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Inčukalna novads Satversmes tiesā 
centīsies panākt novada nesadalīšanu
Inčukalna novada pašvaldība nolēmusi 
vērsties Satversmes tiesā (ST), lai pēc 
Administratīvo teritoriju un apdzīvo-
to vietu likuma spēkā stāšanās tomēr 
panāktu, ka Inčukalna novads netiek 
sadalīts, proti, Vangažu pilsēta netiek 
atdalīta no Inčukalna pagasta. Arī pērnā 
gada rudenī veiktajā aptaujā mūsu no-
vada iedzīvotāji pauda atbalstu nedalī-
tam Inčukalna novadam. 

Lēmumu par vēršanos ST astoņi no 
kopumā 15 Inčukalna novada depu-
tātiem pieņēma 6. jūlija ārkārtas do-
mes sēdē. Lemjot par vēršanos ST, 
nolemts, ka pašvaldībai juridiskos 
pakalpojumus par administratīvi teri-
toriālās reformas (ATR) jautājumiem  
sniegs, tostarp pieteikumu ST sagata-
vos, zvērināts advokāts Artis Stucka. 
Plašāk par nodomu vērsties ST un to, 
kāds ir Inčukalna novada nākotnes re-
dzējums, lūdzu skaidrot Inčukalna no-
vada domes priekšsēdētājam Aivaram 
Nalivaiko.

Kādēļ nepieciešams vērsties ST?
ST ir neatkarīga institūcija, kas ir 
tiesīga izvērtēt Saeimas pieņemtos 
likumus. Mēs vēlamies, lai tiek izvēr
tēta ATR procedūras gaita, jo mūsu 
priekšlikumi un ierosinājumi netika 
pat sadzirdēti un ņemti vērā. Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) sagatavoto ATR 
likumprojektu Saeima ir apstiprinājusi, 
un Valsts prezidents Egils Levits to ir 
izsludinājis, taču viņš šā gada 19. jū-
nijā arī atzinis, ka likumā noteiktās 
pašvaldību robežas nav akmenī cirstas 
uz visiem laikiem – ja kādas pašval-
dības modelis nesasniegs mērķi un 
nebūs iedzīvotāju kopējās interesēs, 
Saeimai ir jābūt gatavai to saprātīgi 
koriģēt. Tāpat prezidenta ieskatā ATR 
sagatavošanās posms nebija pietieko-
ši pārdomāts un par labu ātrai likum-
projekta virzībai uz priekšu upurēta 
rūpīga analīze, pienācīga koncepcijas 
izstrāde un līdzvērtīgs dialogs ar sa-
biedrību. Tāpat viņš ir atzinis, ka li-
kumdevējs varēja būt atvērtāks pret 
iedzīvotāju ierosinājumiem. Lūk, tieši 
tādēļ esam lēmuši vērsties ST, jo uz-
skatām, ka reforma veikta, ne tikai 
neieklausoties iedzīvotāju viedoklī, 
bet arī no reformas veicēju puses nav 
precīzi definēti mērķi, nav kvalitatīvi 
sagatavoti priekšlikumi, kritēriji un 
redzējums par nākotni. Izmantots tikai 

teiciens, ka pēc reformas visiem būs 
labāk.
Būtu pareizi, ja no reformas veicē-
ju puses cilvēki varētu uzklausīt gan 
kvalitatīvi sagatavotu izvērtējumu, 
gan piedāvājumu. Ja tiek teikts, ka 
pašvaldībās tiek nodrošināti slikti un 
nepilnīgi pakalpojumi, tad VARAM 
vajadzēja izvērtēt 2009. gada refor-
mu un analizēt, kurās pašvaldībās un 
cik procentu no pakalpojumiem tiek 
sniegti nekvalitatīvi un vai šie pakal-
pojumi vispār ir pieprasīti, jo pašvaldī-
bas ir dažādas. No reformas veicējiem 
neizskanēja ne konkrēti uzdevumi, ne 
mērķi, kurus vēlas sasniegt. Piedāvā-
jot reformu, jābūt skaidri saprotamam, 
kas notiks ar infrastruktūru, izglītības, 
medicīnas sistēmu, ar policijas, sporta 
un sociālajiem pakalpojumiem, kā arī 
ugunsdzēsības un civilo aizsardzību. 
Tā nevar būt, ka vienkārši pārzīmē 
karti un pasaka, ka tagad visiem būs 
labāk. 

Kādi priekšlikumi no mūsu 
novada puses tika izteikti ATR 
veicējiem?
Sākumā no VARAM puses pašvaldībām 
bija izvirzīti kritēriji, ka minimālais ie-
dzīvotāju skaits novadā var būt 15 000 
iedzīvotāju un kopējais budžets –  
20 miljoni eiro. Vadoties no šiem kritē-
rijiem, arī mēs no savas puses skatījā-
mies, kādus formātus varam piedāvāt. 
Sagatavojām un iesniedzām dažādus 
priekšlikumus, un nevienā no tiem 
nebija, ka Vangažu pilsētu nodala no 
Inčukalna novada. Garkalnes novada 
dome 2019. gada decembrī un mūsu 
novada dome šā gada janvārī pieņēma 
abpusēju lēmumu par vienota nova-
da izveidi. Ar šādu piedāvājumu mēs 
atbildām tā brīža kritērijiem, tādēļ šo 
priekšlikumu iesniedzām ATR komisi-
jai, taču mūs nesadzirdēja. Šāds pie-
dāvājums tika izteikts, jo infrastruktū-
ras, izglītības un vēl citās jomās mēs 
saredzējām perspektīvu attīstībai, ja 
tiek īstenota ATR. Arī no ģeogrāfiskā 
novietojuma Inčukalna novads līdz 
šim ir bijis kā Pierīgas administratīvā 
teritorija. Sigulda ir skaista pilsēta, un 
man nav nekas pret Siguldu, taču tur 
ir cita specifika, proti, viņu profils ir tū-
risms un atpūta, taču Inčukalna nova-
da teritorija un Vangažu pilsēta vairāk 
ir rūpnieciskā teritorija. Aicinājām ATR 
komisiju skatīties arī šādā griezumā, 
rosinot apvienot novadus, kuros ir rad-

niecīgas nodarbošanās, 
nevis pilnīgi pretēji 
virzieni. Protams, ka 
sadarbības punktus 
var meklēt vienmēr, 
taču, ja nav šīs 
līdzīgās nodarbo-
šanās, tad tam vaja-
dzīgs laiks, kapacitāte 
un līdzekļi.
Jau pirmajā mūsu un ATR komisi-
jas tikšanās reizē mums paziņoja, ka 
novadu veidošanā iepriekš noteiktie 
kritēriji netiks ņemti vērā, jo būs tikai 
politiskie lēmumi. Tādējādi darbs, ko 
mēs bijām darījuši, nevienam nebija 
vajadzīgs, jo neviens pat neieklausījās 
mūsu priekšlikumos.
Šobrīd iedzīvotājiem mēs nevaram pa-
skaidrot, kā tiks dalītas robežas, kur 
paliks atdalāmās pilsētas robeža. Arī 
pēc ATR likuma pieņemšanas VARAM 
neviens uz šo jautājumu mums nevar 
atbildēt, bet kā lai mēs saplānojam 
savus darbus par tālāko virzību un 
kādas atbildes mēs varam sniegt ie-
dzīvotājiem?
Mēs varam runāt par reformu, ja ir 
skaidri mērķi, kritēriji un redzējums. 
Piedāvājumam un priekšlikumiem jā-
būt saistošiem, ekonomiski pamato-
tiem un racionāli sagatavotiem.  Mēs 
gribam palikt vienots novads, lai ne-
tiek sagrauts, kas ir desmit gadus ko-
pīgi radīts. Ne jau emociju vai ambīciju 
dēļ mēs nevēlamies, lai mūs sadala.

Kāds bijis šis laiks kopš 
2009. gada reformas, kad Inču-
kalns tika apvienots ar Vangažu 
pilsētu?
Iepriekšējās reformas laikā tikām „ap-
precināti” un šo gadu laikā esam strā-
dājuši, optimizējuši komunālos pakal-
pojumus, esam plānojuši un strādāju-
ši, uz nākotni skatoties kopēji, nevis 
teritoriāli. Attīstot infrastruktūru un 
piesaistot Eiropas Savienības projek-
tu finansējumus, esam mēģinājuši at-
tīstīt novadu kopumā. Esam veidojuši 
vienotu tēlu un darījuši visu, lai iedzī-
votāji mūsu novadā justos labi, lai viņi 
saņemtu kvalitatīvus pakalpojumus, 
lai viņi justos droši un apkārt būtu 
sakārtota vide. Atļaušos teikt, ka pa 
šiem gadiem esam daudz pārveidojuši, 
kā arī esam atraduši daudz kopīga, jo 
ņemtas vērā katras teritorijas īpatnī-
bas, kas tika apvienotas. Protams, ka 
ir vēl pie kā strādāt, taču tas ir tikai 

laika jautājums. Iedzīvotāji noteikti at-
ceras, kā sākotnēji mums bija ar siltu-
ma jautājumiem, ar ūdensapgādi, ielu 
apgaismojumu un vidi. Pa šiem gadiem 
esam to sakārtojuši. Esam stiprinājuši 
mūsu kapitālsabiedrības gan finansiā-
li, gan materiāli. Ja mums tagad atkal 
viss būs jāatdala, tad tas juridiski un 
administratīvi būs ļoti grūti, jo uzņē-
mumiem ir saistības bankās, ir naudas 
plūsmas un arī kredīti. Sekas var būt 
tādas, ka uzņēmumi vairs nepastāvēs. 
Savukārt par pakalpojumiem iedzīvo-
tājiem, visticamāk, var nākties maksāt 
dārgāk.
Atceroties 2009. gadu, varu minēt, 
ka apvienoties neviens negribēja un 
no iedzīvotāju puses bija jūtama liela 
pretestība, taču pa šiem gadiem esam 
pieslīpējušies. Desmit gadi nav maz, 
un pa šiem gadiem viens otru esam 
iepazinuši un pieņēmuši, tādēļ uzska-
tu, ka mēs kā vienots novads varam 
iet tālāk, nevis piedzīvot, ka mūsu sa-
biedrību šķeļ.

Kādas ir izredzes, ka pēc mūsu 
novada sadalīšanas un pievie-
nošanas citiem novadiem jauna-
jās pašvaldībās tiks pārstāvētas 
mūsu iedzīvotāju intereses?
Iespēja, ka jaunizveidotā novadā Inču-
kalna pagasta vai Vangažu pilsētas 
administratīvā teritorija tiks pārstā-
vēta, ir kā veiksme loterijā. Ja rēķinām 
apaļos skaitļos, tad Inčukalna novadā 
ir 5500 balsstiesīgo iedzīvotāju, no 
kuriem 3300 ir Inčukalnā, bet 2200 – 
Vangažos. Ņemot vērā to, ka pašval-
dību vēlēšanās piedalās vidēji 55% 
no balsstiesīgajiem iedzīvotājiem, tad 
mums balsstiesīgo paliek uz pusi ma-
zāk. Ja tiksim pievienoti novadam, kur 
ir 28 000 iedzīvotāju, tad gandrīz ne-
maz nav izredžu mūsu pārstāvniecībai 
tikt jaunizveidotajās administratīva-
jās teritorijās. Lemšanā par Vangažu 
pilsētas un Inčukalna pagasta tālāko 
nākotni būs jāpaļaujas uz citu novadu 
ievēlētiem deputātiem. Tas ir sāpīgs 
punkts, ja nebūs neviena, kas paudīs 

viedokli un aizstāvēs mūsu iesāktos 
darbus, nemaz nerunājot par to, ka 
atbalstīs, jo „katram jau savs krekls ir 
tuvāks”. Un runa nav tikai par attīstību 
nākotnē, bet arī par to, kas mums jau ir 
radīts šobrīd, jo tas ir jākopj un jāuztur. 
Tas ir ikdienas darbs, kas prasa līdzek-
ļus un resursus, par kuru iegūšanu 
jaunajā novadā arī sākumā būs jāpa-
cīnās. Visiem zināms teiciens: kur trīs 
latvieši, tur piecas politiskās partijas. 
Pārstāvniecību nodrošināt nākamajā 
administratīvajā teritorijā ar šādu sa-
šķeltu kopienu būs grūti.

Kādēļ nolemts piesaistīt un 
algot zvērinātu advokātu Arti 
Stucku?
Mūsu izraudzītā advokāta pārstāvētās 
jomas ir pašvaldību tiesības un admi-
nistratīvās tiesības. Viņš gatavos pra-
sību iesniegšanai ST un arī pārstāvēs 
mūsu intereses tiesas procesa gaitā. 
Piesaistām zinošu zvērinātu advokātu, 
lai pieteikums ST tiktu ne tikai sagata-
vots, bet, balstoties uz iesniegtajiem 
materiāliem, ST ierosinātu arī lietu. 
Apstrādājamo dokumentu apjoms ir 
milzīgs, un tur nāk talkā mūsu juristi, 
kas palīdz sagatavot visus advokātam 
nepieciešamos materiālus.
Mūsu darbiniekiem pašlaik ir liela slo-
dze, jo paralēli ikdienas darbam jāga-
tavo dokumentācija ne tikai ST, bet arī 
dokumenti, ko paredz Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu likums. 
Likumā minēts, ka Inčukalna novadam 
līdz šā gada 1. oktobrim jāiesniedz 
VARAM visa informācija, kas nepiecie-
šama institūciju, finanšu resursu, man-
tas, kā arī tiesību un saistību pārdales 
apjomu apzināšanai, īstenojot ATR 
šajā administratīvajā teritorijā.
Atgādināšu, ka mēs esam unikāli, jo 
reforma paredz, ka Latvijā ir tikai trīs 
pašvaldības, kas tiek dalītas. Bez 
Inčukalna novada tāds ir vēl Aglonas 
novads un Limbažu novads.

Aila Ādamsone, n  
Inčukalna novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Sēdes protokols Nr. 8 Inčukalna 
novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 

2020.  gada 17. jūnijā
Par Sporta kompleksa darbību va-
saras periodā. Dome nolemj: slēgt 
Inčukalna novada Sporta kompleksu 
apmeklētājiem no 2020. gada 6. jūlija 
līdz 2020. gada 6. augustam.

Par Inčukalna novada domes 
2020. gada 19. februāra lēmuma 
(protokola Nr. 4, 6. §) „Par Inču-
kalna novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestāžu darbību 
2020. gada vasaras mēnešos” 
atcelšanu. Dome nolemj: 1. atcelt 
Inčukalna novada domes 2020. gada 
19. februāra lēmumu (protokols  
Nr. 4, 6. §) „Par Inčukalna novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbību 2020. gada vasaras 
mēnešos”; 2. uzdot pirmsskolas iz-
glītības iestādes „Minka” vadītājai 
un pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jancis” vadītājai informēt izglīto-
jamo vecākus par izglītības iestāžu 
darbību vasaras periodā.

Par detālplānojuma nekustama-
jam īpašumam „Rakari” Inčukalna 
pagastā, Inčukalna novadā, no-
došanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai. Dome 
nolemj: 1. nodot nekustamā īpa-
šuma „Rakari”, Inčukalna pagasts, 
Inčukalna novads, detālplānojuma 
projektu publiskajai apspriešanai 
un institūciju atzinumu saņemšanai; 
2. noteikt publiskās apspriešanas 
termiņu četras nedēļas no paziņoju-
ma publicēšanas dienas pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.incukalns.lv.

Par lokālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu nekustamajiem īpašu-
miem „Ūdensloki” un „Linuži”. 
Dome nolemj: 1. atļaut uzsākt lo-
kālplānojuma izstrādi nekustama-
jam īpašumam „Ūdensloki” Meža 
Mierā, Inčukalna pagastā, Inčukal-
na novadā, kadastra apzīmējums 
8064 008 0326, 0,2644 ha platībā 
un nekustamajam īpašumam „Linu-
ži” Meža Mierā, Inčukalna pagastā, 
Inčukalna novadā, kadastra apzī-
mējums 8064 008 0179, saskaņā 
ar darba uzdevumu Nr. LP20201 
(1. pielikums); 2. atcelt Inčukalna 

novada domes 2019. gada 20. feb-
ruāra lēmumu (sēdes protokols Nr. 2, 
22. §) „Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu” un Inčukalna novada 
būvvaldes 2019. gada 28. marta lē-
mumu Nr. 2019/2 „Par detālplānoju-
ma izstrādes robežām”.

Par nedzīvojamo telpu nomas 
līguma darbības termiņa paga-
rināšanu ar SIA „Daces Tuzikas 
ārsta prakse”. Dome nolemj: pa-
garināt starp SIA „Daces Tuzikas 
ārsta prakse” un Inčukalna novada 
domi 2010. gada 1. jūnijā noslēgtā 
nedzīvojamo telpu nomas līguma  
Nr. 100169/2010 darbības ter-
miņu no 2020. gada 1. jūnija līdz 
2025. gada 31. maijam, noslēdzot 
vienošanos pie nedzīvojamo telpu 
nomas līguma.

Par atkritumu apsaimniekošanas 
maksu Inčukalna novadā. Dome 
nolemj: 1. apstiprināt sadzīves atkri-
tumu maksu par sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrau-
šanu, šķirošanu un citām normatī-
vajos aktos noteiktajām darbībām –  
15,68 eiro par 1 m³, neieskaitot pie-
vienotās vērtības nodokli; 2. lēmums 
stājas spēkā ar 2020. gada 1. oktobri.

Par Inčukalna novada pašvaldī-
bas 2019. gada publiskā pārska-
ta apstiprināšanu. Dome nolemj: 
1. apstiprināt Inčukalna novada pa-
švaldības 2019. gada publisko pār-
skatu; 2. uzdot Inčukalna novada 
pašvaldības Sabiedrisko attiecību 
daļai nodrošināt publiskā pārskata 
pieejamību.

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

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 9 
Inčukalna novadā, Vangažos, Meža 

ielā 1, 2020. gada 6. jūlijā
Par atklāta konkursa izsludinā-
šanu. Dome nolemj: 1. apstiprināt 
atklāta konkursa nolikumu „Inču-
kalna pamatskolas direktora ama-

ta pretendentu atlases konkursa 
nolikums”; 2. izsludināt atklātu 
pretendentu konkursu uz Inčukalna 
pamatskolas direktora amatu; 3. iz-
veidot pretendentu atlases komisiju 
piecu locekļu sastāvā ar komisijas 
sekretāru: 3.1. komisijas priekšsēdē-
tājs – Pierīgas Izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes priekšnieks Oļģerts 
Lejnieks; 3.2. komisijas locekļi: 3.2.1. 
Pierīgas Izglītības, kultūras un spor-
ta pārvaldes galvenā speciāliste 
izglītības jautājumos Vija Tomiņa, 
3.2.2. Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Kvalitātes novērtēšanas 
departamenta direktors Rolands 
Ozols, 3.2.3. Inčukalna pamatskolas 
direktors Kaspars Kiris, 3.2.4. Inču-
kalna novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Ludmila Vorobjova; 3.3. ko-
misijas sekretārs, kas nav komisijas 
loceklis, – Juridiskās daļas juriskon-
sults personālvadības jautājumos. 

Par pieteikuma iesniegšanu Sa-
tversmes tiesā lietas ierosināšanai 
par Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma atbilstību 
Latvijas Republikas Satversmei. 
Dome nolemj: 1. sagatavot un vēr-
sties Latvijas Republikas Satver-
smes tiesā ar pieteikumu, lūdzot 
vērtēt Administratīvo teritoriju un 
apdzīvoto vietu likuma pielikuma 
32. un 36. punktā ietvertās normas, 
ciktāl tās paredz Vangažu pilsētas 
iekļaušanu Ropažu novadā un Inču-
kalna pagasta iekļaušanu Siguldas 
novadā, atzīšanu par neatbilstošu 
Latvijas Republikas Satversmes 1., 
101. pantam un Eiropas vietējo pa-
švaldību hartas 4. panta sestajai 
daļai un 5. pantam; 2. noteikt, ka 
pieteikuma Satversmes tiesai saga-
tavošanas laikā apstrīdamās tiesību 
normas un augstāka juridiska spēka 
normas, kuru atbilstība apstrīdamām 
tiesību normām tiek vērtēta, var tikt 
precizētas; 3. lēmuma 1. punkta iz-
pildei piesaistīt zvērinātu advokātu 
juridiskās palīdzības sniegšanai, slē-
dzot pakalpojuma līgumu; 4. naudas 
līdzekļus juridiskās palīdzības pakal-
pojumu samaksas segšanai piešķirt 
no Inčukalna novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, kas ieplānoti sa-
daļā „Pārējie citur neklasificētie vis-
pārēja rakstura transferti EKK2231”.

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI JŪNIJĀ

DARBA SLUDINĀJUMS

PAZIŅOJUMS

BŪVVALDES PAZIŅOJUMS

Paziņojums par detālplānojuma 
„Rakari” publisko apspriešanu

Inčukalna novada dome 2020. gada 
17. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (prot. 
Nr. 8, 14. §) „Par detālplānojuma 
nekustamajam īpašumam „Rakari” 
nodošanu publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai”. 
Materiāli pieejami Inčukalna nova-
da domes tīmekļvietnē www.incu-
kalns.lv, portālā www.geolatvija.lv 
un www.tapis.gov.lv, drukātā veidā 
pēc iepriekšēja pieraksta – Inčukalna 
novada pašvaldībā Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā.
Publiskās apspriešanas laiks no-
teikts no 2020. gada 1. jūlija līdz 
2020. gada 30. jūlijam. Publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 
2020. gada 16. jūlijā plkst. 17.00 
Meža ielā 1, Vangažos, Ceremoniju 
zālē.
Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus par izstrādāto detālplāno-
juma redakciju var sūtīt uz epasta 
adresi maija.berzina@incukalns.lv 
vai pa pastu Inčukalna novada paš 
valdībai Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
LV2141. 
Detālplānojumu izstrādā SIA 
„Damsijas”, tālr. 29103226. Saziņai 
ar Inčukalna novada teritorijas plā-
notāju – tālr. 62007232, mob. tālr. 
27343232.

Par lokālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu nekustamajiem īpašumiem 
„Ūdensloki” un „Linuži” Inčukalna 

novada teritorijas daļā, grozot Inču-
kalna novada teritorijas plānojumu

Inčukalna novada dome 2020. gada 
17. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (prot. 
Nr. 8, 15. §) „Par lokālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu nekustamajiem 
īpašumiem „Ūdensloki” un „Linuži””. 
Lokālplānojuma mērķis ir nekus-
tamā īpašuma „Ūdensloki”, ze-
mes vienības kadastra apzīmējums 
80640080326, zemes vienības robe-
žās veikt grozījumus spēkā esošajā 
Inčukalna novada teritorijas plāno-
jumā, mainot atļauto teritorijas iz-
mantošanu no meža teritorijas (M) 
uz savrupmāju apbūves teritoriju 
(DzS) un izveidot pie nekustamajiem 
īpašumiem „Ūdensloki” un „Linuži” 
kopīgu mājas ceļa pieslēgumu no 
valsts autoceļa. 
Par lokālplānojuma izstrādes vadī-
tāju apstiprināta Inčukalna novada 
domes teritorijas plānotāja. Infor-
māciju par lokālplānojuma izstrādi 
interesenti var saņemt, sazinoties 
ar lokālplānojuma izstrādes vadītā-
ju, tālr. 62007232, epasta adrese 
maija.berzina@incukalns.lv, kā arī 
sekojot līdzi informācijai pašvaldības 
tīmekļvietnē www.incukalns.lv un 
www.tapis.gov.lv.

Inčukalna novada dome izsludina pieteikšanos uz Inčukalna pamatskolas 
direktora/es amatu 

(viena vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem(ēm)
Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes: 
•	 augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība un apgūta akreditēta 

programma pedagoģijā ar nepieciešamo kvalifikāciju atbilstoši Izglītības likumā 
un Ministru kabineta noteikumos norādītajam par pedagogiem nepieciešamo 
izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences 
pilnveides kārtību;

•	 valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma 
prasībām; 

•	 vismaz piecu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības va-
dības darbā;

•	 labas komunikācijas, valodas, publiskās runas un sadarbības prasmes, psiholo-
ģiskā noturība stresa situācijā; 

•	 vismaz vienas svešvalodas prasmes sarunvalodas līmenī;
•	 prasmes strādāt ar informācijas tehnoloģijām; 
•	 zināšanas un prasmes vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
•	 zināšanas un prasmes izglītības satura un attīstības jautājumos; 
•	 vēlama pieredze projektu vadīšanā un autovadītāja tiesības.

Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz šādi dokumenti:
•	 motivācijas vēstule; 
•	 izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jāņem līdzi uz interviju); 
•	 pamatskolas attīstības koncepcija (līdz divām A4 lapām datorrakstā); 
•	 dzīves un darba apraksts (CV);
•	 apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību 

aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu.
Papildus pretendents var iesniegt:
•	 pēdējo trīs gadu tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
•	 ieteikuma vēstules;
•	 citus dokumentus, kurus pretendents uzskata par nepieciešamiem.

Atalgojums bruto – 1305 eiro. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Inčukalna nova-
da pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv. 
Pieteikumu var sūtīt elektroniski uz epasta adresi dome@incukalns.lv (ar norādi 
„Konkursam uz Inčukalna pamatskolas direktora/es amatu"), pa pastu (adrese: 
Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna 
novads, LV2141) vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes kancelejā Atmo-
das ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, līdz 2020. gada 31. jūlijam plkst. 14.00. 
Tālruņi uzziņām: 67977278, 67977310.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plā-
nošanas likuma 25. pantu un Minis-
tru kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par 
pašvaldību teritorijas attīstības plā-
nošanas dokumentiem” 91. punktu 
Inčukalna novada dome paziņo, ka 
2020. gada 15. jūlijā domes sēdē ir 
pieņemts lēmums (protokola Nr. 10, 
14. §) „Par lokālplānojuma nekusta-
majam īpašumam „Jauda 2” Gaujā, 
Inčukalna pagastā, Inčukalna nova-
dā, grozot teritorijas plānojumu, ap-

stiprināšanu” ar mērķi daļēji grozīt 
Inčukalna novada teritorijas plāno-
jumā 2013.–2024. gadam noteikto 
funkcionālo zonējumu zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 8064 007 
0322 no publiskās apbūves teritorijas 
(P) uz rūpnieciskās apbūves teritoriju 
(R2). 
Apstiprināti Inčukalna novada saisto-
šie noteikumi Nr. 15/2020 „Lokālplā-
nojums nekustamajā īpašumā „Jau-
da 2" Inčukalna pagastā, Inčukalna 
novadā, kas groza Inčukalna novada 

teritorijas plānojuma 2013.2024. ga-
dam teritorijas izmantošanas un ap-
būves noteikumus un grafisko daļu".
Ar apstiprināto lokālplānojumu un 
saistošajiem noteikumiem var iepazī-
ties valsts vienotajā ģeotelpiskās in-
formācijas portālā www.geolatvija.lv  
un Inčukalna novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.incukalns.lv,  
kā arī izdrukātā veidā Inčukalna 
novada pašvaldības Klientu ap-
kalpošanas centrā Atmodas ielā 4,  
Inčukalnā.

Par lokālplānojuma teritorijā „Jauda-2” Gaujā, Inčukalna novadā, 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu
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Atsaucoties uz saņemto Inčukalna no-
vada iedzīvotāju vēstuli, kurā paustas 
bažas par darbiem sērskābā gudrona 
dīķu teritorijās un to ietekmi uz dzera-
mā ūdens kvalitāti, 9. jūlijā Valsts vides 
dienests (VVD) aicināja Inčukalna nova-
da iedzīvotājus uz tikšanos, lai iepazīs-
tinātu ar aktualitātēm sērskābā gudrona 
dīķu sanācijā.

Uz tikšanos Inčukalna Tautas namā 
pulcējās ap 30 cilvēku, bet uz Ziemeļu 
dīķa un Dienvidu dīķa apskati jau de-
vās krietni mazāks interesentu pulks. 
Tikšanās laikā VVD projekta ievieša-
nas grupas vadītāja Inese Tiļļa atzīmē-
ja, ka ir pagājuši jau 50 gadi kopš laika, 
kad meža vidū tapa sērskābā gudrona 
dīķis, un varam tikai minēt, kāds posts 
šajā laikā videi ir nodarīts. Tāpat viņa 
iepazīstināja ar Ziemeļu sērskābā 
gudrona dīķa sanācijas aktualitātēm, 
uzsverot, ka šajā objektā visi darbi ir 
pabeigti – teritorija ir attīrīta no bīs-
tamiem atkritumiem, kā arī novērsta 
piesārņojuma turpmāka izplatīšanās 
no piesārņojuma avota.
Lai uzlabotu pazemes ūdens kvalitāti 
bīstamo atkritumu izgāztuvei piegu-
lošajā teritorijā, ir izbūvēta tehniski 
komplicēta pazemes ūdeņu sanācijas 
sistēma, pa kuru izsūknēti un nogādā-
ti attīrīšanai vairāk nekā 100 tūkstoši 
kubikmetru piesārņotā ūdens. Lai no-
robežotu Ziemeļu dīķa teritoriju no ap-
kārtējās vides, pa perimetru ir izbūvēta 
aptuveni puskilometru gara rievsiena 
un veikta teritorijas pārklāšana ar re-
kultivācijas pārsegu, droši noslēdzot 
teritoriju no apkārtējās vides ietek-
mes. Visu sanācijas darbu laikā Zieme-
ļu dīķa teritorijā atbilstoši izstrādāta-
jai vides monitoringa programmai tika 
veikts regulārs vides kvalitātes moni-
torings. Lai nodrošinātu nepārtrauktu 
vides kvalitātes uzraudzību pēc darbu 

noslēgšanās, izveidota pēcsanācijas 
monitoringa sistēma.
Šobrīd turpinās Inčukalna Dienvidu 
sērskābā gudrona dīķa sanācijas dar-
bi. Dienvidu dīķī no sērskābā gudrona 
ir pilnībā atbrīvota dīķa rietumu daļa 
(ar dambi Dienvidu dīķis ir sadalīts 
divās daļās), savukārt austrumu daļā 
notikusi pamatnes paraugošana un 
saņemti pirmie analīžu rezultāti, kas 
atbilstoši kritērijiem apliecina, ka pa-
matne ir sasniegta. Dienvidu dīķa rie-
tumu daļā intensīvi norit pamatnes 
homogenizācija un neitralizācija, kas 
secīgi ir nākamā darbība pēc sērskābā 
gudrona izrakšanas. Vienlaikus turpi-
nās izraktā sērskābā gudrona sagata-
vošana sekundārajā kurināmajā un tā 
nogādāšana uz SIA „Schwenk Latvija” 
ražotni Brocēnos. Šos darbus plānots 
pabeigt līdz šā gada beigām.
Sanākušie Inčukalna novada iedzī-
votāji pauda bažas, ka viss piesārņo-
jums tomēr netiek likvidēts un tas, 
kas zemē jau ir iesūcies, turpina savu 
virzību uz Gaujas upes pusi. Tādējādi 
tiekot piesārņoti pazemes ūdeņi un 
iedzīvotāji nevarot būt droši par to, ka 
viņu dzeramais ūdens ir tīrs. Iedzīvo-
tāji raizējas, ka Gaujas upes tuvumā, 
iespējams, pietiekamā daudzumā nav 
izvietoti pazemes ūdeņu monitoringa 
urbumi. 
VVD ģenerāldirektores vietniece Aina 
Stašāne skaidroja, ka abu gudrona 
dīķu ietekmes areālā ir izveidoti vai-
rāki pazemes ūdeņu monitoringa da-
žādu līmeņu urbumi. Šobrīd monito-
ringa dati no urbumiem vietām liecina 
par piesārņojošo vielu koncentrācijas 
samazināšanos, bet dažām vielām 
rezultāti ir svārstīgi. Ņemot vērā, ka, 
īstenojot projekta aktivitātes, ir noti-
kusi iejaukšanās dabiskajos procesos, 
sagaidāms, ka pēc kāda laika rādījumi 
stabilizēsies.

Valsts vides dienests Inčukalna novada iedzīvotājus iepazīstina 
ar norisēm sērskābā gudrona dīķu teritorijās

Šobrīd monitoringa urbumi, kā to pie-
ļauj šis projekts, ir veikti „Latvijas 
Valsts mežu” teritorijā, jo projekts 
nepieļauj šādu urbumu veikšanu pri-
vātās teritorijās. Kā norādīja VVD 
pārstāvji, ir apzināti VSIA „Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” rīcībā esošie urbumi, lai pa-
pildinātu datu kopu. Patlaban VVD 
aicina iedzīvotājus, kuri abu gudrona 
dīķu ietekmes areālā ir veikuši ūdens 
testēšanu, dalīties ar iegūto analīžu 
rezultātiem ne tikai ar VVD, bet arī ar 
kaimiņiem, lai visiem interesentiem 
būtu pieejama informācija par ūdens 
kvalitāti. Tikai tad, kad VVD būs sa-
ņēmis konkrētus ūdens analīžu rezul-
tātus un būs veicis to novērtēšanu, 
VVD varēs novērtēt, vai piesārņojums 
saistīts ar gudrona dīķiem vai citiem 
piesārņojošiem objektiem, kas atro-
das apkārtnē.
VVD vērsa iedzīvotāju uzmanību uz to, 
ka, īstenojot Ziemeļu dīķa un Dienvidu 
dīķa sanāciju, projekta mērķis ir likvi-
dēt piesārņojuma avotu. „Ir jāapzinās, 
ka šī ir ļoti piesārņota teritorija. Tāpēc 

pat tad, kad šīs vietas piesārņojuma 
avots būs likvidēts, smiltis šajā vietā 
nebūs tik tīras kā bērnu rotaļu lauku-
ma smilškastē,” skaidroja VVD ģene-
rāldirektores vietniece.
Inčukalna novada būvvaldes vadītājs 
Mārtiņš Hofmanis uzskata, ka šobrīd 
ir darīts daudz un arī turpmāk vēl var 
darīt, lai likvidētu sērskābā gudrona 
dīķu radīto vides piesārņojumu. „Par 
laimi, šo dīķu areālam tuvumā nav 
daudz apbūves zemesgabalu, taču 
būvvalde no savas puses iedzīvotā-
jus, kuri vēlēsies celt ēku tuvu šim 
areālam, informēs par iespēju pašiem 
veikt pazemes ūdens analīzes, lai 
pārliecinātos par tā atbilstību dzera-
mā ūdens kvalitātei,” pauda būvval-
des vadītājs, aicinot iedzīvotājus 
novērtēt to, kas šobrīd jau ir izdarīts 
abos gudrona dīķos, lai tiktu mazi-
nāts vides piesārņojums. 
Sanācijas darbu gaitā divas reizes gadā 
tiek veikts virszemes ūdens, pazemes 
ūdens un notekūdeņu monitorings, kā 
arī gaisa kvalitātes monitorings, bet 
regulāri tiek veikti sēra dioksīda mē-

rījumi gaisā un atkritumu monitorings. 
Tāpat VVD akcentēja, ka monitorings 
Ziemeļu un Dienvidu gudrona dīķa ap-
kārtnē tiks veikts vēl 30 gadus, lai vēr-
tētu ieguvumus no paveiktajiem dar-
biem, un, ja uz to norādīs monitoringa 
rezultāti, tiks vērtēta nepieciešamība 
īstenot papildu aktivitātes nākotnē, 
bet jau citas projekta kārtas ietvaros. 
Projektu „Vēsturiski piesārņoto vie-
tu „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” 
sanācija, II posms” īsteno VVD, darbus 
veic PS „Inčukalns eko”.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteo-
roloģijas centrs uztur Piesārņoto un 
potenciāli piesārņoto vietu reģistru 
Latvijā. Šajā reģistrā ir apkopota in-
formācija par vairāk nekā 3500 vietām 
visā Latvijā. Aplūkojot šo reģistru, re-
dzams, ka Inčukalna novadā bez Zie-
meļu un Dienvidu sērskābā gudrona 
dīķa ir arī citas piesārņotas vai poten-
ciāli piesārņotas vietas.

Aila Ādamsone,n   
Inčukalna novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Jūlija sākumā Ādažu vidusskolas sā-
kumskolā, piedaloties arī izglītības 
un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai, 
tika prezentēta Latvijas uzņēmuma SIA 
„Baltijas Elektro sabiedrība” sadarbībā 
ar Ādažu novada pašvaldību skolā uz-
stādītā Latvijā pirmā digitālā ķermeņa 
temperatūras mērīšanas ierīce, kas ļaus 
savlaicīgāk identificēt skolēnus un sko-
las personālu ar saslimšanas pazīmēm.

Idejas īstenotāji akcentē, ka šova-
sar Ādažu vidusskolas sākumsko-
lā notiks vairākas bērnu vasaras 
nometnes, tādēļ šis būs labs laiks, 
lai testētu ierīces darbību. Iekārta 
darbojas attālināti bez saskarsmes 
ar cilvēkiem, un tā pielāgota lielas 
cilvēku plūsmas ķermeņa tempera-
tūras noteikšanai, viņiem ienākot 
skolā. Konstatējot paaugstinātu 
temperatūru, iekārta signalizēs 
skolas administratoram, kurš tālāk 
rīkosies atbilstoši izstrādātai pro-
cedūrai.
Iekārta nodrošina termogrāfisko 

mērījumu ar sertificētu precizitāti 
līdz pat 0,1 grādam. Tā sastāv no di-
vām atšķirīgām kamerām – termo-
kameras un optiskās kameras, kas 
darbojas sinerģiski. Tehnoloģijas 
ļauj arī rediģēt video, ja seja, piemē-
ram, ir aizsegta. Līdzīgas iekārtas 
kopš pandēmijas sākuma darbojas 
publiskās ēkās daudzviet Eiropas 
valstīs.
„Baltijas Elektro sabiedrības” val-
des loceklis Edgars Bergholcs 
uzsver: lai gan jaunais vīruss ir ie-
robežots, ir skaidrs, ka vēl pastāv 
augsti risku faktori, tāpēc, vadoties 
pēc ārvalstu pieredzes, temperatū-
ras automātiskās mērīšanas ierī-
ces ir veiksmīgs veselības drošības 
risinājums, kā pasargāt citam citu 
no inficēšanās riskiem konkrētajā 
iestādē. Ādažu vidusskolas direk-
tors Česlavs Batņa bilst, ka jaunais 
vīruss ir aktualizējis jautājumu par 
to, kā pasargāt veselos cilvēkus no 
apslimušajiem. Skolās bieži nākas 
saskarties, ka vecāki savus bērnus 

palaiž uz mācību iestādi apslimu-
šus.
Jaunās iekārtas prezentācijas pa-
sākumu Ādažu vidusskolas sā-
kumskolā apmeklēja arī pārstāvji 
no Inčukalna novada – Vangažu vi-
dusskolas direktore Indra Kalniņa 
un pirmsskolas izglītības iestādes 
(PII) „Jancis” vadītāja Kadrija Ja-
nisele. PII „Jancis” vadītāja piekrīt 
E. Bergholca teiktajam, ka tempe-
ratūras automātiskās mērīšanas ie-
rīce ir veiksmīgs veselības drošības 
risinājums, kā pasargāt citam citu 
no inficēšanās riskiem konkrētajā 
iestādē. „Tas varētu būt viens no 
mūsu nākotnes izaicinājumiem. At-
zinīgi novērtēju to, ka vecāki ar sa-
vām idejām un darbu atbalsta sko-
lu, piedāvājot izmēģināt skolas vidē 
dažādas inovatīvas tehnoloģijas. 
Saprotu, ka iekārtas uzstādīšana iz-
glītības iestādēs izmaksātu dārgi –  
daudzi to nesaprastu un daudzas 
pašvaldības to nemaz nevarētu 
atļauties. Piemēram, Vangažu PII 

Šovasar Ādažu vidusskolas sākumskolā testa režīmā 
pārbauda digitālo ķermeņa temperatūras mērīšanas ierīci

„Jancis” ir piecas ieejas iestādē. Do-
māju, ka ir arī vienkāršāki un lētāki 
risinājumi temperatūras mērīšanai 
izglītības iestādēs,” saka K. Jani-
sele.
Tam, ka bieži vien bērni tiek palaisti 
apslimuši uz skolu, piekrīt arī Van-
gažu vidusskolas direktore Indra 
Kalniņa. Viņasprāt, šāda digitāla 
ķermeņa mērīšanas ierīce ir laba un 
tāda būtu vēlama izglītības iestādē, 
lai apslimušais bērns savlaicīgi tik-
tu nošķirts no pārējiem. „Tomēr arī 
saprotu, ka cilvēki, kuri nestrādā un 

nav saistīti ar skolu vai bērnudārzu, 
šādas iekārtas iegādāšanās un uz-
stādīšanas nepieciešamību varētu 
nesaprast,” pauda I. Kalniņa.
Uzņēmuma „Baltijas Elektro sabied-
rība” pārstāvis informē, ka atkarībā 
no iekārtas montāžas, uzstādīšanas 
un programmatūras sarežģītības 
kopējās izmaksas lēšamas apmērā 
līdz 20 000 eiro.

Aila Ādamsone,n   
Inčukalna novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste
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Inčukalna novada pašvaldība 
šovasar skolēniem nodrošina 17 darbavietas
Inčukalna novada pašvaldība arī šogad 
piedalās Nodarbinātības valsts aģen-
tūras (NVA) īstenotajā pasākumā „No-
darbinātības pasākumi vasaras brīv-
laikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionā-
lās izglītības iestādēs”, šīs vasaras 
jūlijā un augustā nodrošinot skolēnus 
ar 17 darbavietām. Uz šīm darbavie-
tām varēja pieteikties skolēni vecumā 
no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri 
iegūst izglītību vispārējās, speciālās 
vai profesionālās izglītības iestādēs.

Inčukalna novada domes projektu 
vadītāja Margita Līce stāsta, ka bēr-
nu un viņu vecāku interese par iespē-
ju nodarbināt skolēnus vasaras divos 
mēnešos bija ļoti liela, taču saņemto 
skolēnu pieteikumu skaits bija lī-
dzīgs kā citos gados. „Diemžēl vis-
iem bērniem darbavietas netiks no-
drošinātas, jo šogad ir daudz mazāks 
darbavietu skaits nekā iepriekšējos 
gados. NVA Siguldas filiālē pagāju-
šajā gadā kopumā Rīgas reģionam 
bija reģistrētas 169 darbavietas, bet 
šogad tikai 115,” norāda M. Līce.
Covid19 izplatības dēļ NVA aprīlī 
informēja, ka šovasar nodarbinātības 
pasākums skolēniem nenotiks, taču 
jūnijā tika izziņots, ka skolēni tomēr 
var pieteikties darbavietām. M. Līce 
domā, ka šī situācija ietekmēja sko-
lēnu nodarbinātības pasākuma nori-

si, jo nācās ļoti ātri reaģēt, pārplā-
nojot darbus un nodrošinot katram 
skolēnam darbu vadītāju. 
Šogad jūlijā Inčukalna novada bib-
liotēkā strādā Inčukalna pamatsko-
las 9. klasi beigusī skolniece Keita 
Pļasunova. Viņa ir pārliecina, ka 
šāds vasaras darbs ir lielisks jaunas 
pieredzes iegūšanas veids. Pirmajās 
dienās viņai uzticētie darbi bibliotēkā 
bija grāmatu sakārtošana plauktos 
alfabēta secībā un lasītāju nodoto 
grāmatu dezinfekcija. 
Keitai šī nav pirmā reize, kad vasarā 
strādā. Pirmā darba pieredze viņai 
bijusi pagājušā gada vasarā, kad 
Siguldā strādāja par dārznieci. Viņa 
ir pārliecināta, ka jauniešiem vasarā 
sevi vajag nodarbināt, jo tā ir iespē-
ja gan nopelnīt, gan iemācīties kaut 
ko jaunu. Keita ir priecīga, ka jūlijā 
var strādāt bibliotēkā, jo šobrīd 
daudziem ir grūtības atrast darbu. 
Arī viņas klasesbiedrenei izdevies 
atrast darbu, un viņa Inčukalna bib-
liotēkā strādās augustā. Savukārt 
atskatoties uz nupat aizvadīto iz-
laidumu, Keita nespēj slēpt sajūsmu 
par piedzīvoto. „Mums bija sarūpēti 
īsti svētki. Šķita, ka uzmanība bija 
pievērsta tikai un vienīgi mums –  
absolventiem. Lai arī vecāku nebi-
ja klāt, viņi bija mums sarūpējuši 
videoapsveikumu. Man ļoti patika 
mūsu izlaidums,” saka Keita, kura 

savu nākotni vēlas saistīt ar pasā-
kumu organizēšanu. 
Iespēju vasarā vienu mēnesi strādāt 
Vangažu bibliotēkā jau otro gadu 
izmanto Vangažu vidusskolas skol-
niece Katrina Kaļeņikova, kura šo-
gad pabeigusi 12. klasi. No viņas kla-
sesbiedriem daudzi jau mācību gada 
laikā strādājuši dažādos darbos, 
spējot apvienot mācības ar darbu, 
taču Katrina izvēlējās mācību gadu 
veltīt tikai mācībām, strādāšanai 
atvēlot vasaru. Viņa min, ka darbu 
bibliotēkā izvēlējusies tādēļ, ka to 
ir viegli apvienot ar hobijiem. „Man 
ļoti patīk bibliotēkā, jo pašai patīk 
lasīt grāmatas. Šī ir man piemērota 
vieta,” saka jauniete, piebilstot, ka 
viņas vaļasprieki ir lasīt grāmatas, 
mācīties valodas un dejot.
Pagājušā gada vasarā Katrina bib-
liotēkā kārtoja plauktus, šķiroja 
grāmatas un žurnālus, kā arī dažreiz 
mēdza palīdzēt bibliotēkas apmeklē-
tājiem. Tāpat šogad lielākoties dar-
bi saistīti ar grāmatu šķirošanu un 
grāmatplauktu tīrīšanu, kā arī tiek 
palīdzēts citos darbiņos. „Tā kā man 
patīk, ja mājās ir kārtība un tīrība, 
bibliotēkas grāmatplauktu tīrīšana 
man nesagādā nekādas problēmas,” 
bilst Katrina.

Aila Ādamsone, n  
Inčukalna novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ir atkal vasara savā plaukumā, sko-
las bērni vaļojas pelnītajā brīvdienu 
atpūtā, arī daudzi pirmsskolas izglī-
tības iestādes (PII) „Minka” audzēkņi 
līksmi bauda vasaras priekus. Tikmēr 
mēs turpinām darbu ierastajā ikdienas 
režīmā.

Atskatoties nesenajā pagātnē, tikai 
pirms pāris mēnešiem ārkārtējās 
situācijas laiks bija pārbaudījums 
mums visiem, jo līdz šim šāda situā-
cija nebija pieredzēta. Tā lika mums 
sapurināties un izmantot dīkstā-
ves laiku dažādu neiespētu darbu 
veikšanai un ikgadējo atvaļinājumu 
izmantošanai. Darbs iestādē ne uz 
mirkli neapstājās. Strādājām de-
žūrgrupu režīmā, nodrošinot strā-
dājošo vecāku bērnu pieskatīšanu. 
Priecājamies, ka ārkārtējā situācija ir 
atcelta un iestāde ir atsākusi darbu 
ierastajā režīmā. Ļoti aktīvs un dar-
bīgs pēc ierobežojumu atcelšanas 
bijis jūnijs un jūlijs. 
 Jūnijs – pirmais vasaras mēnesis, 
un šis laiks atspoguļojās arī iestā-
des darba režīmā. Nozīmīgākais šī 
mēneša pasākums bija vasaras saul-
grieži – bērni gāja rotaļās, cienājās ar 
sieru un pīrādziņiem, skolotājas ie-
saistīja bērnus dažādās aktivitātēs, 
kas saistītas ar saulgriežu rituāliem.
Jūlijs savukārt bija izlaidumu mēne-
sis: „Minkā” bērni atvadas no bēr-

nudārza teica 3. jūlijā, bet filiāles 
„Lapsiņa” audzēkņi – 17. jūlijā. Šo-
gad bērnudārza durvis pēdējo reizi 
vēra krietns bērnu pulciņš. Uz skolas 
1. klasi un sešgadīgo pirmsskolas 
grupiņu aizgāja 39 audzēkņi. Izlai-
dums „Minkā” tika svinēts īpašā gai-
sotnē bez vecākiem un ciemiņiem –  
uzpostā svinību zālē. Jaunāko gru-
piņu audzēkņi absolventus priecēja 
ar koncertu, savukārt grupu skolo-
tājas savus audzēkņus izšūpoja un 
uz atvadām katram veltīja ceļa vār-
dus. Iestādes vadītāja un metodiķe 
bija sagatavojušas bērniem mazus 
pārbaudes uzdevumus, ar ko bērni 
izcili tika galā un rezultātā saņēma 
„Minkas” beigšanas apliecību un 
savu pirmo lasāmgrāmatu. Noslēgu-
mā bērni kopā ar dažādiem pasaku 
varoņiem izklaidējās bērnu disenītē 
un vēlāk mielojās svētku pusdienās. 
Arī filiāles „Lapsiņa” bērni tradicio-
nāli no savas iestādes atvadījās pēc 
īpaši sagatavota scenārija un saņē-
ma „Minkas” beigšanas apliecību un 
dāvanas.
Paldies visiem, kuri atrada laiku 
iesaistīties teritorijas un iestādes 
uzpošanā un noformēšanā, priekšne-
sumu sagatavošanā, svētku pasāku-
mu norisē, bet visu to labāko vēlam 
vecākiem, kuru bērni savas izglītības 
gaitas turpinās citā izglītības iestā-
dē. Lai izdodas!

Vasaras raibumiņi „Minkā”

Ikdienas spraigajā ritmā neaizmir-
stam runāt arī par drošības jautāju-
miem. 8. jūlijā PII „Minka” ciemojās 
uzraugošais ugunsdzēsības inspek-
tors Juris Pētersons, lai pārbaudītu 
iestādes atbilstību ugunsdrošības 
noteikumiem. Viņš vēlējās tikties arī 
ar grupiņu bērniem un darbiniekiem, 
lai parādītu, kā pareizi darboties ar 
ugunsdzēšamo aparātu. Inspektors 
izstāstīja, kas  jāzina par ugunsgrēku 
un kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. 
Darbinieki varēja praksē izmēģināt 
ugunsdzēšamo aparātu un nodzēst 

improvizētu ugunskuru. Bērni visu 
procesu vēroja no malas un uzmun-
drināja savas skolotājas ar aplau-
siem.
Augusts tiks aizvadīts, vairāk pievēr-
šoties sporta aktivitātēm brīvā dabā, 
smeļoties spēkus un saules enerģiju 
jaunam darba cēlienam. Savukārt 
4. augustā no plkst. 8.00 līdz 18.00 
„Minkā” kopā tiks aicināti vecāki uz 
jauno bērnu uzņemšanas dienu. Būs 
iespēja iepazīties ar iestādi, ielūko-
ties bērnu jaunajās grupu telpās, no-
slēgt līgumus. 

Vēlamies atgādināt, ka „Minka” ar 
filiāli „Lapsiņa” strādā visu vasaru 
bez pārtraukuma. Līdz 20. augustam 
mūsu kolektīvam ir piepulcējušies 
arī Inčukalna pamatskolas divu seš-
gadīgo grupiņu audzēkņi. Bet tra-
dicionālo Zinības dienas pasākumu 
organizēsim 1. septembrī no plkst. 
9.00 līdz 10.00 savā lokā bez vecā-
kiem un ciemiņiem. Informācija par 
norisēm „Minkā” ir pieejama iestādes 
tīmekļvietnē www.pii-minka.lv.

PII „Minka” vadības komanda n  
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Inčukalna novadā pabeigta pro-
jekta „Aprīkojuma iegāde Vanga-
žu Kultūras nama pašdarbības ko-
lektīvu darbības nodrošināšanai”  
(Nr. 19-04-AL32-A019.2202-000005) 
realizācija. Ir sasniegts projekta mēr-
ķis – nodrošināt divpadsmit Vangažu 
Kultūras nama pašdarbības kolektī-
viem pilnvērtīgu mēģinājumu procesu 
un uzstāšanās reizes, iegādājoties 
pārvietojamu kompozītmateriāla grī-
das segumu un pārvietojamus spogu-
ļus. 

Risinājums par pārvietojamiem ele-
mentiem izvēlēts, lai pilnvērtīgi va-
rētu izmantot kultūras nama telpas 
un tiktu sniegts labums pēc iespējas 
vairāk interesentiem, tostarp rīkojot 
liela mēroga pasākumus, kuros tiek 
iesaistīti dalībnieki no Rīgas rajona 
lauku attīstības biedrības pārējās 
darbības teritorijas.
Vangažu Kultūras nama vadītāja 
Inguna Zirne par spoguļu iegādi, 
kas bija pēdējā projekta aktivitāte, 
saka: „SIA „Honey Design” izgata-
votie spoguļi ir viegli pārvietojami, 
funkcionāli un eleganti savā vien-
kāršībā. Pateicoties tam, ka spoguļi 
ir pārvietojami, tos būs iespēja pie-
lietot arī izstāžu zālē un Vangažu 
Kultūras nama vestibilā, radot pla-
šuma sajūtu.
Vangažu Kultūras namā darbojas  
12 pašvaldības kolektīvi: vidējās pa-
audzes deju kolektīvs „Augšup”, es-
trādes deju grupa „Ciprese”, dažādi 
ukraiņu, baltkrievu, krievu ansambļi, 
kā arī bērnu vokālās un deju grupas. 
Līdz šim Vangažu Kultūras namā 
mēģinājumu telpās nebija spoguļu, 
kā arī šajās telpās nav iespējas uz-
stādīt stacionārus sienas spoguļus, 
taču dejotājiem mācību procesā ir 
nepieciešams redzēt sevi un savas 
kļūdas. Tāpēc piemērotākais risinā-
jums ir pārvietojami spoguļi, kurus 
pēc nepieciešamības būs iespējams 
izmantot nodarbību procesā.”
Pirms tam iegādātā pārvietojamā 
deju grīda ir iemēģināta, bet vēl gai-

Realizēts projekts „Aprīkojuma iegāde Vangažu Kultūras 
nama pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai” 

da to brīdi, kad atkal pašdarbnieki 
varēs pulcēties plašākos pasāku-
mos un sniegt prieku sev un skatītā-
jiem līksmos un sirsnīgos koncertos.
Projektu 90% apmērā līdzfinansē 
Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonds lauku attīstī-

bai. Projekta kopējās izmaksas ir 
3315,00 eiro, no kuriem publiskais 
līdzfinansējums ir 2983,50 eiro.

Margita Līce, n   
Inčukalna novada domes 

projektu vadītāja 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Lai arī aktīvā sezona mākslinieciska-
jiem kolektīviem vasarā ir noslēgusies, 
jūlijā Vangažu Kultūras nama kolektī-
viem un arī Vangažu vidusskolas deju 
grupai „Kolibri” bija iespēja izbaudīt 
filmēšanās procesu. 

Televīzijas raidījuma „Dzirdi balsis 
ar Kārli Kazāku” veidotāju uzrunāti, 
Vangažu ukraiņu biedrības ansamblis 
„Jatraņ” un Vangažu vidusskolas deju 
grupa „Kolibri” piedalījās šī raidījuma 
trešās sezonas sēriju tapšanā. Raidī-
juma trešā sezona būs veltīta mazā-
kumtautībām Latvijā, lai iepazītu to 
kultūru, uzzinātu, kā tās ir iedzīvoju-
šās Latvijā un satiktu interesantus, 
košus to pārstāvjus. Šajā reizē dziedā-
tāja un komponista Kārļa Kazāka daiļ-
rade ies roku rokā ar katras mazākum-
tautības mūziķiem. Jaunajā sezonā 
plānotas sešas sērijas un katra no tām 
būs veltīta savai kultūrai – lībiešiem, 
ebrejiem, romiem, poļiem, ukraiņiem, 
gruzīniem/vāciešiem (atkarībā no pie-
ejamās informācijas daudzuma). Van-
gažu Kultūras nams lepojas, ka šajā 
projektā piedalās ukraiņu biedrības 
ansamblis „Jatraņ” un Vangažu vidus-
skolas deju grupa „Kolibri”, izstāstot, 
izrādot, izdziedot un izdejojot savas 

kultūras vērtības. Jaunās sezonas 
sērijas būs skatāmas LTV1 rudenī. Arī 
šoreiz, līdzīgi kā pirmajās divās rai-
dījuma sezonās, Kārlis Kazāks radīs 
oriģināldziesmu ar raidījuma sērijās 
aplūkoto kultūru iezīmēm.  
Savukārt, lai parādītu, kādi ir augst-
skolu lektoru vaļasprieki un nodar-
bošanās ārpus lekcijām, Vangažu 
Kultūras nama vokālais ansamblis 
„Kaprīze” 6. jūlijā piedalījās biznesa 
augstskolas „Turība” video filmēšanā, 
atbalstot vienu no dziedātājām un 
ansambļa vadītāju Janu Bunkus. Gan 
Jana, gan pārējās „Kaprīzes” meitenes 
dzied jau ilgus gadus – tas ir ne tikai 
hobijs, bet arī sirdslieta. Dziesmas un 
mūzika vieno visas ansambļa dziedā-
tājas. Video tapšanā kopā ar „Kaprīzi” 
piedalījās biznesa augstskolas „Turī-
ba” Attīstības nodaļas vadītāja Marta 
Kive, augstskolas studentu filmēšanas 
grupas palīgs Aleksis Eduards Brālītis 
un operators Gints Sprēdis.
Tāpat Vangažu Kultūras nams lepojas, 
ka nama apkārtnē šovasar krāšņi uz-
plaukušas un zied puķes, kas ne tikai 
izdaiļo pilsētas vidi, bet arī rada prieku 
apkārtējos.

Inguna Zirne, n
Vangažu Kultūras nama vadītāja

Vangažu mākslinieciskie 
kolektīvi piedalās filmēšanā

Zemessardzes 27. kājnieku bataljons 
26. jūnijā piedzīvoja trešos Jurģus, ba-
taljona štābam pārceļoties uz jaunām 
telpām Cēsīs – militārajā bāzē „Pipa-
riņi”.

Štāba ēkas atklāšanas ceremonijā 
piedalījās aizsardzības ministrs Ar-
tis Pabriks, Nacionālo bruņoto spēku 
(NBS) komandieris ģenerālleitnants 
Leonīds Kalniņš, Zemessardzes 
štāba priekšnieks pulkvedis Vies-
turs Bubucis, Zemessardzes 2. Vid-
zemes brigādes štāba priekšnieks 
pulkvežleitnants Guntars Strazdītis, 
aicinātie viesi, bataljona karavīri un 
zemessargi. 
Namatēvs, Zemessardzes 27. kāj-
nieku bataljona komandieris pulk 
vežleitnants Normunds Zaviļeiskis 
savā uzrunā atgādināja, ka pārcel-
šanās pozitīvais rezultāts ir daudzu 

cilvēku nopelns: „Paldies visiem par 
ieguldījumu, sākot no plānošanas, 
atļauju saņemšanas, projekta aiz-
stāvēšanas, beidzot ar šīs skaistās 
ēkas renovāciju.” Viņš atgādināja, 
ka bataljona pirmsākumos neilgu 
laiku tas atradās Cēsīs, Gaujas ielā, 
un 29 gadus – Valmieras ielā. „Šeit 
telpas ir atbilstošas mūsu bataljona 
štāba personālam,” sacīja bataljona 
komandieris.
NBS komandieris ģenerālleitnants 
Leonīds Kalniņš un aizsardzības mi-
nistrs Artis Pabriks uzrunās norādī-
ja, ka šī ir tikai neliela daļa no lielā 
attīstības projektu klāsta, kas četru 
gadu laikā tiks paveikts Zemessar-
dzes infrastruktūras attīstībā. Līdz 
2023. gadam Zemessardzes infra 
struktūras attīstības ietvaros plā-
nots visā valstī kopumā izbūvēt 42 
jaunus objektus. Savukārt viesi vēlē-

ja stiprus sargus mūsu zemei un svē-
tību jaunajai ēkai, lai tā ir kā laba lie-
ta Zemessardzes nodomu pildīšanai. 
Bataljona iepriekšējā izvietojuma 
vietā Cēsīs, Valmieras ielā 8, atradī-
sies bataljona rotu atbalsta punkts, 
saglabājot pieejamību sabiedrībai un 
ļaujot efektīvāk pildīt bataljona ad-
ministratīvās funkcijas, piemēram, 
sniedzot iespēju iedzīvotājiem pie-
vienoties Zemessardzei.
Šobrīd ir realizēta būvniecības pirmā 
kārta – renovēta ēka bataljona štā-
ba izvietošanai un darbības nodro-
šināšanai. Kopumā paredzētas vēl 
trīs kārtas. Līdz šim militārajā bāzē 
„Pipariņi” notika militārā apmācī-
ba, un nākamajos gados paredzēta 
militārās bāzes „Pipariņi” turpmāka 
attīstība.

Vidzemes brigādes zemessargi n

Cēsīs atklāta Zemessardzes 27. bataljona jaunās „Pipariņu” bāzes pirmā kārta



6 2020. gada JŪLIJSNOVADA VĒSTIS6

2020. gada 3. augustā plkst. 17.00 
notiks īpaši aizsargājamās dabas teri-
torijas („Natura 2000”), Garkalnes un 
Inčukalna novadā esošā dabas lieguma 
„Garkalnes meži” dabas aizsardzī-
bas plāna sabiedriskās apspriešanas 
tiešsaistes videokonference. Iesūtīt 
jautājumus un pieteikties dalībai video-
konferencē iespējams līdz 3. augusta 
plkst. 10.00, rakstot uz e-pasta adresi 
birojs@vkb.lv.

Plānā ietverta vēsturiskā un aktuā-
lā informācija par teritorijas dabas 
vērtībām, to sociālekonomisko no-
zīmi, ietekmēm un draudiem, kā arī, 
saskaņojot zemes īpašnieku intere-
ses un sugu un biotopu aizsardzības 
prasības, plānoti dabas vērtību sa-
glabāšanai nepieciešamie apsaim-
niekošanas pasākumi, sevišķu vē-
rību veltot zaļās vārnas barošanās 
biotopu – virsāju, pelēko kāpu un 
skraju mežu ar sausokņiem un krita-
lām – saglabāšanai un atjaunošanai. 

Ar plānu, videoprezentāciju un atbil-
dēm uz iesūtītajiem jautājumiem no 
21. jūlija līdz 6. augustam iespējams 
iepazīties tīmekļvietnēs www.vkb.lv,  
www.daba.gov.lv, www.garkalne.lv 
un www.incukalns.lv, kā arī plāna 
izstrādātāja SIA „Vides konsultāci-
ju birojs” birojā (Ezermalas ielā 28, 
Rīgā, LV1014), iepriekš piesakoties 
pa tālruni 67557668.
Aicinām ikvienu interesentu ie-
pazīties ar plānu un videopre-
zentāciju, piedalīties videokonfe-
rencē un līdz 6. augustam sniegt 
rakstiskus priekšlikumus plāna 
pilnveidei, adresējot tos SIA „Vi-
des konsultāciju birojs”.
Plāna izstrāde notiek Dabas aizsar-
dzības pārvaldes īstenotās dabas 
skaitīšanas jeb Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda projekta „Priekš-
nosacījumu izveide labākai biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšanai 
un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” 
(Nr. 5.4.2.1/16/I/001) ietvaros. 

Paziņojums par dabas lieguma „Garkalnes meži” 
dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu 

Virsāji dabas liegumā „Garkalnes meži”. 
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Šā gada 30. jūnijā sociālajos tīklos tika 
publiskots videomateriāls par pirms-
skolas izglītības iestādēm jaunajā Ro-
pažu novadā. Videomateriāla autore, 
Garkalnes novada domes deputāte Inese 
Andersone piedāvā skatītājiem ieskatu 
par aktuālu tēmu – rindām bērnudārzos, 
vietām un par to, kā šobrīd mēs un mums 
blakus esošās pašvaldības (Ropaži, Sto-
piņi, Garkalne) šo jautājumu risina. 

Skumīgi, ka videomateriāla autore un 
veidotāja Inese Andersone jaunā Ro-
pažu novada ietvaros no Vangažu pil-
sētas puses kā pārstāvi, kura it kā „ir 
kompetenta” atbildēt un diskutēt par 
šiem jautājumiem, izvēlējusies Van-
gažu pilsētas iedzīvotāju Jogitu Berci. 
Ropažus, Stopiņus un Garkalni pārstāv 
deputāti, kuri tiešām ir kompetenti ša-
jos jautājumos. Uzskatu, ka autorei uz 
diskusiju vajadzēja pieaicināt kompe-
tentu diskusijas dalībnieku.
Inčukalna novada domes Uzņemšanas 
komisijas pirmsskolas izglītības iestā-
dēs vārdā vēlos oponēt Jogitas Berces 
paustajam viedoklim un publiskā vidē 
sniegtajai maldinošajai informācijai.
• Pirmkārt, apgalvojums, ka 45% no 

rindā esošajiem bērniem mēs ne-
varam piedāvāt vietu bērnudārzā. 
Pēc šobrīd esošās informācijas, 
septembrī bērnudārzā netiks uz-
ņemti tikai 15% no rindā esošajiem 
bērniem.

• Otrkārt, vecākiem ir iespēja elek-
troniski pieteikt bērnu bērnudārza 
rindā, izmantojot portālu www.lat-
vija.lv.

• Treškārt, ikvienam Inčukalna nova-
da iedzīvotājam pašvaldības tīmek-
ļa vietnē ir brīvi pieejama informā-
cija par bērnudārzu rindu, turklāt 
vecāki var sekot tai līdzi.

Vēlos uzsvērt, ka Inčukalna novada 
pašvaldība pēdējo divu gadu laikā 
ir daudz darījusi, lai mazinātu rin-
das uz bērnudārziem. 2018. gada 
1. septembrī Vangažu vidusskolā 
tika atvērta sešgadīgo bērnu grupa, 
2019. gada 1. septembrī tika atvēr-
ta sešgadīgo bērnu grupa Inčukalna 
pamatskolā. 2018. gadā tika radīta 
iespēja uzņemt vairāk bērnu arī Inču-
kalna bērnudārza filiālē „Lapsiņa” 
Gaujā. Pašlaik Inčukalna pamatskolā 
darbojas divas pirmsskolas grupas, 
Vangažu vidusskolā – trīs pirms-
skolas grupas. Privātajā bērnudārzā 
„Gregucis” iedzīvotājiem ir pieejamas 
divas grupiņas. Vecākiem, kuru bērni 
netiek valsts bērnudārzā, tiek piedā-
vāta iespēja saņemt privātā bērnu-
dārza pakalpojumu. 
Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka 
sociālajos tīklos publiskotā informā-
cija ne vienmēr ir balstīta uz patie-
siem faktiem un var būt maldinoša. 
Jebkuru jautājumu gadījumā aicinām 
iedzīvotājus vērsties Inčukalna nova-
da pašvaldībā un rast atbildes uz sev 
interesējošiem jautājumiem kopā ar 
kompetentiem speciālistiem.

Kadrija Janisele, n
Inčukalna novada domes 

Uzņemšanas komisijas pirmsskolas 
izglītības iestādēs priekšsēdētāja 

Sociālajos tīklos publiskotā video 
izskan maldinoša informācija par 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
situāciju Inčukalna novadā

Vēža savlaicīgas atklāšanas programma 
ietver valsts apmaksātas dzemdes kakla 
vēža, krūts vēža un zarnu (kolorektālā) 
vēža profilaktiskās pārbaudes. Dzemdes 
kakla un krūts vēža pārbaudes veikšanai 
tiek nosūtītas uzaicinājuma vēstules, bet 
zarnu pārbaudes organizē ģimenes ārstu 
prakses.

Regulāra vēža profilaktisko pārbaužu 
veikšana ir ļoti svarīga, jo pirmsvēža 
izmaiņas nerada sūdzības un tām nav 
simptomu. Profilaktiskās pārbaudes 
sniedz iespēju gūt pārliecību par vese-
lības stāvokli, savukārt gadījumā, ja 
tiek atklāta slimība, – uzsākt savlaicīgu 
ārstēšanu.
Uzaicinājuma vēstules krūšu profilak-
tiskajai pārbaudei tiek nosūtītas izlases 
kārtībā atbilstoši Iedzīvotāju reģistra 
datiem. Uzaicinājums krūts vēža pār-
baudei (ar mamogrāfijas metodi) tiek 
nosūtīts sievietēm vecumā no 50 līdz 68 
gadiem (reizi divos gados). Uzaicinājuma 
vēstule tiek nosūtīta uz sievietes dek-
larēto dzīvesvietas adresi aptuveni trīs 
mēnešu laikā pēc personas dzimšanas 
dienas. Vecumi, kuros tiek nosūtīta uz-
aicinājuma vēstule krūts vēža profilak-
tiskajai pārbaudei: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66, 68 gadi.
2020. gadā uzaicinājuma vēstuli krūts 
vēža profilaktiskās pārbaudes veikšanai 
saņems sievietes, kuras ir dzimušas 
1952., 1954., 1956., 1958., 1960., 1962., 
1964., 1966., 1968. un 1970. gadā. Uzai-
cinājums ir derīgs divus gadus, taču ai-
cinām veikt izmeklējumu dažu mēnešu 
laikā no uzaicinājuma saņemšanas – 
uzaicinājums netiek nosūtīts sievietei, 
kurai gada laikā līdz uzaicinājuma vēs-
tules sagatavošanas datumam ir veikts 
mamogrāfijas izmeklējums.
No 2018. gada krūts vēža profilaktis-
kās pārbaudes var veikt arī tad, ja uz-
aicinājuma vēstule nav paņemta līdzi 

Nacionālais veselības dienests informē par valsts apmaksātām krūts vēža profilaktiskajām 
pārbaudēm

(piemēram, ja tā ir nozaudēta vai tikusi 
nosūtīta, bet nav saņemta). Informāci-
ja par sievietei nosūtītās uzaicinājuma 
vēstules numuru un nosūtīšanas da-
tumu ārstniecības iestādēs pieejama 
elektroniski.
Nacionālais veselības dienests izstrā-
dājis vizuālus materiālus, kuros apko-
potas ārstniecības iestādes pa teritori-
jām (Rīga, Vidzeme, Latgale, Zemgale, 
Kurzeme), kas nodrošina krūts vēža 
profilaktisko izmeklējumu (mamogrāfi-
ju), ja saņemta uzaicinājuma vēstule no 

Nacionālā veselības dienesta, – tuvākās 
ārstniecības iestādes skatāmas kartē.
Plašāka informācija par vēža savlaicīgas 
atklāšanas programmu un vēža profi-
laktiskajām pārbaudēm pieejama Na-
cionālā veselības dienesta tīmekļviet-
nē www.vmnvd.gov.lv sadaļā „Veselības 
aprūpes pakalpojumi” – „Vēža savlaicī-
gas atklāšanas programma”.

Anna Karolīna Šaule, n 
Nacionālā veselības dienesta 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ārstniecības iestādes Rīgā, kas nodrošina 
krūts vēža profilaktisko izmeklējumu, ja sa-
ņemta uzaicinājuma vēstule no NVD
•	 Rīgas Austrumu klīniskā universitātes 

slimnīca, Latvijas Onkoloģijas centrs 
(Ainažu iela 34) – tālr. 67000610 (darb 
dienās plkst. 8.00–18.00)

•	 Paula Stradiņa Klīniskā universitā-
tes slimnīca (Pilsoņu iela 13) – tālr. 
67069280 (darbdienās plkst. 8.00–19.00)

•	 Latvijas Jūras medicīnas centrs (Pa-
tversmes iela 29) – tālr. 67889000 (dar-
bdienās plkst. 8.00–19.00)

•	 Medicīnas sabiedrība „ARS” (Skolas 
iela 5 un J. Asara iela 3):

1) tālr. 67201006, 67201007, 67201008 – 
darbdienās plkst. 8.00–20.00, sestdie-
nās plkst. 8.00–14.00

2) tālr. 67201016 – darbdienās un sestdie-
nās plkst. 8.00–20.00, svētdienās plkst. 
10.00–20.00

3) tālr. 66929750 – darbdienās plkst. 8.00–
20.00, sestdienās plkst. 8.00–14.00

•	 Veselības centru apvienība:
1) Anniņmuižas bulvāris 58: Zvanu centrs –  

tālr. 67799977 un 8828 (darbdienās 
plkst. 8.00–20.00); Radioloģijas dienes-
ta reģistratūra – tālr. 26135455 (darb 
dienās plkst. 8.00–19.00)

2) A. Saharova iela 16: Zvanu centrs – tālr. 
67799977 un 8828 (darbdienās plkst. 
8.00–20.00)

3) Lāčplēša iela 38: Zvanu centrs – tālr. 
67799977 un 8828 (darbdienās plkst. 
8.00–20.00); Radioloģijas dienesta  

reģistratūra – tālr. 67284981 (darbdie-
nās plkst. 8.00–20.00)

•	 „Možums – 1” (Bruņinieku iela 8) – tālr. 
67273435 un 67271234 (darbdienās 
plkst. 8.00–20.00)

•	 „Veselības centrs 4”:
1) K. Barona iela 117 – tālr. 67847105 (darb 

dienās plkst. 8.00–19.00, sestdienās 
plkst. 9.00–12.00)

2) Grebenščikova iela 1 – tālr. 67144031, 
67143550, 29296313 (darbdienās plkst. 
8.00–19.00)

3) Mobilās mamogrāfijas kabinets saska-
ņā ar tīmekļvietnē ievietoto izbraukuma 
grafiku – tālr. 27866655 (darbdienās 
plkst. 8.00–18.00)

•	 „Dziedniecība”:
1) Rušonu iela 15 – tālr. 67131313 (dar-

bdienās plkst. 7.00–21.00, sestdienās 
plkst. 8.00–15.00)

2) F. Sadovņikova iela 20 – tālr. 67131313 
(darbdienās plkst. 8.00–21.00, sestdie-
nās plkst. 8.00–15.00)

3) Vienības gatve 109 – tālr. 67131316 
(darbdienās plkst. 8.00–20.00, sestdie-
nās plkst. 9.00–15.00)

4) Valdeķu iela 9 – tālr. 67676731 (darbdie-
nās plkst. 8.00–20.00)

5) Buļļu iela 9 – tālr. 67131311 (darbdie-
nās plkst. 8.00–20.00, sestdienās plkst. 
9.00–15.00)

6) Mobilās mamogrāfijas kabinets saska-
ņā ar tīmekļvietnē ievietoto izbraukuma 
grafiku – tālr. 25431313 (darbdienās 
plkst. 8.00–18.00)
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LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV2141, 
tālr. 67977310, fakss 65507887, mob. t. 26181294, epasts: dome@incukalns.lv 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020. gada 15. aprīlī            Nr. 12/2020

         (protokols Nr. 6, 31. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2010. gada 18. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 13/2010 „Inčukalna novada transporta 

būvju aizsardzības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  43. panta pirmās daļas 9. un 11. punktu

Izdarīt Inčukalna novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 13/2010 „Inču-
kalna novada transporta būvju aizsardzības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 9.1. punktu šādā redakcijā:
„9.1. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Inčukalna novada Būvvalde un Inčukalna novada pašvaldības policija”.
2. Izteikt noteikumu 9.2. punktu šādā redakcijā:
„9.2. Par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpšanu fiziskām un juridiskām personām piemēro brī-
dinājumu vai naudas sodu:

9.2.1. fiziskām personām no 2 līdz 15 naudas soda vienībām;
9.2.2. juridiskām personām no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.”

3. Izteikt noteikumu 9.3. punktu šādā redakcijā:
„9.3. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Inčukalna novada domes Adminis-
tratīvo pārkāpumu komisija. Administratīvo pārkāpumu komisijas lēmums ir pārsūdzams rajona (pil-
sētas) tiesā pēc piekritības”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 13/2020 „Grozījumi Inčukalna novada domes 2010. gada 18. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 13/2010 „Inčukalna novada transporta būvju aizsardzības notei-

kumi”” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies 
spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
2. Īss projekta satura izklāsts
2020. gada 1. jūlijā spēkā stāsies Administratīvās atbildības likums. Šī likuma 16. pants nosaka, ka 
naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldī-
bas budžetu. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldī-
bas institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav plānota ietekme.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir 
Inčukalna novada pašvaldības policija un pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas 
kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav attiecināms.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Izdarīt Inčukalna novada domes 2012. gada 18. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Par sabied-
risko kārtību Inčukalna novadā” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 5.1. punktu šādā redakcijā:

„5.1. Piemēro fiziskām un juridiskām personām brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 
2 līdz 10 naudas soda vienībām un juridiskām personām no 2 līdz 25 naudas soda vienībām:
5.1.1. par 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.; 4.1.9.; 4.1.17.; 4.1.18.; 4.1.22.; 4.1.26.; 4.1.30. punktos noteikto prasību 
neievērošanu”.

2. Izteikt noteikumu 5.2. punktu šādā redakcijā:
„5.2. Piemēro fiziskām un juridiskām personām brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 
2 līdz 15 naudas soda vienībām un juridiskām personām no 2 līdz 30 naudas soda vienībām:

LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV2141
Tālr. 67977310, fakss 65507887, mob. t. 26181294, epasts: dome@incukalns.lv 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020. gada 15. aprīlī                                                                         Nr. 9/2020
       (protokols Nr. 6, 28. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2012. gada 18. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 7/2012 „Par sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā”

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu

5.2.1. par 4.1.4.; 4.1.7.; 4.1.10.; 4.1.11.; 4.1.12.; 4.1.13.; 4.1.14.; 4.1.15.; 4.1.16.; 4.1.19.; 4.1.20.; 4.1.21.; 
4.1.23.; 4.1.25.; 4.1.27.; 4.1.28. punktos noteikto prasību neievērošanu”.

3. Izslēgt noteikumu 5.3. punktu.
4. Izteikt noteikumu 5.4. punktu šādā redakcijā: 

„5.4. Par 4.1.5. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskām un juridiskām personām piemēro brī-
dinājumu vai naudas sodu:
1.1.1. fiziskām personām no 2 līdz 30 naudas soda vienībām;
1.1.2. juridiskām personām no 2 līdz 145 naudas soda vienībām.”

5. Izteikt noteikumu 6.1. punktu šādā redakcijā:
„6.1. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpu-
ma lietas izskatīšanai veic Inčukalna novada pašvaldības policija”.

6. Izslēgt noteikumu 6.2. punktu.
  7. Izteikt noteikumu 6.3. punktu šādā redakcijā:
„6.3. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Inčukalna novada domes Administratī-

vo pārkāpumu komisija. Administratīvo pārkāpumu komisijas lēmums ir pārsūdzams rajona (pilsētas) 
tiesā pēc piekritības”.

 8. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
A. Nalivaiko,

domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 9/2020 „Grozījumi Inčukalna novada domes 2012. gada 18. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 7/2012 „Par sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā””

paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies 
spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
2. Īss projekta satura izklāsts
2020. gada 1. jūlijā spēkā stāsies Administratīvās atbildības likums. Šī likuma 16. pants nosaka, ka 
naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldī-
bas budžetu. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības 
institūcijas, darbavietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav plānota ietekme.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir 
Inčukalna novada pašvaldības policija un pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kon-
trolēt saistošo noteikumu ievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Nav attiecināms.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Ņemot vērā situāciju ar Covid-19 infekcijas izpla-
tību Latvijā, kā arī jaunā mācību gada tuvošanos, 
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sadarbībā ar 
Veselības ministriju un Slimību profilakses un kon-
troles centru (SPKC) veido nosacījumus izglītības 
darba organizācijai. To pamatā – mācību norise plā-
nota klātienē, ievērojot epidemioloģiskās drošības 
prasības un piesardzības pasākumus.

IZM aicina sabiedrību sekot līdzi oficiālajai in-
formācijai, kuru sniedz par procesu atbildīgais 
informācijas avots – šajā gadījumā IZM. Apzino-
ties, ka jautājums par mācību gadu ir sabiedrības 
uzmanības lokā un tam pievērsta pastiprināta uz-
manība, IZM publiski izziņos jaunos nosacījumus 
nekavējoties, tiklīdz tiem būs oficiāla dokumenta 
spēks.
Šobrīd iecerētie galvenie pamatnosacījumi izglī-
tības procesā ir:
• mācību process klātienē, nosakot iekšēju kār-
tību skolās;
• organizēta personu plūsma, veicinot distancē-
šanos;
• personīgā higiēna, individuāla veselības stāvok-
ļa uzraudzība, īpaši riska grupu personām;
• telpu uzkopšanas algoritms, telpu vēdināšana;
• atbilstoši iestādes dibinātāja lēmumam izglītī-
bas procesu daļēji vai pilnībā drīkst īstenot attā-
lināti (7.–12. klasē, profesionālās izglītības iestā-
dēs, augstākās izglītības iestādēs), lai veicinātu 
distancēšanos un atkarībā no epidemioloģiskās 
situācijas, ciešā sadarbībā ar SPKC;
• skolā ir izstrādāts rīcības plāns, ja epidemiolo-
ģiskā situācija pasliktinās;
• iestādes vadītājs nosaka kārtību mācību un pe-
dagogu darba organizācijai, tai skaitā komunikā-
cijas kanālus ar skolēniem, vecākiem;

• izglītības procesam klātienē izglītības iestādē 
nepiemēro vispārējos pulcēšanās ierobežojumus;
• profesionālās izglītības ietvaros prakses notiek 
klātienē vai attālināti, izvērtējot riskus arī uzņē-
mumā, kur notiks prakse;
• augstskola nosaka kārtību, kādā apjomā studiju 
programmu vai tās daļu drīkst īstenot attālināti, 
piemēram, ja ārvalstu studējošais ierobežojumu 
dēļ nevar ierasties klātienē Latvijā.
Veselības ministrija norāda, ka pašvaldības un 
skolu vadība individuāli saņems SPKC epidemio-
logu atbalstu, vērtējot izglītības iestādes darba 
procesa organizēšanu situācijā, ja saslimstības 
rādītāji pasliktināsies vai izglītības iestādē būs 
atklāts kāds saslimšanas gadījums ar Covid19.
IZM rosina, ka klase būtu jāpielīdzina vairāk no-
slēgtai personu grupai, līdzīgi kā darba vieta 
pieaugušajiem vai lielāka ģimene, tāpēc distan-
cēšanās būs jāievēro, ja tas objektīvi ir iespējams. 
Savukārt koplietošanas telpās skolā – sporta 
zālē, ēdnīcā, gaiteņos, starp dažādām klasēm –  
vispārējās distancēšanās prasības būs spēkā. 
Attiecībā uz bērnudārziem, nometnēm un pieau-
gušo izglītību turpmāk saglabāsies šobrīd spēkā 
esošie nosacījumi.
Šis regulējums būs ietverts Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības 
pasākumi Covid19 infekcijas izplatības ierobežo-
šanai” grozījumos, kurus plānots valdībā izskatīt 
28. jūlijā. Papildus normatīvajiem aktiem tiks iz-
strādāti ieteikumi piesardzības pasākumu īsteno-
šanai Covid19 infekcijas izplatības ierobežošanai 
(bērnudārziem, vispārējās un profesionālās izglī-
tības iestādēm).

Izglītības un zinātnes ministrijas 
Komunikācijas nodaļa

Ministrijas izstrādā nosacījumus jaunajam mācību gadam
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Kamēr tev dvēsele silta un rokas,
Tikmēr ap tevi pasaule zied,
Mīlestība ver durvis un logus,
Veiksme rokrokā ar ikdienu iet.
Kamēr tu nezaudē apvāršņu elpu,
Kamēr sirdī cīruļi dzied,
Gluži kā pasakā liktenis dāvā
Iespēju laimes putnu tvert ciet.
/Kornēlija Apškrūma/

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


