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Ārkārtas 
situācijas laikā 
ikvienam jābūt atbildīgam!
Gan Inčukalna novadā, gan valstī kopu-
mā ikvienam iedzīvotājam, ikvienam no 
mums, ir būtiska loma cīņā, lai ierobežotu 
plašāku koronavīrusa izraisītās slimības 
Covid-19 izplatīšanos. Inčukalna novada 
pašvaldība, vadoties pēc valdības pie-
ņemtajiem lēmumiem saistībā ar ārkārtas 
situāciju valstī, veikusi visus noteiktos 
drošības pasākumus un līdz 14. aprīlim ir 
slēgusi skolas, kultūras un tautas namu, 
bibliotēkas, sporta kompleksu un citas 
pašvaldības iestādes. Ir atcelti kultūras 
un sporta pasākumi, savukārt pirmssko-
las izglītības iestādēs „Minka” un „Jan-
cis” darbs noris dežūru režīmā. Šajā laikā 
Inčukalna novada pašvaldība un Vangažu 
pilsētas pārvalde pakalpojumus nodroši-
na attālināti, tāpēc aicinu iespēju robežās 
izmantot e-pakalpojumus. Par saziņu ar 
pašvaldības sociālo dienestu, bāriņtiesu, 
Klientu apkalpošanas centru un citām 
struktūrvienībām plašāk iespējams lasīt 
šī izdevuma 6. un 7. lpp. Pēc Slimību profi-
lakses un kontroles centra sniegtās infor-
mācijas, laikā līdz 24. martam Inčukalna 
novada teritorijā nav konstatēti infekcijas 
Covid-19 gadījumi, diemžēl tie ir fiksēti 
kaimiņu novados. Tāpēc būsim atbildīgi 
un regulāri ievērosim profilakses pasāku-
mus, ko mums iesaka speciālisti. Sociālā 
distancēšanās vairs nav tikai vēlama, tai 
ir jākļūst par normu! Tas attiecas arī uz 
bērnu rotaļu laukumiem un stāvēšanu 
rindās veikalos, lai iegādātos mums ne-
pieciešamās preces. 
Vēlos izteikt pateicību visiem tiem, kuri 
brīvprātīgi iesaistās dažādās labdabības 
akcijās, piemēram, kustībā #paliecmājās, 
kas ir izveidojusi pārtikas piegādes tīklu 
cilvēkiem, kuri atrodas pašizolācijā vai 
karantīnā.
Arī turpmāk informēsim iedzīvotājus 
par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar 
ārkārtas situāciju valstī pašvaldības tī-
mekļvietnē, sociālajos tīklos un informa-
tīvajā izdevumā „Novada Vēstis”, kā arī 
izplatot dažādus informatīvus materiālus 
vides stendos Inčukalnā, Vangažos un 
Gaujā. Būsim vienoti un atbildīgi, sagla-
bāsim vēsu prātu un kopīgiem spēkiem 
pārvarēsim šo krīzi!

Ar cieņu 
Aivars Nalivaiko, 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

!

Lai efektīvāk ierobežotu Covid-19 izpla-
tību Latvijā, valdība nolēmusi paplašināt 
piesardzības un drošības pasākumus 
ārkārtējās situācijas laikā. Ierobežojumi 
skars gan izglītības iestāžu darbu, gan 
pulcēšanos publiskās vietās, pārvietoša-
nos ārpus valsts robežām un citas jomas.

Sākot no 16. marta, pirmsskolas iz-
glītības iestādēm un iestādēm, kas 
nodrošina bērnu pieskatīšanu, būs jā-
nodrošina dežūrgrupu darbība, lai pie-
skatītu bērnus, kuru vecākiem tas nav 
iespējams. Lai saņemtu šādu pakalpo-
jumu, vecākiem pirmsskolas izglītības 
iestādē būs jāiesniedz rakstisks aplie-
cinājums, ka bērns un ģimene pēdējo 
14 dienu periodā nav bijuši ārvalstīs un 
nav bijuši kontaktā ar Covid-19 sasli-
mušajiem vai to kontaktpersonām. Tā-
pat šajā apliecinājumā vecākiem jāno-
rāda, ka nav iespēju citādi nodrošināt 
bērna pieskatīšanu.
Mācību process izglītības iestādēs jop-
rojām norisināsies attālināti, un centra-
lizētie svešvalodu eksāmeni tiek pārcelti 
uz datumiem laikposmā no 2020. gada 
12. maija līdz 15. maijam. Tāpat arī ne-
atkarīgi no apmeklētāju skaita tiek 
aizliegti visi publiskie svētku, piemiņas, 
izklaides, kultūras, sporta un atpūtas 
pasākumi, tai skaitā naktsklubos un dis-
kotēkās. Aizliegtas arī sapulces, gājieni, 
piketi un reliģiskā darbība pulcējoties. 
Tiek ierobežota arī neorganizēta pulcē-
šanās kultūras, izklaides, atpūtas, spor-
ta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 
50 cilvēkiem vienlaikus. Kultūras, izklai-
des, sporta un citu atpūtas vietu darba 
laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00. 
Informācija publicēta: 14.03.2020.
Visu paziņojuma tekstu, kā arī to tul-
kojumu angļu un krievu valodā iespē-
jams lasīt Inčukalna novada pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē www.incukalns.lv  
sadaļā „Sabiedrības ziņas”.

INČUKALNA NOVADA 
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTĀ 
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA 

KONTAKTINFORMĀCIJA
Adrese: 
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna 
novads, LV-2141
Tālrunis: 65505888
E-pasta adrese: 
incukalns@pakalpojumucentri.lv

KONTAKTI VANGAŽOS
Tālr. 67995650, mob. tālr. 25629232 
E-pasta adrese:  parvalde@incukalns.lv

Latvijas valdības paziņojums
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Sēdes protokols Nr. 4 
Inčukalna novadā, 

Vangažos, Meža ielā 1, 
2020. gada 19. februārī

Par naudas balvas piešķirša-
nu personai par sasniegumiem 
sportā. 
Dome nolemj: piešķirt nau-
das balvu 50,00 eiro apmērā 
(pēc nodokļu nomaksas) perso-
nai par trešās vietas iegūšanu 
2019. gada 22. decembrī Latvijas 
čempionātā brīvajā un grieķu–ro-
miešu cīņā veterāniem, naudas 
balvu izmaksājot personai uz no-
rādīto bankas kontu.

Par Inčukalna novada pašval-
dības pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbību 2020. gada va-
saras mēnešos. 
Dome nolemj: 1. slēgt pirms-
skolas izglītības iestādi „Minka” 
vasaras periodā no 2020. gada 
6. jūlija līdz 31. jūlijam (ieskai-
tot), nosakot, ka šajā periodā de-
žūriestādes funkciju pilda pirms-
skolas izglītības iestādes „Min-
ka” filiāle „Lapsiņa” un pirmssko-
las izglītības iestāde „Jancis”; 
2. slēgt pirmsskolas izglītības 
iestādes „Minka” filiāli „Lapsi-
ņa” un pirmsskolas izglītības 
iestādi „Jancis” vasaras periodā 
no 2020. gada 3. augusta līdz 
28. augustam (ieskaitot), nosa-
kot, ka šajā periodā dežūriestā-
des funkciju pilda pirmsskolas iz-
glītības iestāde „Minka”; 3. uzdot 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Minka” vadītājai un pirmssko-
las izglītības iestādes „Jancis” 
vadītājai veikt izglītojamo ve-
cāku aptauju par dežūriestādes 
plānoto apmeklējuma periodu un 
veikt attiecīgās darbības saska-
ņā ar noteikumu Nr. 1/2019 „Par 
kārtību, kādā tiek nodrošināta 

Inčukalna novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
darbība vasaras periodā” nosa- 
cījumiem.

Par nolikumu „Inčukalna no-
vada ielu un ceļu ikdienas uz-
turēšanas tehniskā specifikā-
cija” un „Vangažu pilsētas ielu 
ikdienas uzturēšanas tehniskā 
specifikācija” apstiprināšanu. 
Dome nolemj: 1. apstiprināt no-
likumu „Inčukalna novada ielu un 
ceļu ikdienas uzturēšanas teh-
niskā specifikācija”; 2. apstiprināt 
nolikumu „Vangažu pilsētas ielu 
ikdienas uzturēšanas tehniskā 
specifikācija”; 3. uzdot Inčukalna 
novada pašvaldības Sabiedrisko 
attiecību daļai publicēt lēmuma 
1. un 2. punktā minētos noliku-
mus Inčukalna novada pašval-
dības tīmekļvietnē www.incu- 
kalns.lv.

Par Mālpils novada pašvaldībai 
piederošā nekustamā īpašuma 
„Brišķi” atsavināšanu. 
Dome nolemj: 1. atbalstīt 
Mālpils novada pašvaldībai pie-
derošā nekustamā īpašuma 
„Brišķi”, Mālpils novads, ka-
dastra Nr. 8074 003 1047, atsa-
vināšanu; 2. Inčukalna novada 
pašvaldības kancelejai nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai un Mālpils 
novada domei Inčukalna novada 
domes lēmumu. 

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

Inčukalna novada nekustamā īpašuma īpašniekiem un tiesiskajiem val-
dītājiem tiek piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, ko pa-
redz likumdošana un Inčukalna novada domes saistošie noteikumi. Tā-
lāk norādītas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kas tika piešķirtas  
2019. gadā.

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides likumā noteiktajā kārtībā:

Veids Skaits Atvieglojumu summa 
EUR

Daudzbērnu ģimenēm 
(50%) 95 2860

Trūcīgām personām 
(90%) 22 183

Politiski represētām per-
sonām (50%) 46 2480

Kopā 163 5523

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, pēc Inčukalna novada domes 
saistošajiem noteikumiem:

Veids Skaits Atvieglojumu summa 
EUR

Maznodrošinātām perso-
nām (50%) 90 334

Goda novadniekiem 
(50%) 20 404

1., 2. grupas invalīdiem 
(70%) 58 1497

Laulāti, 1., 2. grupa, bēr-
ni invalīdi (50%) 7 178

Juridiskām personām 
(25%) 3 1129

Sabiedriskajām organi-
zācijām (50%) 1 18

Par īpašumā esošo vienu 
mājokli (50%) 1693 19 278

Kopā 1872 22 838

Nekustamā īpašuma 
īpašniekiem un lietotājiem

Bez šīm nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaidēm Inčukalnā dek-
larētie iedzīvotāji un Inčukalnā  
reģistrētie uzņēmumi 2019. gadā 
saņēma nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaidi par zemi 0,5% ap-
mērā, kā arī iedzīvotāji par dzī-
vojamo ēku palīgēkām, kas pār-
sniedz 25 m2 (izņemot garāžas), 
pēc Inčukalna novada domes 
saistošajiem noteikumiem. 
Lai fiziskās personas – 1., 2. gru-
pas invalīdi, ģimenes locekļi 1., 2. 
grupas invalīdi (vīrs, sieva, bērns 
invalīds) un maznodrošinātās 
personas – saņemtu nekustamā 
īpašuma nodokļa atlaides, pēc 
Inčukalna novada domes sais-
tošajiem noteikumiem, lūdzu 
iesniegt rakstisku iesniegumu, 
pievienojot nepieciešamos doku-
mentus (1., 2. grupas invalīdiem –  
jaunā tipa invalīda apliecību vai 
lēmumu par invaliditātes pie-
šķiršanu, dokumentu, kas ap-
liecina radniecību, ja atlaide 
tiek piešķirta ģimenes loceklim,  
1., 2. grupas invalīdam, maznod-
rošinātajām personām – lēmumu 
par maznodrošinātā statusa pie-
šķiršanu). Veidlapas ir pieejamas 
Inčukalna novada tīmekļviet-
nē www.incukalns.lv/public/lat/
pasvaldiba1/dokumenti1/veidla-
pas_un_citi_dokumenti.
Prieks par tiem nodokļu maksā-
tājiem, kuri veic savus maksā-
jumus laikus, neveidojot nekus-
tamā īpašuma nodokļa parādus, 
tā veicinot pašvaldības budžeta 
vienmērīgu izpildi un arī ietaupot 
savus līdzekļus, iegūstot nekus-
tamā īpašuma nodokļa atlaidi un 
nemaksājot kavējuma naudu. 
Nekustamā īpašuma nodoklis 
100% apmērā paliek Inčukalna 
novada domes budžetā, un par 
šo naudu tiek uzlabota Inčukal-
na novada infrastruktūra, lai mēs 
visi varētu dzīvot sakārtotā vidē.

Ina Zvirbule, n  
Inčukalna novada 

nodokļu administratore

 INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBA
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 

RĪKOJUMS
2020. gada 16. martā
Nr. ND/4-2/20/RI-28
Par ārkārtējo situāciju

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 
„Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta 2020. gada 
14. marta rīkojumu Nr. 105 „Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. mar-
ta rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu””, lai nodrošinā-
tu sociālo distancēšanos:
• noteikt, ka Inčukalna novada pašvaldības domes un komiteju sēdēs pie-

dalās tikai Inčukalna novada pašvaldības domes deputāti un Inčukalna 
novada pašvaldības darbinieki;

• uzdot Juridiskajai daļai nosūtīt rīkojumu elektroniski informācijai Inču-
kalna novada pašvaldības domes deputātiem un Inčukalna novada paš- 
valdības darbiniekiem;

• rīkojums spēkā līdz 2020. gada 14. aprīlim vai līdz ārkārtējās situācijas 
atcelšanai valstī.

A. Nalivaiko, priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 
„Par ārkārtējās situācijas izsludinā-
šanu” un Ministru kabineta 2020. gada 
14. marta rīkojumu Nr. 105 „Grozījumi 
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu””, Inčukalna no-
vada dome pārceļ nekustamā īpašuma 
nodokļa (turpmāk – NĪN) maksāšanas 
termiņu no 2020. gada 31. marta uz 
2020. gada 15. maiju Inčukalna novada 
NĪN maksātājiem. 

Paldies visiem NĪN maksātājiem, kas 
jau veikuši maksājumus. Ja vēlaties 
veikt NĪN maksājumus, tad šobrīd to 
vēlams darīt elektroniski. 
Veicot maksājumu internetbankā, 
būtiski ir pārliecināties, vai pārskai-
tījums adresēts pašvaldībai, kas iz-
sūtījusi paziņojumu par NĪN nomak-
su. Pārskaitījums veicams uz kādu 
no tiem pašvaldības kontiem, kas 
norādīti sagatavotajā maksāšanas 
paziņojumā. Ja veicat maksājumu 
par citu personu, tad lūgums norādīt 

maksājuma mērķī, par kuru personu 
vai īpašumu veicat maksājumu.Droši 
un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.
epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. 
Abos portālos pieejami pašvaldību 
banku konti NĪN samaksai, kā arī 
nodokļa maksātājam automātiski 
uzrādās visa nepieciešamā informā-
cija maksājuma veikšanai. 

Ina Zvirbule, n  
Inčukalna novada 

nodokļu administratore

Inčukalna novadā tiek pagarināts nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš
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INFORMĀCIJA PAŠVALDĪBAS DZĪVOKĻU ĪRNIEKIEM! 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 
„Par ārkārtējās situācijas izsludinā-
šanu” un Ministru kabineta 2020. gada 
14. marta rīkojumu Nr. 105 „Grozījumi 
Ministru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās situā-
cijas izsludināšanu””, Inčukalna novada 
dome pagarinās īres maksas atmaksas 
termiņu līdz 2020. gada 30. jūnijam un 
neaprēķinās soda procentus.

Paldies visiem pašvaldības dzī-
vokļu īrniekiem, kuri jau ir veikuši 
maksājumus savlaicīgi. Ja vēlaties 
samaksāt īres maksu, tad šobrīd 
to vēlams darīt elektroniski. Veicot 
maksājumu internetbankā, būtiski 
ir pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi 
rēķinu par īres maksu. Pārskaitījums 
veicams uz kādu no tiem pašvaldī-
bas kontiem, kuri norādīti sagata-

votajā rēķinā. Ja veicat maksājumu 
par citu personu, tad lūgums norādīt 
maksājuma mērķī, par kuru personu 
vai dzīvokli veicat maksājumu. Ne-
skaidrību gadījumā sazināties ar pa-
švaldības dzīvojamā fonda pārvald- 
nieku Māri Onskuli, zvanot pa tālr. 
26374223 vai rakstot uz e-pasta ad-
resi maris.onskulis@incukalns.lv.

Inčukalna novada pašvaldība

Inčukalna novadā līdz 30. jūnijam neaprēķinās soda procentus 
par nesamaksāto īres maksu

Kopš marta sākuma pie Vangažu Kultū-
ras nama norit bruģakmens seguma iz-
būves darbi. Darba gaitā paredzēts līdz-
šinējo asfaltu nomainīt pret bruģakme-
ni, kā arī atrisināt jautājumu par lietus 
ūdens uzkrāšanos pie Vangažu Kultūras 
nama namdurvīm pēc nokrišņiem.

Inčukalna novada pašvaldības iz-
pilddirektors Oskars Kalniņš ak-
centēja, ka līdz šim kultūras nama 
apmeklētājiem pēc lietus bija grūti 
tajā iekļūt, jo nama priekšā bija lie-
las peļķes. Ņemot vērā, ka Vangažu 
Kultūras nama apkārtnē par segu-
mu jau ir izmantots bruģakmens, 
arī nama priekšā tas tiks ieklāts 
un savienots ar taciņu, kas ved gar 
kultūras namu uz Smilšu ielu. Darbu 
laikā daļēji tiks atjaunotas Vangažu 
Kultūras nama priekšpusē esošās 
lietus ūdens savākšanas un nova-
dīšanas sistēmas, lai namdurvju 
priekšā pēc nokrišņiem vairs neuz-
krātos liekais ūdens. 

Doma par to, ka vajadzētu sakārtot 
Vangažu Kultūras nama priekšpusi, 
bijusi jau sen, un šā gada budžetā 
nepieciešamie naudas līdzekļi tika 
ieplānoti. Darbus iecerēts pabeigt 
līdz aprīļa beigām. Redzot darba or-
ganizāciju un norisi, izpilddirektors 
Oskars Kalniņš tic, ka darba izpildī-
tājiem izdosies iekļauties termiņā.
Savukārt Vangažu Kultūras nama 
vadītāja Inguna Zirne norāda: „Van-
gažu Kultūras nama vadība ļoti cer, 
ka pēc darbu pabeigšanas būs ne ti-
kai skaista nama āriene, bet arī iek-
šiene – atjaunosies kultūras dzīve, 
būs pasākumi, mēģinājumi, bērnu 
čalas un smiekli un pieaugušo darba 
spars.”
Paredzētos darbus izpilda SIA „Ceļu 
būvniecības sabiedrība „Igate””. 
Kopējā līgumsumma ir 12 854 eiro, 
neieskaitot pievienotās vērtības no-
dokli.

Aila Ādamsone

Pie Vangažu Kultūras nama sākušies seguma atjaunošanas darbi

Inčukalna Vecajos kapos atrodas paša 
Kārļa Zāles veidots piemineklis „Sē-
rojošā māte”, kas uzstādīts vietā, kur 
atdusas 1941. gada 4. jūlijā Raganas 
kaujā kritušie. Diemžēl 50. gados tas 
tika uzspridzināts un kā gruvešu kaudze 
nogulēja līdz pat 1988. gadam, kad lat-
viešu karavīru brāļu kapu atjaunošanas 
domubiedru grupa to izcēla un no jauna 
lika goda vietā. Mēs ļoti lepojamies ar to. 

Diemžēl piemineklis ir pamatīgi 
cietis un ir nepieciešama nopietna 
restaurācija. Novada dome ir pie-
šķīrusi līdzekļus tā restaurācijai, 
un ir noslēgts līgums darbu uz-
sākšanai, kurus pārraudzīs viens 
no labākajiem Latvijas tēlniekiem 
Igors Dobičins (Latvijas Mākslinie-
ku savienības prezidents).
Jau tuvākajā laikā piemineklis tiks 

demontēts un vests uz mākslinie-
ku darbnīcām Rīgā. Oktobra beigās 
gaidīsim to atpakaļ vecajā vietā 
Inčukalna Vecajos kapos atjaunotā 
veidolā. Šī vieta vienmēr atgādinās 
par mūsu tautas likteņgaitām  un 
brīvības ideāliem.

Inga Freimane, n  
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Restaurēs Kārļa Zāles veidoto pieminekli „Sērojošā māte”

6. martā Vangažu Kultūras namā viesojās Nacionālās operas un baleta or-
ķestra direktors, flautists Miks Vilsons. Ar liegām flautas un melodiskām 
klavieru skaņām Inčukalna novadā iesākās diena, kas apvija un apbūra sie-
vietes. 

Inguna Zirne, n  
Vangažu Kultūras nama vadītāja

Patīkams pārsteigums 
Vangažos
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7. martā Rīgas Stradiņa universitā-
tes aulā norisinājās populārais jauno 
izpildītāju konkurss „Nāc sadziedāt”, 
kurā ar A. Medņa dziesmu „Gribu kā 
bērns vēl just” no izrādes „Pepija” 
piedalījās bērnu vokālā ansambļa 
„Karuselis” dalībniece Keita Ņikifo-
rova. Viņa tika ļoti augstu novērtēta 
un jaunākā vecuma grupā (5–9 gadi) 
55 dalībnieku konkurencē ieguva 
1. pakāpes diplomu.

Vangažos priecē sieviešu 
dienai veltīts pasākums

Vangažu Kultūras namā ar sirsnīgu 
pasākumu aizvadīta Starptautiskā 
sieviešu diena. Uz brīnišķīgu koncer-
tu klausītājus pulcēja Ingus Ulmanis 
un Aigars Voitišķis. 

Mākslinieki uzstājās ar savu kon-
certprogrammu „Paņem savas krā-
sas, mani uzglezno…”. Pēc sirsnīgā 
koncerta, kurā bija gan skaļi aplausi 

un ovācijas, gan kopīga sadziedāša-
nās, Vangažu sievietes šajā īpašajā 
dienā no novada domes priekšsē-
dētāja Aivara Nalivaiko saņēma  
ziedu. 
Kultūras namā bija arī skatāma  Inču-
kalna novada Mūzikas un mākslas 
skolas Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas Vangažu audzēkņu darbu 
izstāde „Sievišķība mākslas valodā”.

Aizvadīts jauno izpildītāju konkurss 
„Nāc sadziedāt”

Sieviešu dienā priecē izrāde „Zaļie mati”
8. marts ļoti ilgus gadus tiek svinēta 
kā Starptautiskā sieviešu diena, dāvi-
not tulpes daiļā dzimuma pārstāvēm. 
Diez vai kāds šodien iedziļinās Klāras 
Cetkinas un Rozas Luksemburgas cīņā 
par sieviešu tiesībām pirms simts ga-
diem. Visiem ir skaidrs, ka sievietes ir 
„zemes pievilkšanās spēks”.

Vairākus gadus Inčukalna Tautas 
namā sieviešu diena ir arī pavasara 
svētki. Jau pagājušā gada nogalē 
mūsu amatierteātra režisors Ģirts 
Sils pieteica pirmizrādes „Zaļie mati” 
(pēc Karlo Goldoni lugas „Viesnīc-
niece” motīviem) datumu – 8. martu. 
Tapa inovatīvas dekorācijas, mēģi-
nājums sekoja mēģinājumam, kur 
nu vēl tērpi, mūzika un gaismas. Kā 
jau tas pirms pirmizrādēm ierasts – 
lampu drudzis. Vai viss izdosies? Vai 
cilvēki atnāks svētdienā, un vai viņi 
nebūs vīlušies?
Nolēmām – lai svētki būtu sirsnīgāki 
un omulīgāki, skatītāji jāaicina pie 
skaisti dekorētiem galdiem. Neticē-
jām paši savām acīm – apmeklētāji 
nāca un nāca. Tā sen nav bijis. Iesā-
kumā novada priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko teica sirsnīgus apsveiku-
ma vārdus visām sievietēm un ar 

klātesošo vīriešu solidāru palīdzību 
pasniedza viņām simboliskās tulpes. 
Ģirts Sils sveica ar izjustu dzeju, bet 
Kaspars Puikevics-Puikevskis vir-
tuozā saksofona spēlē – ar skaistām 
melodijām. 
Izrāde „Zaļie mati” patiešām pārstei-
dza ar dinamiskumu, aktieru spēles 
labo līmeni un Ģirta Sila veiksmīgo, 
mūsdienīgo Karlo Galdoni lugas dra-
matizējumu. Tas ir stāsts par ener-
ģisku viesu mājas īpašnieci, kura 
atrod pieeju katram apmeklētājam. 
Savukārt klienti vīriešu dzimtas pār-
stāvji uz viņu skatās kā uz skaistu, 
izdarīgu un turīgu sievieti. Bet, ak 
vai, viesu nams „Zaļi mati” atrodas 
ezera lieguma tauvas joslā. Kā to at-
risināt? Skatītājus gaidīja visdažādā-
kie notikumi, pārpratumi un atrisinā-
jums, protams, ar mīlestības uzvaras 
gājienu. Lomās: Ieva Kalniņa, Jānis 
Liepiņš, Uldis Strenga, Armands 
Pētersons un pirmo reizi uz skatu-
ves skatītāju priekšā kāpa Sarmīte 
Bratuška, Rota Šalkovska, Madara 
Hasnere, Armands Eglītis, Kristiāns 
Bērziņš un Rihards Hoņavko. Pēc iz-
rādes aplausi ilgi nerimās, skatītāji 
arī nesteidzās doties prom – kavējās 
sarunās un jutās kā svētkos.

25. martā tautas ciešanu ceļu piemin individuāli
Mūsu tautai smagos brīžos nāk atmi-
ņā Edvarta Virzas 1939. gadā rakstītie 
vārdi: „Laiks šovasar vairs neies vecās 
sliedēs.” Šim sajūtām ir gājušas cauri 
vairākas paaudzes. 1940. gada 17. jū-
nijā, 1941. gada 14. jūnijā un 22. jūni-
jā, 1949. gada 25. martā, 1991. gada 
20. janvārī, un kur vēl ekonomiskās 
krīzes. Šogad 25. martā bija divējādas 
sajūtas – smagas atmiņas par tālajiem 
notikumiem un neziņa par šodienas 
pandēmiju. 

Diemžēl šoreiz Inčukalnā pie piemi-
nekļa nenotika piemiņas brīdis. Varē-
jām katrs individuāli nolikt savu pie-
miņas sveci vai ziediņu pie pieminekļa 
stacijas laukumā vai vienkārši piemi-
nēt tautas ciešanu ceļu pirms 71 gada. 
Inčukalna „Stāstu krātuves” mate-
riālos atradu vēl ar rakstāmmašīnu 
rakstītu Inčukalna pagasta teritorijā 
dzīvojošo represēto personu garo sa-
rakstu. Salīdzinot ar šodienas visa no-
vada sarakstu, jāsecina, ka laiks nav 
stāvējis uz vietas un jāpriecājas par 
Inčukalna skolas skolēnu atstātajām 
rakstiskajām represēto Bruno Preima-
ņa, Irmas Vidass, Dzidras Gurjanovas, 
Anitas Poprockas, Valda Beļavnie-
ka, Ventas Līces, Ilgas Kavtaskinas, 

15. februārī Inčukalna Galda hokeja 
klubs aizvadīja 20. Inčukalna čem-
pionātu galda hokejā, un šobrīd tas ir 
vecākais, regulāri notiekošais turnīrs 
Latvijā. Ar tikpat senu vēsturi vēl var 
lepoties tikai Latvijas čempionāts, kas 
arī šogad tika aizvadīts divas nedēļas 
vēlāk un svinēja 20. gadskārtu. Tālajā 
2001. gadā Inčukalna čempionāts no-
risinājās gandrīz divus mēnešus agrāk 
par Latvijas meistarsacīkstēm.

Pie kluba desmitgades svarīgākā 
turnīra veiksmīgas norises tika pie-
strādāts īpaši, jo dienas plāns neap-
robežojās tikai ar sacensību daļu –  
čempiona un pārējo vietu ieguvēju 
noskaidrošanas. Sacensības sākās ar 
atklāšanu, kurā kluba vadība gremdē-
jās atmiņās par 20 gadus ilgo vēsturi. 
Sacensību vietā varēja aplūkot, kā 
laika gaitā mainījušies kluba formas-
tērpi. Neviltots prieks tika manīts 
vecāko paaudžu acīs par sen gaidīto 
atkalredzēšanos. Īpašs prieks par 
Latvijas Galda hokeja federācijas sa-
liekamajām tribīnēm – tās tika maksi-
māli aizpildītas play-off sēriju laikā un 
„kulmināciju” sasniedza lielajā finālā, 
kad vērotāju skaits pārsniedza 50. Fi-
nāls Inčukalna Sporta kompleksa zālē 
notika pilnīgā tumsā, un galda hokeja 
laukumu izgaismoja speciāli uzstādīti 
prožektori. Tas radīja fantastisku ko-
pības sajūtu.
Vakars turpinājās ar saviesīgo pasā-
kumu. Tas sākās ar apbalvošanu, kuru 
veica vakara viesis – pasaules čem-
pions galda hokejā Edgars Caics –, un 
turpinājās ar iepriekšējo gadu čem-
pionu godināšanu, jautrām spēlēm, 
vakara viesmākslinieku priekšnesu-
miem, jubilejas tortes ēšanu, loteriju 
un citiem pasākumiem. 
Par 10. inčukalnieti, kurš triumfējis 

Aizvadīts 20. Inčukalna čempionāts galda hokejā 

Lepojamies ar mūsu solisti un sakām 
lielu paldies vadītājai Lienei Pusto-
vajai par Keitas Ņikiforovas sagata-
vošanu! 

čempionātā, kļuva Rainers Kalniņš, 
kurš fināla sērijā ar 4:2 uzveica pēdē-
jo septiņu gadu seškārtējo čempionu 
Matīsu Saulīti. Bronzas finālā Didzis 
Ziemelis ar tādu pašu rezultātu sēri-
jā uzveica Matīsa brāli Miku Saulīti. 
Citās nominācijās triumfēja: Rainers 
Kalniņš junioru konkurencē, Railends 
Kuhaļskis junioru U-14 grupā, Ilze 
Zuce-Tenča sieviešu konkurencē, 
Sandis Kalniņš senioru konkurencē 
un Artis Kurzemnieks – debitantu 
konkurencē. 
Aizvadot jubilejas čempionātu, tika 
uzstādīts arī čempionāta apmeklētī-
bas rekords – 54 dalībnieki (iepriek-
šējais rekords – 42), un tajā pieda-
lījās visu paaudžu Inčukalna galda 
hokejisti. Protams, apmeklētības re-
korda uzstādīšana nebija sacensību 
pašmērķis, bet jubilejas čempionāts 
vilināja piedalīties kluba biedrus, 
kuri jau ir beiguši aktīvās sportis-
ta gaitas. Jāatzīmē, ka meistarības 
līmenis arī bijušajiem topa spēlē-

tājiem ir gana augsts, par ko pār-
liecinājās jaunās paaudzes labākie 
galda hokejisti. Būtu bijis interesanti 
pavērot, vai labākajiem junioriem 
būtu izdevies iekļūt labāko play-off 
astotniekā, ja čempionātā piedalītos 
iepriekšējo gadu čempioni – Jānis 
Kalnevics, Edgars Saulītis un Filips 
Buhtujevs, kā arī Kārlis Balodis (visi 
pasaules reitinga TOP 50 spēlētā-
ji). Atliek cerēt, ka arī turpmāk visu 
paaudžu spēlētāji reizi gadā sanāks 
kopā un samēros spēkus, lai noteik-
tu labākos mazās ripas pavēlniekus 
Inčukalnā!
Protams, liels paldies jāsaka visiem 
atbalstītājiem, bez kuriem pasākums 
nevarētu notikt, kā plānots, – Inču-
kalna novada domei, tirdzniecības un 
atpūtas parkam „Rāmkalni”, vietējam 
veikalam „Elvi” un tā vadītājai Evijai 
Keišai, Inčukalna „Benu” aptiekai, 
„Ķekavas avotam”, „Mollers” uztura 
bagātinātājiem, kā arī Latvijas Galda 
hokeja federācijai.

Ilmāra Žuniņa, Ēvalda Roņa atmiņu 
liecībām. Ir arī Andas Līces rokrakstā 
pierakstīts apjomīgs Leopolda Lāžes 
atmiņu stāsts, Ulda Luca atmiņas un 
materiāli par Dāvi Teodoru Pēpu.

Novēlam visiem mūsu senioriem 
labu veselību un stiprinājuma sajūtu 
mums visiem – mēs izturēsim un kļū-
sim vēl stiprāki. Dievs, svētī Latviju! 

Inga Freimane n  
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Ar februāra atnākšanu pie mums, 
pirmsskolas izglītības iestādē (PII) 
„Minka” un tās filiālē „Lapsiņa”, 
sākās dažādas aktivitātes, lai atzī-
mētu izcilās latviešu bērnu grāmatu 
ilustratores Margaritas Stārastes 
106. dzimšanas dienu, – mākslinie-
ces darbu un bērnu zīmētu darbiņu 
izstādes pēc M. Stārastes grāmatu 
motīviem, bērnu veidotās ludziņas un 
nelielie uzvedumi, ar kuriem katras 
grupiņas audzēkņi iepriecināja lielos 
un mazos iestādes skatītājus, bija 
arī lasījumi un pārrunas par izlasīto. 
M. Stārastei veltītā mēneša svinīgajā 
noslēgumā bērni skatītājus ieprie-
cināja ar iestudētajām ludziņām un 
koncertiem.

27. februāri varam uzskatīt par 
ciemiņu uzņemšanas dienu, jo pie 
mums šajā dienā viesojās pirmssko-
las izglītības skolotājas no 17 Pie-
rīgas iestādēm, lai dalītos pieredzē 
par paveikto un veicamo saistībā ar 
kompetenču izglītības satura ievie-
šanu mazbērnu (1,6–3 gadi) grupās. 
Šai tikšanās reizei gatavojās visi –  
bērni, skolotāji, darbinieki –, lai go-
dam uzņemtu ciemiņus. Slaidu veidā 
ar fotogrāfijām un īsu skaidrojumu 
tika sagatavota prezentācija par 
svarīgiem notikumiem un pasāku-
miem iestādē, ko izrādījām uz ek-
rāna. Cienājoties ar rīta kafiju un 
brokastīm, ciemiņi vienlaicīgi varēja 
virtuāli iepazīties ar norisēm iestādē 
jau pašā tikšanās sākumā.
Tālāk sekoja vadītājas Ritas Galiņas 
un Inčukalna pašvaldības izpilddirek-
tora Oskara Kalniņa uzruna pasāku-
ma dalībniekiem, novēlot jēgpilni un 

Februārī „Minkā” tiekas 
Pierīgas pirmsskolas skolotājas
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lietderīgi pavadīt šo dienu, aizbraukt 
mājās ar pozitīva lādiņa devu turp-
mākajam darbam. Mūsu „Rūķīšu” 
grupiņas bērnu apsveikuma koncerts 
skolotājas Līgas Bērziņas vadībā ie-
priecināja ikvienu klātesošo, izraisot 
aplausu vētru mazajiem mākslinie-
kiem. Bērnu fizioterapeite, Montesori 
speciāliste Elīna Valeina nolasīja 
lekciju „Kas jāņem vērā, lai īstenotu 
kompetenču satura ieviešanu maz-
bērnu grupā”.
Tikšanās otrajā daļā viesi iepazi-
nās ar iestādi, grupu iekārtojumu, 
mācību vidi, mācību aktivitāšu cen-
triem, februāra norisēm iestādē. Pēc 
ekskursijas pa iestādi PII „Jancis” 
vadītāja Kadrija Janisele sniedza 
jaunāko informāciju par mazbērnu 
attīstības īpatnībām saistībā ar 
kompetenču satura ieviešanu. Tur-
pinājumā ar neviltotu interesi klāt- 
esošie ieklausījās E-klases speciā-
lista Kristapa Šlokenberga stāstī-
jumā par jaunumiem pirmsskolā, ko 
piedāvā E-klase. Pirmsskolas me-

todiķe Inta Miškovska klātesošos 
iepazīstināja ar kompetenču satura 
ieviešanas problēmām un risināju-
miem mūsu iestādē.
Noslēguma daļā ikvienam dalībnie-
kam bija iespēja apskatīt un iegā-
dāties dažādas attīstošās spēles 
un rotaļlietas, kā arī pacienāties ar 
pusdienu kafiju, salātiem un citiem 
pavāru Aijas Rozītes un Silvijas Fa-
dejevas sarūpētajiem gardumiem.
Tā kā pirmsskolas mazo bērnu gru-
pu skolotājas šādos pasākumos 
kopā pulcējas reti, tad, viņuprāt, 
šāds seminārs bijis ļoti vērtīgs, jo 
deva iespēju redzēt reālu PII „Min-
ka” skolotāju darba paraugu. Noslē-
gumā skolotājas izteica gandarīju-
mu par lieliski pavadīto semināru, 
kas daudzām nozīmēja vērtīgām 
atziņām un norisēm bagātu dienu. 
PII „Minka” vadītāja Rita Galiņa 
pateicas visiem, kuri iesaistījās pa-
sākuma organizēšanā un veicināja 
veiksmīgu tā norisi!

Inese Pliena n  

No 2019. gada novembra līdz 
2020. gada martam Vangažu vidussko-
las 7.a klases skolēni kopā ar klases 
audzinātāju Inesi Reniņu piedalījās 
„eTwinning” nacionālajā projektā 
„Kustīgs un vesels” par veselīga dzī-
vesveida ieraduma veidošanu, ievieša-
nu un popularizēšanu. 

Projekta laikā mēs sadarbojāmies ar 
citām Latvijas skolām – Daugavpils 
13. vidusskolu (projekta vadītāja Alī-
na Ivanova) un Valmieras Viestura 
vidusskolu (projekta vadītāja Vineta 
Šmite). Projekta sākumā partneri 
piedāvāja izaicinājuma uzdevumus, 
piemēram, Daugavpils jaunieši pie-
dāvāja ēst ķiplokus ar smaidu, Van-
gažu vidusskola piedāvāja sporta 
zālē vienlaicīgi veikt dažādas fizis-
kās aktivitātes, savukārt Valmieras 
jaunieši izdomāja savus deju soļus 
ar nosaukumu „Tik tok kustības”. Arī 
paši skolēni iesaistījās projekta plā-
nošanā, piedāvājot savas idejas, ko 

kopīgi varētu realizēt darba procesā. 
Lai uzticētos savam ķermenim kā ve-
selības un labsajūtas gidam, pirmais 
solis ir sākt to saprast un darboties 
pašam.
Skolēni izveidoja projekta logo un 
e-balsojumā izvirzīja 1. vietas iegu-
vēju (Vangažu vidusskolas skolniece 
Linda Kalniņa). Projekta laikā tika 
integrēti dažādi mācību priekšmeti –  
sociālās zinības, angļu valoda, lat-
viešu valoda un literatūra, informāti-
ka un sports. Paldies par sadarbību 
Vangažu vidusskolas kolēģēm – Ine-
sei Grinbergai, Ivetai Kauliņai un Sol-
vitai Vencjunai.
Jaunieši projektā piedalījās daudz-
veidīgās aktivitātēs: izaicinājuma 
uzdevumi, vizītkartes veidošana, 
e-balsojumi, plakāti, vienas nedēļas 
plānotāja veidošana un realizēšana, 
preses konference par veselīgu dzī-
vesveidu, veselīgu našķu gatavoša-
na kopā ar ģimenes locekļiem, dabas 
pikniks ar sportiskām aktivitātēm, iz-

glītojoša lekcija par veselīgu dzīves-
veidu, e-tests, e-aptauja, diskusija, 
publiskā runa dabā, grupu darbs –  
senā latvieša ēdienkarte, infografi-
kas veidošana un pašvērtējums. 
Pateicoties starpskolu sadarbībai, 
skolēniem attīstījās komunikācijas 
un uzstāšanās prasmes, sevis un 
komandas prezentēšanas prasmes. 
Starpskolu sadarbība veidoja po-
zitīvu konkurenci starp skolēniem 
un priekšstatu par to, kā skolēniem 
citās pilsētās atšķiras domāšana un 
aktivitātes saistībā ar veselīgu dzī-
vesveidu.
Projekta laikā jaunieši izmantoja 
dažādus digitālos rīkus un tiešsais-
tes platformas: „Canva”, „Quizizz”, 
„E-pupa”, „Answergarden”, „Infogra-
fika.com”, „Video Maker”, „TwinSpa-
ce” un citas. Skolēnu ieguvums šajā 
projektā ir komandas darbs, sadarbī-
ba ar klasesbiedriem, radošu darbu 
izpilde un gandarījums par paveikto. 
Vecāku ieguvums – vairāk komunikā-

cijas ikdienā ar saviem jauniešiem, 
kopīgi darīts kāds darbiņš (pozitīvas 
emocijas, kopābūšana). Arī savā paš- 
vērtējumā skolēni rakstīja: patika 
netradicionālie uzdevumi stundā, ko 
agrāk nebijām darījuši, šis projekts 
manu ikdienu skolā padarīja inte-
resantāku, patika dabā veikt dažā-
dus uzdevumus, projekta uzdevumi 
mums vairāk ļāva saliedēties kā 
klases kolektīvam, pilnveidoja mūsu 
patstāvīgās prasmes – pieņemt lē-
mumus un rast kompromisu strīdī-
gās situācijās, risināt sarežģītas lie-
tas pašiem –, sapratām, cik svarīgs ir 
komandas darbs, kad visi cits citam 
palīdzam. Skolēniem patika izveidot 
savu vienas nedēļas plānotāju, kuru 
realizēja dzīvē. Bija arī grūtības, jo 
nav viegli mainīt savus ieradumus –  
no rītiem agrāk celties, ēst veselīgu 
ēdienu, vairāk nodarboties ar fizis-
kām aktivitātēm, mazāk pievērst 
uzmanību mobilajam telefonam un 
datoram. 

Nacionālais projekts „Kustīgs un vesels” 
Vangažu vidusskolas skolēni iepazīst veselīgu dzīvesveidu

Mums kopā radās visjaukākais seci-
nājums – prieks ir vislabākais ārsts 
dzīvē. Daudzas lietas dzīvē vajag da-
rīt ar prieku, tad dzīve būs krāsainā-
ka, pozitīvāka un veselīgāka. Piepildi 
savu šķīvi ar visām varavīksnes krā-
sām. Tas, kas šķiet patīkams acīm, 
būs patīkams ķermenim. Visiem vē-
lam dzīvot veselīgi un ar smaidu!

Inese Reniņa, n  
projekta vadītāja

10. martā Stopiņu peldbaseinā tika 
aizvadītas Pierīgas novadu skolu spor-
ta spēles peldēšanā, kurās labus re-
zultātus guva arī Vangažu vidusskolas 
sportisti.

Vangažu vidusskolas komanda  
C vecuma grupā (2006., 2007. gadā 
dzimuši bērni) kopvērtējumā izcīnīja 
1. vietu. Lieliskus rezultātus spor-
tisti parādīja arī individuālajā snie-
gumā, proti, individuālajā sniegumā  
50 metru peldējumā Vjačeslavs Ter-
novskis (treneris Vjačeslavs Ternov-
skis seniors) ieguva 1. vietu, bet Kse-
nija Moroza (treneris Pāvels Kondra-
hins) – 3. vietu. Arī pārējie Vangažu 
vidusskolas komandas dalībnieki 

savā vecuma grupā uzrādīja labus 
rezultātus.
Kopumā šogad Pierīgas novadu skolu 
sporta spēlēs peldēšanā piedalījās 
10 Pierīgas novadu skolas. Vangažu 
vidusskolu sacensībās pārstāvē-
ja sportisti: Aleksandrs Ternovskis 
(5.b), Jūlijs Reniņš  (3.a), Maksims 
Petrago (5.b), Evelīna Kriščūnaite 
(5.b), Viktorija Urke (6.a), Boriss Ko-
noņenko (7.b), Vjačeslavs Ternovskis 
(7.b), Valērija Ternovska (7.b), Alek-
sandrs Belovs (6.b), Polina Galkovska 
(7.b), Ksenija Moroza (9.b), Mihails 
Mozga (9.b).

Inese Reniņa, n  
Vangažu vidusskolas 

sporta skolotāja

Vangažu vidusskolas komanda izcīnījusi 
1. vietu Pierīgas novadu skolu sporta 
spēlēs peldēšanā 
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2020. gada 16. martā
Nr. ND/4-2/20/RI-29
Par ārkārtējo situāciju

Pamatojoties uz grozījumiem Minis-
tru kabineta 2020. gada 12. marta 
rīkojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās si-
tuācijas izsludināšanu”, uzdodu veikt 
šādus grozījumus un papildinājumus 
2020. gada 13. marta rīkojumā Nr. 
ND/4-1/20/PR-104, izsakot to šādā 
redakcijā:
1. no 2020. gada 13. marta pārtraukt 

mācību procesa norisi klātienē 
visās izglītības iestādēs, nodro-
šinot mācības attālināti, izņemot 
centralizēto valsts pārbaudījumu 
norisi;

2. izglītības iestāžu vadītājiem pār-
traukt valsts centralizēto pār-
baudījumu darbu norisi, nodroši-
not svešvalodu eksāmenu norisi 
laikposmā no 2020. gada 12. mai-
ja līdz 15. maijam;

3. no 2020. gada 16. marta Inčukal-
na novada pirmsskolas izglītības 
iestādēm nodrošināt dežūrgrupu 
darbību, lai nepieciešamības ga-
dījumā nodrošinātu pirmsskolas 
pakalpojumu sniegšanu bērniem, 
kuru vecāki paši nevar nodrošināt 
bērnu pieskatīšanu. Lai apmek-
lētu Inčukalna novada pirmssko-
las izglītības iestādi, noteikt, ka 
bērnu vecākiem reizi nedēļā ir 
jāiesniedz pirmsskolas izglītības 
iestādē rakstisks apliecinājums, 
ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 
dienu periodā bijuši ārvalstīs un 
nav bijuši kontaktā ar Covid-19 
saslimušajiem vai kontaktper-
sonām, un vecākiem nav iespēju 
citādi nodrošināt bērna pieskatī-
šanu;

4. atcelt un aizliegt neatkarīgi no to 
apmeklētāju skaita visus sabied-

rībai publiski pieejamos svētku, 
piemiņas, izklaides, kultūras, 
sporta, atpūtas pasākumus (tajā 
skaitā naktsklubos un diskotē-
kās), sapulces, gājienus un pi-
ketus (atbilstoši likumā „Par sa-
pulcēm, gājieniem un piketiem” 
minētajām definīcijām), kā arī 
reliģisko darbību veikšanu pulcē-
joties;

5. ierobežot neorganizētu pulcēša-
nos kultūras, izklaides, atpūtas, 
sporta un reliģisko norišu vietās 
vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlai-
kus;

6. Vangažu Kultūras nama un Inču-
kalna Tautas nama vadītājiem 
izvērtēt mazāk skaitlisko (mazāk 
par 50) publisko pasākumu rīko-
šanas nepieciešamību, sazinoties 
ar pakalpojumu sniedzējiem, un 
iespēju robežās rast risinājumus 
pasākumu pārcelšanai uz periodu 
pēc ārkārtējās situācijas beigša-
nās;

7. noteikt, ka kultūras, izklaides, 
sporta un citu atpūtas vietu dar-
ba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 
23.00;

8. no 2020. gada 16. marta līdz ār-
kārtējās situācijas pārtraukšanai 
valstī Inčukalna novada pašval-
dības domes (administrācijas) un 
Vangažu pilsētas pārvaldes dar-
bu nodrošināt attālināti, klātienē 
nepieņemot un neapkalpojot ap-
meklētājus. Lēmumu tikties klā-
tienē ar apmeklētājiem pieņem 
izpilddirektors, Vangažu pilsētas 
pārvaldes vadītājs vai attiecīgais 
iestāžu vai struktūrvienību vadī-
tājs, individuāli izvērtējot katru 
gadījumu atsevišķi;

9. pārtraukt no 13.03.2020. visu kul-
tūrizglītības un sporta profesio-
nālās ievirzes un interešu izglītī-

bas programmu mācību procesa 
norisi (treniņi, sacensības un mē-
ģinājumi un tml.).  

10. Inčukalna novada Sporta kom-
plekss no 13.03.2020. līdz 
14.04.2020. tiek slēgts;

11. Inčukalna novada pašvaldības 
aģentūrā „Sociālās aprūpes 
māja „Gauja”” ierobežot apmek-
lējumus trešajām personām;

12. pašvaldības kapitālsabiedrībās 
izvērtēt iespēju pakalpojumu 
sniegšanu nodrošināt pēc ie-
spējas attālināti, izvairoties no 
tieša kontakta. Informēt pa-
kalpojumu saņēmējus par iero-
bežojumiem kapitālsabiedrību 
darbībā, ja tādi tiek noteikti; 

13. Inčukalna novada bibliotē-
kai ar filiālbibliotēku Vangažu 
bibliotēka līdz ārkārtējās si-
tuācijas pārtraukšanai valstī 
veikt apmeklētāju attālinātu 
apkalpošanu, izmantojot e-grā-
matu bibliotēku vietni https://
www.3td.lv/;

14. Inčukalna novada pašvaldība 
pārtrauc darbinieku norīkošanu 
uz semināriem un komandēju-
miem ārkārtējās situācijas val-
stī periodā;

15. iestāžu un struktūrvienību va-
dītājiem nodrošināt paziņojumu 
izvietošanu apmeklētājiem re-
dzamā vietā par iestādes/struk-
tūrvienības darbības un sniegto 
pakalpojumu nodrošināšanas 
izmaiņām un saziņas iespējām 
ar iestādi/struktūrvienību. 

Plašāk ar 2020. gada 16. marta 
rīkojumu Nr. ND/4-2/20/RI-29 ir 
iespējams iepazīties Inčukalna no-
vada pašvaldības tīmekļa vietnē  
www.incukalns.lv.

Oskars Kalniņš, n 
izpilddirektors

 INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBA
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 
RĪKOJUMS

Kur vērsties, ja Covid-19 krīzes situācijā 
nācies palikt bez darba

Saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Inčukalna novada Sociālais die-
nests un Inčukalna novada bāriņtiesa no 16. marta līdz 14. aprīlim klientus apkalpo 
tikai attālināti (telefoniski un elektroniski). Nepieciešamības gadījumā par klātie-
nes tikšanos jāvienojas telefoniski.

Inčukalna novada Sociālais dienests:
•	 Inčukalnā – tālr. 67977466, 26621060; e-pasta adrese socdienests@incu-

kalns.lv;
•	Vangažos – tālr. 67995140, 28645651; e-pasta adrese socdienests@incu-

kalns.lv.
Bāriņtiesa:
•	 Inčukalnā – tālr. 67977248, 29424944; e-pasta adrese iveta.kokina@incu-

kalns.lv;
•	Vangažos – tālr. 67995150, 20228027; e-pasta adrese renate.grisane@

incukalns.lv.
Inčukalna novada pašvaldība

Inčukalna novada Sociālais dienests un bāriņtiesa 
līdz 14. aprīlim klientus apkalpos attālināti 

Lai sniegtu atbildes uz dažādiem ie-
dzīvotāju jautājumiem saistībā ar Co-
vid-19 un tā dēļ izsludināto ārkārtējo 
situāciju valstī, Valsts kanceleja sa-
darbībā ar uzņēmumu „Tet” ir izvei-
dojusi vienotu bezmaksas informatīvo 
diennakts tālruni 8345.

Vienotā tālruņa galvenais uzde-
vums ir palīdzēt iedzīvotājiem labāk 
orientēties informācijā, kas saistīta 
ar Covid-19, un palīdzēt saprast, 
kurā iestādē vērsties pēc palīdzības. 
Zvani uz informatīvo tālruni 8345 
tiek pieņemti, sākot no 24. marta 
plkst. 14.00. Jautājumi tiek pieņem-
ti gan latviešu, gan krievu valodā; 
galvenais nosacījums – zvanītājam 
jāatrodas Latvijas teritorijā. Ārze-
mēs esošie neskaidros jautājumus 
aicināti risināt, zvanot uz konsulārās 
palīdzības diennakts tālruņiem, kuri 
pieejami www.mfa.gov.lv/konsula-
ra-informacija.
Īpaši sagatavoti operatori, kurus 
būs iespējams sazvanīt pa bezmak-
sas tālruni 8345, sniegs atbildes uz 
iedzīvotāju biežāk uzdotajiem jautā-
jumiem. Ja iedzīvotāja uzdotais jau-
tājums būs ārpus biežāk uzdoto jau-
tājumu loka vai arī iedzīvotājam būs 
nepieciešama detalizētāka informā-
cija, operators zvanītāju savienos ar 

atbildīgās institūcijas kontakttālruni 
(izņemot operatīvo dienestu tālru-
ņus 110, 113 un numuru 8303, pa 
kuru var pieteikt analīzes pacienti 
ar Slimību profilakses un kontroles 
centra noteiktajiem vieglajiem sa-
slimšanas simptomiem – uz šiem 
numuriem, kā līdz šim, iedzīvotājam 
jāzvana pašam).
Zvanu centra kapacitāte pakāpeniski 
tiks palielināta, bet iesākumā iedzī-
votāji lūgti būt saprotoši gadījumos, 
kad jāuzgaida līdz savienojumam ar 
operatoru. Vienlaikus atgādinām, ka 
rakstiskā veidā iedzīvotāju biežāk 
uzdotie jautājumi un atbildes uz 
tiem apkopotas Ministru kabineta/
Valsts kancelejas tīmekļvietnē, kur 
ik dienas tiek atjaunota un papildi-
nāta aktuālā informācija saistībā ar 
Covid-19. Tāpat drīzumā tiks izvei-
dota vienota tīmekļvietne jautāju-
miem par Covid-19 – www.covid19.
gov.lv.
Kā līdz šim, iedzīvotāji var sazinā-
ties ar valsts iestādēm, arī zvanot 
tieši uz attiecīgo iestāžu tālruņa 
numuriem.

Santa Jirgensone, n   
Valsts kancelejas 

Komunikācijas departamenta 
konsultante

Izveidots vienots diennakts tālrunis 8345 ar 
Covid-19 saistīto jautājumu noskaidrošanai 

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo si-
tuāciju Covid-19 izplatības mazināša-
nai pēdējo dienu laikā reģionālo mar-
šrutu autobusos pārvadāto pasažieru 
skaits ir būtiski krities. Tādējādi jau 
no 19. marta uz ārkārtējās situācijas 
laiku autobusu reisu skaits tiek sa-
mazināts. Aicinām visus iedzīvotājus, 
kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno 
doties ar reģionālo maršrutu autobusu, 
pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības 
sarakstu tīmekļvietnē www.1188.lv 
vai www.atd.lv!

Lēmums slēgt konkrētus autobusu 
reisus tika pieņemts, balstoties uz 
pārvadātāju iesniegtajiem datiem par 
pārvadāto pasažieru skaitu laika pe-
riodā, kopš valstī tika ieviesta ārkār-

tējā situācija. Atsevišķos autobusu 
maršrutos reisu skaits tiek samazi-
nāts pat uz pusi.
Lēmuma par vilcienu reisu samazinā-
šanu šobrīd vēl nav; aktuālie dati par 
vilcienos pārvadāto pasažieru skaitu 
vēl tiek analizēti.
Visi aktuālie kustības saraksti pie-
ejami tīmekļvietnē www.atd.lv sada-
ļā „Kustības saraksti” un www.1188.
lv. Jautājumu gadījumā aicinām sa-
zināties ar pasažieru pārvadātājiem! 
Papildus tam aicinām pasažierus, 
ja tas ir iespējams, biļeti iegādāties 
internetā, autoostā vai maksājot ar 
bankas karti autobusā!

Lilita Pelčere, 
valsts SIA „Autotransporta direkcija” 

pārstāve

Samazināts reģionālo maršrutu autobusu 
reisu skaits 
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Aizvadītajā nedēļā, no 17. līdz  
20. martam, Latvijā norisinājās virtuā-
lais hakatons „HackForce", kura mērķis 
bija meklēt risinājumus koronavīrusa 
krīzes radītajiem izaicinājumiem. Starp 
uzvarētājiem ir arī kustība #paliecmā-
jās – brīvprātīgo tīkls, kas bez maksas 
vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu pre-
ču piegādi tiem, kuri ir riska grupā vai 
atrodas mājās karantīnā. Saņemt #pa-
liecmājās palīdzību var jebkurš, zvanot 
pa tālruni 25661991 vai apmeklējot tī-
mekļvietni www.paliec-majas.lv. 

Kopš Latvijā ticis izsludināts ārkār-
tas stāvoklis, pašizolācijā un karan-
tīnā atrodas tūkstošiem iedzīvotāju. 
Pašizolācija ir īpaši svarīga vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, kā arī tiem, 
kam ir hroniskas saslimšanas. Šiem 
cilvēkiem pat vienkāršs gājiens uz 
veikalu var izrādīties īpaši bīstams. 
Tikpat kritiskā situācijā ir arī cilvēki, 
kam pēc atgriešanās no ārzemēm 
obligāti nepieciešams uzturēties 14 
dienu pašizolācijā, bet nav pieejams 
tuvinieku atbalsts. 
Lai palīdzētu šiem cilvēkiem un reizē 
arī pasargātu citus iedzīvotājus no 
iespējamās inficēšanās ar Covid-19, 

#paliecmājās piedāvā brīvprātīgo pa-
līdzību pārtikas produktu un sadzīves 
preču sagādē, kā arī mājdzīvnieku 
izvešanā pastaigās un emocionālā 
atbalsta sniegšanā. #paliecmājās 
īpaši aicina pieteikt palīdzību tos, 
kuri nelieto digitālās tehnoloģijas un 
atrodas Covid-19 riska grupā, zvanot 
pa tālruni 25661991. Tāpat arī kaimi-
ņi, aprūpētāji un sociālie darbinieki ir 
aicināti mudināt līdzcilvēkus zvanīt 
un pieteikt palīdzību.
Lai nodrošinātu pēc iespējas lielā-
ku palīdzības apjomu, #paliecmājās 
aicina pieteikties brīvprātīgos, kas 
vēlas palīdzēt ar pārtikas un citu pre-
ču piegādi un citām ikdienas vajadzī-
bām, piesakot savu dalību kustības 
tīmekļvietnē www.paliec-majas.lv  
vai „Face book" grupā. Pieteikties var 
ikviens iedzīvotājs neatkarīgi no at-
rašanās vietas, kam nav konstatēts 
Covid-19 un kurš pēdējo 14 dienu 
laikā nav bijis ārzemēs, kā arī nav 
bijis kontaktā ar iespējamu Covid-19 
slimnieku. 
Kustības tīmekļvietne pieejama lat-
viešu valodā, un šobrīd tiek veikta tās 
izstrāde arī citās valodās, taču zvani 
gan latviešu, gan krievu un angļu va-

Izveidots brīvprātīgo palīdzības tīkls pārtikas piegādēm riska grupām un 
cilvēkiem pašizolācijā vai karantīnā

lodā tiek pieņemti jau tagad.
Par kustību #paliecmājās
#paliecmājās ir valsts, pašvaldību 
un Latvijas uzņēmumu atbalstīts 
projekts, kas darbojas sabiedrības 
labā, tāpēc preču piegāde ir bez mak-
sas, un par samaksu par precēm in-
dividuāli  jāvienojas ar brīvprātīgo, 
kas sniedz palīdzību. #paliecmājās 

projekts tika ierindots starp pieciem 
labākajiem „HackForce" hakatonā, 
saņemot atbalstu no Latvijas in-
vestīciju un attīstības aģentūras, 
Ekonomikas ministrijas un uzņēmu-
miem „Latvijas Mobilais telefons”, 
„Swedbank”, „Ubiquity”, „TechHub 
Riga”, „Microsoft” un „Ogilvy”. Par-
tneri: „Sonido zvanu centrs”, Latvijas 

Samariešu apvienība, „Paēdušai Lat-
vijai” un „Mobilly”.

Sekojiet #paliecmājās:
www.paliec-majas.lv vai „Facebook” 
grupā.

Daiga Zīmele,
sabiedrisko attiecību konsultante

Spēkā stājušies Valsts prezidenta 
Egila Levita izsludinātie grozījumi 
likumos saistībā ar jaunā korona-
vīrusa izraisītās slimības Covid-19 
izplatību. Tie paredz vairākas izmai-
ņas arī sociālajā jomā, nodrošinot 
palīdzību maznodrošinātiem cilvē-
kiem, personām ar invaliditāti, kā 
arī darba devējiem.

Grozījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā paredz, 
ka ģimenei (personai), kura ārkār-
tējās situācijas dēļ nespēj nodro-
šināt savas pamatvajadzības, paš- 
valdība varēs piešķirt pabalstu. 
Valsts nodrošinās mērķdotāciju 
pašvaldībām izdevumu segšanai 
50 procentu apmērā no personai 
piešķirtā pabalsta krīzes situāci-
jā, bet ne vairāk kā 40 eiro mēne-
sī vienai personai trīs mēnešu  
periodā.
Grozījumi arī paredz: ja trūcīgai vai 
maznodrošinātai ģimenei beigsies 
pašvaldības sociālā dienesta iz-
sniegtās izziņas derīguma termiņš, 
tad tas tiks pagarināts uz ārkārtē-
jās situācijas laiku un vienu kalen-
dāro mēnesi pēc šīs situācijas bei-
gām. Savukārt bezdarbniekus līdz 
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iesaistīt algotajos pagaidu sabied-
riskajos darbos, ko īsteno Nodar-
binātības valsts aģentūra sadar-
bībā ar pašvaldībām. Šajos darbos 
ikmēneša atlīdzības apmērs ir  
200 eiro, un par iesaistītajiem bez-
darbniekiem tiek veiktas valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātās 
iemaksas pensiju apdrošināšanai.
Labklājības ministre Ramona Pet-
raviča („KPV LV”) uzsver, ka ar gro-
zījumiem likumā atrasts veids, kā 
palīdzēt cilvēkiem, kuri Covid-19 
uzliesmojuma laikā nonākuši krī-
zes situācijā.
Covid-19 krīzes regulējums pa-
redz arī palīdzību cilvēkiem ar 
invaliditāti, kuriem ārkārtējās 
situācijas laikā būs iespējams 
saņemt asistenta pakalpojumu 
līdzšinējā apmērā. Vienlaikus, ja 
ārkārtējās situācijas laikā nebūs 
saņemts personas iesniegums un 
dokumenti atkārtotai invaliditātes 
ekspertīzes veikšanai, Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas iepriekš izdotais 
lēmums par invaliditāti tiks paga-
rināts automātiski uz sešiem mē- 
nešiem.

Avots: Labklājības ministrija

Spēkā stājušās normas 
iedzīvotāju atbalstam 
Covid-19 slimības 
izplatības laikā 

‣ Ja Jums NAV SLIMĪBU SIMPTOMU un Jūs NEBIJĀT CEĻOJUMĀ uz Covid-19 skartajām teritorijām, lūdzu, pēc 
iespējas neapmeklējiet cilvēku pulcēšanās vietas (lielveikali, sapulces, koncerti u. tml.), skolēni paliek mājās, 
mazbērni pēc iespējas arī paliek mājās.

‣ Ja Jums IR VESELĪBAS TRAUCĒJUMI, bet Jūs NEBIJĀT CEĻOJUMĀ uz Covid-19 skartajām teritorijām, 
lūdzu, konsultējieties ar savu ģimenes ārstu un/vai dežūrārstu.

‣ Ja Jūs ATGRIEZĀTIES NO Covid-19 skartajām teritorijām UN ESAT VESELS, jāveic 14 DIENU PAŠIZOLĒŠA-
NĀS DZĪVESVIETĀ (bērniem līdz 7 gadu vecumam vienam no vecākiem tiek izsniegta B darbnespējas lapa).

Veselības aprūpes iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem, kuri strādā tiešā kontaktā ar 
klientiem, kā arī izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri strādā tiešā kontaktā ar bērniem un kuri atgrie-
zušies no Covid-19 infekcijas skartajām teritorijām, tiek rekomendēta pašizolācija mājās 14 dienas un tiek 
izdota DNL. 
Ja personai 14 dienu laikā parādās akūtas respiratoras infekcijas slimības pazīmes, personai ir jāsazinās ar 
NMPD (telefons 113), kas organizēs personas laboratorisko izmeklēšanu.

‣ Ja Jūs ATGRIEZĀTIES NO Covid-19 skartajām teritorijām UN IR SIMPTOMI (paaugstināta ķermeņa 
temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana), tad jāveic 14 DIENU PAŠIZOLĒŠANĀS 
DZĪVESVIETĀ un JĀSAZINĀS AR NMPD (telefons 113), kas organizēs personas laboratorisko izmek-
lēšanu.

Pašizolēšanās laikā novērojiet savu veselības stāvokli, tostarp mērot ķermeņa temperatūru divas reizes 
dienā.

Covid-19 infekcijas skartās valstis vai teritorijas, uz kurām attiecas īpaši piesardzības pasākumi, ir noteiktas 
Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769.

Slimību profilakses un kontroles centra informatīvais tālrunis: 
67387661 (katru dienu no 8.30 līdz 17.00) 

No 14.03.2020. Rīgā personām, kuras ir atgriezušās no Covid-19 skartajām teritorijām un ir simptomi (pa-
augstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana), ir papildu iespējas veikt 
valsts apmaksātu analīzi Covid-19 vīrusa noteikšanai pēc iepriekšēja pieraksta katru dienu no 8.00 līdz 16.00 
(laiks tiks pagarināts tuvāko dienu laikā).

Jāzvana uz diennakts tālruņa numuru 67801112. 
Jābrauc ar savu personīgo transportu. 

BEZ IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA 
UZ ANALĪZES VEIKŠANU DOTIES NEDRĪKST!

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

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

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

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

Lai kā tu steigsi,
Daudz ko nepabeigsi.

Par to, ko veiksi,
Dzīvei paldies teiksi.

/Z. Purvs/

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!

No 25. līdz 28. martam Ādažu poligo-
nā norisinās militārās mācības  „Iron 
Spear 2020”, kurās piedalās Saus-
zemes spēku Mehanizētās kājnieku 
brigādes un NATO paplašinātās klāt-
būtnes Latvijā kaujas grupu karavīri 
un militārā tehnika. 26. martā kaujas 
šaušanas vingrinājums Ādažu poligonā 
notika arī diennakts tumšajā laikā.
Aicinām iedzīvotājus nesatraukties un 
ar sapratni izturēties pret notiekoša-
jām mācībām. 

Mācībās piedalīsies kaujas izlū-
košanas kāpurķēžu bruņumašīnas 
„CVR(T)”, bruņutehnika „LAV 6”, 
„Coyote”, „Pizarro”, „BMP”, tanki 
„Leopardo” un „PT-91”. Mācības „Iron 
Spear” tika aizsāktas 2018. gadā,  
un pērn tajās  piedalījās Latvijā, Lie-

tuvā un Igaunijā izvietoto NATO pa-
plašinātās klātbūtnes kaujas grupu 
karavīri un militārā tehnika. NATO 
paplašinātās klātbūtnes kaujas gru-
pu izveides un izvietošanas mērķis 
ir veicināt NATO īstenoto atturēša-
nu un stiprināt alianses aizsardzību, 
demonstrējot alianses solidaritāti un 
apņēmību aizstāvēt aliansi pret jeb-
kāda veida agresijas izpausmēm.
Daudznacionālo kaujas grupu Latvijā 
vada Kanāda, un to veido aptuveni 
1400 karavīru no Albānijas, Čehi-
jas, Itālijas, Kanādas, Melnkalnes, 
Polijas, Slovākijas, Slovēnijas un 
Spānijas, kas rotācijas kārtībā pilda 
dienesta pienākumus Latvijā, pieda-
loties mācībās kopā ar Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem, tādējādi uzla-
bojot savietojamību ar reģionālajiem 

No 25. līdz 28. martam 
Ādažu poligonā norisinās militārās mācības 

sabiedrotajiem, lai spētu reaģēt uz 
drošības vides izaicinājumiem.

Mairita Senkevicina, n 
Aizsardzības ministrijas 

Militāri publisko attiecību 
departamenta Preses nodaļas 

vecākā referente majore


