēt to nomnieku sarak-
stu, kuri saņēmuši šajos noteikumos no-
teiktos atbalsta pasākumus; 4. atbildīgā 

par šī lēmuma izpildi ir Inčukalna novada 
pašvaldības Finanšu un grāmatvedības 
daļa; 5. ar šī lēmuma spēkā stāšanās 
brīdi atzīt par spēku zaudējušu Inčukal-
na novada domes 2020. gada 15. aprīļa 
lēmumu Nr. 6 (14. §).

Par sadarbības līguma slēgšanu ar 
VAS „Ceļu satiksmes drošības direk-
cija”. Dome nolemj: 1. slēgt sadarbības 
līgumu ar VAS „Ceļu satiksmes drošības 
direkcija” par sadarbību transportlīdzek-
ļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
kontrolē, nosakot līguma darbības ter-
miņu līdz 2021. gada 30. jūnijam (ieskai-
tot); 2. noteikt, ka pašvaldības pilnvaro-
tā institūcija, kas kontrolē apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu ievērošanu 
sadarbības līguma ietvaros noteiktās 
kārtības realizēšanai, ir Reģionālā paš- 
valdības policija, reģ. Nr. 90002707314.

U. c. 
Ar pilnu domes sēdes protokola tek-
stu (ievērojot Fizisko personu datu 
aizsardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Inčukalna novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā 
„Domes sēžu protokoli”. 

Inčukalna novada domes ārkārtas 
sēde tika organizēta attālināti, iz-
mantojot videokonferences režīmu.

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 20 
2020. gada 18. decembrī

Par saistošo noteikumu Nr. 21/2020  
„Par Inčukalna novada pašvaldības 
budžetu 2021. gadam” pieņemšanu. 
Dome nolemj: 1. apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 21//2020 „Par Inčukalna 
novada pašvaldības budžetu 2021. ga-
dam”; 2. saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2021. gada 1. janvārī; 3. uzdot 
Inčukalna novada pašvaldības kancele-
jai saistošos noteikumus trīs dienu laikā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai un no-

drošināt to brīvu pieejamību pašvaldī-
bas ēkā un Vangažu pilsētas pārvaldē; 
4. uzdot Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļai publicēt 
saistošos noteikumus Inčukalna novada 
pašvaldības tīmekļvietnē un informatī-
vajā izdevumā „Novada Vēstis”.

Par Inčukalna novada pašvaldības 
amatu katalogu. Dome nolemj: 1. ap-
stiprināt Inčukalna novada pašvaldī-
bas amatu katalogu; 2. atzīt par spēku 
zaudējušu Inčukalna novada domes 
2019. gada 18. decembra lēmumu Nr. 20 
(3. §) „Par Inčukalna novada pašvaldības 
amatu katalogu”; 3. lēmums stājas spē-
kā 2021. gada 1. janvārī.

Par „Inčukalna novada attīstības 
programmas 2013.–2019. gadam” 
aktualizētā rīcības un investīciju 
plāna apstiprināšanu un „Inčukal-
na novada attīstības programmas 
2013.–2019. gadam” darbības ter-
miņa pagarinājumu. Dome nolemj: 
1. apstiprināt aktualizēto „Inčukalna 
novada attīstības programmas 2013.–
2019. gadam” rīcības plānu un investī-
ciju plānu 2013.–2019. gadam; 2. uzdot 
Inčukalna novada pašvaldības būvval-
dei piecu darba dienu laikā pēc lēmuma 
stāšanās spēkā ievietot rīcības plānu 
un investīciju plānu 2013.–2019. gadam 
Teritorijas attīstības plānošanas infor-
mācijas sistēmā; 3. uzdot Sabiedrisko 
attiecību daļai piecu darba dienu laikā 
pēc lēmuma stāšanās spēkā ievietot 
aktualizēto rīcības plānu un investīci-
ju plānu 2013.–2019. gadam un domes 
lēmumu „Par „Inčukalna novada attīs-
tības programmas 2013.–2019. gadam” 
aktualizētā rīcības un investīciju plāna 
apstiprināšanu un „Inčukalna novada 
attīstības programmas 2013.–2019. ga-
dam” darbības termiņa pagarinājumu” 
pašvaldības tīmekļvietnē www.incu-
kalns.lv.

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI DECEMBRĪ

Inčukalna novada domes Finanšu ko-
miteja konstatēja, ka Inčukalna novada 
attīstības programma 2013.–2019. ga-
dam ir apstiprināta 2012. gada 19. de-
cembrī ar domes lēmumu Nr. 22 (20. §) 
„Par Inčukalna novada attīstības prog-
rammas 2013.–2019. gadam apstipri-
nāšanu”, kas pēdējo reizi aktualizēta 
2019. gada 18. decembrī ar Inčukalna 
novada domes lēmumu Nr. 20 (2. §). 
Attīstības programmas sastāvā ie-
tilpst stratēģiskā daļa, rīcības plāns, 
investīciju plāns un uzraudzības plāns. 
Ministru kabineta 2014. gada 14. ok-
tobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi 
par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 74. punkts 
noteic, ka ilgtspējīgas attīstības stra-

tēģija vai attīstības programma zaudē 
spēku, ja ir apstiprināta jauna pašval-
dības ilgtspējīgas attīstības stratēģija 
vai attīstības programma. Ja beidzies 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas vai 
attīstības programmas darbības ter-
miņš, tā ir spēkā līdz jaunas ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijas vai attīs-
tības programmas apstiprināšanai. 
Ņemot vērā to, saskaņā ar Inčukalna 
novada domes 2019. gada 18. decem-
bra lēmumu Nr. 20 (2. §) Inčukalna 
novada dome nolēma noteikt Inču-
kalna novada attīstības programmas 
2013.–2019. gadam darbības termiņu 
līdz jaunas attīstības programmas 
apstiprināšanai, bet ne ilgāk kā līdz 
2021. gada 30. jūnijam.

Ņemot vērā to, ka valsts un pašvaldību 
institūcijas, pildot tām normatīvajos ak-
tos noteiktos uzdevumus, ievēro attīstī-
bas plānošanas dokumentus, lai nodro-
šinātu Inčukalna novada pašvaldības bu-
džeta sasaisti ar pašvaldības plānošanas 
dokumentiem, ir nepieciešams aktualizēt 
Inčukalna novada attīstības programmā 
2013.–2019. gadam ietilpstošo rīcības un 
investīciju plānu.
Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 
1. punktu, kas nosaka, ka pašvaldības 
pienākums ir izstrādāt teritorijas attīstī-
bas programmu un nodrošināt teritorijas 
attīstības programmas realizāciju, liku-
ma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 3. punktu, ka dome var izskatīt 

LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141
Tālr. 67977310, fakss 65507887, mob. t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 
2020. gada 18. decembrī                                                                                                   Nr. 20

3.§. Par „Inčukalna novada attīstības programmas 2013.–2019. gadam” aktualizētā 
rīcības un investīciju plāna apstiprināšanu un „Inčukalna novada attīstības programmas 

2013.–2019. gadam” darbības termiņa pagarinājumu
Ziņo: A. Nalivaiko

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās paš- 
valdības pārziņā, turklāt tikai dome var 
apstiprināt pašvaldības teritorijas attīs-
tības programmu un teritorijas plānoju-
mu, Ministru kabineta 2014. gada 14. ok-
tobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par 
pašvaldības teritorijas attīstības plāno-
šanas dokumentiem” 73. punktu, kas pa-
redz, ka rīcības plānu un investīciju plānu 
aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot 
pašvaldības budžetu kārtējam gadam, 
aktualizēto rīcības plānu un investīciju 
plānu apstiprina ar domes lēmumu un 
ievieto Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā, 

A. Nalivaiko lūdz balsot.
Atklāti balsojot: „par” – 7 balsis 
(A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, 
S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, 
L. Vorobjova), „pret” – 2 balsis (I. Ber-
nats, M. Jaunups), „atturas” – 2 balsis 
(A. Šica, S. Rozīte),
dome nolemj:
1. apstiprināt aktualizēto „Inčukalna 

novada attīstības programmas 2013.–
2019. gadam” rīcības plānu un investī-
ciju plānu 2013.–2019. gadam;

2. uzdot Inčukalna novada pašvaldības 
būvvaldei piecu darba dienu laikā pēc 
lēmuma stāšanās spēkā ievietot rīcī-
bas plānu un investīciju plānu 2013.–

2019. gadam Teritorijas attīstības plā-
nošanas informācijas sistēmā; 

3. uzdot Sabiedrisko attiecību daļai 
piecu darba dienu laikā pēc lēmuma 
stāšanās spēkā ievietot aktualizē-
to rīcības plānu un investīciju plānu 
2013.–2019. gadam un domes lēmu-
mu „Par „Inčukalna novada attīstības 
programmas 2013.–2019. gadam” 
aktualizētā rīcības un investīciju 
plāna apstiprināšanu un „Inčukalna 
novada attīstības programmas 2013.–
2019. gadam” darbības termiņa paga-
rinājumu” pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.incukalns.lv;

4. uzdot Sabiedrisko attiecību daļai 
ievietot paziņojumu par aktualizē-
to rīcības plānu un investīciju plānu 
2013.–2019. gadam tuvākajā Inču-
kalna novada informatīvajā izdevumā 
„Novada Vēstis” (plašāka informācija 
par sagatavoto dokumentu elektro-
niskā formātā ir skatāma Inčukalna 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.incukalns.lv sadaļā „Attīstība” 
apakšsadaļā „Attīstības plānošanas 
dokumenti”);

5. lēmuma kontroli uzdot Inčukalna no-
vada pašvaldības izpilddirektoram.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs
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Reģionālās pašvaldības policijas 
(RPP) Inčukalna novada nodaļas dar-
biniekiem decembris bijis dažādiem 
notikumiem bagāts, jo likumsargi 
vairākkārt devušies uz vietām, kur 
agresīvi iedzīvotāji apdraudējuši ne 
tikai savu, bet arī līdzcilvēku dzīvību, 
kā arī no huligāniem cietušas novada 
kultūras iestādes.

12. decembrī pēc plkst. 17.20 RPP 
videonovērošanas kameru redzes-
lokā nonāca jauniešu grupa, kas 
Vangažos demolēja pilsētā uzstādī-
to svētku egli pie Vangažu Kultūras 
nama. Noskatoties videoierakstus, 
tika noskaidrotas vainīgās perso-
nas, savukārt 22. decembrī nakts 

laikā Inčukalna Tautas namam ar 
akmeni izsists logs. Informācija par 
notikumu nodota Valsts policijas 
Siguldas iecirknim. RPP Inčukalna 
novada nodaļa veica pilsētas kame-
ru videomonitoringu, lai noskaidrotu 
vainīgās personas.
Mēneša sākumā no Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta 
(NMPD) tika saņemts izsaukums par 
agresīvu vīrieti narkotisko vielu rei-
bumā Vangažos, Vidzemes ielā. RPP 
Inčukalna novada nodaļas ekipāža 
aizturēja personu, kura draudēja ar 
nazi nogalināt sevi, mediķus un tu-
viniekus, tajā pašā laikā ar dezodo-
ranta palīdzību pie degošas gāzes 
plīts radīja lielus uguns uzliesmo-

jumus, tādējādi apdraudot sevi un 
apkārtējos. Persona tika nogādāta 
Rīgas psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Arī decembra izskaņā likumsar-
gi Vangažos, Vidzemes ielā, devās 
pie agresīva vīrieša, kurš draudēja 
nogalināt sevi un apkārtējos. Iero-
doties notikuma vietā, likumsargi 
pamanīja vīrieti, kurš draudēja veikt 
suicīdu, bet pirms tam viņš nogali-
nāšot apkārtējos. Uz notikuma vietu 
izsaukti NMPD darbinieki, kuri kon-
statēja nepieciešamību vīrieti hos-
pitalizēt Rīgas psihoneiroloģiskajā 
slimnīcā. Vīrietis tika aizturēts un 
nogādāts slimnīcā.
Savukārt Pirmajos Ziemassvētkos, 
25. decembrī, tika saņemts izsau-

kums uz Inčukalnu, Upes ielu, kur 
svešā īpašumā bija ieklīdis cilvēks 
ar durtu brūci un lūdza palīdzību 
izsaukt mediķus. RPP Inčukalna 
novada nodaļas darbinieki kopā ar 
Valsts policijas Siguldas iecirkņa 
darbiniekiem devās uz sadurtā vī-
rieša norādīto notikuma vietu. Tāpat 
šajā dienā tika saņemts izsaukums 
uz Vangažiem, Siguldas ielu, kur 
tika ziņots par sievieti, kura izkritusi 
ārā pa logu. Notikuma vietā strādā-
ja mediķi. Noskaidrots, ka sieviete ir 
bijusi alkohola reibumā un centusies 
izkļūt ārā no dzīvokļa pa balkonu, jo 
atslēgas nav varējusi atrast, kā re-
zultātā kritusi.
Decembra beigās likumsargi devās 

uz kādu zemnieku saimniecību, kuras 
teritorijā atradās nepiederošas per-
sonas. Policijas darbinieki netālu no 
notikuma vietas apturēja aizdomīgas 
personas, kuras devās virzienā no 
zemnieku saimniecības. Tika noskaid-
rotas personības. Ierodoties notiku-
ma vietā, no zemnieku saimniecības 
īpašniekiem saņemta informācija, ka 
personu grupa ir izsitusi logu namam 
minētajā īpašumā un devusies prom. 
Informācija par aizdomās turamajām 
personām tika nodota Valsts policijas 
Siguldas iecirknim.

Māris Jurēvičs, n 
RPP Inčukalna novada nodaļas 

priekšnieks

Policija decembrī vairākkārt sastapusies ar agresīviem iedzīvotājiem

Pierīgas pašvaldību apvienība pārtop apvienībā „Rīgas metropole”
11. janvārī Pierīgas pašvaldību apvie-
nības biedru kopsapulcē tika pieņemti 
jauni organizācijas statūti. Turpmāk tā 
sauksies Rīgas un Pierīgas pašvaldību 
apvienība „Rīgas metropole”, tādējādi 
atspoguļojot apvienības jaunos mērķus 
un uzdevumus.

Lēmumu pieņemšana apvienībā no-
tiks uz līdztiesības un vienprātības 
principa pamata, respektējot gan Rī-
gas, gan Pierīgas pašvaldību viedok-
ļus un intereses. To simbolizē arī tas, 
ka apvienību vadīs divi līdzpriekš- 
sēdētāji. Par tiem ievēlēti Rīgas vi-
cemērs Edvards Smiltēns un Ādažu 
novada domes priekšsēdētājs Māris 
Sprindžuks.
Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns uz-
sver: „Ja gribam mēroties ar citām 
Baltijas un Ziemeļvalstu metropolēm, 

mums jāspēj domāt plašāk par vie- 
nas pašvaldības robežām, domāt un 
rīkoties reģionāli. Esmu ļoti ganda-
rīts, ka mums, 15 dažādu pašvaldību 
pārstāvjiem, kuri pārstāv dažādus 
politiskos spēkus, izdevies vienoties 
kopīgai lielai lietai.”
Ādažu novada domes priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks: „Trīs gadu mērķ- 
tiecīgs darbs rezultējies ar sadarbī-
bas platformas izveidi starp Rīgas 
reģiona pašvaldībām. Tikai dialogā 
un visu pušu interešu apzināšanā var 
tapt izsvērti lēmumi – gan starp Rīgu 
un Pierīgu, gan sadarbībā ar valdību. 
Ticu, ka sadarbība radīs pamatu Rīgas 
metropoles reģiona konkurētspējas 
pieaugumam, no kā gūs labumu visa 
Latvija un reģioni.”
Apvienības biedru noteiktie organizā-
cijas jaunie darbības virzieni un mērķi:

• veicināt Rīgas un Pierīgas pašval-
dību savstarpējo sadarbību;

• veicināt Rīgas un Pierīgas pašval-
dību sadarbību ar Latvijas Repub-
likas, starptautiskajām un citu val-
stu institūcijām un organizācijām;

• veicināt Rīgas metropoles ekono-
misko un sociālo attīstību;

• palielināt metropoles konkurēt-
spēju Baltijas valstu un Baltijas jū-
ras reģionā, radot pievilcīgāku vidi 
investīcijām;

• organizēt kopīgu pašvaldību pakal-
pojumu sniegšanu iedzīvotājiem, 
veicinot to pieejamību un kvalitāti;

• veicināt Rīgas metropoles iedzīvo-
tājiem kopīgu attīstības projektu 
virzību;

• radīt vienotu sapratni sabiedrībā 
par Rīgas metropoli;

• veicināt pētnieciski analītiskās bā-

zes izveidi un nodrošināšanu;
• veicināt kvalitatīvu sadarbības 

pārvaldības mehānismu izveidi un 
iedzīvināšanu.

Apvienības kopsapulcē biedri arī 
vienojās par šādiem biedrības uzde-
vumiem:
• noteikt un attīstīt Rīgas metro-

poli kā valsts nozīmes attīstības 
mērķteritoriju;

• izveidot biedrības biedru un viņu 
pilnvaroto personu viedokļu saska-
ņošanas un politiskā lobija platfor-
mu;

• aizstāvēt un pārstāvēt tās biedru 
intereses;

• sadarboties ar valsts un pašvaldī-
bu institūcijām, politiskajām parti-
jām un citām juridiskām un privā-
tām personām;

• sniegt priekšlikumus valsts un paš- 

valdību institūcijām, politiskajām 
partijām un citām juridiskām un 
privātām personām.

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvie-
nībā „Rīgas metropole” apvienoju-
šās 15 pašvaldības: Rīgas pilsētas 
pašvaldība, Ādažu novada pašvaldī-
ba, Babītes novada pašvaldība, Bal-
dones novada pašvaldība, Carnika-
vas novada pašvaldība, Garkalnes 
novada pašvaldība, Ikšķiles novada 
pašvaldība, Inčukalna novada paš- 
valdība, Ķekavas novada pašval-
dība, Mārupes novada pašvaldība, 
Olaines novada pašvaldība, Ropažu 
novada pašvaldība, Salaspils nova-
da pašvaldība, Saulkrastu novada 
pašvaldība, Stopiņu novada pašval-
dība.

Avots: www.riga.lv

SLUDINĀJUMI

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek izīrēts Inčukalna novada paš- 
valdības valdījumā esošais dzī-
voklis Nr. 11, kas atrodas Siguldas 
ielā 2, Vangažos, Inčukalna nova-
dā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi 
no līguma parakstīšanas brīža. Īr-
niekam nav tiesību nodot nekusta-
mo īpašumu apakšīrē. Nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis: triju vai 
vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamā 
telpu grupa.
Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, 
dzīvojamā telpa – 17,5 m2, dzīvokļu 
palīgtelpu platība – 16,6 m2, ārtelpu 
platība – 7,4 m², kopējā platība –  
41,5 m2. 
Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, 
kuram vajadzīgs remonts un logu 
nomaiņa (pēc nepieciešamības). Dzī-
voklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi 
(centralizētais ūdensvada tīkls), ka-
nalizāciju (centralizētais kanalizāci-
jas tīkls), centrālo apkuri, elektroap-
gādi, gāzi (no gāzesvada).
Izsoles noteikumi elektroniski pie-
ejami Inčukalna novada pašvaldī-
bas tīmekļvietnē www.incukalns.lv  
sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi 
paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles 

noteikumiem var arī Inčukalna nova-
da domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
domes darba laikā. 
Īpašuma apskati var veikt, iepriekš 
saskaņojot laiku ar pašvaldības 
dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri 
Onskuli pa tālruni 26374223.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas ap-
mērs ir 1,20 eiro par 1 m2 mēnesī, 
kas kopā ir 49,80 eiro (četrdesmit 
deviņi eiro un 80 centi) mēnesī. Pa-
pildus maksājami visi likumā noteik-
tie nodokļi un īres līgumā noteiktie 
maksājumi. Izsoles solis ir 2,49 eiro 
(divi eiro un 49 centi).
Pretendentu pieteikšanās termiņš –  
no sludinājuma publicēšanas die-
nas līdz 2021. gada 28. janvā-
rim plkst. 17.00 Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, Inčukalna novadā. Izso-
le notiks 2021. gada 29. janvārī 
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inču-
kalnā, Inčukalna novadā.
Drošības nauda 200,00 eiro un iz-
soles dalības maksa 50,00 eiro 
iemaksājama līdz 2021. gada 
28. janvārim plkst. 17.00 Inčukal-
na novada domes kontā – AS „SEB 
banka”, norēķinu konta Nr. LV90UN-
LA0027800130800, kods UN-
LALV2X, reģ. Nr. 90000068337 – ar 

norādi „Īres tiesību izsoles Siguldas 
iela 2-11, Vangaži, dalības maksa un 
drošības nauda”.
Par izsoles dalībnieku var kļūt fizis-
ka persona, kurai saskaņā ar spēkā 
esošo likumdošanu ir tiesības īrēt 
nekustamo īpašumu, kura noteik-
tajā termiņā iesniegusi pieteikumu 
uz šo izsoli un izpildījusi visus iz-
soles priekšnoteikumus, tajā skaitā 
iemaksājusi drošības naudu un da-
lības maksu, un ja izsoles dalībnie-
kam nav jebkāda veida nenokārtotu 
parādsaistību pret Inčukalna novada 
domi, Inčukalna novada dome pēdē-
jā gada laikā nav lauzusi jebkādu lī-
gumu ar izsoles dalībnieku tā rīcības 
dēļ, nav stājies spēkā tiesas nolē-
mums, uz kura pamata tiek izbeigts 
ar Inčukalna novada domi noslēgts 
līgums par īpašuma lietošanu pre-
tendenta rīcības dēļ.

Transportlīdzekļa pārdošana par 
brīvu cenu
Tiek pārdota SIA „Vangažu nam-
saimnieks” piederošā kustamā man-
ta – vieglais pasažieru transportlī-
dzeklis „VW Transporter” ar valsts 
reģistrācijas Nr. GB 3453, VIN kods 
WV2ZZZ70ZTH011791. Transport- 

līdzekļa pirmreizējās reģistrācijas 
datums ir 15.08.1995., nobraukums –  
375 672 km, sēdvietu skaits – sep-
tiņas, motora tilpums – 1896 cm³, 
aprīkots ar dīzeļdzinēju. Transportlī-
dzeklis nav lietojams, tam nav spēkā 
esošas tehniskās apskates. 
Transportlīdzekļa nosacītā cena ir 
175,00 eiro (viens simts septiņ-
desmit pieci eiro, 00 centu) bez 
PVN. Transportlīdzekli var apska-
tīt Gaujas ielā 6, Vangažos, pie SIA 
„Vangažu namsaimnieks” garāžas.
Pretendentiem, kuri vēlas pirkt 
transportlīdzekli, no sludinājuma 
publicēšanas dienas līdz 2021. gada 
15. februārim plkst. 17.00 jāiesniedz 
SIA „Vangažu namsaimnieks” izso-
les komisijai (Gaujas iela 6, Vanga-
ži) pieteikums par transportlīdzekļa 
pirkšanu par brīvu cenu. Pieteikumu 
var iesniegt, arī nosūtot to pa pastu 
vai elektroniski uz e-pasta adresi 
info@vnams.lv. 
Ja līdz 2021. gada 15. februārim 
plkst. 17.00 transportlīdzekļa pirk- 
šanai par brīvu cenu būs reģistrējies 
viens pretendents, izsoles komisija 
trīs darba dienu laikā pieņems lē-
mumu par pretendenta atzīšanu par 
transportlīdzekļa pircēju un izsniegs 

pretendentam izziņu par norēķinu 
veikšanu. 
Ja līdz 2021. gada 15. februārim 
plkst. 17.00 būs reģistrēti vairāki 
pieteikumi transportlīdzekļa pirk- 
šanai par brīvu cenu, starp šīm 
personām 2021. gada 18. februārī  
plkst. 12.00 SIA „Vangažu namsaim-
nieks” birojā Gaujas ielā 6, Vangažos, 
tiks rīkota mutiska izsole ar augšup- 
ejošu soli. Izsoles solis – 10,00 eiro 
(desmit eiro, 00 centu) bez PVN.
Pircējam pirkuma cenas samaksa būs 
jāveic piecu darba dienu laikā pēc 
izziņas norēķinu veikšanai saņem-
šanas, iemaksājot visu pirkuma mak-
su SIA „Vangažu namsaimnieks” no-
rēķinu kontā AS „Swedbank”, konta 
Nr. LV82HABA0551035765351, ar no-
rādi „Transportlīdzekļa VW TRANS-
PORTER, GB 3453, pirkuma maksa”. 
Saņemt atsavināšanas noteikumus 
var SIA „Vangažu namsaimnieks” 
birojā Gaujas ielā 6, Vangažos,  
tālr. 67998694, no informācijas 
publicēšanas brīža līdz 2021. gada 
15. februārim plkst. 17.00. Atsavi-
nāšanas noteikumi elektroniski pie-
ejami SIA „Vangažu namsaimnieks” 
tīmekļvietnē www.vnams.lv sadaļā 
„Iepirkumi”. 
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Vēlos vēlreiz apsveikt visus Inčukal-
na novada iedzīvotājos ar jauno gadu. 
Pagājušā gada nogale tika aizvadī-
ta saspringtā darba procesā, esam 
apkopojuši 2020. gadā paveikto un 
izvērtējuši rezultātus, kurus ņēmām 
vērā, izstrādājot jauno budžetu. Pal-
dies pašvaldības darbiniekiem un do-
mes deputātiem, kuri piedalījās ko-
pīgā darbā, pieņemot  jauno budžetu.

Budžeta ieņēmumu plāns, kā arī 
finanšu resursu izlietojuma plāns 
izskatīts Inčukalna novada pa-
švaldības komiteju kopējā sēdē  
2020. gada 14. un 17. decembrī. Fi-
nanšu resursu izlietojuma plāna pro-
jekti ir saskaņoti ar attiecīgo iestāžu 
un struktūrvienību vadītājiem. Pēc 
budžeta tāmju 2021. gadam saņem-
šanas tās tika rūpīgi izanalizētas, 
salīdzinot ar 2020. gada budžeta 
izpildi, izvērtējot katras izdevumu 
pozīcijas pamatotību, sabalansējot 
ieņēmumus ar izdevumiem gan ikdie-
nas funkciju, gan attīstības nodroši-
nāšanā. Jaunā budžeta ietvaros da-
rīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu 
augstāku dzīves kvalitāti sakārtotā 
vidē un brīvā laika pavadīšanas ie-
spējas mūsu novada iedzīvotājiem 
visās vecuma grupās. Līdz ar to 
Inčukalna novada domes centrali-
zētās grāmatvedības un p/a „Sociā-
lās aprūpes māja „Gauja”” (PASAM 
„Gauja”) konsolidētā budžeta ieņē-
mumu kopējais apjoms 2021. gadam  
plānots 8 613 447 eiro*, savu-
kārt izdevumu kopējais apjoms –  
9 877 894 eiro**. 
Inčukalna novada pašvaldības bu-
džeta izdevumu pārsniegums pār 
ieņēmumiem – 1 264 447 eiro, ko 
plānots segt no budžeta līdzekļu at-
likuma uz 2020. gada 31. decembri.

Līdzekļu atlikums izveidojies, jo 
2020. gadā ir uzsākti, bet nav pa-
beigti vairāki plānotie darbi: Miera 
un Zvaigžņu ielas virskārtas re-
monts, Nākotnes ielas posma asfal-
ta virskārtas izveides darbi, muzeja 
ēkas (bijusī pasta ēka) Atmodas ielā, 
Inčukalnā, remontdarbi, pārvaldes 
ēkas siltināšanas un jumta nomaiņas 
remontdarbi Atmodas ielā, Inčukal-
nā, mūzikas skolas telpu remon-
tdarbi Inčukalnā, ielu apgaismojuma 
atjaunošana Gaujas ciemā, multi-
funkcionāla sporta laukuma izveide 
Gaujas ciemā. Par šiem darbiem ir 
veikti iepirkumi, un ir noslēgti līgu-
mi par to izpildi. Nav uzsākti darbi 
(jo iekavējas projekta izstrāde) pie  
disku golfa laukuma un atkritumu 
savākšanas un šķirošanas laukuma 
izveides. Arī šo iepriekš plānoto dar-
bu pabeigšanai ir paredzēti līdzekļi 
2021. gada budžetā.

No kā veidojas mūsu pašvaldības 
budžets
Runājot par pamatbudžeta ieņē-
mumu daļu, vēlos uzsvērt, ka Inču-
kalna novada pašvaldības 2021. 
gada pamatbudžeta ieņēmumos 
lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklim – 5 075 947 eiro 
(59% no pamatbudžeta kopējiem 

ieņēmumiem). Savukārt nekustamā 
īpašuma nodokļa (NĪN) ieņēmumi 
tiek plānoti 500 370 eiro apmērā, 
tai skaitā kārtējā gada ieņēmumi  
467 380 eiro un NĪN iepriekšējo gadu 
parādi 32 990 eiro apjomā, NĪN ie-
ņēmumu īpatsvars pašvaldības ie-
ņēmumu kopapjomā pamatbudžetā 
veido 6%, bet prognozētie ieņēmumi 
no pašvaldības iestāžu un struk-
tūrvienību maksas pakalpojumiem 
ir 449 129 eiro jeb 5% no kopējiem 
ieņēmumiem. Transfertu ieņēmu-
mi plānoti 2 570 481 eiro jeb 26% 
apjomā no kopējiem pamatbudžeta 
ieņēmumiem. Jāmin arī Inčukalna 
novada pašvaldības ieņēmumu plā-
nā mērķdotācijas izglītības funkci-
ju nodrošināšanai, kas paredzētas  
2021. gada astoņiem mēnešiem un 
kopumā sastāda 603 072 eiro.

Plānotie izdevumi 2021. gadam
Līdzīgi kā pērn galvenās jaunā bu-
džeta prioritātes būs izglītība, so-
ciālā aizsardzība, kultūra, pašval-
dības teritorijas un mājokļu apsaim-
niekošana un novada infrastruktū-
ras uzlabošana. Raksta turpinājumā 
katrai prioritātei vēlos sniegt savu 
komentāru, bet plašāk par domes 
pieņemto 2021. gada pašvaldības 
budžetu ikvienam ir iespēja iepazī-
ties tīmekļvietnē www.incukalns.lv 
sadaļā „Pašvaldība” apakšsadaļā 
„Dokumenti”.

Prioritāte – izglītība
Lielākie budžeta izdevumi Inčukalna 
novadā ir plānoti izglītības iestāžu 
uzturēšanai un ar izglītību saistīto 
pasākumu finansēšanai. 2021. gadā 
paredzēts izlietot 3 748 403 eiro, 
kas ir 38% no kopējiem plānotajiem 
pamatbudžeta izdevumiem, tajā 
skaitā valsts budžeta mērķdotācijas 
un dotācijas apjoms, kas paredzēts 
2021. gada astoņiem mēnešiem 
pedagogu darba atlīdzībai. Attie-
cīgi Inčukalna pagastā paredzēti  
1 614 218 eiro, t. i., 29% no pamat-
budžeta izdevumiem, bet Vangažu 
pilsētā – 2 134 115 eiro, t. i., 57% no 
pamatbudžeta izdevumiem.
No 2021. gada plānotajiem izdevu-
miem izglītības nozarei atalgojums 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas kopumā veido  
2 531 996 eiro jeb 68%. Jāņem vērā, 
ka 2021. gada budžetā no valsts bu-
džeta iedalītie līdzekļi pamatizglītī-
bas un vispārējās vidējās izglītības, 
interešu izglītības, piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu apmācībā iesaistī-
to pedagogu atalgojumam ir ieplā-
noti tikai periodam no 2020. gada  
1. janvāra līdz 31. augustam. Izglī-
tības iestāžu uzturēšanas izdevu-
miem ir paredzēti 858 680 eiro jeb 
30% no plānotajiem izdevumiem 
izglītības iestādēm un ar izglītību 
saistītiem pasākumiem.
2021. gadā Inčukalna pirmsskolas 
izglītības iestādē (PII) „Jancis”, PII 
„Minka”, Inčukalna pamatskolā un 
Vangažu vidusskolā, Inčukalna Mū-
zikas un mākslas skolā ir plānoti 
līdzekļi kārtējiem telpu remontiem:
1. Inčukalna pamatskolā paredzēts 

četru telpu remonts un otrā stāva 
gaiteņa grīdas seguma nomaiņa;

2. Vangažu vidusskolā plānoti ikga-
dējie remonti divās klasēs un kāp-
ņu telpas remonts; 

3. Inčukalna Mūzikas un mākslas 
skolā iecerēts pabeigt 2020. gadā 
uzsākto telpu remontu Inčukalna 
pamatskolā, kā arī uzsākt telpu 
remontu Vangažos;

4. PII „Jancis” plānoti remonti spor-
ta zālē.

Kārtējos izdevumos ir paredzēti 
izdevumi arī brīvpusdienu nodro-
šināšanai Inčukalna pašvaldības 
izglītības iestāžu audzēkņiem gan 
no valsts budžeta, gan no pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem. Plānots, ka 
2021. gadā brīvpusdienas no valsts 
budžeta līdzekļiem 1.–4. klašu sko-
lēni saņems 75 550 eiro apmērā, bet 
no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
brīvpusdienas 5., 6., 7., 8. un 9. kla-
šu skolēniem – 78 900 eiro vērtībā. 
Kā jau vairākus gadus līdz šim, ir 
paredzēti līdzekļi arī naudas balvu 
izmaksai labākajiem Inčukalna no-
vada izglītības iestāžu audzēkņiem, 
pašvaldības stipendijai Vangažu vi-
dusskolas 10.–12. klasei un trans-
porta izdevumu kompensācijām.

Sociālā aizsardzība
Domājot par sociālo aizsardzību, 
no Inčukalna novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem plāno-
ti 1617 775 eiro, t. i., 16% no pa-
švaldības pamatbudžeta izdevumu 
kopējā apjoma. Attiecīgi Inčukalna 
pagastā paredzēti 605 146 eiro jeb 
11% no pamatbudžeta izdevumiem, 
bet Vangažu pilsētā – 457 205 eiro 
jeb 12% no pamatbudžeta izde-
vumiem. 559 185 eiro jeb 35% no 
sociālās aizsardzības izdevumiem 
ir izdevumi sociālajiem pabalstiem.
Sociālo pabalstu veidus un to pie-
šķiršanas kārtību nosaka Inčukalna 
novada domes saistošie noteikumi. 
Pašvaldības sociālie pabalsti plāno-
ti, lai, pirmkārt, nodrošinātu garan-
tētā iztikas minimuma un dzīvokļu 
pabalstu izmaksu tiem iedzīvotā-
jiem, kuriem normatīvo aktu noteik-
tajā kārtībā ir tiesības saņemt šos 
pabalstus. 743 442 eiro jeb 46% no 
sociālās aizsardzības izdevumiem 
veido atalgojums un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātās iemaksas 
šīs nozares darbiniekiem (divi die-
nas centri, sociālais dienests, bāriņ-
tiesa, PASAM „Gauja”).

Ekonomiskā darbība
Viens no lielākajiem izdevumu apjo-
miem 2021. gadā plānots funkcionā-
lajai kategorijai „Ekonomiskā dar-
bība”. 2021. gadā paredzēts izlietot 
837 704 eiro jeb 8% no pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumiem. Attie-
cīgi Inčukalna pagastā paredzēti  
724 980 eiro, t. i., 13% no pamat-
budžeta izdevumiem, bet Vangažu 
pilsētā – 112 724 eiro, t. i., 3% no 
pamatbudžeta izdevumiem. Ceļu 
infrastruktūras sakārtošana ir gan 
ekonomiskās attīstības un konku-
rētspējas, gan arī iedzīvotāju ikdie-
nas komforta un drošības jautājums.

2021. gadā iecerēti vairāku ielu re-
monti Inčukalna pagastā, kuru veik-
šanai ir ieplānoti atsevišķi līdzekļi 
tehniskās dokumentācijas sagatavo-
šanai un līdzekļi kā līdzfinansējums 
aizņēmumam Valsts kasē (atbilstoši 
likuma „Par valsts budžetu 2021. ga-
dam” 3. panta 4. daļā noteiktajam), 
u. c. Nākamajā gadā remontdarbus 
plānots veikt vairākos ceļu/ielu pos-
mos (atbilstoši pieejamajam finansē-
jumam): Mākoņu ielas asfaltseguma 
virskārtas izveidošana, Avotkalnu  
ielas dubultās virsmas seguma iz-
veide, Nākotnes ielas (posmā no 
Atmodas ielas līdz Avotkalnu ielai) 
asfaltseguma virskārtas izveide, 
Kļavu ciema galvenās ielas dubultās 
apstrādes virsmas seguma izveide 
un apgaismojuma ierīkošana, Krasta 
ielas virskārtas atjaunošanas dar-
bi Gaujas ciemā. Inčukalnā plānota 
Atmodas ielas un dzelzceļa stacijas 
laukuma labiekārtošana. Tāpat tiks 
pabeigti 2020. gadā plānotie darbi 
Miera un Zvaigžņu ielas seguma no-
maiņai.
Autoceļa fonda līdzekļu ieņēmumi 
ir paredzēti 160 000 eiro apmērā. 
Šos līdzekļus pilnā apjomā plānots 
novirzīt ielu un ceļu uzturēšanai un 
remontam (bedrīšu remonts, ceļu 
apauguma noņemšana u. c. darbi).
Inčukalna novada 2021. gada budže-
ta klasifikācijā „Ekonomiskā dar-
bība” bez iepriekš minētā ir plānoti 
līdzekļi Eiropas Savienības struk-
tūrfondu līdzfinansētajiem projek-
tiem, kuru apjoms var tikt precizēts 
atbilstoši projektu īstenošanas 
gaitai. Kā dažus piemērus var mi-
nēt: 17 334 eiro ir plānoti projekta 
„Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 
realizācijai, 2500 eiro ir paredzēti 
jaunu ideju un projektu īstenošanai, 
piesaistot kā ideju ģeneratorus arī 
novada iedzīvotājus. Nodarbinā-
tības valsts aģentūras projektam 
„Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā” paredzēti 10 510 eiro.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanai 2021. gadā plā-
noti 1 302 104 eiro, t. i., 13% no paš- 
valdības 2021. gada pamatbudže-
ta izdevumiem. Attiecīgi Inčukalna 
pagastā paredzēti 820 150 eiro jeb 
15% no pamatbudžeta izdevumiem, 
bet Vangažu pilsētā – 481 984 eiro 
jeb 13% no pamatbudžeta izdevu-
miem. Kā dažus no šiem darbiem 
vēlētos minēt: ielu apgaismojuma 
izbūvi Ievkalnu ielā, kam plānoti  
49 000 eiro, un Kļavu ciema gal-
venās ielas apgaismojuma izveidi, 
apgaismojuma uzturēšanu, kam pa-
redzēti 25 000 eiro. Plānoti apgais-
mojuma izveides darbi (darbi iecerēti 
paralēli ar AS „Latvenergo”) Airīšu 
un Dārza ielā Vangažos. Tāpat Van-
gažu pilsētā plānots izveidot velo- 
parku un Vidzemes ielā veikt trotuā-
ra seguma nomaiņu, kam budžetā 
paredzēti līdzekļi. 2021. gadā iecerēti 
vairāku ielu remonti Vangažu pilsētā, 
kuru veikšanai ir ieplānoti atsevišķi 
līdzekļi tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanai un līdzekļi kā līdzfi-
nansējums aizņēmumam Valsts kasē 

(atbilstoši likumam „Par valsts bu-
džetu 2021. gadam” 3. panta 4. daļā 
noteiktajam), u. c. Nākamajā gadā 
plānots remontdarbus veikt vairākos 
ceļu/ielu posmos (atbilstoši pieeja-
majam finansējumam): Priežu ielas 
seguma nomaiņa (dubultās virsmas 
apstrāde), Siguldas ielas seguma 
un trotuāra remonts, Siguldas–Vid-
zemes ielas iekškvartāla labiekār-
tošana. Inčukalnā līdzekļi paredzēti 
Aleksandra parkā esošās estrādes 
kosmētiskajam remontam. 

Atpūta, sports un kultūra
Atpūtai, sportam un kultūrai pa-
redzētie izdevumi no pašvaldības 
pamatbudžeta ir 1 088 045 eiro 
jeb 11% no kopējiem izdevumiem.  
63 568 eiro jeb 6% no atpūtai, 
sportam un kultūrai atvēlētajiem iz-
devumiem ir pašdarbības kolektīvu 
un ansambļu uzturēšanas izdevu-
mi. 453 495 eiro paredzēti sporta 
kompleksa, peldbaseina un sporta 
laukuma uzturēšanai. Ieplānoti lī-
dzekļi disku golfa laukuma izveidei 
Kārļzemniekos pie Mednieku pils. 
341 815 eiro ir paredzēti Inčukalna 
Tautas nama un Vangažu Kultūras 
nama uzturēšanai. Ir ieplānoti lī-
dzekļi Vangažu Kultūras nama lielās 
zāles grīdas nomaiņai un Inčukalna 
Tautas nama remontam (gala sienā 
aiz skatuves iecerēts izveidot dur-
vis un rampu, tāpat plānots veikt 
priekštelpu pārbūvi, lai tās atbilstu 
normatīvo aktu prasībām). Ieplāno-
ti līdzekļi Inčukalna Tautas nama 
krēslu nomaiņai. 87 770 eiro ir pa-
redzēti kultūras pasākumu organi-
zēšanai un nodrošināšanai. Atkarībā 
no esošās situācijas valstī ir plānoti 
līdzekļi gan novadu svētku rīkoša-
nai, gan jauniešu dziesmu svētkiem, 
kā arī citiem pasākumiem novadā.
Noslēgumā vēlos minēt, ka pieņem-
tais budžets ir izaicinošs un plānoto 
darbu patiešām ir daudz. Cerēsim, 
ka ar Covid-19 saistītie apstākļi 
uzlabosies un ļaus darbiem iet uz 
priekšu raitāk nekā līdz šim un mūsu 
uzsāktos darbus jaunās domes pēc 
administratīvi teritoriālās reformas 
turpinās ieviest dzīvē. Pašvaldības 
vārdā visiem iedzīvotājiem vēlu veik-
smi ikdienas gaitās un ticu, ka mums 
kopā izdosies veidot Inčukalna nova-
du mūsdienīgu, sakoptu un skaistu!

Aivars Nalivaiko, n 
Inčukalna novada domes 

priekšsēdētājs

* Budžeta apjoms samazināts par 
summu 96 840 eiro, veicot konsoli-
dāciju/savstarpēju ieskaitu PASAM 
„Gauja”, ko veido ieņēmumi par Inču-
kalna pagasta un Vangažu pilsētas 
iedzīvotāju uzturēšanos.
** Apjoms samazināts, veicot konsoli-
dāciju/savstarpēju ieskaitu, samazinot 
izdevumus par summu 54 230 eiro, ko 
veido izdevumi par Inčukalna pagasta 
iedzīvotāju uzturēšanos PASAM „Gau-
ja”, un veicot konsolidāciju/savstarpē-
ju ieskaitu, samazinot izdevumus par 
summu 42 610 eiro, ko veido izdevumi 
par Vangažu pilsētas iedzīvotāju uztu-
rēšanos PASAM „Gauja”.

Pieņemts Inčukalna novada pašvaldības 2021. gada budžets
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Inčukalna Tautas nama veidotie vi-
deoapskati par aktuāliem notikumiem 
un tikšanās ar interesantiem novad-
niekiem „Inčukalna novada tuvplānos” 
janvārī sasniedza jau 11. kārtas numu-
ru. Šoreiz par tēmas izvēli daudz nebija 
jādomā, jo pirms 30 gadiem visā Baltijā 
risinājās smagi notikumi, kas izšķīra 
mūsu valsts tālāko brīvības ceļu. 

Tūkstošiem cilvēku bija gatavi stāties 
pretī bruņotam padomju karaspēkam 
ar kailām rokām, bet ar milzīgu pārlie-
cību – Latvijai būt. Šodien mūsu nova-
dā ir reģistrēti 35 1991. gada janvāra 
barikāžu notikumu dalībnieki. Šoreiz 
tikāmies ar dažiem mūsu novadnie-
kiem, kuri pirms 30 gadiem piedalījās 
1991. gada janvāra barikādēs. Lūk, 
daži personiski atmiņu pieskārieni tā 
laika notikumiem. 
Skolotājs Modris Balodis (1991. gadā 
Vides aizsardzības kluba Siguldas 
nodaļas prezidents): „Tā bija pirmā 
reize, kad mēs izgājām pret varu. Iz-
gājām bez ieročiem. Un īstenībā tie 
ieroči mums neko arī nedotu, un, pat 

ja mēs katrs paņemtu pa plintei, pret 
bruņu tehniku, artilēriju, regulāro ar-
miju un aviāciju mēs neko neiesāktu. 
Bet tas šo varu galīgi salauza. Viņi 
pēc tam vairs netika uztverti nopiet-
ni. Pat tad, kad pienāca augusta pučs, 
bija jau skaidrs, ka viņus neviens vairs 
neklausa. Tāpēc mēs uzvarējām. Mēs 
dabūjām brīvību. Mēs lēnītiņām prog-
resējam. Drīz būsim Eiropas mazval-
stiņa, kur cilvēki varēs normāli dzīvot 
bez „diženuma”, bez raķetēm. Domāju, 
ka tas viss aizmirsīsies kā tāds ļauns 
murgs. Vienīgi gribētu, lai atceramies: 
brīvība ir tāda dārga lieta, kuru ir jā-
prot valkāt. Neviens nevienu nevar at-
brīvot, un brīvības vērtība ir nevis tajā, 
ka es esmu brīvs, bet tajā, ko es, brīvs 
palaists, darīšu.”
Inčukalna novada domes IT speciālists 
Pēteris Caics (1991. gadā Vangažu 
Tautas frontes vadītājs): „Mani līdzpil-
soņi Ēriks Kalniņš, Vilmārs Lucāns, Il-
mārs Ziščānovs, Uldis Ziņģis un mūsu 
kundzes bija tāds vienots atbalsts 
tajā laikā. Toreiz nebija rīcības plāna 
X stundai: kur, kad un kā braukt. Vien-

kārši tā pienāca. Sekojām līdzi radio zi-
ņām un rīkojāmies. Uzskatu to par ļoti 
personisku attieksmi un barikāžu nozī-
mītei pieteicies neesmu kā daudzi citi.”
Inčukalna novada deputāts Arvīds 
Blaus (1991. gadā Inčukalna virsmež-
niecības mežu apsardzības inženieris): 
„Mēs vedām malku uz Ministru kabine-
tu. Paši zāģējām un ar rokām krāvām. 
MRS uz Rīgu brauca ar smago tehniku, 
ko izrīkoja garāžu vadītāji Riekstiņš un 
Grīgs.”
Inčukalna ģimenes prakses ārsts 
Imants Ganus (1991. gadā Inčukalna 
infekcijas slimnīcas galvenais ārsts): 
„Bija tāda sajūta, ka mums ir jāpieda-
lās visā, kas notiek. Televīzija bija tā 
kā nobloķēta ar betonu, bet visvairāk 
jau gaidīja izcelšanos ar peldlīdzek-
ļiem, lai ieņemtu televīzijas ēku. Nakts 
ugunskuri bija, lai radītu iespaidu, ka 
mēs tur daudz cilvēku esam. Mums 
arī pietika saprāta, lai saprastu, ja 
kāds arī mūs gribētu likvidēt, tad to 
bez problēmām arī izdarītu. Mēs tikai 
ar lielu cilvēku daudzumu un ugunsku-
riem varējām pierādīt, ka tur esam un 

ka bez kāda slaktiņa viņiem tas neiz-
dotos. Reāli jau sapratām, ka nekādu 
pretestību veikt mēs nevaram. Likte-
nīgajā 20. janvārī, braucot ar slimnīcas 
vaziku, jau Berģu kalnā ieraudzījām 
trasējošās lodes Rīgas virzienā (līdzīgi 
kā tagad Ādažu poligonā). Pie pareiz-
ticīgo baznīcas, toreiz vēl planetārija, 
atstājām mašīnu. Bija redzams, ka 
notiek kas līdzīgs karadarbībai. Ik pa 
brītiņam bija automāta kārtas. Mēs 
sapratām visu tā risku. Tas bija pilnīgi 
negaidīts, neierasts, kas notiek tagad 
pilsētā. Tika izmantotas trasējošās 
lodes, lai psiholoģiski iebiedētu. Vēlāk 
uzzinājām – Riekstiņu nošāva mūsu 
pusē.”
Pensionāre Ņina Bērziņa (1991. gadā 
zvērsaimniecības „Gauja” darbiniece): 
„Dzirdot pa radio, kas notiek Lietuvā, 
mana ģimene devās uz barikādēm. 
Es nevarēju palikt mājās. Garāžā ar 
Kaņepju Jāni vienojāmies par au-
tobusu, ar kuru varētu braukt, un 
sākām apzvanīt vietējos. Mūsu bija 
diezgan daudz.”  Pensionāre Annele 
Ludborža (1991. gadā zvērsaimnie-

Inčukalna novada tuvplānu pieskāriens janvārī

Pirms 25 gadiem Inčukalnā gaisā vir-
moja vēlme dejot. Mazie tautas deju 
dejotāji bija iedvesmas avots arī ve-
cākiem. Spriganajām un aktīvajām 
dāmām Terēzijai Bumburei, Mudītei 
Ragai, Ligitai Šteinai un idejas auto-
rēm Sandrai Lapkovskai un Antoni-
jai Vilcānei doma un griba dejot bija 
vienota: mēs to gribam, un mēs to 
varam!

Pateicoties Inčukalna Tautas nama 
vadītājām Aldai Freimanei un Vijai 
Onskulei, domes priekšsēdētājam 
Staņislavam Unguram, 1996. gada 
24. janvārī viss varēja sākties. Seši 
stabili pāri, starp kuriem bija arī 
„ilgdejotāji līdz mūsdienām” Airi-
sa Rozīte, Antonija Vilcāne un Ēriks 
Olafs, sanāca kopā un uzsāka mē-
ģinājumus tautas nama zālē starp 
daudzajām malkas krāsnīm. Pirmā 
vadītāja bija Sandra Lapkovska, bet 
koncertmeistare – Skarleta Mukāne. 
Iesākumā tērpi tika gādāti, pateico-
ties gan pagasta labvēlībai, gan pašu 
dejotāju devīgumam un čaklumam. 
1998. gada janvārī deju kolektīva 
vadību pārņēma Vanda Uberte, kura 
inčukalniešiem bija jau labi pazīstama 
kā MRS bērnu deju kolektīva vadītā-
ja. Joki mazi – bija jāstrādā nopietni 
gan pie stājas, gan pie dejas tehnikas. 
Šajā laikā kolektīvs tika pie skanīgā 
„Viršu” vārda un jau 1998. gada liela-
jos XII deju svētkos nesa savu jauno 
karogu un, protams, dejoja starp tūk-
stošiem citu dejotāju lielajā Dauga-
vas stadionā.
Skaists un neaizmirstams brīdis bija 
piedalīšanās Rīgas 800 gadu pasāku-
mā 2001. gadā un arī ceļojumi uz Vā-

ciju un Somiju, uzstājoties koncertos. 
Sešu gadu laikā Vanda Uberte bija ie-
likusi labus pamatus kolektīvam.
Kā jau dzīvē notiek, dažādu apstāk-
ļu sakritības dēļ 2004. gada rudenī 
kolektīva vadības priekšā nostājās 
jauna sieviete – Jana Baranovska. 
Joprojām siltā atmiņā ir vadītājas 
jaunrades dejas „Virši zied” un „Strēl-
niece”. 2005. gada decembrī aizsākās 
Inčukalnā nu jau tik iemīļota tradīcija 
„Vilku mēneša sadancošanās” – pa-
sākums, kurā arvien pulcējas deju 
draugi no dažādiem kolektīviem. Siltā 
atmiņā ir brauciens uz Slovākiju un 
koncerti pat pie termālajiem basei-
niem 30 grādu karstumā vilnas tau-
tastērpos ar glanci.
No 2008. gada „Viršu” vadītājs ir 
Andrs Briņķis, kuram ir liela piere-
dze, ilgus gadus dejojot tautas deju 
ansamblī „Dancis” un vēlāk vadot 
pieaugušo un bērnu deju kolektīvus 
Vangažos. Vadītājs, sagaidot „Viršu” 
15 gadu jubileju, izveidoja arī jaunie-
šu deju kolektīvu, kura dejotāji vēlāk 
tomēr pakāpeniski iekļāvās vidējās 
paaudzes deju kolektīva sastāvā. 
Savukārt vecākie dejotāji negribēja 
atvadīties no dejošanas, un pamazām 
izveidojās senioru deju kolektīvs „La-
bāko gadu virši”.
2010. gada Vasarsvētku priekšvaka-
rā aizsākās ikgadēja brīvdabas deju 
svētku tradīcija. Tas ir skaists un 
inčukalniešu ļoti gaidīts vasaras ie-
vads Aleksandra parka estrādē. Lat-
viešu tautas dejas skaistums „Viršu” 
izpildījumā ir atrādīts pie draugiem 
Igaunijā un Ungārijā.
Paldies visiem „Viršu” dejotājiem visu 
25 gadu laikā, paldies uzticīgajiem 

Deju kolektīvam 
„Virši” – 25

līdzjutējiem un skatītājiem, paldies 
vadītājiem, koncertmeistariem un 
Inčukalna novada domei.
Vadītāja Vanda Uberte: „Mēs esam 
piedzīvojuši un izdzīvojuši daudz 
skaistu brīžu. Paldies visiem maniem 
dejotājiem, ar kuriem esmu bijusi kopā. 
Paldies tautas nama vadītājām Aldai 
Freimanei, Vijai Onskulei, Zandai Kras-
tiņai un Ingai Freimanei, ar kurām bija 
gods sadarboties. Paldies par atbalstu 
domei. Paldies dejotāju ģimenēm, kas 
atbalstīja savējos. Novēlu visiem dejo-
tājiem dejotprieku un saskatīt maza-
jās lietās brīnumu.”
Vadītāja Jana Baranovska: „Veiksmi 

un izdošanos! Dzīvesprieku, dejotprie-
ku un darbaprieku!”
Vadītājs Andrs Briņķis: „Mēs noteik-
ti savu jubileju nosvinēsim vasarā ar 
skaistu koncertu. To nekas nevar ap-
turēt – ne pandēmijas, ne kādas citas 
likstas. Mums visiem kopā ir labi!”
Ārštata repetitors Andris Koknevičs: 
„Novēlu visiem mūsu dejojošajiem 
„Viršiem” veselību, dejotprieku un būt 
tikpat jaukiem kā līdz šim.”
Koncertmeistare Solveiga Ilvase: „Mīļi 
sveicu dzimšanas dienā!”
Koncertmeistare Ināra Paegle: „„Vir-
ši” – tā ir pieticība, izturība, ilgmūžība. 
„Virši” – tā ir degviela, tā ir jauda. „Vir-

šiem” novēlu ilgu mūžu un lielu jaudu!”
Mēs jūs gaidām atkal tautas namā – 
lai „Virši” zied un dejo vienmēr!
Varbūt vēl reizi viss ir kā senāk,
Viss ir kā senāk – virši zied.
Neaizver acis, nenodzēs smaidu,
Skauj mani ciešāk – virši zied.
Novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko: „25 gadi. Paldies deju kolek-
tīvam „Virši” par ieguldījumu Inčukalna 
kultūras dzīves attīstībā. Paldies par 
krāšņajiem svētkiem un novada vārda 
popularizēšanu. Vadītājam Andram 
Briņķim novēlu degsmi un uguntiņu 
acīs. Kolektīvam – veiksmi, enerģiju un 
darbaprieku!”

cības „Gauja” darbiniece): „Es tur biju 
katru dienu ar Piču (dzīvesbiedru Pēte-
ri Ludboržu). Braucām kā uz darbu un 
dūšīgi stāvējām par Latviju, par savu 
zemi.” 
Daudzi, kuri pirms 30 gadiem bija uz 
barikādēm Rīgā, joprojām nav saņē-
muši 1991. gada barikāžu dalībnieka 
statusu. Kāds uzskata, ka tas nav va-
jadzīgs, kāds kautrējies, kāds pat nav 
zinājis par šādu iespēju. Arī man pirms 
dažiem gadiem ļoti nācās pierunāt 
brāli, lai aizbrauc uz Siguldu un sa-
ņem šo cieņas apbalvojumu, jo pašam 
varbūt to arī nevajag, bet bērniem un 
mazbērniem tas var izrādīties svarīgi. 
Pēc „Inčukalna novada tuvplānu” pub-
licēšanas „Facebook” saņēmu ziņu no 
kādas sievietes, kuras vīrs, barikāžu 
dalībnieks, vairs nav starp dzīvajiem, 
bet dēlam un meitai šī nozīmīte būtu 
ļoti svarīga piemiņa. Vēl kāda sieviete 
sarunā atklāja tādu pašu vēlmi – pie-
miņa bērniem, jo tēvi taču tur bija. 
Šos jautājumus vispareizāk uzdot 
1991. gada barikāžu dalībnieku biedrī-
bai (Krāmu ielā 3, Rīgā, LV-1050, tālru-
nis 67213525).

Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nama vadītāja
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Inčukalna novada nekustamā īpašuma 
īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem 
tiek piešķirtas nekustamā īpašuma no-
dokļa (NĪN) atlaides, ko paredz likum-
došana un Inčukalna novada domes 
saistošie noteikumi. 2020. gadā bija 
piešķirtas vairākas nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaides.

Bez šīm nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaidēm Inčukalnā deklarētie iedzīvo-
tāji un Inčukalnā reģistrētie uzņēmumi 
2020. gadā saņēma NĪN atlaides par 
zemi 0,5% apmērā, kā arī iedzīvotāji 
nemaksāja NĪN par dzīvojamo ēku pa-
līgēkām, kas pārsniedz 25 m2 (izņemot 
garāžas), pēc Inčukalna novada domes 
saistošajiem noteikumiem. 
Lai fiziskās personas 1., 2. grupas 
invalīdi, ģimenes locekļi 1., 2. grupas 
invalīdi (vīrs, sieva, bērns invalīds) un 
maznodrošinātās personas saņemtu 
NĪN atlaides pēc Inčukalna novada 
domes saistošajiem noteikumiem, 
jāiesniedz rakstisks iesniegums, pie-
vienojot nepieciešamos dokumen-
tus (1., 2. grupas invalīdiem – jaunā 
tipa invalīda apliecību vai lēmumu 
par invaliditātes piešķiršanu, doku-
mentu, kas apliecina radniecību, ja 
atlaide tiek piešķirta ģimenes locek-
lim 1., 2. grupas invalīdam; maznod-
rošinātajām personām – lēmumu par 
maznodrošinātā statusa piešķirša-
nu). Juridiskajām personām, kuras 
ir reģistrētas Inčukalna novadā, arī 
ir jāiesniedz iesniegums par NĪN at-
laidēm, pievienojot nepieciešamos 
dokumentus, ko paredz Inčukalna 
novada domes saistošie noteikumi. 
Veidlapas ir pieejamas Inčukalna no-
vada tīmekļvietnē www.incukalns.lv/
public/lat/pasvaldiba1/dokumenti1/
veidlapas_un_citi_dokumenti. 
Lūdzu iesniegumus par atviegloju-

Nekustamā īpašuma īpašniekiem 
un lietotājiem

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides likumā noteiktajā kārtībā

Veids Gadījumu 
skaits

Atvieglojumu summa 
EUR

Daudzbērnu ģimenēm (50%) 184 3329

Trūcīgajām personām (90%) 27 189

Politiski represētajām personām 
(50%) 85 2429

Kopā 296 5947

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pēc Inčukalna novada domes 
saistošajiem noteikumiem

Veids Gadījumu 
skaits

Atvieglojumu summa 
EUR

Maznodrošinātajām personām 
(50%) 60 164

Goda novadniekiem (50%) 23 568

1., 2. grupas invalīdiem (70%) 93 1394

Laulātajiem (1., 2. grupa), bērniem 
invalīdiem (50%) 13 223

Juridiskajām personām (25%) 3 1016

Sabiedriskajām organizācijām (50%) 0 0

Par īpašumā esošu vienu mājokli 
(50%) 1737 19 943

Kopā 1929 23 308

Mūsu bērni aug un attīstās katru 
dienu, iegūstot jaunu pieredzi un 
prasmes. Bērna apziņā pamazām 
noslāņojas daudzi un dažādi pārdzī-
vojumi un notikumi, tas viss notiek 
ciešā mijiedarbībā citam ar citu. 
Bērnudārzs ir tā vieta, kur bērni 
pavada ļoti lielu un viņu attīstībai 
būtisku savas dzīves daļu. Šeit bērni 
ārpus ģimenes mācās un gūs savas 
pirmās iemaņas socializēties, un 
iemācās saskarsmes normas. Pie-
aug bērna vēlēšanās kļūt patstāvī- 
gam.

Bērni savas patstāvības vaja-
dzības apmierina rotaļās. Caur 
rotaļām mācās un izdzīvo pilnu 
emociju gammu. Rotaļājoties ar 
citiem, bērns iemācās sadarboties, 
atrisināt problēmas, pagaidīt savu 
kārtu, dalīties un eksperimentēt. 
Jau bērnudārzā mēs varam novērot, 
kā bērns spēj komunicēt ar citiem.
Caur aktīvām rotaļām bērns tre-
nē savu ķermeni, attīsta dažādas 
iemaņas un pauž savas emocijas. 
Jau no mazotnes bērns sāk mā-
cīties atpazīt savas emocijas un 
nosaukt tās vārdā. Te lielu iegul-
dījumu sniedz vecāku un pedagogu 
attiecību veidošanas stils. Bēr-
niem, kuri uztver apkārtējo emo-
cijas, ir arī vieglāk ar apkārtējiem 
saprasties. Šo prasmi vislabāk var 
attīstīt, pievēršot uzmanību sajū-
tām un nosaucot emocijas vārdā. 
Vajag nosaukt emocijas vārdā, kā 
arī tās aprakstīt un sniegt ietei-
kumus, ko ar tām darīt. Tas dod 
bērnam drošības sajūtu un saprat-
ni, ka emocijas var atpazīt, izjust 
un tās var kontrolēt. To visu mēs 
mācām pielietot saskarsmē ar  
citiem.
Vēl pie sociālajām prasmēm var 

pieminēt spēju tikt galā ar prob-
lēmsituācijām. Tās ir jāļauj risināt 
bērniem pašiem, un pieaugušie 
tikai nedaudz palīdz, ievirzot sa-
runas un izlīguma veidu. Šeit lieti 
noder uzticības pilna paļaušanās 
autoritātei un vērīgums. Saskatīt 
savstarpējās saskarsmes pieredzi, 
izejot cauri situāciju sarežģījumu 
atrisinājumiem.
Pirmsskolas vecumā bērns, tieco-
ties realizēt savu es, komunicējot 
ar citiem cilvēkiem, bieži izmanto 
manipulācijas. 
Bērna spītība un nepaklausība 
var signalizēt, ka vecās attiecības 
ar šo cilvēku ir pretrunā ar jauno 
bērna attīstības līmeni. Tātad ir 
jāmaina attiecību stils vai attiek-
sme kopumā, ne velti psiholoģijā 
ir apgalvojums – ja bērns neklau-
sa, tas nozīmē, ka nevis bērns ir 
nepareizs, bet mūsu attieksme 
ir novecojusi. To vienmēr der at-
cerēties. Pedagogiem ir nemitīgi 
jāveicina pašizaugsme, lai spētu 
palīdzēt bērniem pilnveidoties kā 
personībām un sabiedrības locek- 
ļiem.
Mūsu ieguldījums visās šajās si-
tuācijās ir mācīt, virzīt un attīstīt 
bērnā sociālās prasmes, kā arī vei-
dot drošu piesaisti, vienmēr rea-
ģēt uz bērna signāliem, izpalīdzēt 
grūtās situācijās un ar sirsnīgu 
atsaucību reaģēt brīžos, kad bērns 
meklē mierinājumu vai aizsardzī- 
bu.
Mācīsim bērnus droši izzināt ap-
kārtējo pasauli un brīvi spēt ko-
municēt ar apkārtējiem cilvē- 
kiem!

Rota Šalkovska, n  
Vangažu pirmsskolas izglītības ie-
stādes „Jancis” sociālā pedagoģe

Mazs cilvēks lielā pasaulē

„Inčukalna novada tuvplānu” 11. lai-
dienā pieskārāmies arī senākiem no-
tikumiem, kuri risinājās kāda izcila 
latviešu rakstnieka, dzejnieka un fa-
bulista dzīvē 10 gadu garumā tepat – 
Hincenbergas muižā. Tas ir Doku Atis, 
kuram 16. janvārī apritētu 160 gadi.

Viņa mūža ilgums bija tikai 42 gadi. 
Pateicoties literatūrzinātnieka, mūsu 
novadnieka Viestura Vecgrāvja inicia-
tīvai un novada domes finansiālam 
atbalstam, ļoti ceram uz grāmatu par 
izciliem literātiem, kuru dzīve saistī-
ta ar Inčukalnu, – par Doku Ati, Jāni 
Sudrabkalnu un Leonu Briedi.
Doku Atis laika posmā no 1893. līdz 
1903. gadam dzīvoja un strādāja 
muižā. Šeit sarakstīti daudzi lite-
rārie darbi, rakstītas vēstules gan 
tuviniekiem, gan draugiem, kuras ir 
spilgta liecība par seno Inčukalnu 
un tā ļaudīm. Ir ziņas, ka Vangažu 
kapos atdusas pāragri mirušais dē-
liņš.
Jānis Sudrabkalns, dzejnieks, 1894. ga- 
dā dzimis kā Arvīds Peine Hincenber-

Izcili cilvēki Inčukalnā. Doku Atim – 160

gas muižas kroga nomnieka ģimenē, 
bet drīz vien – 1902. gadā – tēvs pār-
cēlies uz dzīvi Piebalgā.
Leons Briedis – dzejnieks, rakstnieks, 
kurš skolas gadus pavadīja Inčukal-
nā, dzīvojot pie vecākiem.
Grāmatas mērķis ir iepazīstināt no-
vada ļaudis, kādi cilvēki (Latvijas 
mērogā) dzīvojuši šeit un kā šī Inču-
kalna dzīve atspoguļojas viņu darbos. 
Gaidīsim grāmatu un vēlreiz ar no-

vadnieka cieņu pārlasīsim šo autoru 
spilgtākos darbus. 
Paldies režisoram un sižetu operato-
ram Ģirtam Silam par iniciatīvu un ra-
došumu šajos pandēmijas apstākļos. 
Mēs jūs turpināsim iepazīstināt ar 
interesantiem novada cilvēkiem, vēs-
turiskām personībām un notikumiem. 

Inga Freimane,n  
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Laikā, kad publiski pasākumi notikt 
nevar, nākas meklēt jaunas idejas, kā 
tomēr radīt svētku prieku un arī kopī-
bas sajūtu. Un kas gan tie būtu par Zie-
massvētkiem bez rūķiem, rūķošanās un 
Ziemassvētku vecīša! Vairāk nekā divas 
nedēļas pirmsskolas izglītības iestādes 
(PII) „Jancis” bērnus priecēja divi lielie 
rūķi, radot Ziemassvētku noskaņu. Pal-
dies medmāsiņai Edītei Stariņai un sko-
lotājai Ievai Ošeniecei par radošumu un 
pārsteigumiem!

Arī Ziemassvētku vecītis atrada vei-
du, kā satikties ar bērniem un viņu 
vecākiem. Ikvienam „Janča” bērnam 
bija iespēja satikties ar Ziemassvētku 
vecīti viņa īpašajā Ziemassvētku 
vecīša „darbnīcā”. Tur katram bērnam 
tika veltīts laiks, lai parunātos, 
izstāstītu, kā ir šogad gājis, jo mēs 
taču katru gadu tik ļoti gaidām šo tik-
šanos. Bērniem bija iespēja gan foto- 
grafēties kopā ar Ziemassvētku vecīti, 
gan saņem dāvaniņas – tik ļoti gaidītās 
un garšīgās konfektes. Paldies sporta 
skolotājam Ģirtam Bunkum, kurš kat-

Bērnudārzā „Jancis” priecīgi aizvadīts 
Ziemassvētku laiks

miem Inčukalna novada domē iesniegt 
laikus – līdz 2021. gada 1. jūlijam.
Iesniegums par atvieglojumu vienam 
mājoklim, kur ir deklarēts īpašnieks uz 
2021. gada 1. janvāri un ja īpašniekam 
Inčukalna novadā uz 2021. gada 1. jan-
vāri nav NĪN parādu, nav jāraksta.
Prieks par tiem nodokļu maksātājiem, 
kuri veic savus maksājumus laikus, 
neveidojot NĪN parādus, tā veicinot 
pašvaldības budžeta vienmērīgu iz-

pildi un arī ietaupot savus līdzekļus, 
iegūstot NĪN atlaidi un nemaksājot 
kavējuma naudas. Nekustamā īpa-
šuma nodoklis 100% apmērā paliek 
Inčukalna novada domes budžetā, un 
par šo naudu tiek uzlabota Inčukalna 
novada infrastruktūra, lai mēs visi va-
rētu dzīvot sakārtotā vidē.

Ina Zvirbule, n  
Inčukalna novada 

nodokļu administratore

ru gadu iestādē uzņemas šo atbildīgo 
lomu un priecē bērnus ar savu neiz-
smeļošo azartu.
Lai jaunajā gadā izdodas viss iecerē-
tais! Veselību, dzīvesprieku un daudz 
laimīgu mirkļu!

Kadrija Janisele,n  
Vangažu PII „Jancis” vadītāja
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1. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības konso-
lidēto pamatbudžetu 2021. gadam ieņēmumos 
8 613 447 euro apmērā saskaņā ar 1. pielikumu, 
kurš veidojas no: 
1.1. Inčukalna pagasta pamatbudžeta 2021. ga-

dam ieņēmumos 4 529 859 euro apmērā sa-
skaņā ar 1-1. pielikumu;

1.2. Vangažu pilsētas pamatbudžeta 2021. ga-
dam ieņēmumos 3 638 782 euro apmērā sa-
skaņā ar 1-2. pielikumu;

1.3. Inčukalna pašvaldības aģentūras „Sociā-
lās aprūpes māja Gauja” (turpmāk tekstā – 
PASAM „Gauja”) pamatbudžeta 2021. ga-
dam ieņēmumos 444 806 euro apmērā 
saskaņā ar 1-3. pielikumu, kas samazināti 
par summu 96 840 euro, veicot konsolidā-
ciju/savstarpēju ieskaitu PASAM „Gauja”, 
ko veido ieņēmumi par Inčukalna pagasta 
un Vangažu pilsētas iedzīvotāju uzturēša-
nos. 

2. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības konso-
lidēto pamatbudžetu 2021. gadam izdevumos 
9 877 894 euro apmērā pa ekonomiskās klasi-
fikācijas kodiem un funkcionālajām kategorijām 
saskaņā ar 2. pielikumu:
2.1. Inčukalna pagasta pamatbudžeta 

2021. gadam izdevumi 5 546 298 euro ap-
mērā pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem 
un funkcionālajām kategorijām saskaņā ar 
2-1. pielikumu, kuri samazināti, veicot kon-
solidāciju/savstarpēju ieskaitu, samazinot 
izdevumus par summu 54 230 euro, ko veido 
izdevumi par Incukalna pagasta iedzīvotāju 
uzturēšanos PASAM „Gauja”;

2.2. Vangažu pilsētas pamatbudžeta 2021. ga-

dam izdevumus 3 776 172 euro apmērā 
pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem un 
funkcionālajām kategorijām saskaņā ar 
2-2. pielikumu, kuri samazināti, veicot kon-
solidāciju/savstarpēju ieskaitu, samazinot 
izdevumus par summu 42 610 euro, ko veido 
izdevumi par Vangažu pilsētas iedzīvotāju 
uzturēšanos PASAM „Gauja”;

2.3. PASAM „Gauja” pamatbudžeta 2021. ga-
dam izdevumi 555 424 euro apmērā pa 
ekonomiskās klasifikācijas kodiem un 
funkcionālajām kategorijām saskaņā ar 
2-3. pielikumu.

3. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības kopē-
jos pamatbudžeta izdevumus 2021. gadam pa 
Inčukalna novada struktūrvienībām, iestādēm 
saskaņā ar 3. pielikumu:
3.1. noteikt Inčukalna pagasta pamatbudžeta 

izdevumus 2021. gadam pa Inčukalna nova-
da struktūrvienībām, iestādēm saskaņā ar 
3-1. pielikumu;

3.2. noteikt Vangažu pilsētas pamatbudžeta 
izdevumus 2021. gadam pa Inčukalna nova-
da struktūrvienībām, iestādēm saskaņā ar 
3-2. pielikumu;

3.3. noteikt PASAM „Gauja” pamatbudžeta iz-
devumus 2021. gadam pa Inčukalna nova-
da struktūrvienībām, iestādēm saskaņā ar 
3-3. pielikumu.

4. Noteikt aizņēmumu atmaksas apmēru 
2021. gadam 331 820 euro apmērā: 
4.1. noteikt Inčukalna pagasta aizņēmumu at-

maksas apmēru 2021. gadam 89 830 euro 
apmērā;

4.2. noteikt Vangažu pilsētas aizņēmumu at-

maksas apmēru 2021. gadam 241 990 euro 
apmērā.

5. Pamatbudžeta izdevumu daļas deficītu  
1 264 447 euro segt no budžeta līdzekļu atliku-
ma uz 2020. gada 31. decembri.

6. Apstiprināt kases apgrozāmo līdzekļu atlikumu 
2021. gada beigās Inčukalna novada pašvaldī-
bas pamatbudžetam 900 000 euro apmērā.

7. Apstiprināt mērķdotācijas 2021. gada asto-
ņiem mēnešiem sadalījumu pamata un vispā-
rējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 603 072 euro apmērā 
saskaņā ar 4. pielikumu. 

8. Apstiprināt mērķdotācijas 2021. gada asto-
ņiem mēnešiem sadalījumu interešu izglītības 
programmu pedagogu daļējai darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām 39 337 euro apmērā saskaņā ar 
5. pielikumu. 

9. Apstiprināt mērķdotācijas 2021. gada astoņiem 
mēnešiem sadalījumu pašvaldību izglītības 
iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglīto-
šanā nodarbināto pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 116 760 euro apmērā saskaņā ar 
6. pielikumu. 

10. Apstiprināt Inčukalna Tautas nama pasākumu 
plānu 2021. gadam saskaņā ar 7. pielikumu.

11. Apstiprināt Vangažu Kultūras nama pasāku-
mu plānu 2021. gadam saskaņā ar 8. pielikumu.

12. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu, gal-
vojumu un citu saistību pārskatu saskaņā ar 
9. pielikumu.

13. Budžeta izpildītāji piešķirto līdzekļu ietvaros 

nodrošina efektīvu un racionālu pašvaldības 
budžeta izlietojumu atbilstoši tāmēs plānota-
jam, lai nodrošinātu attiecīgo pašvaldības fun-
kciju izpildi. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par 
to, lai izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu ne-
pārsniedz attiecīgajai programmai/pasākumam 
tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta izde-
vumus atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

14. Inčukalna novada pašvaldības Finanšu un 
grāmatvedības daļa nodrošina pašvaldības 
aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredī-
tu procentu atmaksu saskaņā ar noslēgtajiem 
aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim 
plānotajiem līdzekļiem.

15. Inčukalna novada pašvaldības izpilddirekto-
ram saskaņā ar apstiprināto 2021. gada bu-
džetu apstiprināt iestāžu un struktūrvienību 
izdevumu tāmes.

16. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadī-
tājiem uz rīkojuma pamata un struktūrvienību 
vadītājiem, saskaņojot ar izpilddirektoru, ne-
pieciešamības gadījumos ir tiesības apstipri-
nāto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas 2200, 
2300 kodu ietvaros veikt izmaiņas apakškodos, 
nepārsniedzot 25% no attiecīgo apakškodu 
summas noteiktiem mērķiem.

17. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadī-
tājiem budžeta izmaiņu projektos neiekļaut 
izmaiņas no izdevumu kodos 2221, 2222, 2223, 
2241 ieplānotajiem naudas līdzekļiem.

18. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 
1. janvārī.

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
2020. gada 18. decembrī                                      Nr. 21/2020

(protokols Nr. 20, 1. §)

 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2021. gadam”
Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 46. pantu,  likumu „Par pašvaldību budžetiem”, likumu „Par budžetu un finanšu vadību”,likumu „Par valsts budžetu 2020. gadam”

Izdarīt Inčukalna novada domes 2009. gada 
15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums” (turp-
māk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. grozīt Noteikumu 40.5 punktu, svītrojot vārdu 

„pārvietošanās” un aizvietojot ar vārdu „pul-
cēšanās”;

2. grozīt Noteikumu 61.5 punktu, svītrojot vārdu 
„pārvietošanās” un aizvietojot ar vārdu „pul-
cēšanās”.

A. Nalivaiko,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 17/2020
„Grozījumi Inčukalna novada domes 

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

nolikums””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
2020. gada 8. oktobrī Latvijas Republikas 

Saeima pieņēma likumu „Grozījumi likumā 
„Par pašvaldībām”” (turpmāk – Grozījumi), 
kas stājās spēkā 2020. gada 2. novembrī. 
Grozījumi paredz būtiskas izmaiņas pašval-
dību iespējās attālināti organizēt domes un 
komiteju darbu, kā arī atrunā slēgtu sēžu 
rīkošanas nosacījumus. 
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 34. pan-
ta pirmo un otro daļu un 56. panta otro daļu 
Grozījumu redakcijā no 2020. gada 2. novem-
bra domes (komitejas) priekšsēdētājs varēs 
noteikt, ka sēdes norisē tiek izmantota video-
konference (attēla un skaņas pārraide reālajā 
laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības 
nolikumā un ja:
1) domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā 

un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ 
nevar ierasties domes sēdes norises vietā;

2) attiecīgajā teritorijā ir izsludināta ārkārtējā 
situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ie-
robežojumus.

Ņemot vērā to, ka uz doto brīdi Inčukalna 
novada pašvaldības 2009. gada 1. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna 
novada pašvaldības nolikums” ir iekļauts re-
gulējums par attālinātu domes un komiteju 
sēžu norisi gadījumos, ja deputāts veselības 
stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties 
domes un komiteju sēdes norises vietā, kā arī, 
ja attiecīgajā teritorijā ir izsludināta ārkārtējā 
situācija un valsts noteikusi pārvietošanās ie-
robežojumus, minētajos saistošajos noteiku-
mos jānoteic arī iespēja organizēt attālinātu 
komiteju un domes sēžu norisi, ja valsts no-
teikusi pulcēšanās ierobežojumus.
2. Īss projekta satura izklāsts
Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu Inču-
kalna novada domes komiteju un domes sēžu 
darba organizēšanu attālināti, saskaņojot to 
ar likuma „Par pašvaldībām” 34. un 56. pan-
tā noteiktajiem gadījumiem, kad tas pieļau-
jams.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu
Projekts var ietekmēt pašvaldības budžetu, 
jo, iespējams, būs nepieciešama papildu 
tehniskā risinājuma/programmnodrošinājuma 
iegāde.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā
Projekts uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām
Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām
Konsultācijas ar privātpersonām projekta 
izstrādes procesā netika veiktas. 

A. Nalivaiko,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

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

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

2020. gada 19. novembrī                                                                                                                    Nr. 17/2020
       (protokols Nr. 18, 19. §)

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

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas,

tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi

kopā būt…
(K. Apškrūma)

Izsakām līdzjūtību, 
Ivetai Ragovičai un ģimenei 

tēvu mūžībā pavadot.

Inčukalna novada domes 
„Vienotība–Latvijas attīstībai” 

frakcijas un nodaļas biedri

LĪDZJŪTĪBA

Klauvē mana dvēselīte
Pie Dieviņa namdurvīm,

Celies, Dieviņ, aun kājiņas,
Laid iekšā dvēselīti.

/Latviešu t. dz./

Izsakām līdzjūtību, 
Ragoviču ģimenei atvadoties no 

vīra, tēva, vecātēva 
Ilmāra Ragoviča.

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.

Gadi neiet, gadi trakā steigā skrien,
Un ne attapties, ne saprast –

Tie jau tālu kāpās brien.
Lai gadi iet, lai gadi skrien,

Tos atpakaļ vairs neatsaukt.
Un katrs gads, kas ciemos nāk,

Lai prieku, laimi nes Tev klāt!

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic janvārī dzimušos 
Inčukalna novada iedzīvotājus, visus jubilārus un īpaši 

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

Vides pakalpojumu uzņēmums „Clean R”  
šogad pašvaldībās, kurās nodrošina 
sadzīves atkritumu izvešanu, bez mak-
sas nodrošina svētku eglīšu izvešanu 
pēc Ziemassvētku un jaunā gada sagai-
dīšanas svinībām. Eglīšu izvešana bez 
maksas ir pieejama līdz 28. februā- 
rim.

Pirms izmešanas no eglītes obligāti 
jānoņem visi svētku rotājumi un eg-
līte jāizņem no poda. Iedzīvotājiem 
eglītes jānovieto lielgabarīta atkri-
tumu novietnēs māju pagalmos. Ja 
lielgabarīta atkritumu novietnes 
nav, eglītes jānovieto pie atkritumu 
konteineriem. Kategoriski aizliegts 

eglīti mest konteinerā! Mājas ap-
saimniekotājiem, rakstot uz e-pas-
ta adresi kc@cleanr.lv, jāpiesaka 
eglīšu izvešana.
Bez maksas tiks pieņemtas tikai 
eglītes augstumā līdz 2,50 metriem. 
Ja eglīte ir lielāka, to nepieciešams 
sadalīt mazākās daļās. 

„Clean R” līdz 28. februārim bez maksas izvedīs eglītes 

Ārpus ģimenes ārsta darba laika iespējams:
•	 zvanīt uz valsts organizēto ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001;
•	 vērsties pie dežūrārsta (sniedz palīdzību ģimenes ārsta kompetences ietvaros);
•	 doties uz steidzamās medicīniskās palīdzības punktu (sniedz palīdzību, kas pārsniedz ģimenes ārsta kom-

petenci) – Siguldas slimnīcas Uzņemšanas nodaļu.
Dežūrārsts sniedz palīdzību visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no tā, pie kura ģimenes ārsta pacients ir piereģis-

trēts. Tuvāko ārstniecības iestāžu saraksts, kurās pieejami dežūrārsti (ārpus ģimenes ārsta darba laika):
•	 VCA Juglas ielā 2, Rīgā, – darbdienās plkst. 15.00–21.00, sestdienās plkst. 8.00–18.00;
•	 Siguldas slimnīca Lakstīgalas ielā 13, Siguldā, – darbdienās plkst. 15.00–21.00, sestdienās plkst. 8.00–

15.00.
Vienlaikus ir pieejamas valsts apmaksātas pediatru konsultācijas noteiktos darba laikos 20 ārstniecības ie-
stādēs visā Latvijā. Papildu informācija: www.vmnvd.gov.lv/lv/pediatri.

Ārstniecības iestādes nosaukums Adrese Tālrunis Darba laiks

Rīga

Bērnu klīniskā universitātes 
slimnīca

Vienības gatve 45, 
Rīga 80708866

Pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pieteik-
tos vizītei, jāsazinās ar ārstniecības 
iestādi

Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas novietne „Gaiļezers”

Juglas iela 20, 
Rīga 80708866 Katru dienu (arī brīvdienās un svētku 

dienās) no plkst. 8.00 līdz 22.00

„Dziedniecība” Rušonu iela 15, 
Rīga 67898244

Pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pieteik-
tos vizītei, jāsazinās ar ārstniecības 
iestādi

Rīgas 1. slimnīca Bruņinieku iela 5, 
Rīga 67366323

Pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pieteik-
tos vizītei, jāsazinās ar ārstniecības 
iestādi

Dežūrārstu pieejamība ārpus ģimenes ārstu darba laika
Nacionālā veselības dienesta informācija

Pateicība 
iedzīvotājiem!
Inčukalna novada pašvaldība un Vangažu 
pilsētas pārvalde izsaka pateicību visiem 
iedzīvotājiem, kuri Ziemassvētku un Jaun-
gada laikā izrādīja interesi un piedalījās 
novada vides izpušķošanā, izgaismošanā un 
svētku dekorāciju izvietošanā. Kopīgi mums 
izdevās radīt sirdssiltu svētku sajūtu! 
Paldies jums!

Inčukalna novada pašvaldība 
un Vangažu pilsētas pārvalde


