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No 19. līdz 21. jūnijam bija jānotiek 
Inčukalna novada svētkiem „Rotā 
saule”, un to ietvaros tika pagatavo-
tas īpašas saules zīmes, kuru autore 
ir SIA „Kreder Factory”. 

Saule – dzīvības un mūžīgās kustī-
bas simbols, bez kuras nebūtu dzī-
vības. Saules zīmi atveido kā apli, 
kvadrātu, rombu, kā riteni, jo saule 
allaž ripo pa debesu jumu. Vasaras 

saulgriežus mēs sagaidām mirklī, 
kad ir īsākā nakts un garākā diena 
un saulīte lec agri, agri. Saules zī-
mes tika izvietotas Vangažos, Inču-
kalnā un Gaujā.

Saules zīmes – Inčukalnā, Vangažos un Gaujā!
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Šogad Jāņu ielīgošana Inčukalna no-
vadā noritēja mazliet citādi, taču liels 
prieks par visiem iedzīvotājiem, kuri 
iesaistījās. 

Vangažu pilsētā ielīgošana notika 
19. jūnija rītā, piedaloties bērnu vo-
kālajiem ansambļiem „Pumpuriņi” 

un „Karuselis” un sieviešu vokāla-
jam ansamblim „Kaprīze”. Inčukalnā 
kopā ar koriem „Mežābele” un „At-
blāzma”, pūtēju orķestri un muzikā-
lās apvienības „Melnbalts” projektu 
„Sauciet to par teātri” Jāņi tika ie-
līgoti 20. jūnijā. Ievērojot noteiktos 
distancēšanās noteikumus, Līgo 

Jāņu ielīgošana 
Inčukalna novadā

svētku sadziedāšanās ar iedzīvo-
tājiem tika rīkotas arī Meža Mierā, 
Kārļzemniekos, Gaujas ciematā un 
Egļupē, bet svinīgais noslēgums no-
tika Aleksandra parka estrādē Inču-
kalnā.
Paldies visiem ielīgošanas pasākumu 
organizatoriem, māksliniekiem un, 
protams, apmeklētājiem – mūsu no-
vada iedzīvotājiem!
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Sēdes protokols Nr. 7 Inčukalna 
novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 

2020. gada 20. maijā.

Par zemes vienības pārņemšanu 
pašvaldības funkciju veikšanai. 
Dome nolemj: nepārņemt no VAS 
„Valsts nekustamie īpašumi” bez 
atlīdzības Inčukalna novada pašval-
dības īpašumā nekustamo īpašumu 
„Sala Gaujā”, Inčukalna pagasts, 
Inčukalna novads, kadastra numurs 
8064 002 0644, kas sastāv no vienas 
zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 8064 002 0644 7,53 ha platībā.

Par vecāku līdzfinansējuma mak-
sas nepiemērošanu profesionālās 
ievirzes izglītības programmām 
Inčukalna novada Mūzikas un māk-
slas skolā ārkārtējās situācijas 
laikā. Dome nolemj: 1. nepiemērot 
līdzfinansējuma maksu par profe-
sionālās ievirzes izglītības program-
mām, kuru apguvi Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skola nodrošina 
attālināti; 2. uzdot Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolas direkto-
rei informēt izglītojamo likumiskos 
pārstāvjus par pieņemto lēmumu; 3. 
uzdot Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļai publicēt 
Inčukalna novada pašvaldības tī-
mekļvietnē Inčukalna novada domes 
lēmumu; 4. noteikt, ka pilna līdzfi-
nansējuma maksa tiek piemērota pēc 
ārkārtējās situācijas beigām, sākot 
ar jaunu kalendāro mēnesi; 5. uzdot 
Inčukalna novada pašvaldības Fi-
nanšu un grāmatvedības daļai veikt 
grozījumus Inčukalna novada pašval-
dības budžetā 2020. gadam saistībā 

ar lēmuma 1. punktā noteikto līdzfi-
nansējuma maksas nepiemērošanu;  
6. lēmums piemērojams ar 2020. gada 
1. aprīli; 7. atbildīgā par šī lēmuma iz-
pildi ir Inčukalna novada pašvaldības 
Finanšu un grāmatvedības daļa.

Par PSIA „Vangažu avots” pamat-
kapitāla palielināšanu projekta 
„Būvprojekta izstrāde, būvdar-
bi un autoruzraudzība Inčukalna 
NAI rekonstrukcijai” realizācijai. 
Dome nolemj: 1. palielināt PSIA 
„Vangažu avots” pamatkapitālu par 
280 800,00 eiro, budžeta līdzekļus 
piešķirot no pamatbudžeta prog-
rammas „Dabas resursu nodoklis 
par dabas resursu ieguvi un vides 
piesārņošanu”; 2. apstiprināt izmai-
ņas PSIA „Vangažu avots” statūtu 
4. punktā: „Sabiedrības pamatka-
pitāls ir EUR 2 378 387 (divi miljoni 
trīs simti septiņdesmit astoņi tūk-
stoši trīs simti astoņdesmit septiņi 
euro)”; 3. apstiprināt izmaiņas PSIA 
„Vangažu avots” statūtu 5. punktā: 
„Sabiedrības pamatkapitāls ir sada-
līts 2 378 387 (divi miljoni trīs simti 
septiņdesmit astoņi tūkstoši trīs 
simti astoņdesmit septiņās) kapi-
tāla daļās”; 4. uzdot PSIA „Vangažu 
avots” valdes priekšsēdētājam Kār-
lim Spravņikam veikt nepieciešamās 
darbības pamatkapitāla un sabied-
rības statūtu izmaiņu reģistrācijai 
Latvijas Republikas Komercreģistrā.

Par Inčukalna novada pašvaldības 
konsolidētā 2019. gada pārskata 
apstiprināšanu. Dome nolemj: ap-
stiprināt Inčukalna novada pašvaldī-
bas konsolidēto 2019. gada pārska-

tu ar šādiem rādītājiem: 1. bilances 
aktīvi uz 31.12.2019. – 23 159 746 
eiro; 2. pārskata gada budžeta izpil-
des rezultāts – 2 670 118 eiro.

Par Inčukalna novada domes 
2020. gada 15. aprīļa lēmuma 
(protokols Nr. 6, 32. § „Par pabal-
stu krīzes situācijā un tā apmēra 
noteikšanu Inčukalna novadā sais-
tībā ar Covid-19 izplatību”) grozī-
šanu. Dome nolemj: 1. veikt šādus 
grozījumus Inčukalna novada do-
mes 2020. gada 15. aprīļa lēmumā –  
protokols Nr. 6, 32. § „Par pabalstu 
krīzes situācijā un tā apmēra no-
teikšanu Inčukalna novadā saistībā 
ar Covid-19 izplatību”: 1.1. izslēgt 
lēmuma 1. punktā vārdus „līdz trīs 
mēnešiem”; 1.2. papildināt lēmuma 
1. punktu ar 1.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā: „1.3. papildu EUR 50,00 
mēnesī katram bērnam, ja ģimene 
(persona), tai skaitā audžuģime-
ne un aizbildnis, kam ir tiesības uz 
minēto pabalstu krīzes situācijā, 
aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecu-
mam”; 2. lēmums piemērojams 
ar 2020. gada 18. aprīli un ir spēkā 
laikā, kamēr visā valstī ir izsludi-
nāta ārkārtējā situācija sakarā ar 
Covid-19 izplatību, kā arī vienu ka-
lendāra mēnesi pēc ārkārtējās si-
tuācijas beigām.

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

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI MAIJĀSLUDINĀJUMI

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek izīrēts Inčukalna novada pašval-

dības valdījumā esošais dzīvoklis 
Nr. 46, kas atrodas Siguldas ielā 2, 

Vangažos, Inčukalna novadā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no 
līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam 
nav tiesības nodot nekustamo īpašumu 
apakšīrē. Nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu 
mājas dzīvojamā telpu grupa.
Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, dzīvo-
jamā telpa – 19,9 m2, dzīvokļu palīgtelpu 
platība – 15,2 m2, ārtelpu platība – 7,6 m²,  
kopējā platība – 42,70 m2. Dzīvoklis ir 
labiekārtots dzīvoklis, kuram nepiecie-
šams remonts un logu nomaiņa (pēc ne-
pieciešamības). Dzīvoklis ir nodrošināts 
ar: ūdensapgādi (centralizētais ūdens- 
vada tīkls); kanalizāciju (centralizētais 
kanalizācijas tīkls); centrālo apkuri; 
elektroapgādi; gāzi (no gāzesvada).
Izsoles noteikumi elektroniski pieeja-
mi Inčukalna novada pašvaldības tī-
mekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā 
„Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var 
arī Inčukalna novada domē Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā 
no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 
2020. gada 10. jūlijam plkst. 14.00. Īpa-
šuma apskati var veikt, iepriekš saska-
ņojot apskati ar pašvaldības dzīvojamā 
fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tāl-
runi 26374223.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs 
ir 1,20 eiro par 1 m2 mēnesī, kas kopā 
ir 51,24 eiro (piecdesmit viens eiro un 
24 centi) mēnesī. Papildus maksājami 
visi likumā noteiktie nodokļi un īres lī-
gumā noteiktie maksājumi.
Izsoles solis ir 2,56 eiro (divi eiro un 
56 centi). Pretendentu pieteikšanās 
termiņš – no sludinājuma publicēša-
nas dienas līdz 2020. gada 10. jūlijam 
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukal-
nā, Inčukalna novadā. Izsole notiks 
2020. gada 10. jūlijā plkst. 14.00 Atmo-
das ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Vienreizējā īres tiesību maksa  
200,00 eiro un izsoles dalības maksa 
50,00 eiro apmērā iemaksājama līdz 
sludinājumā norādītajam izsoles no-
rises laikam Inčukalna novada domes 
kontā – AS „SEB banka”, norēķinu kon-
ta Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 –  
ar norādi „Izsoles Siguldas iela 2-46, 
Vangaži, dalības maksa un vienreizējā 
īres tiesību maksa” (līdz 2020. gada 
10. jūlijam plkst. 14.00).
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska 
persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu ir tiesības īrēt nekusta-
mo īpašumu, kura noteiktajā termiņā 
iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un 
izpildījusi visus izsoles priekšnoteiku-
mus, tajā skaitā iemaksājusi noteikumu 
15. punktā noteikto vienreizējo īres tie-
sību maksu un dalības maksu, un ja:
• izsoles dalībniekam nav jebkāda vei-

da nenokārtotu parādsaistību pret 
Inčukalna novada domi;

• Inčukalna novada dome pēdējā gada 
laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar 
izsoles dalībnieku viņa rīcības dēļ vai 
nav stājies spēkā tiesas nolēmums, 
uz kura pamata tiek izbeigts ar Inču-
kalna novada domi noslēgts līgums 
par īpašuma lietošanu pretendenta 
rīcības dēļ.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek izīrēts Inčukalna novada pašval-

dības valdījumā esošais dzīvoklis 
Nr. 11, kas atrodas Siguldas ielā 2, 

Vangažos, Inčukalna novadā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no 
līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam 
nav tiesības nodot nekustamo īpašumu 
apakšīrē. Nekustamā īpašuma lieto-
šanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu 
mājas dzīvojamā telpu grupa.
Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, dzī-
vojamā telpa – 17,5 m2, dzīvokļu pa-
līgtelpu platība – 16,6 m2, ārtelpu 
platība – 7,4 m², kopējā platība –  
41,5 m2. Dzīvoklis ir labiekārtots dzī-
voklis, kuram nepieciešams remonts 
un logu nomaiņa (pēc nepieciešamības). 
Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi 
(centralizētais ūdensvada tīkls); ka-
nalizāciju (centralizētais kanalizācijas 
tīkls); centrālo apkuri; elektroapgādi; 
gāzi (no gāzesvada). Izsoles noteikumi 
elektroniski pieejami Inčukalna novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.incu-
kalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi 
paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles notei-
kumiem var arī Inčukalna novada domē 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba 
laikā no sludinājuma publicēšanas brīža 
līdz 2020. gada 31. jūlijam plkst. 14.00. 
Īpašuma apskati var veikt, iepriekš 
saskaņojot apskati ar pašvaldības dzī-
vojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli 
pa tālruni 26374223.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs 
ir 1,20 eiro par 1 m2 mēnesī, kas kopā ir 
49,80 eiro (četrdesmit deviņi eiro un 
80 centi) mēnesī. Papildus maksājami 
visi likumā noteiktie nodokļi un īres lī-
gumā noteiktie maksājumi.
Izsoles solis ir 2,49 eiro (divi eiro un 
49 centi). Pretendentu pieteikšanās 
termiņš – no sludinājuma publicēša-
nas dienas līdz 2020. gada 31. jūlijam 
plkst. 1400 Atmodas ielā 4, Inčukal-
nā, Inčukalna novadā. Izsole notiks 
2020. gada 31. jūlijā plkst. 14.00 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā. Vienreizējā īres tiesību maksa 
200,00 eiro un izsoles dalības maksa 
50,00 eiro apmērā iemaksājama līdz 
sludinājumā norādītajam izsoles no-
rises laikam Inčukalna novada domes 
kontā – AS „SEB banka”, norēķinu kon-
ta Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 – ar 
norādi „Izsoles Siguldas iela 2-11, Van-
gaži, dalības maksa un vienreizējā īres 
tiesību maksa” (līdz 2020. gada 31. jūli-
jam plkst. 14.00).
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska 
persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo 
likumdošanu ir tiesības īrēt nekusta-
mo īpašumu, kura noteiktajā termiņā 
iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un 
izpildījusi visus izsoles priekšnoteiku-
mus, tajā skaitā iemaksājusi noteikumu 
15. punktā noteikto vienreizējo īres tie-
sību maksu un dalības maksu, un ja:
• izsoles dalībniekam nav jebkāda vei-

da nenokārtotu parādsaistību pret 
Inčukalna novada domi;

• Inčukalna novada dome pēdējā gada 
laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar 
izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ vai 
nav stājies spēkā tiesas nolēmums, 
uz kura pamata tiek izbeigts ar Inču-
kalna novada domi noslēgts līgums 
par īpašuma lietošanu pretendenta 
rīcības dēļ.

Inčukalna novadā tiek realizēts projekts 
Nr. 19-04-AL32-A019.2202-000005 
„Aprīkojuma iegāde Vangažu Kultūras 
nama pašdarbības kolektīvu darbības 
nodrošināšanai”. Projekta mērķis ir 
nodrošināt 12 Vangažu Kultūras nama 
pašdarbības kolektīviem pilnvērtīgu 
mēģinājumu procesu un uzstāšanos, 
iegādājoties pārvietojamu kompozītma-
teriāla grīdas segumu un pārvietojamus 
spoguļus. Izvēlēti pārvietojami elementi, 
lai pilnvērtīgi varētu 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 (RRLAB) pār-
ējās darbības teritorijas.

Vangažu Kultūras namā aktīvi darbojas 
dažādi pašdarbības kolektīvi: vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Augšup”, 
estrādes deju grupa „Ciprese”, dažādi 
ukraiņu, baltkrievu, krievu ansambļi, kā 
arī bērnu vokālās un deju grupas. Tā ir 
iespēja aptuveni 200 gan lieliem, gan 
maziem Vangažu iedzīvotājiem brīvajā 
laikā realizēt sevi kultūras jomā.
Lai kolektīvi varētu darboties ar pilnu 
atdevi, sasniegtu labus rezultātus, 
nepieciešami atbilstoši apstākļi. Šob-
rīd galvenā problēma ir nepiemērotais 
grīdas segums uz skatuves, pa kuru 

pārvietojoties dalībniekiem slīd kājas, 
tādējādi ievērojami palielinās traumu 
risks. Lai to novērstu, grīda un apavi 
tiek apstrādāti ar neatbilstošiem lī-
dzekļiem (ūdens, kalifonijs), kas nav 
ilgtermiņa risinājums, kā arī ievērojami 
paātrina grīdas seguma nolietošanos. 
Šī pati problēma ir aktuāla arī koncertu 
laikā, kad, baidoties gūt traumas, nav 
iespējams demonstrēt pilnvērtīgu snie-
gumu saviem skatītājiem. Tāpēc uzstā-
šanās reizēs piemērots grīdas segums 
tiek nomāts. Taču tie ir regulāri papildu 
izdevumi un atbilstošs segums ir tikai 
uzstāšanās reizēs, nerisinot problēmu 
mēģinājumu laikā.
Tādēļ projekta ietvaros plānots iegā-
dāties abpusēji lietojamu 10 x 10 m 
lielu un 1,7 mm biezu matētu kompo-
zītmateriāla grīdas segumu, kurš pie-
mērots klasiskajai un modernajai dejai, 
stepam, flamenko vai aktierspēlei. Tas 
lietojams arī kā aizsargājošs grīdas 
segums jutīgiem grīdas materiāliem, 
ilgstošai vai pastāvīgai lietošanai. Grī-
das seguma uzstādīšana ir vienkārša, 
un projekta iesniedzējs to nodrošinās 
pats.
Lai uzlabotu amatierkolektīvu, jo īpaši 
deju kolektīvu, mēģinājumu procesu, 
projekta ietvaros plānots iegādāties 
četrus pārvietojamus spoguļus. Diem-
žēl Vangažu Kultūras namā mēģinā-

jumu telpās nav spoguļu, kā arī nav 
iespējas uzstādīt stacionārus sienas 
spoguļus, taču dejotājiem mācību pro-
cesā ir ļoti nepieciešams redzēt sevi, 
savas kļūdas. Tāpēc piemērotākais ri-
sinājums ir pārvietojami spoguļi, kurus 
pēc nepieciešamības būs iespējams iz-
mantot nodarbību procesā.
Projekta realizācija ievērojami uzlabos 
12 Vangažu Kultūras nama kolektīvu 
drošību un māksliniecisko sniegumu, 
kopā tie ir aptuveni 200 tiešie labuma 
guvēji. Kā netiešos labuma guvējus var 
minēt visus Vangažu iedzīvotājus, kuri 
apmeklēs koncertus, teātra izrādes un 
citus pasākumus.
Projekta ieguldījums RRLAB darbības 
teritorijā ir tāds, ka vienmērīgi pa visu 
teritoriju tiek apmierinātas cilvēku va-
jadzības, tiek nodrošināts galvenais 
mērķis – daudzveidīgu sabiedrisko ak-
tivitāšu pieejamība un attīstība.
Projektu 90% apmērā līdzfinansē Eiro-
pas Savienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonds lauku attīstībai. Projekta 
kopējās izmaksas ir 3315,00 eiro, no 
kuriem publiskais līdzfinansējums ir 
2983,50 eiro.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku 
atbalsta dienests

Realizē projektu „Aprīkojuma iegāde Vangažu Kultūras nama 
pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai”



32020. gada JŪNIJS NOVADA VĒSTIS 33

Pirmo reizi novadā Inčukalna Brīvprā-
tīgo ugunsdzēsēju biedrība (Inčukalna 
BUB) kopā ar Reģionālās pašvaldības 
policijas (RPP) Inčukalna novada no-
daļu apsekojusi daudzdzīvokļu māju 
pagalmus, lai pārliecinātos par iespē-
ju pie daudzdzīvokļu mājām piekļūt ar 
lielajām ugunsdzēsēju automašīnām.

Pieejamība māju pagalmiem tika pār-
baudīta Vangažu pilsētā vēlā 18. jūni-
ja vakarā. Pēc redzētā gan Inčukalna 
BUB, gan RPP Inčukalna novada no-
daļas darbinieki atzīst, ka situācija 
ar novietotajām automašīnām pie 
daudzdzīvokļu mājām ir pietiekami 
laba. Pārbaudes laikā tikai pie vienas 
mājas (Siguldas ielā 2A) RPP darbi-
nieki novēroja, ka pārkāpti noteikumi, 
jo automašīnas bija novietotas divās 

rindās, un šajā gadījumā tika traucēta 
ugunsdzēsēju automašīnas pārvieto-
šanās.
Braucot cauri daudzdzīvokļu māju 
pagalmiem, izbraucot šaurās ielas un 
stāvlaukumus, Inčukalna BUB uguns-
dzēsēji parādīja, ka pat šaurākas 
vietas prot izbraukt ar apbrīnojamu 
precizitāti, nenodarot postījumus tu-
vumā esošajām automašīnām. Taču, 
kā izrādījās, šķēršļi, kas lielajai auto-
mašīnai traucē piekļūt notikuma vie-
tai, var būt ne tikai nevietā novieto-
tas automašīnas, bet arī neapgriezti 
krūmi un koku zari. Ugunsdzēsēju 
mērķis bija pārbaudīt, vai daudzdzī-
vokļu māju pagalmus ir iespējams 
izbraukt ar Inčukalna BUB lielo au-
tocisternu „Kamaz 43106”, jo šāda 
izmēra ugunsdzēsēju automašīnām ir 

jāpiekļūst pie daudzdzīvokļu mājām, 
kas ir augstākas par trīs stāviem.
Inčukalna BUB ugunsdzēsēji, pa-
beidzot pārbaudi, atzīst, ka situāci-
ja ir pat pārsteidzoši laba un lielas 
problēmas pārbaudes laikā netika 
manītas. Ir pat māju pagalmi, kur 
ugunsdzēsēji ievēroja, ka automašīnu 
novietošanas jautājums ir labi atrisi-
nāts. Tā kā tomēr bija dažas grūtības, 
ugunsdzēsējiem pārvietojoties ar lie-
lo autocisternu, gan Inčukalna BUB, 
gan RPP Inčukalna novada nodaļas 
darbinieki redz, ka ir lietas, kas vēl 
jāuzlabo. 
RPP Inčukalna novada nodaļas darbi-
nieki un Inčukalna BUB ugunsdzēsēji 
aicina iedzīvotājus ikdienā piedomāt 
pie tā, kur un kā novieto savu auto-
mašīnu.

Pārbauda iespēju pie daudzdzīvokļu mājām 
piekļūt ar lielajām ugunsdzēsēju automašīnām

17. jūnijā Vangažu pilsētas teritorijā no-
risinājās viens no tautas orientēšanās 
sacensību seriāla „Siguldas kompass 
2020” posmiem. 

Seriālu organizē Siguldas sporta klubs 
„Siguldas takas”, un šī sporta pasāku-
ma mērķis ir popularizēt orientēšanās 
sportu, veselīgu dzīvesveidu un radīt 
iespēju ģimenēm ar bērniem kvalitatī-

vi pavadīt laiku pie dabas, kā arī dod 
iespēju iepazīt orientēšanās sportu 
iesācējiem un uzlabot orientēšanās 
prasmes pieredzējušiem sportistiem. 
Vangažu sacensību posmā piedalījās 
arī vairāki Vangažos dzīvojošie bērni.

Aila Ādamsone, n 
Inčukalna novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vangažos aizvadīts orientēšanās 
sacensību posms

Cenšoties atjaunot sieviešu florbo-
la tradīcijas, Inčukalnā tiek veidota 
jauna sieviešu florbola komanda, ku-
rai šobrīd tiek aicinātas pievienoties 
meitenes no 13 gadu vecuma, kā arī 
pieredzējušas spēlētājas, informē 
biedrības „Gridasbumba.lv” valdes 
loceklis Dainis Guks.

„Pirms vairākiem gadiem Inčukalnu 
Latvijas florbola līgā pārstāvēja sie-
viešu komanda, izskolojot arī vairā-
kas Latvijas izlases spēlētājas, kas 
ar labiem panākumiem šobrīd spēlē 
Rīgas un Cēsu klubā. Pašlaik, kad 
florbols kļuvis par Inčukalna popu-
lārāko sporta veidu, pulcējot divas 
vīriešu un vairākas zēnu komandas, 
sieviešu komandas nav,” savu moti-
vāciju skaidro D. Guks.
Jaundibināmā komanda top sadar-
bībā ar florbola inventāra veikalu 
„Lino.lv”, un to veidos gan virslīgas 
un 1. līgas pieredzējušās spēlētājas, 
kuras jau apstiprinājušas iesaistīša-
nos Inčukalna vienībā, gan jaunpie-
nācējas – sportiskas un mērķtiecī-

gas meitenes ar pieredzi florbolā vai 
bez tās. Par komandas tuvākā laika 
mērķi ir izvirzīta dalība Latvijas sie-
viešu florbola 1. līgā, pirms tam aiz-
vadot pārbaudes spēļu ciklu.
Kā norāda biedrības pārstāvis, 
šobrīd notiek sarunas ar vietējiem 
treneriem, kas būtu gatavi uzņem-
ties sieviešu komandas trenēšanu. 
Tāpat aktuāls ir komandas spon-
sorēšanas jautājums – Inčukalna 
novadā un ārpus tā tiek meklēts ko-
mandas oficiālais atbalstītājs. „Kļūt 
par komandas sponsoru tiek aicināti 
uzņēmēji, kuriem ir interese atbal-
stīt florbola klubu, popularizēt ak-
tīvu dzīvesveidu un ar profesionāla 
mārketinga palīdzību veidot sociāli 
atbildīga uzņēmuma tēlu,” skaidro 
D. Guks.
Plašāka informācija par uzņemšanu 
sieviešu florbola komandā, kā arī 
par sponsorēšanas iespējām pie-
ejama florbola kluba tīmekļvietnē 
www.gridasbumba.lv.

Liliāna Jakovicka n 

Inčukalna florbola klubs „Gridasbumba.lv” 
veido sieviešu komandu un aicina jaunas 
spēlētājas 

Fizioterapijas kabineta izveide spē-
tu nodrošināt bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem tādu sociālo 
pakalpojumu saņemšanu, kas ir 
atbilstoša šo bērnu vajadzībām, lai 
nodrošinātu viņu veselības stāvok-
ļa un pašsajūtas uzlabošanos un 
tādējādi dotu iespēju veiksmīgāk 
integrēties sabiedrībā, nodrošināt 

pilnvērtīgu psihosociālo funkcionē-
šanu un mazinātu riskus šiem bēr-
niem nākotnē nonākt situācijā, kad 
nepieciešama ievietošana ilgstošas 
sociālās rehabilitācijas un sociālās 
aprūpes iestādē. Lai arī fiziotera-
pija viena pati nespēj nodrošināt 
visu vajadzību apmierināšanu, ir 
jāatzīmē, ka fiziskā labsajūta, ve-

selība un tās uzlabošana ir būtisks 
faktors vispārējās funkcionēšanas 
nodrošināšanai. Fizioterapija kā ne-
pieciešams atbalsta veids bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem bija 
visbiežāk minētais nepieciešamais 
sociālais pakalpojums bērnu indivi-
duālajos izvērtējumos.
Galvenās darbības: būvprojek-
ta izstrāde, telpu grupu pārbuve, 
būvuzraudzība, materiāltehniskā 
nodrošinājuma iegāde, projekta 
vadība un īstenošana, projekta in-
formācijas un publicitātes pasāku-

Realizē projektu „Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Inčukalna novadā” 

mu īstenošana. Ilgums: 12 mēneši, 
t. i., no 2019. gada decembra līdz  
2020. gada novembrim. 
Projekta ietvaros 2020. gada 19. jan-
vārī tika noslēgts būvdarbu līgums 
„Telpu grupas pārbūve Atmodas  
ielā 1-2, Inčukalnā”, kā arī 2020. 
gada 24. janvārī noslēgts būvuz-
raudzības līgums, lai veiktu ne-
pieciešamo pārbūvi sabiedrībā 
balstīta sociālā pakalpojuma in-
frastruktūras – profesionāla un 
mūsdienām atbilstoša fizioterapi-
jas kabineta – izveidei. 2020. gada  

15. aprīlī būvdarbi pabeigti un uz-
sākta procedūra objekta nodoša-
nai ekspluatācijā. Vienlaikus tiek 
gatavotas specifikācijas precēm, 
lai varētu iegādāties nepieciešamo 
aprīkojumu fizioterapijas kabineta 
izveidei. Izmaksas: kopējais pro-
jekta attiecināmais finansējums ir  
57 891,55 eiro, tai skaitā Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda finansē-
jums 49 207,82 eiro, valsts budžeta 
dotācija pašvaldībām 2170,93 eiro 
un pašvaldības līdzfinansējums –  
6512,80 eiro.

Tiek realizēts projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/034 „Sociālo pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Inčukalna novadā”. 
Projekta mērķis: sabiedrībā balstīta sociālā pakalpojuma infrastruktūras – 
profesionāla un mūsdienām atbilstoša fizioterapijas kabineta – izveide.
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Vangažu Kultūras nama notikumi jūnijā
Tradīcijas
Turpinot iesāktās tradīcijas, 18. mai-
jā Vangažu Kultūras nams sava nama 
priekšā esošo puķudobi izveidoja 
nedaudz citādu, nekā ierasts. Savu 
vietu dobē atrada gan rudbekijas un 
vasaras dālijas, gan krustaines un 
salvijas, gan cinnijas un graudzāles – 
visas raibu raibos rakstos.

Projekts
Ar Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
līdzfinansējumu 8. jūnijā Vangažu 
Kultūras nama pašdarbību kolektīvu 
vajadzībām tika iegādāti četri pār-
vietojami spoguļi, lai uzlabotu ama-
tierkolektīvu, jo īpaši deju kolektīvu, 
mēģinājumu procesu. Ieraugot kultū-
ras nama vestibilā novietotos, tikko 
atvestos SIA „Honey Design” izgata-
votos spoguļus, dejotāju sejas rotāja 
smaids, jo beidzot savu dejas mākslu 
varēs vērot ne tikai pedagogs, bet arī 
pats dalībnieks.

Pasākumi
1. jūnijā, atzīmējot Starptautisko 
bērnu aizsardzības dienu, Vangažu 
Kultūras nams vēlējās bērnu ikdienu 

padarīt mazliet krāsaināku, tāpēc 
ikviens bērns varēja izmantot ie-
spēju iemūžināt sevi fotogrāfijā pie 
pavasarīgi rotātajām Vangažu Kul-
tūras nama namdurvīm, atstāt savu 
novēlējumu vasarai un saņemt mazu 
saldu pārsteigumu. Prieks bija redzēt 
mazos vangažniekus, kuri izmantoja 
iespēju uzrakstīt vēlējumu, klausījās 
bērnu dziesmas un fotografējās.
19. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 
10.00 Vangažu Kultūras nama bēr-
nu vokālie ansambļi „Pumpuriņi” un 
„Karuselis” un sieviešu vokālais an-
samblis „Kaprīze”, braucot ar īpašo 
Jāņu dienas transportlīdzekli un 
piestājot dažādos Vangažu pilsētas 
pagalmos, ieskandināja Jāņu dienu. 
Dziedātāji priecājās par iedzīvotāju 
atsaucību un līdzdziedāšanu no bal-
koniem un terasēm, pat no pagal-
miem un ielām atskanēja: „Līgo!”
21. jūnijā „Strauta pļavā” notika 
jau par tradīciju kļuvušais vasaras 
saulgriežu svētku koncerts ar lielā 
ugunskura aizkuršanu, siera ēšanu, 
dziesmām un dejām. Šogad viss ir 
citādi, nekā ierasts. Lai radītu svētku 
sajūtu sev un iepriecinātu citus, Van-
gažu Kultūras nams kopā ar vidējās 

paaudzes deju kolektīvu „Augšup”, 
sieviešu vokālo ansambli „Kaprīze”, 
ģitārspēles profesionāli Robertu Ja-
kubovski un brīnišķīgo balto zirdziņu 
Palomu no z/s „Zuši” radīja virtuālu 
Jāņu gaidīšanas rituālu, parādot, kā 
ļaudis pošas svētkiem – gatavo cie-
nastu, rotā pagalmu, ceļ godā pūra 
lādēs glabātos tautastērpus, pin vai-
nagus, gatavo ugunskuru un pat pa-
laiž no kalna liesmojošu ugunsratu. 
Dziedot A. Legzdiņa dziesmu „Līgo, 
māmiņ”, virtuāli tika izdzīvota īsākā 
gada nakts. Un ar lielu cerību sakām 
visiem – citu gadu gaidīsim, kad Jā-
nītis atkal nāks! Vislielākais paldies 
Modrim Kalvānam un Medību pils 
burvībai.

Sezonas noslēgums
Ar vasaras saulgriežu nosvinēšanu 
Vangažu Kultūras nama kolektīvi ir 
noslēguši savu sezonu. Neskatoties 
uz radušos situāciju, gan kolektīvus, 
gan to vadītājus nepameta darbo-
šanās gars. Tika dziedāts attālināti, 
dejots individuāli sava dzīvokļa vie-
sistabā un privātmājas pagalmā un 
tika deklamēts telefoniskā saziņā. 
Neizsakāmu prieku radīja atkalsa-

tikšanās, un darba spars bija du-
bultliels: bērnu balsis kļuva skanīgā-
kas, dejotāju soļi – ašāki, bet vokālo 
ansambļu dvēseles izdziedāja laimi. 
Vangažu Kultūras nams saka vis-
lielāko paldies Janai Bunkui, Lienei 
Frīdbergai, Jurijam Kasperam, Līgai 

Vasiļjevai, Lienei Pustovajai, Ilonai 
Petrovskai, Evijai Ozolai un Aļonai 
Kolčinai par radošumu, inovācijām, 
īpašo tehnoloģiju pielietojumu, sa-
pratni un izturību. Uz tikšanos!

Inguna Zirne n   

Šogad skolu absolventiem krāšņi iz-
laidumi ar plašu draugu un radu ap-
sveicēju loku netika rīkoti valstī no-
teikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ. 
Taču tas nemazināja svētku sajūtu 
skolu beidzējiem.

Inčukalna novadā kā pirmie skolas 
beigšanas apliecību saņēma Inčukal-
na novada Mūzikas un mākslas sko-
las absolventi, kuri uz svinīgu pasā-
kumu pulcējās 29. maijā. Šogad sko-
lu absolvēja seši Mūzikas nodaļas un 
seši Mākslas nodaļas audzēkņi.
Savukārt 12. jūnijā uz svinīgu aplie-
cības izsniegšanu par pamatizglī-
tības iegūšanu pulcējās Inčukalna 
pamatskolas 9. klases un Vanga-
žu vidusskolas 9. klašu skolēni. Ar 
pamatskolas beigšanu Inčukalnā 

šogad tika sveikti 19 skolēni, bet 
Vangažos – 41 skolēns.
Inčukalna pamatskolas skolēnus 
Inčukalna Tautas namā gaidīja īpaša 
atmosfēra – absolventi pa pāriem sē-
dēja pie apaļiem galdiem, uz kuriem 
bija novietotas arī dāvaniņas, telpā 
spēlēja saksofonists. Pēc dokumentu 
saņemšanas varēja vērot videoap-
sveikumus, ko bija sarūpējuši no-
vada dome, vecāki, tautas nams un 
skolotāji, kā arī noskatīties pašu ab-
solventu kopīgo deju, ko visi mācījās 
attālināti. Nobeigumā visus ieprieci-
nāja skolotājas Ivitas ceptā izlaidu-
ma torte un glāze „Mežezera”. Tomēr 
punkts nebūtu pielikts kārtīgs, ja ne-
būtu atvadīšanās arī no skolas, tāpēc 
kopā ar klases audzinātāju visi devās 
gājienā uz skolu, kur savus bērnus ar 

ziediem sagaidīja vecāki. Arī kopīgs 
klases foto sanāca – ievērojot no-
teikumus, uz trotuāra uzzīmētajās 
ziedlapiņās sastājušies, absolventi 
izveidoja krāsainu un priecīgu ziedu. 
Paši absolventi bija ļoti apmierināti 
ar savu īpašo izlaidumu – uzmanība 
tika veltīta tikai viņiem, viss bija ļoti 
sirsnīgi.
24. jūlijā, kad tiks saņemti sertifikāti 
par centralizēto eksāmenu rezultā-
tiem, atestātus saņems Vangažu vi-
dusskolas 12. klases 19 absolventi.
Skolu absolventiem novēlam būt 
mērķtiecīgiem, talantīgiem, veik-
smīgiem un sasniegt tieši tos mēr-
ķus, kurus iecerējuši!

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa

Izlaidumi šogad skolās aizvadīti bez radu un draugu apsveikumiem

Inčukal na novada Mūzikas un mākslas sko las absolventi 2020. gada 29. maijā.

Inčukalna pamatskolas 9. klases skolēniem aplie cības par pamatizglī tības iegūšanu 
pasniegtas 2020. gada 12. jūnijā.Vanga žu vidusskolas 9. klašu izlaidumi notika 2020. gada 12. jūnijā.
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Kā jau katru gadu, pirmsskolas izglī-
tības iestādē (PII) „Jancis” jūnijs ir 
izlaiduma mēnesis. Šogad uz skolu 
dodas 18 bērni, kuri Vangažu vidus-
skolā turpinās apgūt piecgadnieku 
pirmsskolas izglītības programmu, 
un 24 bērni, kuri skolā turpinās apgūt 
pirmsskolas programmu sešgadīga-
jiem bērniem. 

Bērnudārza izlaidums parasti ir 
īpašs notikums ikviena bērna ģi-
menē, kas paliek prātā ilgi, – tas ir 
skaistu pārmaiņu laiks, kad no bēr-
na, kuru apčubina un apmīļo, ma-
zais cilvēks pārtop skolēnā. Mums, 
darbiniekiem, izlaiduma svētki ir 
reizē priecīga un mazliet skumja 
diena. Prieks par padarīto darbu, 
par bērnu sasniegumiem, par viņu 
mīlestību pret mums. Skumjas, ka 
atkal kāds posms dzīvē ir aizritējis 
un jāšķiras no saviem izlolotajiem 
audzēkņiem.
Mūsu iestādē ir izveidojušās noteik-
tas izlaiduma svinēšanas tradīcijas. 
Par izlaidumu sakām – izlaiduma 
nedēļa. Izlaiduma nedēļas laikā 
notiek dažādi aizraujoši pasākumi 
bērniem – sporta spēles, pikniks ar 
desiņu cepšanu un svinīgās svētku 
pusdienas ar saldējuma ēšanu, bēr-
nu izvēlētu ēdienkarti un dažādiem 
citiem pārsteigumiem. 

Valstī ieviestā ārkārtas situācija 
un nelielie ierobežojumi arī jūnijā ir 
ieviesuši nelielas korekcijas izlaidu-
ma svinēšanā. Pirmkārt, izlaiduma 
nedēļas svinīgais pasākums notika 
bez vecāku klātbūtnes, bet tas jau 
netraucēja bērniem priecāties par 
notiekošo un visiem tiem pārstei-
gumiem, kurus bija sagatavojušas 
skolotājas. Katra nedēļas diena bēr-
niem bija saplānota kā aizraujošs 
un neaizmirstams piedzīvojums: 
ar burbuļu spēlēm, skolotāja Ģirta 
sporta spēlēm, filmu skatīšanos un 
popkorna ēšanu, svinīgajām pusdie-
nām un saldējumu. Izlaiduma nedē-
ļas svinīgajā pasākumā pie bērniem 
ciemojās komponists un dziedātājs 
Ēriks Balodis, sniedzot koncertu. Tā 
bija vecāku dāvana bērniem izlai-
dumā. Izlaiduma dienas svētki nav 
iedomājami bez svinīgā gājiena ap-
kārt bērnudārzam, dāvanām un vēl 
daudziem citiem pārsteigumiem. 
Novēlam visiem vecākiem un bēr-
niem izbaudīt vasaru, atpūsties un 
ļauties sapņiem – gan lieliem, gan 
maziem. Esiet kopā ar savu ģimeni, 
un lai pavadītais laiks bērnudārzā 
paliek atmiņā kā skaists bērnības 
piedzīvojums. 

Kadrija Janisele, n   
PII „Jancis” vadītāja

Bērnudārzs „Jancis” neierastajā un jaunajā mācību procesā
Ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli 
no 24. marta līdz 11. maijam pirms-
skolas izglītības iestādes (PII) „Jan-
cis” 3. grupas piecus līdz sešus gadus 
veco bērnu mācības notika attālināti, 
izmantojot „Whatsapp” vecāku grupu. 
Jāsaka liels paldies 3. grupas bērnu 
vecākiem, jo bērnudārzā attālināti 
mācīties bez vecāku atbalsta būtu ne-
iespējami. Šajā pavisam neierastajā 
un jaunajā mācību procesā aktīvi ik 
dienu piedalījās 14 bērni un viņu ģi-
menes. 

Katra diena sākās ar skolotājas 
Aleksandras aicinājumu aktīvi dar-
boties ar rūpīgi piemeklētajiem uz-
devumiem un aktivitātēm. Šajā mā-
cību procesā bērniem piedāvājām 
dažādus mācību video, tīmekļviet-
nes, eksperimentus, skaitāmpantus, 
dziesmas, radošo darbiņu aprakstus 
un paraugus, dabas un matemātikas 
uzdevumus u. c. Skolotāja Aleksan-
dra ir ļoti gandarīta par rezultātu. 
Darbiņus veica ne tikai paši bērni – 

bērnus atbalstīja vecāki, vecvecāki, 
brāļi un māsas.
Sporta skolotājs Ģirts katru nedēļu 
sagatavoja sporta aktivitātes gan 
dabā, gan telpās, palīgā ņemot savu 
jaunāko dēlu.
Katru dienu skolotāja saņēma at-
griezenisko saiti – varēja apskatīt 
vecāku iesūtītos fotoattēlus ar dar-
ba procesu. Vecāki mūs pārsteidza 

ar iesūtītajiem video: vērojumi dabā, 
dzejoļi, dažādas atziņas, pie kurām 
ar bērniem ir nonākuši, un drosme 
atdzīties, ka paši ir daudz ko ieguvuši 
un iemācījušies. Paldies, vecāki! 
Attālinātajā mācību procesā skolo-
tājai palīdzēja metodiķe Kitija, atbal-
stot ar tehniskām prasmēm, idejām 
un radošu padomu. Paldies, Kitija!
Skolotāja Aleksandra: „Šis laiks ne-

bija vienkāršs ģimenēm, skolotājai 
un pirmsskolas kolektīvam. Taču tas 
bija piesātināts ne tikai ar darbiem, 
bet arī ar draudzību, sarunām, vēro-
jumiem [..] un pozitīvām emocijām. 
Šis bija grūts, bet interesants laiks, 
kad varēja gūt jaunu pieredzi, tuvāk 
iepazīt bērnu vecākus, pavērot bēr-
nus no cita skatupunkta. Smaidu bija 
grūti noslēpt. Biju ļoti priecīga par 

vecāku komentāriem un savu bērnu 
vērojumiem. Tas bija zelta vērts! Pal-
dies visiem par šo interesanto un iz-
aicinājumu pilno laika posmu! Prieks 
kopā būt!”

Aleksandra Mika-Larionova, n   
skolotāja

Kitija Meikšāne,n   
metodiķe

Izlaiduma laiks bērnudārzā „Jancis”

Ārkārtējās situācijas laiks bija pār-
baudījums mums visiem, jo šāda 
situācija līdz šim nebija pieredzē-
ta. Tas deva iespēju mums apgūt 
jaunas komunikācijas prasmes – 
strādāt valsts noteiktajā ārkārtējās 
situācijas režīmā, strādāt attālināti, 
ievērojot visus drošības pasāku-
mus. Šī situācija lika mums sapu-
rināties un izmantot dīkstāves laiku 
dažādu neiespētu darbu veikšanai 
un ikgadējo atvaļinājumu izmanto-
šanai. Darbs pirmsskolas izglītības 
iestādē (PII) „Minka” ne uz mirkli 
neapstājās. Strādājām dežūrgrupu 
režīmā, nodrošinot strādājošo ve-
cāku bērnu pieskatīšanu. 

Priecājamies, ka ārkārtējā situāci-
ja ir atcelta un iestāde ir atsākusi 
darbu ierastajā režīmā. Ievērojot 
Covid-19 infekcijas izplatības li-
kuma 2. pantu, kas nosaka, ka ir 
jānodrošina nodarbināto un pa-
kalpojuma saņēmēju drošība at-

bilstoši epidemioloģiskās drošī-
bas prasībām un rekomendācijām, 
paliek spēkā: roku mazgāšana un 
dezinfekcija, komunikācijā ievē-
rot distancēšanos citam no cita 
(divi metri).
Pēc 9. jūnija PII „Minka” strādā čet-
ras grupas, filiālē „Lapsiņa” – divas 
grupas. Domes lēmums par darbu 
vasaras periodā, par iestādes slēg-
šanu un priekšapmaksas veikšanu 
ir atcelts, un iestāde strādās visu 
vasaru bez pārtraukumiem. Vecāki 
tiek aicināti savlaicīgi norēķināties 
par ēdināšanas pakalpojumu.
Izlaidums PII „Minka” notiks 3. jūlijā 
plkst. 10.00, bet filiālē „Lapsiņa” –  
17. jūlijā plkst. 15.00. Pasākums 
norisināsies bez vecākiem un cie-
miņiem. 3. jūlija svētku rīta no-
rises kārtība: pirmā daļa būs no 
plkst. 10.00 līdz 11.00 – vadītājas 
uzruna, apliecību izsniegšana, ie-
stādes citu grupiņu bērnu apsvei-
kumi un koncerts, absolventi sacīs 

paldies un sveiks iestādes darbi-
niekus. Izlaiduma otrajā daļā – no 
plkst. 11.00 līdz 12.00 – būs bērnu 
disenīte ar pasaku tēlu piedalīša-
nos. Trešajā daļā – svētku pusdie-
nas. Svinīgā daļa tiks filmēta, un 
filma tiks ievietota vecāku „What-
sapp” grupā. Laukumā pie iestā-
des visas dienas garumā darbosies 
fotostūrītis. Šogad no PII „Minka” 
atvadās 39 bērni, septiņi uzsāk 
mācības 1. klasē, pārējie pāriet uz 
skolas sešgadīgajām grupām.
Paldies darbiniekiem un vecākiem 
par sapratni un izturību šajos 
savdabīgajos trijos mēnešos, ko 
esam veiksmīgi aizvadījuši. Pal-
dies sakām arī mūsu pašvaldībai 
par padomu un atbalstu dažādu 
saimnieciska rakstura jautājumu 
risināšanā. Lai mums visiem kopā 
izdodas!

Rita Galiņa,n   
PII „Minka” vadītāja

„Minka” atsāk darbu ierastajā režīmā
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„eTwinning” ir Eiropas Savienības 
programmas izglītības, apmācības, 
jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” 
aktivitāte, kas tiek īstenota, izman-
tojot projektu kā metodi mācību un 
audzināšanas procesā un veicinot 
pedagogu profesionālo pilnveidi in-
formācijas un komunikācijas tehnolo-
ģiju (IKT) un valodu jomā, piedāvājot 
darboties drošā interneta vidē. Van-
gažu vidusskola jau trīs gadus aktīvi 
darbojas nacionālos un starptautiskos 
„eTwinning” projektos, kuros sko-
lotāji ir apbalvoti ar Kvalitātes ser-
tifikātiem par teicamiem projektiem 
nacionālā vai Eiropas līmenī. 

Lai izteiktu atzinību visai skolas ko-
mandai, nesen skolām Latvijā un Ei-
ropā tika piešķirts „eTwinning skolas” 
tituls. Arī Vangažu vidusskolai tika 
piešķirts šāds tituls uz diviem ga-
diem. Jaunā sertifikāta princips parā-
da „eTwinning” vēlmi izteikt atzinību 
un uzslavu par iesaistīšanos, veltī-
šanos un aizrautību ne tikai dažiem 
„eTwinning” dalībniekiem, bet arī sko-
lotāju un skolas vadības komandai. 
Šīs skolas Latvijā tiek atzītas par līde-
rēm tādās jomās kā: digitālā prakse,  
„eDrošības” prakse, inovatīva un ra-
doša pedagoģija, personāla nepār-
trauktas profesionālās pilnveides 
veicināšana, sadarbības mācību prak-
ses veicināšana starp skolēniem un 
personālu. 
Vangažu vidusskolas skolotāji šogad 
aktīvi iesaistījās „eTwinning” nacio-
nālās aģentūras veidotajās aktivitā-
tēs: konferencēs, semināros, kursos, 
tiešsaistes vebināros, kuros satikās 
un dalījās pieredzē pedagogi no da-
žādām Latvijas skolām. Šajā mācību 
gadā mūsu skolā čakli darbojās arī 
„eTwinning” vēstniece Solvita Vencju-
na (latviešu valodas un literatūras 
skolotāja), kura mentorēja jaunās 
projekta vadītājas Inesi Reniņu un Ive-
tu Kauliņu un bija laba padomdevēja, 
atbalsts un iedrošinātāja. „eTwinning” 
vēstnieku pulkā šogad Latvijā darbo-

jās 22 pedagogi, pārstāvot dažādas 
pilsētas, novadus un dažāda veida iz-
glītības iestādes. 
Prieks, ka mūsu skolas labie projektu 
prakses piemēri tika rādīti arī citās 
Latvijas skolās. Šajā mācību gadā 
Vangažu vidusskolas skolēni pieda-
lījās dažādos „eTwinning” projektos, 
piemēram, 7.a un 8.a klases skolēni 
projektā „Pikniks dzejas pasaulē” (pro-
jekta vadītāja S. Vencjuna, sadarbības 
partneri – Majoru vidusskola, Liepājas 
Raiņa 6. vidusskola, Berģu Mūzikas 
un mākslas pamatskola, Jēkabpils 
Mākslas skola, Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžas Barkavas struktūrvienība, 
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas 
tehnikums). Darba procesā ikviens va-
rēja izbaudīt radošo dialogu ar dzeju, 
rakstnieka personību tikšanos klā-
tienē, sacerēt savas dzejas vārsmas, 
paspilgtinot domas ar sajūtu gleznām, 
stila figūrām, izbaudot radošo darba 
procesu dabā ar piedzīvojumu dažādo 
eleganci dzejas pasaulē, izmantojot 
IKT rīkus darba vizualizēšanai, radīša-
nai, prezentēšanai. 
7.a klase kopā ar klases audzinātāju 
piedalījās projektā „Kustīgs un ve-
sels” (projekta vadītāja I. Reniņa, sa-
darbības partneri – Valmieras Viestura 
vidusskola un Daugavpils 13. vidus-
skola). Tas ir projekts par veselīga dzī-
vesveida ieradumu veidošanu, ievieša-
nu un popularizēšanu. 
8.a, 9.a un 10. klases skolēni piedalījās 
starptautiskajā „eTwinning” projek-
tā „My country… My city!” (projekta 
vadītāja S. Vencjuna, starptautiskie 
partneri – Portugāle, Itālija, Azerbai-
džāna, Grieķija). Projekta mērķis bija 
dalīties un virtuāli iepazīt citas Eiro-
pas valstis, nozīmīgākās pilsētas kat-
rā valstī un studentu dzimtās pilsētas. 
Partneri dalījās savās zināšanās par 
pieminekļiem, slaveniem valsts iedzī-
votājiem, mūziku, gastronomiskajām 
un kultūras tradīcijām ar vienaudžiem.
8.a klase kopā ar klases audzinātā-
ju piedalījās projektā „There is love 
in everything – herşeyin içinde sevgi 

Vangažu vidusskola veido savu digitālo rokrakstu 21. gadsimta tehnoloģiju pasaulē

vardır” (projekta vadītāja S. Vencjuna, 
starptautiskie partneri – Turcija, Serbi-
ja, Polija, Azerbaidžāna, Lietuva). Pro-
jekta mērķis – pilnveidot mīlestības 
sajūtu bērniem, stiprināt ģimenes ko-
munikāciju un mīlestības saiknes, kā 
arī aptvert dabas nozīmi mūsu dzīvē 
un apzināties vidi kā vērtību. Dalībnieki 
pievērsa uzmanību mīlestībai dažādos 
veidos, uztverot mīlestības sajūtu kā 
pamatu, – ģimenes, draugu, dzīvnieku, 
dabas un dzimtenes mīlestības nozī-
mei mūsu dzīvē. 
8.a klase piedalījās projektā „Schoo-
me”, un notika sadarbošanās ar pirms-
skolas vecuma bērniem – lielo un mazo 
brāļu un māsu sadarbība ģimenē un 
mācību process Covid-19 laikā (projek-
ta vadītāja S. Vencjuna, starptautiskie 
partneri bija 98 skolotāji no vairāk 
nekā 20 valstīm – Albānijas, Armēni-
jas, Bulgārijas, Bosnijas un Hercegovi-
nas, Francijas, Grieķijas, Gruzijas, Hor-
vātijas, Itālijas, Jordānijas, Lietuvas, 
Maltas, Polijas, Portugāles, Rumāni-
jas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, 
Somijas, Spānijas, Tunisijas, Turcijas, 
Ukrainas, Ungārijas, Vācijas, Ziemeļ-
maķedonijas, Īrijas). Šis projekts bija 
kā atbalsts skolēniem karantīnas 
laikā, atklājot skolēnu radošumu, un 

bija kā jauks tilts starp skolotāju un 
skolēniem, ko varēja salīdzināt dažā-
dās Eiropas valstīs. Partneri dalījās 
rotaļās, zīmējumos, stāstu lasīšanā 
vai stāstīšanā, ģimenes kopīgos pa-
sākumos, dziedāja dziesmas, dejoja, 
iepazīstināja ar savas valsts kultūru 
un ikvienu radošo ideju vai notikumu. 
Darbs ir pabeigts, un šobrīd gaidām 
žūrijas izvērtējumu.
4.a klase piedalījās projektā „My 
friend, the tree” (projekta vadītāja 
I. Kauliņa, starptautiskie partneri – 
Horvātija, Polija, Rumānija, Turcija, 
Itālija, Spānija, Serbija, Lietuva). Pro-
jekta mērķis bija pilnveidot zināšanas 
un izpratni par vidi, pilnveidot pozitīvu 
un atbildīgu attieksmi pret vidi. Da-
lībnieki veica radošas aktivitātes, kas 
palīdzēja uzsvērt koka nozīmi cilvēku 
dzīvē, iepazinās ar dažādām leģen-
dām, ticējumiem, tradīcijām, sakām-
vārdiem, kas saistīti ar kokiem. Pro-
jekta laikā tika veidota izstāde „Mana 
koka krāsas”. Darbs ir pabeigts, un 
gaidām žūrijas izvērtējumu.
Liels pārsteigums mācību gada sā-
kumā Vangažu vidusskolai bija sa-
ņemt Eiropas Kvalitātes sertifikātu 
par piedalīšanos starptautiskajā pro-
jektā „Famous women of the world” 

(projekta vadītāja S. Vencjuna). 
„eTwinning” projekti ir saistīti ar mā-
cību saturu skolā, un darba procesā 
integrēti dažādi mācību priekšmeti, 
dažādi sadarbības veidi, IKT rīku un 
svešvalodu praktiskais pielietojums 
mutvārdu un rakstveida saziņā. Savos 
pašvērtējumos skolēni pozitīvi novēr-
tēja piedalīšanos projektos: 1) iegūt 
jaunu informāciju par Eiropas valstīm 
(kas nav atrodama internetā) un dalī-
šanās ar citiem savā skolā; 2) mācību 
ekskursijas (patīk izglītoties ārpus 
skolas un pašam reāli redzēt kultūras 
objektus, nevis skatīties attēlus mā-
cību grāmatā); 3) sadarbība ar skolas 
vienaudžiem, projekta partneriem; 
4) iemācīties un lietot praktiski jaunus 
IKT rīkus; 5) lietot svešvalodu; 6) rado-
šo darbu izpilde. Ar saviem darba re-
zultātiem esam apmierināti un priecīgi. 
Vēl viens mācību gads ir noslēdzies, un 
tas bijis dinamisks un jaunu pagriezie-
nu pilns. Mācības kļūst personiskākas, 
interaktīvākas, tūlītējas, uz sadarbību 
vērstas un jaunradošas. Varam savus 
sapņus, mērķus īstenot kopā ar dau-
dziem citiem cilvēkiem gan konkrētajā 
mācību iestādē, gan pasaulē, veidojot 
globālas darba, projekta komandas. 
To visu mums apgūt un līdzdarboties 
piedāvā „eTwinning”. Arī attālinātajā 
mācību procesā šīs prasmes mums 
noderēja.
Prieks par paveikto, mēs neatstājām 
pusceļā iesāktos darbus. Paldies par 
sadarbību šajā mācību gadā maniem 
skolas kolēģiem – Inārai Bulai, Ilonai 
Ušakevičai, Inesei Grinbergai, Ingai 
Lījvakai, Inesei Zablockai. Priecājos, ka 
šajā mācību gadā projekta metodi iz-
mēģināja Inese Reniņa (sports) un Ive-
ta Kauliņa (angļu valoda). „eTwinning” 
projekti ļauj ikvienam izbaudīt piedzī-
vojuma garšu, kurā caurvijas 21. gad-
simta izglītības kompetences. Paldies 
skolotājiem un skolēniem par darbu!

Solvita Vencjuna,n   
„eTwinning” vēstniece, 

projektu vadītāja

Radošums un informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģijas bija atslēgas 
vārdi divu dienu daļēji attālinātajiem 
tālākizglītības kursiem mūsu skolā 
šī gada 19. un 20. maijā. Divdesmit 
skolas pedagogi darbojās, lai izmē-
ģinātu iemaņas, ko septiņi skolas 
pedagogi 2019. gada oktobrī iemācī-
jās kursos, ko finansēja „Erasmus+” 
programma. 

Mūsu „Erasmus+” projekts „Soli 
pa solim augšup” (līguma numurs 
2019-1-LV01-KA101-060156) pa-
redzēja plašu pieredzes nodošanu 
tālāk arī citu Pierīgas skolu pe-
dagogiem. Kursiem bija jānotiek 
2020. gada pavasara brīvlaikā,  
16. martā. Tiem bija pieteicies mak-
simāls dalībnieku skaits – precīzi 
tik, cik varējām uzņemt. Viss tika 
sagatavots laikus – dienaskārtība 
izdrukāta, izdales materiāli salikti 
pa kaudzītēm, pienākumi sadalīti, 

kursu apliecības izdrukātas, apzī-
mogotas, parakstītas. Tas viss tika 
izdarīts līdz 12. martam. Kas noti-
ka tālāk? Tālāk sākās neparedzēti, 
negaidīti un dīvaini laiki – ārkārtas 
situācija, attālināta mācīšanās gan-
drīz trīs mēnešu garumā.
Attālinātās mācīšanās laikā lielā 
mērā varējām izmantot visu, ko ap-
guvām Krētas Universitātē, tomēr 
cerība apmācīt kolēģus vēl palika. 
Skolas direktors Kaspars Kiris un 
direktora vietniece izglītības jomā 
Irēna Ņikitina koordinēja ne tikai 
attālināto mācību procesu, pārti-
kas paku sadali skolēniem, skolas 
pēdējā mācību mēneša norisi, bet 
arī lieliski saplānoja, kā var realizēt 
tālākizglītības kursus, ievērojot ie-
robežojumus. Strādājām pa pāriem. 
Katrs pāris savā mācību telpā pie 
portatīvā datora, bet attiecīgās sa-
daļas vadītājs – atsevišķā kabinetā 
pie portatīvā datora un „Zoom” vidē. 

Izdales materiāli jau savlaicīgi, ie-
priekšējā dienā, tika sadalīti pa ka-
binetiem – krāsaini papīri, plastilīns, 
salmiņi, papīra trauki, flomāsteri 
u. c. kancelejas preces. Otrajā kur-
su dienā darbs norisinājās divās 
datorklasēs, ievērojot divu metru 
distanci vienam pārim no citiem. Pēc 
nodarbībām datorklasē bija deju 
terapijas pauze, lai izkustētos, bet 
pēc tam darbs turpinājās. Rezul-
tāts bija lielisks – sešas plastilīna 
animācijas filmiņas, sešas digitālas 
grāmatas par radošuma tēmu. Ska-
tīšanās kopā deva daudz pozitīvu 
emociju. 
Daļēji attālināto kursu apmeklētāji 
saņēma apliecības, kā arī ikdienas 
mācību darbā noderīgas lietas: 
zibatmiņas un ārējos akumulatorus 
ar projekta logo.

Zinta Nolberga,n   
skolotāja

Kā radošums iederas 21. gadsimta klasē
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Izdarīt Inčukalna novada domes 
2010. gada 18. augusta saistošajos no-
teikumos Nr. 15/2010 „Inčukalna nova-
da teritorijā esošo kapu uzturēšanas 
un darbības noteikumi” (turpmāk – 
noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 8.1. punktu šādā 

redakcijā:
„8.1. Administratīvā pārkāpuma pro-
cesu par šo noteikumu pārkāpumu 
līdz administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai veic Inčukalna novada 
pašvaldības policija”.

2. Izteikt noteikumu 8.2. punktu šādā 
redakcijā:
„8.2. Par saistošo noteikumu 
5.3.1. apakšpunktā noteikto prasību 
neievērošanu fiziskām un juridiskām 
personām piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu:
8.2.1. fiziskām personām no 2 līdz  
15 naudas soda vienībām;
8.2.2. juridiskām personām no 2 līdz 
30 naudas soda vienībām.”

3. Izteikt noteikumu 8.3. punktu šādā 
redakcijā:
„8.3. Par saistošo noteikumu 7.5. pun-
ktā noteikto prasību neievērošanu 
fiziskām un juridiskām personām pie-
mēro brīdinājumu vai naudas sodu:
8.3.1. fiziskām personām no 2 līdz  
70 naudas soda vienībām;

8.3.2. juridiskām personām no 2 līdz 
280 naudas soda vienībām.”

4. Izteikt noteikumu 8.4. punktu šādā 
redakcijā:
„8.4. Par saistošo noteikumu 
5.3.2. apakšpunktā noteikto prasību 
neievērošanu fiziskām un juridiskām 
personām piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu:
8.4.1. fiziskām personām no 2 līdz  
5 naudas soda vienībām;
8.4.2. juridiskām personām no 2 līdz 
15 naudas soda vienībām.”

5. Izteikt noteikumu 8.5. punktu šādā 
redakcijā:
„8.5. Par saistošo noteikumu 
5.3.3. apakšpunktā noteikto prasību 
neievērošanu fiziskām un juridiskām 
personām piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu:
8.5.1. fiziskām personām no 2 līdz  
10 naudas soda vienībām;
8.5.2. juridiskām personām no 2 līdz 
25 naudas soda vienībām.”

6. Izteikt noteikumu 8.6. punktu šādā 
redakcijā:
„8.6. Par saistošo noteikumu 
5.3.4. apakšpunktā noteikto prasību 
neievērošanu fiziskām un juridiskām 
personām piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu:
8.6.1. fiziskām personām no 2 līdz  

30 naudas soda vienībām;
8.6.2. juridiskām personām no 2 līdz 
70 naudas soda vienībām.”

7. Izteikt noteikumu 8.7. punktu šādā 
redakcijā:
„8.7. Par saistošo noteikumu 5.3.6., 
7.10., 7.15. punktā noteikto prasību 
neievērošanu fiziskām un juridiskām 
personām piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu:
8.7.1. fiziskām personām no 2 līdz  
15 naudas soda vienībām;
8.7.2. juridiskām personām no 2 līdz 
30 naudas soda vienībām.”

8. Izteikt noteikumu 8.8. punktu šādā 
redakcijā:
„8.8. Par saistošo noteikumu 7.2. pun-
ktā noteikto prasību neievērošanu 
fiziskām un juridiskām personām pie-
mēro brīdinājumu vai naudas sodu:
8.8.1. fiziskām personām no 2 līdz  
20 naudas soda vienībām;
8.8.2. juridiskām personām no 2 līdz 
70 naudas soda vienībām.”

9. Izteikt noteikumu 8.9. punktu šādā 
redakcijā:
„8.9. Par saistošo noteikumu 7.3. pun-
ktā noteikto prasību neievērošanu 
fiziskām un juridiskām personām pie-
mēro brīdinājumu vai naudas sodu:
8.9.1. fiziskām personām no 2 līdz  
5 naudas soda vienībām;

8.9.2. juridiskām personām no 2 līdz 
15 naudas soda vienībām.”

10. Izteikt noteikumu 8.10. punktu šādā 
redakcijā:

„8.10. Administratīvā pārkāpuma lie-
tu izskata un lēmumu pieņem Inču-
kalna novada domes Administratīvo 
pārkāpumu komisija. Administratīvo 
pārkāpumu komisijas lēmums ir pār-
sūdzams rajona (pilsētas) tiesā pēc 
piekritības”.

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās atbil-
dības likumu.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 8/2020
„Grozījumi Inčukalna novada domes 
2010. gada 18. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 15/2010 „Inčukalna 
novada teritorijā esošo kapu uzturē-

šanas un darbības noteikumi””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums
Saistošo noteikumu grozījumi nepie-
ciešami saskaņā ar Administratīvās 
atbildības likumu, kas stāsies spēkā 
2020. gada 1. jūlijā.
2. Īss projekta satura izklāsts
2020. gada 1. jūlijā spēkā stāsies Admi-

nistratīvās atbildības likums. Šī likuma 
16. pants nosaka, ka naudas soda ap-
mēru likumā vai pašvaldību saistošajos 
noteikumos izsaka naudas soda vienī-
bās.
3. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu grozījumu īsteno-
šanai netiek prognozēta būtiska finan-
siāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 
Saistošo noteikumu izpildes nodrošinā-
šanai nav nepieciešams veidot jaunas 
pašvaldības institūcijas, darbavietas vai 
paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš- 
valdības teritorijā
Nav plānota ietekme.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām
Institūcija, kurā privātpersona vai ju-
ridiskā persona var vērsties saistošo 
noteikumu piemērošanā, ir Inčukalna 
novada pašvaldības policija un pašval-
dības institūcijas un amatpersonas, kas 
ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu 
ievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
Nav attiecināms.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

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

2020. gada 15. aprīlī                                                                                     Nr. 8/2020
                 (protokols Nr. 6, 27. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 15/2010 
„Inčukalna novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Inčukalna novada domes 
2010. gada 21. jūlija saistošajos no-
teikumos Nr. 10/2010 „Par ielu un ne-
kustamo īpašumu nosaukumu, ēku nu-
muru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu 
numuru plākšņu pie nekustamiem īpa-
šumiem izvietošanu un noformēšanu 
Inčukalna novadā” (turpmāk – notei-
kumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 25. punktu šādā 

redakcijā:
„25. Administratīvā pārkāpuma pro-
cesu par šo noteikumu pārkāpumu 
līdz administratīvā pārkāpuma lie-
tas izskatīšanai veic Inčukalna no-
vada būvvalde un Inčukalna novada 
pašvaldības policija.”

2. Izteikt noteikumu 26. punktu šādā 
redakcijā:
„26. Par neesošu plāksni vai no-
teikumu prasībām neatbilstošas 
plāksnes izvietošanu un uzturēšanu 
nekustamā īpašuma īpašniekam vai 
tiesiskajam valdītājam, fiziskai vai 
juridiskai personai, piemēro brīdinā-

jumu vai naudas sodu: 
26.1. fiziskām personām no 2 līdz  
5 naudas soda vienībām;
26.2. juridiskām personām no 2 līdz 
10 naudas soda vienībām.”

3. Izteikt noteikumu 27. punktu šādā 
redakcijā:
„27. Ja nekustamā īpašuma, kā 
adresācijas objekta, nosaukums ir 
oficiāli pārdēvēts vai numurs mai-
nīts, precizētās plāksnes jānomaina 
divu mēnešu laikā. Šī noteikuma 
neievērošanas gadījumā fiziskām un 
juridiskām personām piemēro brīdi-
nājumu vai naudas sodu:
27.1. fiziskām personām no 2 līdz  
5 naudas soda vienībām;
27.2. juridiskām personām no 2 līdz 
10 naudas soda vienībām.”

4. Izteikt noteikumu 28. punktu šādā 
redakcijā:
„28. Par tīšu ielu un nekustamo īpa-
šumu nosaukumu, māju numuru vai 
nosaukumu plākšņu, kā arī stabu, 
uz kuriem tās izvietotas, bojāšanu 

fiziskām un juridiskām personām 
piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu:
28.1. fiziskām personām no 2 līdz  
5 naudas soda vienībām;
28.2. juridiskām personām no 2 līdz 
10 naudas soda vienībām.”

5. Izteikt noteikumu 29. punktu šādā 
redakcijā:
„29. Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata un lēmumu pieņem Inčukal-
na novada domes Administratīvo 
pārkāpumu komisija. Administratī-
vo pārkāpumu komisijas lēmums ir 
pārsūdzams rajona (pilsētas) tiesā 
pēc piekritības”.

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
vienlaikus ar Administratīvās atbil-
dības likumu.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr.______
„Grozījumi Inčukalna novada domes 

2010. gada 21. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 10/2010 „Par ielu 
un nekustamo īpašumu nosauku-
mu, ēku numuru vai nosaukumu 

plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu 
pie nekustamiem īpašumiem izvie-
tošanu un noformēšanu Inčukalna 

novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Saistošo noteikumu grozījumi nepie-
ciešami saskaņā ar Administratīvās 
atbildības likumu, kas stāsies spēkā 
2020. gada 1. jūlijā.
2. Īss projekta satura izklāsts
2020. gada 1. jūlijā spēkā stāsies Ad-
ministratīvās 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 īste-

nošanai netiek prognozēta būtiska 
finansiāla ietekme uz pašvaldības bu-
džetu. Saistošo noteikumu izpildes no-
drošināšanai nav nepieciešams veidot 
jaunas pašvaldības institūcijas, darba-
vietas vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš- 
valdības teritorijā
Nav plānota ietekme.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām
Institūcija, kurā privātpersona vai ju-
ridiskā persona var vērsties saistošo 
noteikumu piemērošanā, ir Inčukalna 
novada pašvaldības policija un pašval-
dības institūcijas un amatpersonas, 
kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo no-
teikumu ievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
Nav attiecināms.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

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

2020. gada 15. aprīlī                                                                                   Nr. 6/2020
                 (protokols Nr. 6, 25. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2010. gada 21. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 10/2010 „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, 
ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Inčukalna novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta pirmās daļas 5. punktu



8 2020. gada JŪNIJSNOVADA VĒSTIS8

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

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

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

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

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic jūnijā dzimušos 
Inčukalna novada iedzīvotājus, 

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

No 27. jūnija plkst. 9.00 līdz 28. jūnija plkst. 18.00 Ādažu poligonā Zemessardzes 
vienībai notiks mīnmetēju kaujas šaušanas treniņš gan dienas gaišajā, gan tum-
šajā laikā. Tiks izmantoti apgaismes lādiņi.

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret no-
tiekošajām mācībām, īslaicīgi radītajiem trokšņiem. Mācībās radītais trok-
snis netiek uzskatīts par industriāli radītu troksni un līdz ar to netiek ierobe-
žots laikā un vietā, ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkiem.

Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes štāba 
Informācijas operāciju daļa

Ādažu poligonā notiks mīnmetēju 
kaujas šaušanas treniņš

Vienreiz gadā cilvēks jūtas savādāk,
Vēl par vienu dzīves gadu bagātāks.

Jūtas īpašs – draugiem, radiem vajadzīgs,
Labiem vārdiem, vēlējumiem apbārstīts.

Vienreiz gadā cilvēks jaunu dzīvi sāk,
Jo ar gadiem pieredze nāk klāt.

Vai ir dzīvots mūžs tam pilnvērtīgs,
Vai viņš jūtas laimīgs, piepildīts.

/Agnese Ezerroze/

Tiekamies Inčukalnā!

Gluži kā sena skaņuplate A. Brigaderes luga „Lielais loms” aizsauc laikos, kad debesis bija zilākas un zāle zaļā-
ka. Bet ļaudis tādi paši kā šodien – mīlestības alkstoši un meklējoši. Metot laipu uz iecerētās sirdi, tiek likti lietā 
visādi stiķi – improvizācija, interpretācija, traktēšana un fraktēšana. Un, kaut arī šo jēdzienu skaidrojumu bieži 
neizprot arī paši izrādes varoņi, tas netraucē nonākt pie laimīgām beigām – pāru dabošanās. Dzīvesprieks bez 
moralizēšanas, raksturu spilgtums un dullības gars kopā ar krāšņu aktieru buķeti. 
Par horeogrāfiju rūpējās Raimonda Vazdika, producente – Aīda Ozoliņa. Tiekamies Inčukalnā!

Sestdien, 4. jūlijā, plkst. 18.00 

Inčukalna Vecajos kapos notiks atceres brīdis 
1941. gada 

Raganas kaujā kritušajiem
Latvijas neatkarības cīnītājiem.


