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Viens no septiņiem Inčukalna pagasta 
ciemiem ar senu un interesantu vēsturi 
ir Krustiņi, kas veidojies starp Gaujas 
upes kreiso krastu un autoceļiem A2 un 
A3. Skaitļos tas izskatās tā: attālums 
līdz Inčukalna centram – 4 kilometri, 
līdz Rīgas centram – 37 kilometri. Ap-
tuvenais iedzīvotāju skaits – 400. 

Nosaukums „Krustiņi” veidojies vis-
maz pirms 100 gadiem, pateicoties 
vietējo un valsts nozīmes svarīgu 
ceļu krustojumam, kas dod iespēju 
no šejienes doties dažādos virzienos 
(krustceles). Vēl nesenā pagātnē šo 
vietu dēvēja arī par „Sēnītes rajonu”. 
Krustiņos atrodas salīdzinoši jaunais 
atpūtas parks „Rāmkalni”, kādreiz 
tik populārais restorāns „Sēnīte”, 
jau pagājušā gadsimta sākumā cel-
tu vasarnīcu ciems, kuru, pateicoties 
dziedinošajam priežu meža gaisam, 
par dzīves un atpūtas vietu izvēlē-
jās Latvijas mākslinieki un sabied-
rībā populāri cilvēki, Inčukalna lep-
nums Krustiņu ciemam piederošajos 
Kārļzemniekos – Medību pils. Nevar 
nepieminēt Gaujas upes krāšņos 
krastus, Inčukalna Velnalu un Gaujas 
Nacionālā parka sākuma punktu pie 
Murjāņu tilta. Katrai no šīm vietām ir 
savs īpašs stāsts. 
Tiltam pār Gauju ir sena vēsture. 
1920. gadā tika uzbūvēts 166,4 met-
rus garš koka konstrukciju atgāžņu 
sistēmas tilts, kas bija garākais šā-
das sistēmas tilts Latvijas vēsturē. 
Tas deva iespēju pa vistaisnāko ceļu 
nokļūt no Rīgas uz Valmieru, Valku, 
Tartu. Iecere par to bija sena, un 
celtniecības process bija gan darbie-
tilpīgs, gan dārgs. Mēs tikai varam 
iztēloties, kādā veidā tika izveidots 

pēdējais nelielais 500 metru ceļa 
posms līdz tilta sākumam. Paverot 
skatu abpus ceļam, saprotam – lai 
uzbūvētu to, milzīga kalna daļa ir no-
rakta. Kā zināja teikt vietējie iedzīvo-
tāji Mārtiņš Ērglis un Raimonds Pum-
purs, no viņu senču teiktā, tas prasī-
jis 30 gadu darbu. Tilts, vairākkārtīgi 
remontēts, nokalpoja līdz 1941. gada 
vasarai, kad tika nodedzināts, atkāp-
joties padomju armijai. 
1948. gadā to atjaunoja iepriekšē-
jā sistēmā. Koka tilts, baļķu plu-
dināšanas, ledus iešanas laikā un 
pieaugot transporta kustībai, kļuva 
nedrošs. 1961. gadā tā vietā tika 
uzbūvēts nākamais – spriegota 
dzelzsbetona tilts, kas sastāvēja 
no septiņām 22,16 metrus garām, 
saliekamām spriegbetona sijām. 
Tā brauktuves platums bija septiņi 
metri. Inčukalnieši lepojās, ka kād-
reiz tik slavenajā padomju daudzsē-
riju filmā „Septiņpadsmit pavasara 
mirkļi” izlūks Štirlics savā automa-
šīnā vienu no mirkļiem pie šī tilta 
arī nogulēja. Padomju laika celtne 
transporta slodzi uz tilta izturēja 
gandrīz pusgadsimtu. 
Jaunais Murjāņu tilts pār Gauju nu 
jau ir trešais pēc kārtas – nodots 
ekspluatācijā 2008. gadā. Tas veidots 
kā nepārtrauktas sistēmas spriegbe-
tona siju tilts ar kopējo garumu  
143,39 metri un kopējo brauktuves 
klātnes platumu – 16,27 metri. Kā-
pēc tas ieguvis nosaukumu „Murjāņu 
tilts”? Jo tā bija pati tuvākā apdzīvo-
tā vieta laikā, kad tas tika projektēts. 
Pēc 1906. gada, kad tika uzsākta mui-
žu zemju iznomāšana un pārdošana, 
Hincenbergā strauji attīstījās va-
sarnīcu celtniecība. Īpaši jau Gaujas 

Krustiņi – laika krustcelēs

Inčukalna novada pašvaldība 
aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā
Saistībā ar šāgada 21. janvārī un 17. martā notikušajām domes sēdēm, kuru laikā deputātu vairākums ar savu 
balsojumu noraidīja pašvaldības iepriekš izstrādātās un 2021. gada pašvaldības budžetā jau paredzētās, novada 
infrastruktūras attīstībai nozīmīgās ieceres, vēlos pievērst jūsu uzmanību un aicinu izteikt savu viedokli.
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gleznaino krastu apkārtne bija izsla-
vēta ar priežu mežu veselīgo gaisu, 
kas tik ļoti dziedinošs bija cilvēkiem, 
kuri slimoja ar iepriekšējos gadsim-
tos nāvējošo slimību tuberkulozi. 
Savulaik populārais žurnāls „Atpūta” 
tā arī rakstīja: „Ja citur zelts ir zemē, 
tad Inčukalnā gaisā.” Laika posmā 
pēc Pirmā pasaules kara te sāka 
apmesties populāri mākslinieki un 
izveidojās tāda kā „Inčukalna māk-
slinieku kolonija”, kuru dēvēja arī par 
Latvijas Holivudu. Šeit dzīvoja aktieri 
Alfrēds Amtmanis Briedītis un Anta 
Klints „Sūrmīšos”, Ludmila Špilberga 
un Jānis Simsons „Simsonos”, Jūlija 
Skaidrīte, Lilija Ērika, Ella Jākab-
sone „Saulstariņos”, operas soliste 
Milda Brehmane-Štengele, kompo-
nists un diriģents Burhards Sosārs, 
kuram piederēja pat vietējais vei-
kals, kā arī amata brāļi Jānis Ozoliņš 
„Ozoliņos” un Ralfs Alunāns „Alunā-
nos”. „Stalšēnu” mājas ar ļoti seno 

vēsturi, kura sniedzās 17. gadsimtā, 
piederēja „Vici” fabrikantam Medņa 
kungam. Rīgas pilsētas policijas pre-
fekts Teodors Grīnvalds mitinājās 
tagadējās „Mētrainēs”, diplomāts 
Mārtiņš Ņukša – „Ņukšās”. Ļaudis 
te svinēja dzīvi, par kuru priecājās 
arī vienkārša darba darītāji vietējie 
inčukalnieši. Kopā tika iestudētas 
teātra izrādes, rīkotas zaļumballes. 
Līdz ar padomju varas nodibināšanos 
1940. gadā, 1941. gada izsūtīšanām 
un Otrā pasaules kara sākumu viss 
mainījās. Krustiņos lepnā mākslinie-
ku dzīve apklusa uz vairākiem gadu 
desmitiem, bet leģendas un nostāsti 
joprojām bija dzīvi.
Pēc Latvijas valsts neatkarības atgū-
šanas lielākā daļa māju ir nonākušas 
gādīgu cilvēku rokās un, liekas, Krus-
tiņi ir atdzimuši un daudz neatpaliek 
no Mežaparka godības. Šeit joprojām 
savās dzimtas mājās dzīvo Cālīšu un 
Bormaņu dzimtu pēcteči. Bet priekšā 

vēl liels darbs, lai izzinātu namu un 
to saimnieku dzīvesstāstus.
Tikai kāds nams vēl joprojām gaida 
savu laimes stundu, un tās ir „At-
vasītes”, kurās savus pēdējos dzī-
ves gadus pavadīja izcilais tēlnieks 
Kārlis Zāle (28.10.1888.–19.02.1942.) 
kopā ar sievu un audžumeitiņu Sas- 
kiju. Šo namu mākslinieks izvēlējās 
un iegādājās 1938. gadā, laikā, kad 
veselības problēmas bija samilzušas 
tik ļoti, ka doties ārstēties uz tālām 
zemēm nebija vairs spēka, bet Inču-
kalnā – labs gaiss un tuberkulozes 
sanatorija netālajā Medību pilī. Te 
varēja turpināt sapņot, strādāt un 
ārstēties. Vietējo ļaužu atmiņā Kārlis 
Zāle palicis kā noslēgtas dabas cil-
vēks, daudz nebiedrojās, taču drau-
dzīgas un sirsnīgas attiecības bija 
ar aktieri Jāni Simsonu un vienkārša 
darba darītājiem. 
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1920. gadā uzbūvēts Latvijā garākais koka konstrukciju atgāžņu sistēmas tilts pāri Gaujai.
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Inčukalna novada domes sēde 
tika organizēta attālināti, 

izmantojot videokonferences 
režīmu.

Sēdes protokols Nr. 2 
2021. gada 17. februārī

Par Vangažu vidusskolas darbī-
bas stratēģijas 2021.–2023. ga-
dam apstiprināšanu. Dome no-
lemj: apstiprināt Inčukalna nova-
da Vangažu vidusskolas darbības 
stratēģiju 2021.–2023. gadam.
Par saistošo noteikumu  
Nr. 5/2021 „Par kārtību, kādā 
Inčukalna novada dome pieda-
lās pašvaldības nozīmes ceļa 
vai ielas būvniecībā un uztu-
rēšanā” apstiprināšanu. Dome 
nolemj: 1. apstiprināt Inčukalna 
novada domes saistošos noteiku-
mus Nr. 5/2021 „Par kārtību, kādā 
Inčukalna novada dome piedalās 
pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 
būvniecībā un uzturēšanā”; 2. uz-
dot Inčukalna novada domes kan-
celejai saistošos noteikumus pēc 
to parakstīšanas triju darba dienu 
laikā nosūtīt rakstveidā un elek-
troniskā veidā Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministri-
jai atzinuma sniegšanai; 3. uzdot 
Inčukalna novada pašvaldības Sa-
biedrisko attiecību daļai saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu, ja Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
atzinumā nav izteikti iebildumi par 
saistošo noteikumu tiesiskumu vai 
Inčukalna novada pašvaldībā liku-
mā noteiktajā termiņā atzinums 
nav saņemts, publicēt Inčukalna 
novada pašvaldības informatī-
vajā izdevumā „Novada Vēstis”; 
4. noteikt, ka saistošie noteikumi 
stājas spēkā pēc to publicēšanas 
informatīvajā izdevumā „Novada 

Vēstis”.

Par Inčukalna novada Mūzikas 
un mākslas skolas reorganizā-
ciju. Dome nolemj: 1. veikt Inču-
kalna novada Mūzikas un mākslas 
skolas reorganizāciju, tā rezultātā 
izveidojot divas mūzikas un māk-
slas profesionālās izglītības iestā-
des: 1.1. Vangažu pilsētas Mūzikas 
un mākslas skolu ar juridisko ad-
resi Gaujas iela 2, Vangaži, Inču-
kalna novads, LV-2136; 1.2. Inču-
kalna Mūzikas un mākslas skolu 
ar juridisko adresi Zvaigžņu iela 2,  
Inčukalns, Inčukalna novads, 
LV-2141; 2. lēmuma 1.2. punktā 
norādītā iestāde pārņem adresē 
Zvaigžņu iela 2, Inčukalns, Inču-
kalna novads, LV-2141: 2.1. eso-
šo Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas mantu; 2.2. īste-
notās Inčukalna novada Mūzikas 
un mākslas skolas funkcijas, liet-
vedību, saistības; 2.3. strādājo-
šos Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogus, kuri 
nodrošina mūzikas un mākslas 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmas mācību satura īs-
tenošanu; 2.4. Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolas īste-
noto izglītības programmu izglīto-
jamos; 3. noteikt, ka izdevumi, kas 
saistīti ar reorganizācijas procesa 
nodrošināšanu, tiks segti no pa-
švaldības budžeta finanšu līdzek-
ļiem; 4. uzdot Inčukalna novada 
domes priekšsēdētāja vietniecei 
organizēt šī lēmuma saskaņošanu 
ar Izglītības un zinātnes ministriju 
un koordinēt skolas reorganizāci-
jas procesa pabeigšanu, veicot ne-
pieciešamās darbības reorganizā-
cijas nodrošināšanai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, apjomā 
un termiņā; 5. uzdot Inčukalna no-
vada pašvaldības izpilddirektoram 

organizēt Inčukalna novada Mūzi-
kas un mākslas skolas materiālo 
un finanšu līdzekļu inventarizāciju, 
mantas vērtību un saistību apjo-
ma noteikšanu un pārskata saga-
tavošanu, saistību, arhīva un liet-
vedības nodošanu; 6. uzdot Inču-
kalna novada Mūzikas un mākslas 
skolas direktorei viena mēneša 
laikā no dienas, kad saņemts sa-
skaņojums no Izglītības un zināt-
nes ministrijas, informēt izglītības 
iestādes darbiniekus, izglītojamos 
un izglītojamo vecākus par izglītī-
bas iestādes reorganizāciju. 

Par zemes starpgabala Liepu  
iela 7A, Inčukalns, Inčukalna 
pagasts, Inčukalna novads, ka-
dastra apzīmējums 8064 006 
0435, 0,0845 ha platībā izsoles 
sākumcenas un izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu. Dome nolemj: 
1. nekustamā īpašuma, starpgabala 
Liepu iela 7A, Inčukalns, Inčukalna 
pagasts, Inčukalna novads, kadas-
tra numurs 8064 006 0825, sastāv 
no vienas zemes vienības, kadas-
tra apzīmējums 8064 006 0435,  
0,0845 ha platībā, atsavināšanai 
piemērot atsavināšanas veidu – 
nekustamā īpašuma pārdošanu 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli; 
2. apstiprināt nekustamā īpašuma, 
starpgabala Liepu iela 7A, Inču-
kalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna 
novads, izsoles nosacīto sākuma 
cenu 4415,00 eiro (četri tūksto-
ši četri simti piecpadsmit eiro un  
00 centu); 3. apstiprināt izsoles soli 
220,00 eiro (divi simti divdesmit eiro 
un 00 centu); 4. apstiprināt izsoles 
noteikumus „Inčukalna novada pa-
švaldībai piederošā nekustamā īpa-
šuma, starpgabala Liepu iela 7A, 
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inču-
kalna novads, izsoles noteikumi”; 
5. uzdot Inčukalna novada domes 

Izsoles komisijai veikt starpgabala 
Liepu iela 7A, Inčukalns, Inčukal-
na pagasts, Inčukalna novads, at-
savināšanas procedūru Publiskas 
personas mantas atsavināšanas 
likumā un izsoles noteikumos no-
teiktajā kārtībā, kā arī vienlaikus 
ar sludinājumu personai, kuras 
īpašuma tiesības nostiprinātas 
zemesgrāmatā un kurai ir pirmpir-
kuma tiesības, nosūtīt paziņojumu 
par izsoli, norādot, ka pirmpirkuma 
tiesības tā var izmantot tikai tad, 
ja to rakstveidā piesaka sludināju-
mā norādītajā termiņā; 6. noteikt, 
ka gadījumā, ja mēneša laikā kopš 
sludinājuma par zemes starpgaba-
la pārdošanu izsolē publicēšanas 
oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēst-
nesis” saņemts viens pieteikums 
no pirmpirkuma tiesīgās personas, 
kura minēta Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likuma 
4. panta ceturtās daļas 1. punktā, 
izsoli nerīko un zemes starpgabalu 
pārdod šai personai par nosacīto 
cenu ar viena soļa paaugstinājumu.

Par Inčukalna novada pašvaldī-
bas reorganizācijas plāna kon-
statējumu daļas apstiprināša-
nu. Dome nolemj: 1. apstiprināt 
Inčukalna novada pašvaldības 
reorganizācijas plāna konstatē-
jumu daļu saskaņā ar lēmuma 
pielikumu; 2. uzdot Inčukalna 
novada pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību daļai lēmumu piecu dar-
bdienu laikā publicēt Inčukalna 
novada pašvaldības tīmekļvietnē  
www.incukalns.lv; 3. uzdot Inču-
kalna novada pašvaldības kan-
celejai lēmumu nosūtīt Siguldas 
novada pašvaldībai un zināšanai –  
Stopiņu novada pašvaldībai un Vi-
des aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijai.

Par atlīdzības apmēru 
2021. gada pašvaldību vēlēšanu 
nodrošināšanai ievēlētai Ropa-
žu novada pašvaldības vēlēša-
nu komisijai un Ropažu novada 
vēlēšanu iecirkņu komisijas lo-
cekļiem. Dome nolemj: 1. noteikt 
šādu atlīdzības apmēru 2021. gada 
pašvaldību vēlēšanu nodrošinā-
šanai ievēlētai Ropažu novada 
pašvaldības vēlēšanu komisijai: 
1.1. komisijas priekšsēdētājam – 
10 eiro stundā; 1.2. komisijas sek-
retāram – 10 eiro stundā; 1.3. ko-
misijas loceklim – 8 eiro stundā; 
2. noteikt šādu Ropažu novada vē-
lēšanu iecirkņu komisijas locekļu 
atlīdzības apmēru: 2.1. komisijas 
priekšsēdētājam – 9 eiro stundā; 
2.2. komisijas sekretāram – 9 eiro 
stundā; 2.3. komisijas loceklim –  
7 eiro stundā.

Par sadarbības līguma slēgšanu 
ar Tiesu administrāciju. Dome 
nolemj: 1. slēgt sadarbības līgumu 
ar Tiesu administrāciju, reģistrāci-
jas Nr. 90001672316, par Inčukal-
na novada pašvaldībai piederošās 
mantas pārdošanu, izmantojot 
elektronisko izsoļu vietni, nosa-
kot līguma darbības termiņu līdz 
2021. gada 30. jūnijam (ieskaitot); 
2. uzdot Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājam noslēgt šī lēmu-
ma 1. punktā noteikto līgumu at-
bilstoši pielikumā pievienotajam 
sadarbības līguma projektam.

U. c.

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

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI FEBRUĀRĪ

SLUDINĀJUMI

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
par eiro tiek nodots nomā Inčukal-
na novada pašvaldībai piederošais 
nekustamais īpašums, kas atrodas 
Inčukalna novadā, Vangažos, Smil-
šu ielā 4, sastāv no nedzīvojamām 
telpām 212,2 kv. m platībā, ka-
dastra apzīmējums 8017 003 0101 
002, un ēkai piegulošās teritorijas, 
kas nepieciešama ēkas uzturēša-
nai, 704 m² platībā. (Zemes nomas 
maksa gadā ir 1,5% no zemesga-
bala kadastrālās vērtības, bet ne 
mazāka par noteikto – zemesgaba-
la minimālā nomas maksa gadā ir  
28 eiro.)
Izsolāmais nomas objekts nav 
kultūras piemineklis. Nomas ob-
jekta galvenais lietošanas veids –  
garāža.
Izsoles noteikumi elektroniski pie-
ejami Inčukalna novada pašvaldī-
bas tīmekļvietnē www.incukalns.lv  
sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi 
paziņojumi”. Īpašuma apskate ie-
spējama, iepriekš saskaņojot lai-

ku ar Inčukalna novada domes iz-
pilddirektoru Oskaru Kalniņu, tālr. 
29432381, vai Vangažu pilsētas 
pārvaldes vadītāju Juri Jakubov-
ski, tālr. 28608445.
Nomas tiesību izsoles sākuma 
cena ir 2571,84 eiro + PVN gadā. 
Nomas tiesību termiņš ir pieci 
gadi, nosakot, ka nomniekam nav 
tiesību nodot telpas apakšnomā. 
Izsoles solis ir 128,59 eiro (5% ap-
mērā no nosacītās sākuma cenas).
Izsole notiks 2021. gada 6. aprī-
lī plkst. 17.00 Inčukalna novada 
domē Atmodas ielā 4, Inčukal-
nā, Inčukalna novadā (2. stāvā, 
priekšsēdētāja kabinetā). Ja pa-
stāv objektīvi apstākļi, izsoles 
komisijai ir tiesības izsoles pro-
cedūru veikt pietuvinātās telpās, 
nodrošinot visu pretendentu infor-
mēšanu.
Nodrošinājuma apmērs 257,18 eiro  
(divi simti piecdesmit septiņi 
eiro un 18 centi) un izsoles dalī-
bas maksa 50,00 eiro (piecdesmit 

eiro, 00 centu) iemaksājama līdz  
2021. gada 1. aprīlim plkst. 15.00 
šādā Inčukalna novada domes kon-
tā: AS „SEB banka”, norēķinu konta 
Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337, 
ar norādi „Smilšu iela 4, garāžas 
nomas izsoles dalības maksa un 
nodrošinājums”.

Inčukalna novada pašvaldība pirm-
reizējā mutiskā izsolē ar augšup- 
ejošu soli atsavina izsoles objektu –  
nekustamo īpašumu „Starpgabals”, 
Inčukalna pagasts, Inčukalna no-
vads, kadastra numurs 8064 007 
0954, kas sastāv no vienas zemes 
vienības, kadastra apzīmējums 
8064 007 0865, 8600 m² platībā, 
2020. gada 28. oktobrī reģistrētas 
Rīgas rajona tiesas Inčukalna pa-
gasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 100000606246 uz Inčukalna 
novada pašvaldības vārda.
Nekustamā īpašuma nosacī-
tā cena un izsoles sākumcena ir 

942,00 eiro (deviņi simti četrdes-
mit divi eiro un 00 centu). 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem 
var Inčukalna novada pašvaldības 
tīmekļvietnes sadaļā „Iepirkumi, 
izsoles un citi paziņojumi”. Īpa-
šuma apskate iespējama, iepriekš 
saskaņojot laiku ar izpilddirek-
toru Oskaru Kalniņu pa tālruni 
29432381, ja tas nepieciešams.
Visiem pretendentiem, kuri vēlas 
piedalīties izsolē, viena mēneša 
laikā, skaitot no sludinājuma pub-
licēšanas dienas oficiālajā izdevu-
mā „Latvijas Vēstnesis”, tas ir, līdz 
2021. gada 23. aprīlim plkst. 14.00, 
jāiemaksā nodrošinājuma nauda 
94,20 eiro (deviņdesmit četri eiro 
un 20 centi) un izsoles dalības mak-
sa 50,00 eiro (piecdesmit eiro un  
00 centu) apmērā ar norādi „Dalī-
bas maksa un nodrošinājuma nauda 
īpašuma „Starpgabals”, Inčukalns, 
kadastra numurs 8064 007 0954, 
izsolei” Inčukalna novada domes 
kontā – AS „SEB banka”, LV90UN-

LA0027800130800, kods UNLALV2X, 
vai AS „Swedbank”, LV23HA-
BA0551006519264, Inčukalna no-
vada dome, reģ. Nr. 90000068337, –  
un jāiesniedz pieteikums dalībai iz-
solē.
Izsole notiks 2021. gada 23. aprīlī 
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inču-
kalnā, Inčukalna novadā, Inčukalna 
novada domes administrācijas ēkā, 
2. stāvā, priekšsēdētāja kabinetā.
Samaksas kārtība – par nosolīto 
īpašumu jāsamaksā pirkuma sum-
ma pilnā apmērā divu nedēļu laikā 
no izsoles dienas. Izsoles solis ir 
47,10 eiro (četrdesmit septiņi eiro 
un 10 centi).
Pirmpirkuma tiesības uz atsavi-
nāmo zemes vienību, starpgabalu, 
ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru 
īpašuma tiesības uz nekustamo 
īpašumu, kas piegulst atsavināma-
jam zemes starpgabalam, ir nostip-
rinātas zemesgrāmatā. Par izsoles 
dalībnieku var kļūt tikai minētās 
pirmpirkuma tiesīgās personas.



32021. gada MARTS NOVADA VĒSTIS 33

4 Sākums 1. lpp.

Piedaloties „Visidati.lv” elektronis-
kajā aptaujā https://ieej.lv/iedzi-
votaju_aptauja, ikviens Inčukalna 
novada iedzīvotājs līdz 9. aprīlim 
var izteikt savu viedokli par ne-
pieciešamību veikt darbus, kurus 
pašvaldībai ir uzticējuši Inčukalna 
novada domes deputāti, apstip-
rinot 2021. gada pašvaldības bu-
džetu. Aptaujas anketa atroda-
ma arī pašvaldības tīmekļvietnē  
www.incukalns.lv sadaļā „Pašval-
dība”, to iespējams izprintēt un 
rakstiskā veidā iesniegt Inčukalna 
novada domē Atmodas ielā 4, Inču-
kalnā, un Vangažu pilsētas pārval-
dē Meža ielā 1, Vangažos. 
Aptaujas mērķis ir noskaidrot 
novada iedzīvotāju viedokli par 
nepieciešamību veikt tālāk uz-
skaitītos darbus, ņemot valsts 
aizdevumu:
•	 asfalta virskārtas atjaunošana 

Inčukalnā Miera ielā;
•	 asfalta dilumkārtas atjaunošana 

Inčukalnā Zvaigžņu ielā;
•	 asfalta izbūve Inčukalnā Nākot-

nes ielā;
•	 asfalta virskārtas atjaunošana 

Gaujas ciematā Krasta ielā (kā arī 
Krasta ielas posmos, kas skar arī 
Darbnīcu un Centra ielu);

•	 piešķirot līdzfinansējumu 20% 
apmērā, veikt multifunkcionāla 
sporta laukuma izveidi Gaujas cie-
matā (laukuma segums plānots, 
lai arī vasarā varētu spēlēt hokeju 
ar skrituļslidām, bet ziemā, ieklā-
jot plēvi, uzliet ledu).

Ja aptaujas rezultāti parādīs iedzī-
votāju vēlmi īstenot šos projektus, 
Inčukalna novada pašvaldība, pa-
matojoties uz iedzīvotāju izteikto 
viedokli, atkārtoti šāgada aprīļa 
sēdē vērsīsies pie Inčukalna nova-
da domes deputātiem, lai saņemtu 
saskaņojumu aizņēmumu ņemšanai 
minētajiem infrastruktūras objek-
tiem. 

Vēlos atgādināt, ka, pamatojoties uz 
Inčukalna novada domes 2020. gada 
18. decembrī apstiprināto Inčukal-
na novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam, lai varētu īstenot ie-
priekšminētos darbus, pašvaldī-
ba bija plānojusi piesaistīt šobrīd 
pieejamos valsts finanšu līdzekļus 
aizņēmuma veidā. Uzsveru, ka visi 
minētie projekti nenoliedzami uzla-
botu mūsu novada infrastruktūru un 
iedzīvotājiem nodrošinātu sakārto-
tu, mūsdienu prasībām atbilstošu 
apkārtējo vidi viņu dzīvesvietās, 
turklāt šie darbi ir tikuši ilgstoši plā-
noti pašvaldības aktualizētajā attīs-
tības programmā 2013.–2019. ga-
dam. 
Jau 2020. gadā, ņēmot vērā ārkār-
tas situācijas ieviešanu, pašvaldībai 
bija iespēja konkrētus projektus 
realizēt, izmantojot valsts aizņē-
mumu, tomēr tajā brīdī pašvaldī-
bas rīcībā nebija attiecīgā projektu 
dokumentācija. Zinot, ka šī valsts 
programma un finanšu līdzekļi būs 
pieejami arī 2021. gadā, budžetā 
tika plānoti darbi, kurus realizēt ar 
šo aizņēmumu palīdzību. Saska-
ņā ar Ministru kabineta 2021. gada 
11. februārī apstiprinātajiem no-
teikumiem Nr. 104 „Par kritērijiem 
un kārtību, kādā tiek izvērtēti un 
izsniegti valsts aizdevumi pašval-
dībām Covid-19 izraisītās krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai” 
neredzu nevienu iemeslu, lai Inču-
kalna novada pašvaldība, līdzīgi kā 
daudzas citas Latvijas un Pierīgas 
pašvaldības, neizmantotu tai šobrīd 
pieejamo iespēju attīstīt transporta 
infrastruktūru (ielas, ceļi, veloceļi, 
gājēju ietves u. tml.) un uzlabot vidi 
apdzīvotajās vietās. Turklāt vēlos 
noraidīt jebkuras baumas, ka pa-
švaldība plāno celt jebkādas iedzī-
votāju nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes, lai nākotnē atdotu aizņēmu-
mus, tā ir nepatiesa informācija.
Jāmin, ka, atsakoties no valsts 
sniegtās iespējas ņemt aizdevumu 

Valsts kasē, visticamāk, radīsies si-
tuācija, ka 2021. gada pašvaldības 
budžetā nepietiks līdzekļu citiem 
svarīgiem infrastruktūras uzlaboša-
nas darbiem, tai skaitā: 
•	 Kļavu ciema galvenās ielas (du-

bultās virsmas apstrāde) seguma 
atjaunošanai un ielu apgaismoju-
ma izveidei;

•	 Avotkalna ielas Inčukalnā dubul-
tās apstrādes virsmas seguma 
izveidei;

•	 Mākoņu ielas Inčukalnā asfalta 
seguma virskārtas izveidei;

•	 Vangažu pilsētā plānotajiem dar-
biem (kuru veikšanai ir paredzēts 
ņemt aizņēmumu) – Siguldas ielas 
posma asfalta seguma un trotuā-
ra nomaiņai, Priežu ielas seguma 
maiņai, iekškvartāla Siguldas un 
Vidzemes ielas starpā labiekārto-
juma izbūvei un citiem.

Vēlos uzsvērt: lai gan šogad ir pa-
redzēta administratīvi teritoriālā 
reforma, pašvaldības ikdienas darbs 
un sniegto pakalpojumu klāsts ne-
tiks ne pārtraukts, ne samazināts. 
Inčukalna novada pašvaldība ir ap-
ņēmusies īstenot visus 2021. gada 
budžetā plānotos projektus un tai 
uzticētos darbus. 

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 1 2021. gada 21. janvārī

31. §. Par aizņēmuma ņemšanu 
daudzfunkcionālās sporta arēnas 

būvniecībai Gaujā, Inčukalna 
novadā

Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis 
(I. Bernats, A. Blaus, A. Freimane, 
M. Jaunups, P. Kondrahins, J. Lie-
piņš, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorob-
jova), PRET – 5 balsis (J. Bunkus, 
A. Cīrulnieks, S. Kalniņš, A. Nalivai-
ko, L. Šube), ATTURAS – nav, dome 
nolemj: 
nelūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomei atļauju ņemt aizņē-
mumu 165 626,27 eiro (viens simts 
sešdesmit pieci tūkstoši seši sim-

ti divdesmit seši eiro un 27 centi) 
Valsts kasē pēc noteiktās procentu 
likmes ar atmaksas termiņu 5 (pieci) 
gadi apstiprinātā investīciju projekta 
„Daudzfunkcionālās sporta arēnas 
būvniecība Gaujā, Inčukalna novadā” 
īstenošanai. (Pašvaldības līdzfinansē-
jums sastāda 15% no 194 854,44 eiro  
(viens simts deviņdesmit četri tūk-
stoši astoņi simti piecdesmit četri 
eiro un 44 centi), kas ir 29 228,17 eiro 
(divdesmit deviņi tūkstoši divi simti 
divdesmit astoņi eiro un 17 centi).)

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3 2021. gada 17. martā

30. §. Par aizņēmuma ņemšanu 
Krasta, Darbnīcu un Centra ielas 

seguma atjaunošanai Gaujā, Inču-
kalna novadā

Atklāti balsojot: PAR – 5 balsis 
(J. Bunkus, A. Cīrulnieks, S. Kal-
niņš, A. Nalivaiko, L. Šube), PRET –  
3 balsis (I. Bernats, J. Liepiņš, S. Ro-
zīte), ATTURAS – 7 balsis (A. Blaus, 
A. Freimane, M. Jaunups, P. Kondra-
hins, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorob-
jova), dome nolemj: 
par lēmuma projektu nav saņemts 
nepieciešamais balsu skaits, lēmu-
ma projekts ir noraidīts.

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3 2021. gada 17. martā

31. §. Par aizņēmuma ņemšanu 
Miera ielas seguma atjaunošanai 

Inčukalnā, Inčukalna novadā
Atklāti balsojot: PAR – 8 balsis 
(J. Bunkus, A. Cīrulnieks, S. Kalniņš, 
P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Šube, 
J. Sergejevs, L. Vorobjova), PRET –  
3 balsis (I. Bernats, J. Liepiņš, 
M. Jaunups), ATTURAS – 4 balsis 
(A. Blaus, A. Freimane, S. Rozīte, 
A. Šica), dome nolemj:
1. iesniegt Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijā 
investīciju projekta „Miera ielas 
seguma atjaunošana Inčukalnā, 
Inčukalna novadā” pieteikumu 
aizņēmuma saņemšanai Valsts 

kasē 97 407,26 eiro apmērā (85% 
no kopējām projekta izmaksām) 
uz 10 gadiem ar Valsts kases no-
teikto kredīta procentu likmi;

2. nodrošināt pašvaldības līdzfi-
nansējumu projekta realizācijai  
17 189,52 eiro apmērā (15% no 
kopējām projekta izmaksām);

3. Valsts kasē saņemtā aizņēmuma 
atmaksu garantēt no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem;

4. pašvaldības budžeta līdzfinansē-
jumu veikt vienlaikus ar aizņēmu-
ma izmaksu;

5. Valsts kasē saņemtā aizņēmu-
ma atmaksu sākt atmaksāt ar 
2022. gada 1. janvāri;

6. lūgt Siguldas novadā apvienoja-
mo pašvaldību finanšu komisijai 
sniegt saskaņojumu Inčukalna 
novada pašvaldības investīciju 
projekta „Miera ielas seguma at-
jaunošana Inčukalnā, Inčukalna 
novadā” pieteikuma iesniegšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā;

7. lēmuma kontroli uzdot Inčukalna 
novada pašvaldības Finanšu un 
grāmatvedības daļai.

SĒDES PROTOKOLS
Nr. 3 2021. gada 17. martā

32. §. Par aizņēmuma ņemšanu Nā-
kotnes un Zvaigžņu ielas atjauno-
šanai Inčukalnā, Inčukalna novadā

Atklāti balsojot: PAR – 7 balsis 
(J. Bunkus, A. Cīrulnieks, S. Kalniņš, 
P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Šube, 
J. Sergejevs), PRET – 2 balsis (I. Ber-
nats, J. Liepiņš), ATTURAS – 5 balsis 
(A. Blaus, A. Freimane, M. Jaunups, 
A. Šica, L. Vorobjova), S. Rozīte ne-
balso, jo nav pieslēgusies sēdei, 
dome nolemj: 
par lēmuma projektu nav saņemts 
nepieciešamais balsu skaits, lēmu-
ma projekts ir noraidīts.

Aivars Nalivaiko, n 
Inčukalna novada domes 

priekšsēdētājs

Inčukalna novada pašvaldība lūdz iedzīvotāju palīdzību aktuālu jautājumu risināšanā

Līdz ar pašvaldību administratīvi teri-
toriālo reformu nolemts veidot jaunu 
pašvaldību, kurā iekļausies Stopiņu, 
Ropažu, Garkalnes novads un Vangažu 
pilsēta. Pašvaldības ir uzsākušas dar-
bu pie kopējas ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un attīstības programmas 
izstrādes. 

Aicinām piedalīties iedzīvotāju ap-
taujā un izteikt viedokli par savas 
pašvaldības pakalpojumiem un ie-
teikumus jaunajam novadam līdz 
2021. gada 31. martam. Aptauja pie-
ejama tīmekļvietnē www.incukalns.lv  
sadaļā „Pašvaldība”.

Stopiņu novada pašvaldība

Stopiņu, Ropažu, 
Garkalnes novadā un 
Vangažu pilsētā tiek 
veikta iedzīvotāju 
aptauja

Turpinās iedzīvotāju aptauja, kurā 
savu viedokli aicināti izteikt Inčukalna, 
Mālpils, Krimuldas un Siguldas novada 
iedzīvotāji, lai izvirzītu jaunveidojamā 
Siguldas novada attīstības vīziju un stra-
tēģiskos mērķus. 

Aptauja noritēs līdz 19. aprīlim, vienlai-
cīgi uzsākot ekspertu grupu darbu pie-
cās jomās. Līdz šim tajā piedalījušies 
teju 300 visu novadu iedzīvotāji. Tāpat 
šajā laikā jau notikušas divas eksper-
tu darba grupas uzņēmējdarbībā un 
tūrismā, kā arī par infrastruktūras jau-
tājumiem. Nākamajā nedēļā ekspertu 

grupu darbs notiks sociālo jautājumu 
jomā, kā arī izglītībā, kultūrā un spor-
tā. Aptaujas anketa pieejama Inčukal-
na novada pašvaldības tīmekļvietnē  
www.incukalns.lv sadaļā „Pašvaldība”.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2021.–2045. gadam izstrādes mērķis 
ir noteikt pašvaldības ilgtermiņa attīs-
tības redzējumu (vīziju), stratēģiskos 
mērķus, attīstības prioritātes un spe-
cializāciju, kā arī telpiskās attīstības 
perspektīvu aprakstoši un grafiski. Bal-
stoties uz normatīvajiem aktiem, jaun-
veidojamā novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentu projektu iz-

strādi līdz 2021. gada 30. jūnijam vada 
tā pašvaldība, kurā ir lielākais iedzīvo-
tāju skaits. Jaunveidojamajā Siguldas 
novadā, kurā apvienosies Inčukalna, 
Krimuldas, Mālpils un Siguldas novads, 
lielākais iedzīvotāju skaits ir Siguldas 
novadā – 19 124 iedzīvotāji. 
Jāatzīmē, ka saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” tām, lai izpildītu savas 
funkcijas likumā noteiktajā kārtībā, ir 
pienākums izstrādāt pašvaldības te-
ritorijas attīstības plānošanas doku-
mentus.

Siguldas novada pašvaldība

Turpinās iedzīvotāju aptauja 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādei 
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Krustiņi – laika krustcelēs
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Audžumeita Saskija apmeklēja Inču-
kalna Sarkano skolu kopā ar vietē-
jiem bērniem. Tēlnieks regulāri de-
vās uz Rīgu pie studentiem Mākslas 
akadēmijā. Diemžēl tāds brauciens 
1942. gada februārī smagās mašīnas 
kravas kastē izrādījās liktenīgs. Nā-
kamais ceļš jau bija uz mūža mājām 
Rīgā Lielajos Brāļu kapos, ko tēlnieks 
Kārlis Zāle pats bija veidojis un atstā-
jis mums mantojumā tāpat kā Brīvī-
bas pieminekli. „Atvasītēs” pagalma 
teritorijā bija daudz tēlniecības darbu, 
kurus vēlāk vācieši atkāpjoties izveda. 
Līdzi devās arī Zāles kundze ar au-
džumeitu. Daudzi mākslas darbi tika 
sadauzīti un aprakti nezināmās vietās. 
Kādu sērojošās mātes metu jau at-
modas laikā uz Inčukalna pamatskolu 
atnesa Niklasu pāris. Ziņu par Kārļa 
Zāles sievas un audžumeitas turpmā-
ko likteni nav. 1944. gadā Inčukalna 
kapos tika atklāts tēlnieka šūnakmenī 
veidots sērojošas mātes tēls, pārlie-
cies pār rožu klēpi 1941. gada 4. jūlijā 
Raganas kaujā kritušajiem jauniešiem. 
Piecdesmitajos gados tas tika saspri-
dzināts un tikai 1989. gadā no jauna pa 
daļām godā celts ar cerību, ka reiz tiks 

pienācīgi restaurēts. Nu šis parāds 
vairāk nekā pēc 30 gadiem ir atdots, 
pateicoties pašvaldības finansējumam 
un tēlnieka Igora Dobičina profesiona-
litātei. Arī šajā Kārļa Zāles pieminekļa 
stāstā vēl ir daudz nezināmā.
Toties par kādu citu namu – Inčukalna 
Medību pili – varam runāt jau ar zinā-
mu lepnumu, neskatoties, ka līdz pil-
nībai vēl tālu. Tas celts 1914. gadā pēc 
Baltijas naftas bāzes direktora barona 
fon Zonberharda pasūtījuma kā dāva-
na meitai un trīs dēliem. Diemžēl Pir-
mā pasaules kara laikā visi dēli krita, 
bet meita pili pārdeva koka tirgotājam 
Šūmjānim, bet viņš vēlāk – agrono-
mam Bērziņam. 1927. gadā to nopir-
ka skolotāju slimokase. Greznajā ēkā 
tika izveidota tuberkulozes sanatorija 
ar 32 vietām. Te ārstējās ļoti daudzi 
pazīstami cilvēki – jau pieminētais tēl-
nieks Kārlis Zāle, rakstnieka Viktora 
Eglīša sieva Marija un daudzi citi. Otrā 
pasaules kara laikā tur tika ierīkota 
vācu, vēlāk padomju karavīru lazare-
te, bet 50. gados – tuberkulozes sana-
torija bērniem un astmas slimniekiem. 
Kādā tikšanās reizē Inčukalna Tautas 
namā aktieris Rolands Zagorskis atzi-
nās, ka viņš 1949. gada 3. septembrī 
nācis pasaulē tieši Inčukalna Medību 

pilī. No 1993. līdz 2009. gadam pilī 
saimniekoja Bērnu bāreņu aprūpes 
centrs. Pēc tam vairākus gadus ēka 
stāvēja tukša un bija pamatotas ba-
žas par tās tālāko likteni. Viss veik-
smīgi atrisinājās, un nu jau pēdējos 
gandrīz 10 gadus šo skaisto ēku pras-
mīgi apsaimnieko kooperatīvā sabied-
rība „L.V. Mežs”. Gan iekštelpās, gan 
apkārtnē jūtama īstas pils sajūta. To 
noteikti ir vērts apmeklēt un pašiem 
pārliecināties. 
Nenovērtējama pievienotā vērtība 
Krustiņu apkārtnei ir Inčukalna Velnala  
pie Stalšēnupītes, pazemes avotu 
gardais ūdens, mednieku spēka taka. 
Šeit, Gaujmalas smiltīs, vēl joprojām 
var atrast bruņuzivs (Placodermi) at-
lieku gabaliņus. Inčukalna Velnalas 
apkārtnes teritorija ir dabas liegums, 
jo te aug arī Latvijā reti sastopams 
krustziežu dzimtas augs – daudzgadī-
gā mēnesene (lunaria rediviva L.), kas 
ir ierakstīta Baltijas jūras reģiona Sar-
kanajā grāmatā. Vasarā pļavās zied 
savvaļas orhidejas. Acis priecē un mis-
tisku sajūtu rada līdumnieku atstātie 
vientuļie simtgadīgie ozoli un zirgi ga-
nībās. Nu īsta paradīze ir tie Krustiņi!

Inga Freimane, n 
Inčukalna Tautas nama vadītāja

„Visa pasaule ir teātris, kur cilvēki 
ir aktieri, un viņi katrs nāk un iet no 
skatuves, un katram sava loma ir ne 
viena vien.” (V. Šekspīrs)

Piecpadsmit gadus mēs ar prieku svi-
nējām amatierteātru svētkus Vanga-
žos. Mūsu pilsētā mīl teātri, un mums 
bija liels prieks satikties un radīt īstus 
svētkus, ar savām izrādēm iepriecinot 
skolēnus, vecākus un iedzīvotājus.

Šobrīd mēs tepat vien esam un 
gribam no sirds sveikt visus, kam 
teātris ir aizraušanās un sirdslie-
ta, jo īpaši visus ar teātra mākslu 
saistītos kolektīvus Vangažos: 
„Umurkumuru” (vadītāja Solvita 
Runce), „Licedeju” (vadītāja Marina 
Zlotņikova), „Tādi esam” (vadītāja 
Nataļja Filatova), kā arī Inčukalna 
amatierteātri un tā vadītāju Ģirtu 
Silu.

27. marts – Starptautiskā 
teātra diena

Skolā jau piekto mēnesi darba ritms 
ir pakļauts Covid-19 drošības notei-
kumu ievērošanai. Skolēni mācās būt 
patstāvīgi, mācās paši plānot savu 
darbu, lai paspētu savlaicīgi veikt 
visus skolotāju noteiktos uzdevumus. 
Sākumskolas skolēniem, protams, 
ir grūtāk plānot savu darbu, veikt 
uzdevumus. Te nākas teikt paldies 
vecākiem par atbalstu, atsaucību un 
līdzdarbošanos. 

Šogad pirms pavasara brīvdienām 
pirmo reizi izlikām starpsemestra 
vērtējumu, lai bērni apjaustu, kāds 
vērtējums sagaidāms mācību gada 
noslēgumā, kam jāpievērš lielāka 
uzmanība kādā mācību priekšme-
tā. Protams, starpvērtējums ir do-
māts arī kā motivācijas veicinātājs 
sekmju uzlabošanai.
Lai cik sarežģīts šobrīd ir ikdienas 
mācību darbs, mūsu skolotāji ga-
tavo skolēnus mācību priekšmetu 
olimpiādēm. Tās nav atceltas, bet 
tiek organizētas tiešsaistē. Mūsu 
skolēni ir uzrādījuši labus rezul-
tātus Pierīgas Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes organizētajās 
olimpiādēs ķīmijā, fizikā, matemā-
tikā, latviešu valodā. Par visiem sa-
sniegumiem plašāka informācija būs 
nākamajā avīzes numurā.
Pēc pavasara brīvdienām mūsu sko-
lai ir atļauts organizēt āra nodarbī-
bas. Tās tika plānotas ļoti atbildīgi, 
lai nodrošinātu katrai klasei divas 
integrētas mācību stundas divas 
reizes nedēļā. 

Vangažu vidusskolas darba ritms 
attālināto mācību laikā

Šobrīd pedagogu darbadiena bieži 
vien ilgst no plkst. 8.15 līdz vēlam 
vakaram, jo ir jāplāno tiešsaistes 
stundas, patstāvīgā darba stun-
das, jālabo darbi, katram individuā-
li jāatbild, jākonsultē gan skolēni, 
gan reizēm arī vecāki. Tā pie datora 
pavadītās stundas ir kļuvušas ļoti 
garas. 
Jāatzīst, ka šobrīd mācību darba 
kvalitāti iespaido skolēnu nodroši-
nājums ar IT. Vangažu vidusskolā 
daļai skolēnu izsniedza lietošanai 
līdz attālināto mācību beigām gan 
saņemtos datorus no Izglītības mi-
nistrijas, gan pašvaldības apmaksā-
tās planšetes un datorus. Bija situā-
cijas, kad skolas pārstāvji ģimenēm 
piedāvāja kādu no minētajām ierī-
cēm, bet tās atteicās, ja nevar patu-
rēt savā īpašumā.
Lai kā risinātos mācību darbs, bū-
tisks ir arī skolēnu ēdināšanas jau-

tājums. Jāuzteic labā sadarbība ar 
SIA „Žaks2”, plānojot pārtikas paku 
saturu. Katru reizi tiek domāts par 
pārtikas produktu dažādību. Piedā-
vājums tiek izvērtēts kopā ar skolas 
medmāsu un firmas pārtikas teh-
nologu, cenšoties sabalansēt vēla-
mās kalorijas ar skolēnu un vecāku 
vēlmēm. Protams, ir vecāki un sko-
lēni, kuri ir ļoti apmierināti ar pārti-
kas paku, bet no dažiem vecākiem 
saņemti iebildumi par dažiem pro-
duktiem. Tomēr ir jāsaprot, ka tiek 
gatavotas teju 400 pakas.
Tā, organizējot darbu skolā, visi – 
skolēni, pedagogi, vecāki – ļoti gai-
da to brīdi, kad mācību darbs varēs 
notikt ierastā ritmā.
Visiem vēlot izturību, iecietību un 
veselību,

Indra Kalniņa, n 
Vangažu vidusskolas direktore

Gaujas plostnieki. Baļķi pa Gauju un tālāk pa Baltezera kanālu uz ostu tika plu-
dināti līdz pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumam.

Kārlis Zāle iegādājās kalniešu stilā celto namu „Atvasītēs”, Inčukalna Krustiņos.
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Vangažos atzīmēta 
Starptautiskā sieviešu diena

Es varu izdarīt to, ko tu nespēj. Tu vari 
izdarīt to, kas nav pa spēkam man. 
Kopā mēs varam paveikt lielas lietas.
 /Māte Terēze/

Kā mazs pūpolzariņš,
Kā mazs saules stariņš
Mirdzi saviem vecākiem.

Nāk pavasaris atvērt mums durvis, kas 
sauli aiz saulstaru dzeltenās rokas ved 
iekrāsot pasauli gaišākos toņos. Mūs-
dienu apstākļos, kad apkārt ir neziņa un 
bailes, var atrast arī pa kādam saules 
staram. Cilvēki vēlas priecāties un dāvāt 
šo prieku arī citiem. Viens no prieka dā-
vāšanas veidiem ir labdarība, ko Latvijā 
cenšas piekopt jau labu laiku.

Projekts „Mani pirmie zābaciņi” Latvijā 
darbojas jau trešo gadu, un Vangažu 
vidusskola tajā ir no pašiem pirmsā-
kumiem. Šis projekts cēlo un sirsnīgo 
mērķu dēļ ir iecienīts nacionālo sadar-
bības partneru vidū. Tā galvenais mēr-
ķis ir palīdzēt zīdaiņiem un atbalstīt 
jaunās māmiņas ar adītiem zābaciņiem 
un zeķītēm, lai jaundzimušo bērnu kā-
jiņas vienmēr būtu siltumā. 
Projekta „Mani pirmie zābaciņi” di-
binātājas ir Ramona Liepiņa-Krauja 
(Jūrmalas Valsts ģimnāzija) un Sol-
vita Vencjuna (privātā vidusskola 
„Laisma”). Šogad projekta partneri ir 
no citām Latvijas izglītības iestādēm: 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Bar-
kavas struktūrvienības (projekta vadī-
tājas Mairita Smeltere, Egita Kārkliņa) 
un Vangažu vidusskolas (projekta va-
dītāja Inga Lījvaka). Mūsu veidotos zā-
baciņus esam dāvinājuši Jēkabpils Re-
ģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļai, 
Jūrmalas slimnīcas Dzemdību nodaļai, 
kā arī Vangažu pilsētas Dzimtsarakstu 
nodaļai. Arī šogad Mātes dienā tos dā-
vināsim kādai no Latvijas slimnīcām.
Projekta laikā tiek veikti dažādi rado-
šie uzdevumi: vizītkartes veidošana, 
e-kolāža par māmiņu ar mazuli, pa-
triotisko piespraudīšu izgatavošana, 
apsveikuma kartītes, 3D avatāra vei-

došana, akrostihs no projekta pirma-
jiem burtiem, intervijas veidošana ar 
rokdarbniecēm no dažādiem Latvijas 
novadiem un citi partneru sadarbības 
uzdevumi. Šie uzdevumi ir ļoti inte-
resanti un netradicionāli, jo visbiežāk 
tos izdomā paši skolēni. Skolēns ir 
radošs darītājs: rada un attīsta jaunas 
zināšanas un risinājumus, uzņemas 
iniciatīvu, ir mērķtiecīgs, izlēmīgs un 
neatlaidīgs, sekmīgi darbojas indi-
viduāli un komandā, risina sarunas, 
pieņem kopīgus lēmumus, uzdrošinās 
izpausties un gūt jaunu pieredzi, veido 
cieņpilnas attiecības, sadarbojas ar ci-
tiem cilvēkiem.
Projekta laikā sadarbojamies ar rok-
darbniecēm, interesantām personībām 
no visas Latvijas: Lilita Zukule (Ma-
donas novads, Barkava) brīvajā laika 
ada maučus, rotājot tos ar izšūtiem 
pērļu rakstiem; Aļona Soldone (Rēzek-
ne, „Radīsim sirds siltumu” vadītāja) 
ada un tamborē zābaciņus zīdaiņiem, 
tamborē koku segas kā dekorus; Inese 
Grīnberga (Inčukalna novads, Vangaži, 
„Pie Lalītes” vadītāja) izšuj mīļman-
tiņas lellītes, dzīvnieciņus no audu-
ma, ada zeķītes; Austra Jēkabsone 
(Bauskas novads, Mežotne) auž, ada 
zeķes, tamborē galda sedziņas, čības, 
šalles, plecu lakatus, izšuj krustdūrie-
nā gleznas, veidojot zīmējumus; Iveta 
Jegorova (Kārsava) ada, šuj, tamborē 
pēc pasūtījuma; Laila Rancāne (Naut-
rēnu pagasts, Rēzekne) ada zeķes, 
džemperus, vestes, bērnu kombine-
zonus; Manefa Cecerāne (Ciblas no-
vads, Pušmucova) izšuj krustdūrienā 
gleznas ar dažādiem motīviem. Sir-
snīgu paldies projekta komanda saka 
mūsu Vangažu pilsētas iedzīvotājai 
Inesei Grīnbergai („Pie Lalītes” vadī-
tāja), kura piedalās šajā projektā no 
pašiem pirmsākumiem, savus darbus 
arī dāvinot Latvijas slimnīcu dzemdību 
nodaļām. 
Projekta laikā caurvijas dažādi mā-
cību priekšmeti: mājturība un tehno-
loģijas, latviešu valoda un literatūra, 
svešvaloda, sociālās zinības, mūzika, 

vizuālā māksla, klases stunda un in-
formātika. Tiek pilnveidota arī digitālā 
kompetence, skolēni un skolotāji dar-
bojas dažādās e-platformās. Projekta 
uzdevumus visi partneri veic mācību 
procesa laikā. Tā kā mācības skolā 
no oktobra bija attālinātas no mājām, 
tad lielākā daļa uzdevumu partneriem 
tika veidoti kopīgotajās platformās – 
„Twinspace” (tērzētava, diskusija, ap-
tauja, balsošana), „Padlet.com”, „Can-
va.com”, „Google”, „Wordart.com”, 
„Answergarden.com”, „Renderforest.
com”, „Pixiz.com”, „Tricider.com”, 
„Zoom” u. c. Projekta galarezultātā 
šogad tiek izveidota e-grāmata (ak-
rostihs ar vizualizāciju), trīs ceļojošās 
izstādes Madonas novadā, žurnāls ar 
rokdarbnieču intervijām no dažādiem 
Latvijas novadiem. Jebkurā uzdevu-
mā ir jūtams kopīgs partnerkomandas 
darbs, šeit nav sacensību, kurš ko iz-
darīs labāk vai ātrāk, visiem ir viens 
kopīgs, zināms rezultāts, ko noteiktā 
laikā sasniedz. Daudziem dalībniekiem 
patīk, ka ieguldītais darbs ir saistīts 
ar labdarību, tas visiem sniedz tikai 
pozitīvas emocijas. Patīk komandas 
darbs – palīdzam cits citam, atbalstām 
grūtībās un kopīgi mācāmies. Mēs pie-
krītam, ka vismazākais labais darbs ir 
labāks par vislielāko labo nodomu.
Ir patīkami, kad klātienē vai virtuāli 
satiekas šī projekta dalībnieces (skol-
nieces, arī dažas kolēģes, kam sirds- 
lieta ir rokdarbi, projekta viesi), mēs 
adām, tamborējam dažādās tehnikās. 
Darbos redzama dažādība, krāsainī-
ba, un, dzijas cilpiņas adot, tās klusi, 
noslēpumaini līdzi ieauž mūsu domas, 
sarunas par dzīvi, smieklus, draudzību 
un pozitīvo auru, atmosfēru.
No 2021. gada 1. marta Madonas 
novadā apskatāma „eTwinning” pro-
jekta „Mani pirmie zābaciņi” ceļojošā 
izstāde (Stalīdzānos – 1.–13. martā, 
Saikavā – 18.–31. martā, Madonā – 
6.–23. aprīlī), lai parādītu citiem, ko 
spēj paveikt skolēni, sadarbojoties ar 
rokdarbniecēm Latvijā. Dažādi ir šie 
rokdarbi: adīti un tamborēti zābaciņi, 

Vangažu vidusskola piedalās projektā „Mani pirmie zābaciņi”

sedziņas, tamborētas segas kokiem, 
adīti mauči, austas prievītes, izšūtas 
lellītes, dzīvnieciņi no auduma, batiko-
tas sedziņas, izgatavoti sapņu ķērāji, 
telpu dekori no papīra. Projekta laikā 
esam secinājuši, ka cilvēkiem Latvijā ir 
daudz interesantu vaļasprieku un reti 
kurš to ir redzējis vai par to zina pat 
tuvākajā apkaimē. Mūsuprāt, dzīvo-
jot digitālajā laikmetā, kurā ir daudz 
elektronikas, vairāk vajadzētu dalīties 
pieredzē un rādīt roku darbu jaunajai 
paaudzei, jo tas iedvesmo citus un 
rada vēlmi pamēģināt ko nebijušu. Ne 
tikai labi vārdi silda sirdi, bet arī labi 
darbi. Manuprāt, cilvēki labprāt pie-

dalās labdarībā, veidi ir dažādi – kāds 
ziedo naudu, kāds palīdz savam kai-
miņam ar savu darbu. „Bagātība nāk 
caur devību, svētība – caur pateicību. 
Tie, kuri dod vairāk nekā viņiem lūdz, 
nekad nekļūs nabadzīgi, jo došana ir 
Gara īpašība.”
Vēlam izturību un veselību visiem pro-
jekta dalībniekiem! Lai labie darbi ik-
vienam čakli ripo uz priekšu!

 Inese Reniņa, n 
Vangažu vidusskolas

projektu koordinatore

* pilnu rakstu var izlasīt www.incukalns.lv

Biedrības „Vangažu pārvaldnieks” ap-
saimniekotās mājas Dārzu ielā 2a iedzī-
votāji izsaka pateicību Gaļinai Arhipovai 
par sirsnīgi, atbildīgi un ļoti kārtīgi izpil-
dīto darbu. 

Ik dienu Gaļina cītīgi uzpucē māju un 
piegulošo apkārtni. Viņa ir ļoti atsau-
cīga un strādīga, par ko ir pateicīgi 
mājas iedzīvotāji, kuri labprātīgi izsaka 
papildu pateicību par viņas darba iegul-
dījumu kārtības uzturēšanā. Paldies un 
vēlam izturību un veselību šajā nevieg-
lajā darbā! 
Gaļina Arhipova saka paldies mājas ie-
dzīvotājiem: „Mana māja, kurā es strā-
dāju, ir pati labākā, es ļoti cienu visus 
mājas iedzīvotājus, tāpēc es cenšos 
izpildīt savu darbu labi, lai viss ir tīrs un 
kārtīgs. Es lūdzu Dievu un svētīju jūsu 
māju, lai jūs visi, kad dodaties uz darbu, 
lai viss jums ir labi.” 

Dārzu ielas 2a mājas iedzīvotāji

Kad darbs tiek pildīts no sirds

sniegt klātienē, laikā, kad nav ie-
spējas tikties klātienē, un laikā, kad 
tik ļoti ilgojamies pēc saviem skatī-
tājiem klātienē, paldies par atsaucī-
bu un sapratni! 
Mēs ar jums lepojamies! Jūs esat 
mūsu balsts!

Kā ikkatru gadu, arī šogad 8. martā, 
Starptautiskajā sieviešu dienā, Van-
gažu Kultūras nams priecēja savas 
sirsnīgās, mīļās, labās ar dziesmām, 
kuru iedvesmas pamatā bija sievietes 
vārds – Margarita, Ieva, Lana, Lilija, 
Gundega, Vijolīte, Jūla, Lora, Inese, 
Indra, Dzintra, Sulamīte, Māra, Daina, 
Jana, Genoveva, Madara, Aija, Ruda-
cīte, Leonora, Ilze, Kerija, Dženija, 
Baiba, Liene, Džeina, Monika, Ozian-
na, Rozamunde, Džūlija, Žanna, Alise, 
Marija, Elizabete, Anita, Marina, La-
mara, Lulū, Rozanna, Luīza, Elīza un 
citi daiļi vārdi!

Ir tik patīkami redzēt laimīgas sie-
vietes smaidu, šķelmīgo acu skatu 
un vējā plīvojošo matu cirtu! 

Nav lielāka prieka, kā iemūžināt sie-
vietes laimi fotogrāfijā, kas paliek 
atmiņā kā burvīgs dzīves mirklis. Šo 
fotogrāfiju var glabāt fotoalbumā, 
var nēsāt līdzi piezīmju blokā, nau-
das makā, kabatā vai mīloša vīrieša 
sirdī, un katrs kaut reizi savā dzīvē ir 
dungojis – es gribu tavu foto zeltītā  
ielokā…
Aktieris Juris Hiršs ir teicis: „Pret 
savām sievietēm vienmēr esmu iz-
turējies ar nelielu pielūgsmi.” Tieši 
ar tādu pielūgsmi Vangažu Kultūras 
nams izturējās pret Vangažu sie-
vietēm – atskaņojot dziesmas, vel-
tītas īpašām sievietēm, lasot dzeju 
īpašām sievietēm un dāvinot ziedus 
īpašām sievietēm!
Laikā, kad nav iespējas koncertu 
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Lai atvieglotu mācīšanos attālināti, ir 
radīti vairāki digitālie rīki, kas palīdz 
gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Dau-
dzi no tiem ir noderīgi arī skolotājiem – 
lai sagatavotos stundai. 

Tā kā katram – skolēniem, vecā-
kiem un skolotājiem – ir vajadzīga 
atšķirīga informācija un atbalsts 
attālinātās mācīšanās procesā, arī 
iecienītākie digitālie rīki katram 
ir savi. Parasti tiek izmantoti pat 
vairāki. Vecāku vērtējums par pie-
ejamajiem digitālajiem resursiem ir 
atzinīgs – tie esot mūsdienīgi, sais-
toši, bērnam saprotami un ar bagā-
tīgu saturu. Īpašu atzinību skolēnu 
un vecāku vidū izpelnījies digitālais 
resurss zinzinitis.lv, kur saisto-
šā veidā iespējams iepazīt mūzi-
kas instrumentus, doties virtuālā 
piedzīvojumā, aplūkot dārgumus, 
izspēlēt spēli un veikt citus aizrau-
jošus uzdevumus. Tāpat uzmanību 
izpelnījusies vietne www.fizmix.lv, 
kur interesantā veidā var apgūt fi-
zikas likumus. Kā atzīst deviņus ga-
dus veca puiša mamma, viņas dēls 
šo vietni apmeklē gandrīz katru 
dienu un veic tur atrodamos ekspe-
rimentus, kamēr lielā māsa vidus-
skolas sadaļā apgūst mācību vielu. 
Kāds tētis savukārt stāsta, ka kopš 
pērnā pavasara, kad bērnam sporta 
stundās uzdots vingrot, liekot lietā 
www.tavaklase.lv nodarbības, ko 
raida „Re:TV”, viņa ģimene joprojām 
izmantojot šo iespēju. Tas tāpēc, ka 
iepaticies treneris Dinārs, kurš vada 
šos treniņus. 
Digitālo resursu Latvijā šobrīd ir visai 
daudz, atliek tikai izvēlēties!

www.fizmix.lv 
Portālā saprotami, interesanti un ar 
praktiskiem piemēriem tiek skaidrota 
fizikas teorija, pievēršot pastiprinātu 
uzmanību elektrodrošībai un energoe-
fektivitātei.
maciunmacies.lv
Vietnē pieejamas spēles un citi inte-
raktīvi līdzekļi latviešu valodas apgu-
vei. Daudz materiālu tieši jaunākiem 
bērniem un tiem, kam latviešu valoda 
ir svešvaloda.
zinzinitis.lv
Rakstniecības un mūzikas muzeja ra-
dīta platforma bērniem, kur saistošā 
veidā iepazīt mūzikas instrumentus, 
doties virtuālā piedzīvojumā, aplūkot 
dārgumus, izspēlēt spēli un veikt citus 
aizraujošus uzdevumus. 
education.minecraft.net
Platforma angļu valodā – ietver daudz 
gatavu virtuālo mācību resursu, kuros 
iespējams skolēniem sadarboties uz-
devumu risināšanā konkrētos priekš-
metos, kā arī vienlaikus apgūt prog-
rammēšanas pamatprasmes. Pieejams 
vairāk nekā 100 gatavu nodarbību.
www.startit.lv
Sociāls izglītības projekts ar mērķi 
attīstīt skolēnu digitālās prasmes un 
veicināt padziļinātu informātikas un 
digitālo prasmju apguvi skolās. Sada-
ļā „Datorika” skolēniem un skolotā-
jiem ir iespēja bez maksas apgūt da-
toriku un programmēšanas pamatus. 
Pieejami gatavi materiāli un darba 
lapas no 1. līdz 9. klasei, kā arī video 
formāta lekcijas par pirmās mājasla-
pas izveidi, programmēšanu, virtuālo 
realitāti, „Android” mobilo lietotņu 
izstrādi, robotiku, 3D modelēšanu un 
printēšanu. 

www.tavaklase.lv
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 
radītā izglītojošā platforma piedāvā 
20 minūšu garas video mācību stun-
das, kur pedagogi un dažādu jomu en-
tuziasti mācību priekšmetus pasniedz 
interesantā un uzrunājošā veidā. Au-
diovizuālās mācību stundas radītas 
visām klašu grupām, lai palīdzētu ap-
gūt mācību vielu un arī labāk sagata-
voties pārbaudes darbiem. Video ska-
tāmi vietnē www.tavaklase.lv, kā arī 
tiešraidē divos virszemes TV kanālos: 
piektdienās „Re:TV”, bet pirmdienās 
„TV24”. 
maconis.zvaigzne.lv
Apgāds „Zvaigzne ABC” piedāvā izglī-
tības iestādēm un skolēniem vairāk 
nekā 300 dažādus digitālos mācību 
materiālus – mācību e-grāmatas, dar-
ba burtnīcas, metodiskos līdzekļus pe-
dagogiem un testu materiālus. 
www.uzdevumi.lv
Plašs materiālu klāsts no 1. līdz  
12. klasei – uzdevumi, teorija un testi 
dažādos mācību priekšmetos. Katram 
uzdevumam ir pieejami risinājuma soļi, 
lai skolēns varētu patstāvīgi apgūt 
mācību vielu un saprast savas kļūdas. 
soma.lv
Vietnē pieejamas „Lielvārda” grāmatu 
e-versijas, viedgrāmatas, zinātnis-
ki mācību video, interaktīvās darba 
lapas, drukājamās darba lapas no 
pirmskolas līdz 12. klasei matemātikā, 
latviešu valodā, dabaszinībās, bioloģi-
jā, fizikā, ķīmijā un ģeogrāfijā.  

Papildu informācija: Inga Akmenti-
ņa-Smildziņa, „Mammamuntetiem.lv” 
vadītāja; tālr. 26466250, e-pasta adre-
se inga@mammam.lv.

Digitālo resursu apkopojums, 
kas noderēs attālinātajās mācībās

SLUDINĀJUMI

Inčukalna novada pašvaldība rīko 
elektronisko izsoli pašvaldības kus-
tamajai mantai – automašīnai „Opel 
Meriva”, reģ. Nr. FA 8632
1. Mantas apraksts:
1.1. automašīna „Opel Meriva”;
1.2. pirmais reģistrācijas datums – 
2004. gada 28. janvāris;
1.3. reģistrācijas apliecība – AD 
0717578;
1.4. degviela – benzīns;
1.5. motora tilpums – 1598 cm3;
1.6. veids – vieglais pasažieru;
1.7. krāsa – gaiši pelēka;
1.8. reģistrācijas Nr. FA 8632;
1.9. šasijas Nr. WO-
LOXCE7544147101; 
1.10. nobraukums – 369 363 km;
1.11. tehniskā apskate – līdz 
19.10.2021.;
1.12. pilna masa – 1830 kg;
1.13. sēdvietas – piecas;
1.14. izmantošanas varianti – pēc va-
jadzības.
Izsoles veids – elektroniska izsole ar 
augšupejošu soli, kas norisināsies iz-
soles.ta.gov.lv. Maksāšanas līdzekļi –  
100% eiro.
Izsoles sākuma cena (nosacītā cena) –  
509,55 eiro (pieci simti deviņi eiro, 
55 centi) bez PVN. Izsoles solis no-
teikts 30,00 eiro (trīsdesmit eiro un 
00 centu) bez PVN.

Izsoles nodrošinājums – 50,95 eiro 
(piecdesmit eiro, 95 centi) bez PVN 
(10% apmērā no izsolāmā objekta 
nosacītās cenas). Nodrošinājums 
pretendentu reģistrācijas laikā izso-
les dalībniekam jāpārskaita uz Inču-
kalna novada domes kontu: AS „SEB 
banka”, norēķinu konta Nr. LV90UN-
LA0027800130800, kods UNLALV2X, 
reģ. Nr. 90000068337, ar norādi „Au-
tomašīnas Opel Meriva izsoles no-
drošinājums”.
Samaksa par pirkumu, tai skaitā 
pievienotās vērtības nodoklis, liku-
mā noteiktajā apmērā jāpārskaita 
1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles 
noslēguma dienas pilnā apmērā uz 
Inčukalna novada pašvaldības no-
rādīto bankas norēķinu kontu. No-
drošinājums tiek ieskaitīts pirkuma 
maksā uzvarējušajam dalībniekam.
Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties elektroniski Inčukalna novada 
pašvaldības tīmekļvietnē www.incu-
kalns.lv un izsoles.ta.gov.lv.
Pretendentu reģistrācija notiek 
no 26.03.2021. plkst. 13.00 līdz 
05.04.2021. plkst. 23.59 elektro-
nisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.
lv uzturētajā Izsoļu dalībnieku  
reģistrā. Izsole sākas 26.03.2021. 
plkst. 13.00 un noslēdzas 
15.04.2021. plkst. 13.00. 

Informējam, ka sakarā ar Covid-19 
noteiktajiem ierobežojumiem šobrīd ir 
apgrūtināta konsultāciju sniegšana par 
reģistrēšanos attālinātai skaitītāju rādī-
jumu nodošanai un elektronisku rēķinu 
saņemšanai, līdz ar to maksas ieviešana 
par papīra rēķiniem tiek atlikta, līdz būs 
atļauts droši sniegt iedzīvotājiem kon-
sultācijas par reģistrēšanos.

Tiem iedzīvotājiem, kuriem nav ie-
rīces ar interneta pieslēgumu un 
e-pasta adreses, būs iespēja izman-
tot aprīkojumu Inčukalna novada 
domes klientu apkalpošanas centrā, 
kā arī Inčukalna Sociālā dienesta 
dienas centros. Tur darbinieki palī-
dzēs piereģistrēt e-pasta adresi, kā 

arī reģistrēties rādījumu nodošanas 
sistēmā un katru mēnesi būs iespē-
ja izdrukāt rēķinu. Tomēr šobrīd tas 
nav iespējams ar Covid-19 saistīto 
ierobežojumu dēļ, līdz ar to pagai-
dām tiek pārcelts datums, kad tiks 
ieviesta maksa par rēķiniem papīra 
formātā.
Taču visus, kuriem ir tāda iespēja, 
aicinām reģistrēties rādījumu no-
došanai elektroniski (tīmekļvietnē 
vangazuavots.lv sadaļā „Skaitītāju 
rādījumu nodošana”), kā arī rakstīt 
mums uz info@vangazuavots.lv un 
norādīt, uz kādu e-pasta adresi vē-
laties, lai nosūta rēķinu.

„Vangažu avots”

Par maksas par papīra 
rēķiniem atlikšanu

Un atmiņu sāpēs dziļi galvu mēs liecam
Par tiem, kam nav lemts būt kopā ar 
mums,
Kas palika tālajās tundrās un taigās,
Kam veltīts ir šodienas aizlūgums.
/A. Neilands/

25. marts ir Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena, kad atceramies 
1949. gada deportācijas upurus. Tā ir 
diena, kad no savām mājām un dzim-
tenes svešumā tika aizvesti daudzi tūk-
stoši latviešu. Daudzi no viņiem, tostarp 
sievietes, sirmgalvji un bērni, dzimtajā 
Latvijā vairs neatgriezās: daļa novārga 
un aizgāja bojā koncentrācijas nometnēs 
un mūža nocietinājumos, daļa – palika uz 
mūžiem Sibīrijas sniegos. 

Šajā dienā notika visplašākā Latvijas 
iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un ci-
tiem attāliem Padomju Savienības re-
ģioniem. Uz Sibīriju deportēja aptuveni 
44 000 cilvēku – ģimenes ar bērniem 
un sirmgalvjiem. Viņu mājām logi tika 
aiznagloti vai tajās tika ierādīta dzī-
vesvieta svešiem cilvēkiem. Izsūtīto 
likteņi bija dažādi līdz izvešanai un arī 
Sibīrijas laikā. 
Šogad šī piemiņas diena bija citāda. 

25. marts – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Mēs nepulcējāmies pie piemiņas ak-
mens Stacijas laukumā, ievērojot valstī 
noteiktos pandēmijas ierobežojumus. 
Bet dienas garumā ziedi un sveces šajā 
vietā tomēr nogūla, pieminot tos, kuri 
atdusas svešā zemē, un tos, kuri šeit 
vairs nekad neatnākts. Saraksts ar 
represētajām personām novadā diem-
žēl katru gadu par kādu uzvārdu kļūst 
īsāks. Pēdējā gada laikā no represēta-
jiem novada ļaudīm mūžībā devušies 
man zināmie Feodosija Matjuhina, 
Osvalds Bērziņš, Valentīna Eglīte, Mā-
rīte Greifāne un Anita Poprocka.  Anita 
Poprocka (dzimusi Ozoliņa) tika izvesta 
1945. gada 25. martā 13 gadu vecumā 
kopā ar ģimeni – tēvu, kārtīgu zemnie-
ku, māti un četrgadīgo brālīti. Viņiem 
visiem palaimējās atgriezties Inčukal-
nā, atgūt un no jauna iekopt savas mā-
jas. Anita visu mūžu veltījusi cilvēkiem, 

strādājot medicīnā. Viņas cilvēciski 
starojošais gaišums un patiesā sirsnī-
ba visa mūža garumā lika ikvienam kļūt 
labākam. Paldies Anitai Poprockai. Nu 
ģimene gaida rododendru ziedēšanas 
laiku „Ozoliņu” mājas pagalmā, lai pie-
pildītu Anitas pēdējo vēlēšanos. Tāda ir 
dzīve. 
Šo visu cilvēku dzīvesstāsti un pārdzī-
votais liek mums kļūt stiprākiem un 
atbildīgākiem par mūsu zemi un mūsu 
valsti, par mūsu bērnu nākotni. Vēlam 
visiem novada represētajiem veselību 
un saglabāt dzīvesprieku!
Visiem novada represētajiem pateicas 
par sadarbību un sirsnīgus sveicienus 
sūta apvienības vadītājs Jāņis Kļaviņš 
jau no jaunās dzīvesvietas Līgatnes un 
dara zināmu, ka turpmāk pienākumus 
Inčukalna novadā pildīt vairs nevarēs.

 Inga Freimane n 
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I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Inčukalna novada dome (turpmāk – 
Dome) piedalās pašvaldības nozīmes 
ceļa vai ielas būvniecībā un uzturēša-
nā.
2. Pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir 
privātā īpašuma lietošanas tiesību ap-
robežojums nekustamajam īpašumam 
Inčukalna novada administratīvajā te-
ritorijā.
3. Dome uztur pašvaldības nozīmes 
ceļu vai ielu tādā pašā kārtībā kā paš- 
valdībai piederošu ceļu vai ielu vai 
koplietošanas ceļu vai ielu un piešķir 
pašvaldības nozīmes ceļam vai ielai 
autoceļa uzturēšanas klasi atbilstoši 
normatīvajam regulējumam par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas uztu-
rēšanas prasībām.
4. Ja pašvaldības nozīmes ceļa vai 
ielas statuss piešķirts ar Inčukalna 
novada pašvaldības domes lēmumu, 
Dome izpilda šo saistošo noteikumu 
3. punktā minētās darbības tikai pēc 
tam, kad beidzies administratīvā akta 
apstrīdēšanas termiņš vai ir stājies 
spēkā galīgais nolēmums, ar kuru paš- 
valdības nozīmes ceļa vai ielas statuss 
ir saglabāts spēkā esošs.

II. Ceļa vai ielas uzturēšanas 
finansēšana

5. Dome uztur pašvaldības nozīmes 
ceļu vai ielu, pilnībā sedzot ar to uztu-
rēšanu saistītās izmaksas no pašval-
dības budžeta, kā arī patstāvīgi nosa-
ka satiksmes organizāciju, aprīkojot 
pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu ar 
nepieciešamiem satiksmes organizāci-
jas tehniskiem līdzekļiem.

III. Ceļa vai ielas būvniecības 
finansēšana

6. Dome finansējumu pašvaldības no-
zīmes ceļa vai ielas būvniecībai Inču-
kalna novadā var piešķirt, ja attiecīgā 
ceļa vai ielas posma būvniecība ie-

plānota Inčukalna novada Attīstības 
programmas Rīcības plānā un Investī-
ciju plānā, šādos gadījumos:
6.1. plānota ceļa vai ielas pārbūve, at-

jaunošana vai pieslēguma izbūve pie 
pašvaldības ceļa vai ielas;

6.2. lai ierīkotu jaunas inženierkomuni-
kācijas – iekārtas, ierīces, ietaises, 
tīklus, līnijas un to piederumus, ja 
tas ir nepieciešams sabiedrības in-
terešu īstenošanai.

7. Dome dalību ceļa būvniecības fi-
nansēšanā 7. punktā noteiktajos ga-
dījumos nosaka ar atsevišķu domes 
lēmumu.

IV. Noslēguma jautājumi
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
pēc to publicēšanas informatīvajā iz-
devumā „Novada Vēstis”.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts
Inčukalna novada domes saistoša-

jiem noteikumiem Nr. 5/2021
„Par kārtību, kādā Inčukalna 

novada dome piedalās pašvaldības 
nozīmes ceļa vai ielas būvniecībā 

un uzturēšanā”
1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi izstrādāti, pama-
tojoties uz Zemes pārvaldības likumu.
Saskaņā ar Zemes pārvaldības liku-
ma 8.1 panta ceturto daļu pašvaldības 
dome izdod saistošos noteikumus, 
kuros paredz kārtību, kādā pašvaldība 
piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai 
ielas būvniecībā un uzturēšanā, kā arī 
kārtību, kādā pašvaldība sedz izmak-
sas par pašvaldības nozīmes ceļa vai 
ielas būvniecību un uzturēšanu.
Saistošo noteikumu izdošanas mēr-
ķis ir noteikt kārtību, kādā pašvaldība 
sedz izmaksas par pašvaldības nozī-
mes ceļa vai ielas būvniecību un uztu-
rēšanu.

2. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai:
- nosakot pašvaldības nozīmes ceļa 

vai ielas statusu (privātā īpašuma 
lietošanas tiesības) nekustamajam 
īpašumam vai tā daļai, tiktu noteikta 
kārtība, kādā pašvaldība sedz izmak-
sas par pašvaldības nozīmes ceļa vai 
ielas būvniecību un uzturēšanu;

- veicinātu Inčukalna novada pašval-
dības attīstību, nodrošinot vieno-
tu ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un 
sabiedrības iespējas un tiesības to 
izmantot.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi
Pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 
statusu pašvaldība nosaka pašvaldī-
bas teritorijas plānojumā vai lokālplā-
nojumā, kā arī pašvaldības nozīmes 
ielas statusu pašvaldība var piešķirt ar 
atsevišķu administratīvo aktu. Ietek-
me uz pašvaldības budžetu tiks katru 
gadu izvērtēta, plānojot budžetu nā-
kamajam gadam, ņemot vērā pašval-
dības nozīmes ceļu vai ielu daudzumu 
un stāvokli un nepieciešamo finansēju-
ma apmēru to uzturēšanai. 
4. Informācija par plānotā projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš- 
valdības teritorijā 
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina 
Inčukalna novada pašvaldība. Inču-
kalna novada pašvaldība ir institūcija, 
kurā fiziska vai juridiska persona var 
vērsties saistošo noteikumu piemēro-
šanas jautājumos.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
Nav attiecināms.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141 

Tālr./fakss 67977310, mob. t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2021. gada 17. februārī                 Nr. 5/2021

 „Par kārtību, kādā Inčukalna novada dome piedalās pašvaldības nozīmes ceļa vai ielas 
būvniecībā un uzturēšanā”

Izdoti saskaņā ar Zemes pārvaldības likuma 8.1 panta ceturto daļu

Inčukalna novada domes Finanšu 
komiteja konstatē:
Inčukalna novada attīstības prog-
ramma 2013.–2019. gadam ir ap-
stiprināta 2012. gada 19. decembrī 
ar domes lēmumu Nr. 22 (20. §) 
„Par Inčukalna novada attīstības 
programmas 2013.–2019. gadam 
apstiprināšanu”, kas pēdējo rei-
zi aktualizēta 2020. gada 18. de-
cembrī ar Inčukalna novada pašval-
dības domes lēmumu Nr. 20 (3. §). 
Attīstības programmas sastāvā 
ietilpst stratēģiskā daļa, rīcības 
plāns, investīciju plāns un uzrau-
dzības plāns. Ministru kabineta 
2014. gada 14. oktobra noteikumu 
Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 74. punkts noteic, ka 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai 
attīstības programma zaudē spēku, 
ja ir apstiprināta jauna pašvaldības 
ilgtspējīgas attīstības stratēģija vai 
attīstības programma. Ja beidzies 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
vai attīstības programmas darbī-
bas termiņš, tā ir spēkā līdz jaunas 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
vai attīstības programmas apstip-
rināšanai. Ņemot vērā to, saskaņā 
ar Inčukalna novada pašvaldības 
domes 2019. gada 18. decembra lē-
mumu Nr. 20 (2. §) Inčukalna novada 
pašvaldības dome nolēma noteikt 
„Inčukalna novada attīstības prog-
rammas 2013.–2019. gadam” darbī-
bas termiņu līdz jaunas attīstības 
programmas apstiprināšanai, bet 
ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jū-
nijam.
 Saskaņā ar Ministru kabineta 
2021. gada 11. februāra noteikumu 
Nr. 104 „Noteikumi par kritērijiem 
un kārtību, kādā tiek izvērtēti un 
izsniegti valsts aizdevumi pašval-
dībām Covid-19 izraisītās krīzes 
seku mazināšanai un novēršanai” 
3.1. punktu pašvaldības līdz katra 
mēneša pirmajam datumam, bet ne 
vēlāk kā līdz 2021. gada 1. novem-
brim iesniedz investīciju projektus 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijā, ja investīci-
ju projekta īstenošana paredzēta 
attiecīgās pašvaldības attīstības 
programmas investīciju plānā.
Ņemot vērā to, ka Inčukalna nova-
da pašvaldība plāno vērsties Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijā ar investīciju projekta 
pieteikumu aizņēmuma ņemšanai 
Zvaigžņu ielas seguma atjaunoša-
nai, nepieciešams papildināt Inču-
kalna novada attīstības program-

mas Investīciju un Rīcības plānu ar 
attiecīgo prioritāti.
Ievērojot minēto un saskaņā ar liku-
ma „Par pašvaldībām” 14. panta ot-
rās daļas 1. punktu, kas nosaka, ka 
pašvaldības pienākums ir izstrādāt 
teritorijas attīstības programmu 
un nodrošināt teritorijas attīstības 
programmas realizāciju, likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās da-
ļas 3. punktu, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var apstiprināt pašvaldības 
teritorijas attīstības programmu 
un teritorijas plānojumu, Ministru 
kabineta 2014. gada 14. oktobra 
noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par 
pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 73. pun-
ktu, kas paredz, ka rīcības plānu un 
investīciju plānu aktualizē ne retāk 
kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības 
budžetu kārtējam gadam, aktua-
lizēto rīcības plānu un investīciju 
plānu apstiprina ar domes lēmumu 
un ievieto Teritorijas attīstības plā-
nošanas informācijas sistēmā. 
Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis 
(A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, 
A. Freimane, S. Kalniņš, J. Liepiņš, 
A. Nalivaiko, L. Šube, A. Šica, L. Vo-
robjova), PRET – 2 balsis (I. Bernats, 
M. Jaunups), ATTURAS – 3 balsis 
(P. Kondrahins, S. Rozīte, J. Serge-
jevs), dome nolemj:  
1. apstiprināt „Inčukalna novada 

attīstības programmas 2013.–
2019. gadam” Rīcības plānu un 
Investīciju plānu 2021.–2023. ga-
dam;

2. Inčukalna novada teritorijas plā-
notājai piecu darba dienu laikā 
pēc lēmuma stāšanās spēkā ie-
vietot lēmumu Teritorijas attīs-
tības plānošanas informācijas 
sistēmā (TAPIS);

3. Sabiedrisko attiecību daļai piecu 
darba dienu laikā pēc lēmuma 
stāšanās spēkā ievietot lēmu-
mu un Rīcības plānu un Inves-
tīciju plānu 2021.–2023. gadam 
Inčukalna novada mājaslapā  
www.incukalns.lv;

4. Sabiedrisko attiecību daļai ie-
vietot paziņojumu par Rīcības 
plānu un Investīciju plānu 2021.–
2023. gadam apstiprināšanu tu-
vākajā Inčukalna novada informa-
tīvajā izdevumā „Novada Vēstis”;

5. lēmuma kontroli uzdot Inčukalna 
novada pašvaldības izpilddirek-
toram.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inču-
kalna novads, LV-2141, tālr. 67977310, fakss 65507887, mob. t. 26181294, 

e-pasts: dome@incukalns.lv 

SĒDES PROTOKOLA IZRAKSTS 

2021. gada 17. martā     Nr. 3

24. §. Par „Inčukalna novada attīstības 
programmas 2013.–2019. gadam” Rīcības un 

Investīciju plāna 2021.–2023. gadam 
apstiprināšanu

Ziņo A. Nalivaiko

Suņa saimniek, pēc Jūsu pastaigas ar 
savu labāko draugu bieži vien atklā-
jas ne sevišķi pievilcīgs skats – pa-
liek dzīvnieku izkārnījumi. Inčukalna 
novads un Vangažu pilsēta ir sakopta 
un pievilcīga vide, lai to nodrošinā-
tu, mēs visi ieguldām ne mazums 
darba, laika un līdzekļu. Ir skumji, 
ka nespējam katrs aiz sevis savākt 
atkritumus, lai tas nebūtu kā papildu 
pienākums citiem. 

Ļoti negribētos iesaistīt pašvaldības 
policijas darbiniekus, lai novērstu 
šādus noteikumu pārkāpumus. 
Lūgums turpmāk rūpīgi un apzinīgi 
savākt aiz sava mājdzīvnieka 
paliekošos atkritumus. Cienīsim 
sevi un citus!

Inčukalna novada pašvaldība 

Aiz sava mīluļa ir jāsavāc!
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LĪDZJŪTĪBA

No dzīvības esmu ņemta,
Man par dzīvību jāpaliek –

Jūsu dvēselēs, jūsu rudeņos
Jāieliesmo un jāiesnieg.

(Amanda Aizpuriete)

Inčukalna novada dome, Vangažu 
pilsētas pārvalde, Inčukalna un 
Vangažu bibliotēku darbinieki 

izsaka visdziļāko līdzjūtību Olgas 
Sadovičas ģimenei, viņu mūžībā 

pavadot.

LĪDZJŪTĪBA

Kā negribas ticēt,
Ka cilvēks var tā –

No gaišas dienas aiziet mūžībā.
/Ā. Elksne/

Izsakām līdzjūtību, 
Airisai Rozītei 

atvadoties no brāļa.

Inčukalna 
pensionāru biedrība

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

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

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

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

Es ņemu debess gabaliņu zilu
Un pielieku tam sniegpulksteni klāt,

Vēl pūpolus un smaržu pilno silu,
To visu vēlos tev es uzdāvināt.

Šai apsveikumā sūtu bērzu prieku,
Ko apzeltījis plaukstošs lazdas zars,

Un vēl simttūkstoš dzimtās puses nieku,
Kas tavai sirdij prieku dāvāt var.

/Kornēlija Apškrūma/

Inčukalna novada dome 
sirsnīgi sveic martā dzimušos 

Inčukalna novada iedzīvotājus, 
visus jubilārus un īpaši tos 

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

2021. gada 27. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30 notiks globāli lielākā vides akcija „Zemes stunda”. Aicinām atbalstīt 
akciju un tās laikā izslēgt vai iespējami samazināt ārējo apgaismojumu, kā arī iesaistīt iedzīvotājus, skolas, uzņē-
mējus un sadarbības partnerus dažādu pasākumu organizēšanā ar mērķi pievērst uzmanību vides problēmām.


