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Pamati veiksmīgai dzīvei un karjerai veidojas pamatskolā
Inčukalna pamatskolas vadības gro-
ži kopš šā gada 1. oktobra ir sporta 
skolotājas Agneses Kalniņas rokās. 
Agnese savulaik pati mācījusies šajā 
skolā, savukārt viņas tēvs bijis ne 
vien skolotājs, bet arī vakarskolas 
direktors, tādēļ skolas direktore ir 
pārliecināta, ka Inčukalna pamatsko-
lai būtu jāpastāv vienmēr.

Kādi ir Jūsu pirmie iespaidi, esot 
jaunajā amatā?
Laiks jaunajā amatā nav pava-
dīts ilgs, bet sajūta tāda, ka būtu 
stabili nostrādāti pieci septiņi 
gadi, jo darbs ir nemitīgs un mai-
nīga rakstura. Jārisina dažādas 
nopietnas lietas gan saistībā ar 
dokumentāciju, gan ar skolēniem, 
pedagogiem, saimniecisko darbību 
un domi. Tāpat notiek liels darbs ar 
vecākiem un dažādām citām insti-
tūcijām. Paralēli skolas vadībai tiek 
domāts par dažādu pasākumu rīko-
šanu, organizāciju, biedrību un pro-
jektu piesaistīšanu, taču daudzas 
lietas Covid-19 ierobežojumu dēļ 
tagad nevar notikt vai arī liek mek-
lēt citus risinājumus to īstenošanai.
Kas Jūs motivēja pieteikties va-
kantajam skolas direktora ama-
tam?
Patiesībā lēmums pieteikties kon-
kursam uz vakanto amatu bija 
spontāns. Esmu savas skolas liela 
patriote un visā pamatskolas būtībā 
esmu iekšā ar sirdi un dvēseli. Inču-
kalna pamatskola ir viena liela mīļa 
ģimene, un šeit es esmu pavadījusi 
daudz laika. Arī mans tēvs šeit ir 
strādājis par skolotāju, kā arī bijis 
vakarskolas direktors Inčukalna pa-
matskolas telpās.
Vai ģimene atbalstīja Jūsu lēmu-
mu pretendēt uz Inčukalna pa-
matskolas direktora amatu?
Jā, mana ģimene atbalstīja. Arī 
mans tēvs, kurš par šo lēmumu uz-
zināja pēdējais. Mans vīrs un mani 
bērni uzskata, ka katram ir vajadzī-
gas pārmaiņas, un viņi mani atbal-
sta. Ja darbā man ir kāds grūtāks 
mirklis, tad zinu, ka mana ģimene 
mājās spēs atbalstīt. Savā ģimenē 
es varu patverties no visa.
Kā skolēni uztvēra, ka tagad vairs 
neesat sporta skolotāja, bet esat 
direktore?
Ir dažādi, jo ir bērni, kuri priecājas 
par mani, sevišķi mani bijušie skolē-
ni, kuri sūta sveicienus. Ir, protams, 
arī tādi skolēni, kuriem ir žēl, ka 
neesmu vairs viņiem sporta skolo-

tāja. Taču ar skolēniem es joprojām 
satiekos skolas gaiteņos, kur sa-
sveicināmies un aprunājamies, tā-
pat satiekamies pie manis kabinetā, 
kur risinām dažādus jautājumus un 
arī vienkārši parunājam par dzīvi. 
Šobrīd ļoti svarīga ir bērnu labklā-
jība. Ir svarīgi, lai esam draudzīgi 
cits pret citu, apzināti vai neapzināti 
nenodarītu citam pāri, lai katrs, kurš 
atrodas zem skolas jumta, zinātu 
savu uzdevumu, pienākumus. Vēl 
arvien esmu sporta skolotāja sa-
vai audzināmajai klasei, tādēļ sko-
lu joprojām redzu arī no skolotāja 
skatpunkta, ne tikai no administrā-
cijas.
Sākoties jaunajam mācību ga-
dam, Inčukalna pamatskolā bija 
nokomplektēts pedagogu sastāvs, 
bet tagad tiek meklēti divi peda-
gogi. Kādēļ tā?
Inčukalna pamatskolā tiek meklēts 
ģeogrāfijas un krievu valodas sko-
lotājs. Šobrīd visas mācību stundas 
mums tiek nodrošinātas, taču pa-
pildspēkus mēs meklējam, jo gri-
bētu atslogot esošos pedagogus. 
Mūsu skola ir ne tikai augusi, bet arī 
mūsu skolotāji iesaistās dažādos 
lielos projektos. Pašlaik skolā kopā 
ir 17 klašu komplekti, no tiem 15 ir 
pamatskolā, divi – pirmsskolā. Sko-
lēnu skaits ir palielinājies, un klašu 
skaits ir palielinājies, līdz ar to kad-
ru skaits ir samazinājies, jo skolotāji 
iet pie vairākām klasēm un viņiem ir 
vairāk pienākumu. Lai šos skolotā-
jus atslogotu, mēs labprāt dotu vēl 
kādam pedagogam darbu. Vēlamies, 
lai skolotājs varētu gan pro duktīvi 
strādāt savos izvēlētajos priekšme-
tos, kurus pasniedz, gan arī iesaistī-
ties projektos. Līdzdalība projektos, 
kuru vidū ir arī starptautiski projek-
ti, paņem ļoti daudz laiku.
Dalība šajos projektos ir skolotāju 
pašiniciatīva?
Mums ir projekta komanda, kas 
mēģina iesaistīt arī visus pārējos 
kolēģus. Pēc iepriekšējo gadu pie-
redzes varu teikt, ka kolēģi arvien 
vairāk iesaistās un vēlas darīt. Arī 
klases zina par projektiem. 
Šogad, piemēram, mums bija plānots 
projekts, kas paredzēja, ka skolotājs 
ar bērniem dodas uz projekta da-
lībvalstīm, bet Covid-19 dēļ viss tiek 
darīts attālināti. Darbs pie projektiem 
ir ārpus stundu laika, taču vēlos ak-
centēt, ka skolēniem šīs tēmas integ-
rējam mācību vielā, kā arī sasaistām 
ar skolu pasākumiem. Mēģinām veidot  
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mijiedarbību starp skolas pasāku-
miem, valsts pasākumiem un projekta 
pasākumiem.
Kādu Jūs redzat Inčukalna pamat-
skolas nākotni?
Pirmkārt, Inčukalna pamatskolai kā 
pamatskolai būtu jāpastāv vienmēr, 
jo šī ir mūsu novada seja. Tur, kur ir 
skola, ir kultūra, dzīvīgums un laimīgi 
cilvēki. Ja atņemam skolu, tad tai vie-
tā sākas panīkums un tauta aizbrauc. 
Inčukalns ir īsta Pierīga, jo Rīga sa-
sniedzama 30 minūšu laikā, un daudzi 
izvēlas dzīvot Inčukalnā svaigā gaisa 

un skaisto mežu dēļ. Mūsu skolai šeit 
būtu jāpaliek. Nākotnē redzam, ka 
saviem skolēniem vēlamies dot ne ti-
kai tās zināšanas, ko prasa Izglītības 
un zinātnes ministrija, bet arī papla-
šināt viņu redzesloku ar dažādiem 
projektiem. Arī mēs, skolotāji, daudz 
mācāmies, tādēļ gribam savus bērnus 
mācīt, lai viņi paveras nedaudz pla-
šāk, bet šobrīd mēs atkal atduramies 
pret Covid-19 ierobežojumiem. Pa-
šlaik, strādājot ar starptautiskiem 
Eiropas projektiem, mēs tiešsaistē 
sazināmies gan ar Turciju un Bulgāri-

ju, gan citām valstīm. Gribam saviem 
bērniem mācīt, ka pasaule ir aizvien 
vairāk sasniedzama un mēs aizvien 
vairāk paliekam ne tikai Latvijas 
valsts pilsoņi un savas dzimtenes pa-
trioti, bet arī paliekam par pasaules 
pilsoņiem. Vēlamies, lai bērni saprot, 
ka mums durvis ir atvērtas uz jebkuru 
pasaules valsti, ka, pateicoties mūsu 
iegūtajām zināšanām, kļūstam par 
kvalitatīvu darbaspēku un esam kon-
kurētspējīgi ar jebkuru valsti. 
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Sēdes protokols Nr. 14 Inčukalna 
novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 

2020. gada 16. septembrī
Par Agneses Kalniņas iecelšanu 
Inčukalna pamatskolas direktores 
amatā. Dome nolemj: 1. iecelt Agnesi 
Kalniņu Inčukalna pamatskolas direk-
tores amatā no 2020. gada 1. oktobra; 
2. uzdot Inčukalna novada pašvaldības 
kancelejai nosūtīt vienu lēmuma eks-
emplāru Izglītības un zinātnes ministri-
jai uz e-pasta adresi pasts@izm.gov.lv  
saskaņojuma sniegšanai.

Par grozījumiem Inčukalna novada 
pašvaldības 2013. gada 17. aprī-
ļa Inčukalna novada pašvaldības 
Sociālā dienesta nolikumā un par 
izmaiņām Inčukalna novada domes 
2019. gada 18. decembra lēmumā 
Nr. 20 (3. §) „Par Inčukalna novada 
pašvaldības amatu katalogu”. Dome 
nolemj: 1. veikt šādus grozījumus 
Inčukalna novada pašvaldības Sociālā 
dienesta 2013. gada 17. aprīļa noli-
kumā, kas apstiprināts ar Inčukalna 
novada pašvaldības domes lēmumu 
Nr. 11 (65. §): 1.1. papildināt nolikumu 
ar 49.12. punktu, izsakot to šādā re-
dakcijā: „Fizioterapeits 1 amata vieta”; 

1.2. papildināt nolikumu ar 50.9. pun-
ktu, izsakot to šādā redakcijā: „Sociā-
lās rehabilitācijas kabinets, Atmodas 
iela 1-2, Inčukalns, Inčukalna pagasts, 
Inčukalna novads, LV-2141”; 2. grozīju-
mi stājas spēkā 2020. gada 1. oktobrī.

Par nekustamā īpašuma nosaukuma 
piešķiršanu. Dome nolemj: nekusta-
majam īpašumam, kura sastāvā ietilps 
zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
miem 8064 001 0067 (0,7840 ha platī-
bā) un 8064 001 0107 (1,1 ha platībā), 
piešķirt nosaukumu „Pirmās Grīvas”, 
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.

Par Vangažu vidusskolas telpu no-
mas līguma noslēgšanu ar personu. 
Dome nolemj: noslēgt trīspusēju telpu 
nomas līgumu ar personu un Vangažu 
vidusskolu par Vangažu vidusskolas 
sporta zāles nomu līnijdeju grupas 
nodarbību organizēšanai vienu reizi ne-
dēļā – ceturtdienās no plkst. 19.30 līdz 
21.00 – laika periodā no 2020. gada 
1. septembra līdz 2021. gada 31. mai-
jam, nosakot telpu nomas maksu 
2,85 eiro stundā bez pievienotās vēr-
tības nodokļa; 2. uzdot Inčukalna no-
vada domes izpilddirektoram atbilstoši 

šī lēmuma 1. punktam noslēgt līgumu 
starp Inčukalna novada pašvaldību, 
Vangažu vidusskolu un personu par 
Vangažu vidusskolas sporta zāles 
nomu.

Par PII „Jancis” telpu nomas līguma 
noslēgšanu ar personu. Dome no-
lemj: noslēgt telpu nomas līgumu ar 
personu, personas kods xxxxxx-xxxxx, 
par Inčukalna novada pirmsskolas 
izglītības iestādes „Jancis” aktu zā-
les nomu, kas atrodas Smilšu ielā 2, 
Vangažos, Inčukalna novadā, bērnu 
muzikāli attīstošo nodarbību organizē-
šanai vienu reizi nedēļā – otrdienās no  
plkst. 16.00 līdz 17.00 – laika pe-
riodā no 2020. gada 6. oktobra līdz 
2021. gada 27. aprīlim, nosakot telpu 
nomas maksu 2,13 eiro stundā bez pie-
vienotās vērtības nodokļa.

Par nekustamā īpašuma, kas atro-
das „Jaunasnos”, Inčukalna pagastā, 
Inčukalna novadā, nosacītās cenas 
un atsavināšanas paziņojuma ap-
stiprināšanu. Dome nolemj: 1. atsavi-
nāt, piemērojot atsavināšanas veidu –  
pārdošanu par brīvu cenu –, Inčukalna 
novada pašvaldībai piederošu zemesga-

balu, kas atrodas „Jaunasnos”, Inčukal-
na pagastā, Inčukalna novadā, kadastra 
numurs 8064 003 0301, kas sastāv no 
vienas zemes vienības, kadastra ap-
zīmējums 8064 003 0221, 0,0804 ha  
platībā; 2. noteikt zemesgabala, kas 
atrodas „Jaunasnos”, Inčukalna pa-
gastā, Inčukalna novadā, kadastra 
numurs 8064 003 0301, nosacīto cenu  
6000,00 eiro (seši tūkstoši eiro un  
00 centu) apmērā; 3. uzdot Inčukalna 
novada domes Izsoles komisijai viena 
mēneša laikā no lēmuma spēkā stāša-
nās dienas nosūtīt AS „Virši-A” uz adresi 
Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles 
pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, 
kā pirmpirkuma tiesīgai personai atsa-
vināšanas paziņojumu (1. pielikums) ar 
piedāvājumu četru mēnešu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas dienas sniegt 
atbildi par pirmpirkuma tiesību izman-
tošanu; 4. ja Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā ter-
miņā saņemts AS „Virši-A” pieteikums 
par nekustamā īpašuma pirkšanu par 
apstiprināto nosacīto cenu un Inčukal-
na novada domes norēķinu kontā tiek 
iemaksāta visa pirkuma maksa lēmu-
ma 2. punktā noteiktajā apmērā, uzdot 
Inčukalna novada domes izpilddirekto-

ram slēgt nekustamā īpašuma pirkuma 
līgumu.

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

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 15 
Inčukalna novadā, Vangažos, Meža 

ielā 1, 2020. gada 24. septembrī
Par sadarbības līguma „Par Siguldas, 
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils no-
vada pašvaldību sadarbību adminis-
tratīvi teritoriālās reformas ietvaros 
reformu regulējošajos normatīvajos 
aktos noteikto mērķu un rīcību sa-
sniegšanai” slēgšanu. Dome nolemj: 
slēgt sadarbības līgumu „Par Siguldas, 
Inčukalna, Krimuldas un Mālpils nova-
da pašvaldību sadarbību administratīvi 
teritoriālās reformas ietvaros reformu 
regulējošajos normatīvajos aktos no-
teikto mērķu un rīcību sasniegšanai” 
starp Siguldas, Inčukalna, Krimuldas un 
Mālpils novada pašvaldībām pielikumā 
pievienotajā redakcijā.

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI SEPTEMBRĪ

SLUDINĀJUMI
Tiek pārdota SIA „Vangažu nam-
saimnieks” piederošā kustamā man-
ta – vieglais pasažieru transportlī-
dzeklis „VW Transporter” ar valsts 
reģistrācijas Nr. GB 3453, VIN kods 
WV2ZZZ70ZTH011791. Transportlī-
dzekļa pirmreizējās reģistrācijas da-
tums ir 15.08.1995., nobraukums – 
375 672 km, sēdvietu skaits – septiņas, 
motora tilpums – 1896 cm³, aprīkots 
ar dīzeļdzinēju. Transportlīdzeklim nav 
spēkā esošas tehniskās apskates. 
Transportlīdzekļa nosacītā cena ir  
350,00 eiro (trīs simti piecdesmit eiro, 
00 centu) bez PVN. Transportlīdzekli var 
apskatīt Gaujas ielā 6, Vangažos, pie SIA 
„Vangažu namsaimnieks” garāžas.
Pretendentiem, kuri vēlas pirkt transport- 
līdzekli, no sludinājuma publicēšanas 
dienas līdz 2020. gada 10. novembrim 
plkst. 17.00 jāiesniedz SIA „Vangažu nam-
saimnieks” Izsoles komisijai (Gaujas iela 6, 
Vangaži) pieteikums par transportlīdzekļa 
pirkšanu par brīvu cenu. Pieteikumu var ie-
sniegt, arī nosūtot to pa pastu vai elektro-
niski uz e-pasta adresi info@vnams.lv. Ja 
līdz 2020. gada 10. novembrim plkst. 17.00 
transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu cenu 
ir reģistrējies viens pretendents, Izsoles 
komisija trīs darba dienu laikā pieņems 
lēmumu par pretendenta atzīšanu par 

transportlīdzekļa pircēju un izsniegs pre-
tendentam izziņu par norēķinu veikšanu.
Ja līdz 2020. gada 10. novembrim 
plkst. 17.00 ir reģistrēti vairāki pieteikumi 
transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu cenu, 
starp šīm personām 2020. gada 16. no-
vembrī plkst. 12.00 SIA „Vangažu nam-
saimnieks” birojā Gaujas ielā 6, Vangažos, 
tiks rīkota mutiska izsole ar augšupejošu 
soli. Izsoles solis – 10,00 eiro (desmit eiro, 
00 centu) bez PVN.
Pircējam pirkuma cenas samaksa būs 
jāveic piecu darba dienu laikā pēc izzi-
ņas norēķinu veikšanai saņemšanas, 
iemaksājot visu pirkuma maksu SIA 
„Vangažu namsaimnieks” norēķinu kon-
tā AS „Swedbank”, konta Nr. LV82HA-
BA0551035765351, ar norādi „Transport- 
līdzekļa VW TRANSPORTER, GB 3453, pir-
kuma maksa”. 
Saņemt atsavināšanas noteikumus var 
SIA „Vangažu namsaimnieks” birojā Gaujas 
ielā 6, Vangažos, tālr. 67998694, no infor-
mācijas publicēšanas brīža līdz 2020. gada 
10. novembrim plkst. 17.00. Atsavināša-
nas noteikumi elektroniski pieejami SIA 
„Vangažu namsaimnieks” tīmekļvietnē  
www.vnams.lv sadaļā „Iepirkumi”. 

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek 
pārdots Inčukalna novada pašvaldībai 

piederošais nekustamais īpašums, kas 
atrodas Liepu ielā 3, Inčukalnā, Inču-
kalna pagastā, Inčukalna novadā, kas 
sastāv no zemes vienības ar kopējo pla-
tību 0,3049 ha, kadastra Nr. 8064 006 
0617, kas reģistrēts Rīgas rajona tiesas 
Inčukalna pagasta zemesgrāmatas no-
dalījumā Nr. 100000585530. 
Īpašuma apskate iespējama, interesentiem 
iepriekš saskaņojot laiku ar izpilddirektoru 
Oskaru Kalniņu pa tālruni 29432381. Iz-
sole notiks 2020. gada 27. novembrī  
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā. Iz-
soles noteikumi elektroniski pieejami Inču-
kalna novada pašvaldības tīmekļvietnes  
www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izso-
les un citi paziņojumi”. 
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 
14 706,00 eiro (četrpadsmit tūkstoši septi-
ņi simti seši eiro un 00 centu). Izsoles solis 
ir 500,00 eiro (pieci simti eiro un 00 centu).
Izsoles dalībniekiem nodrošinājums 
1470,60 eiro (viens tūkstotis četri simti 
septiņdesmit eiro un 60 centi) un izsoles 
dalības maksa 100,00 eiro (viens simts 
eiro un 00 centu) apmērā iemaksājama 
līdz 2020. gada 26. novembrim plkst. 17.00 
ar norādi „Nodrošinājums un dalības mak-
sa izsolei Liepu iela 3” Inčukalna novada 
domes kontā: AS „SEB banka”, LV90UN-

LA0027800130800, kods UNLALV2X,  
reģ. Nr. 90000068337. Pretendentu pie-
teikšanās termiņš – no sludinājuma pub-
licēšanas dienas līdz 2020. gada 26. no-
vembrim plkst. 17.00 Atmodas ielā 4, Inču-
kalnā, Inčukalna novadā. Pirkuma maksas 
samaksa veicama divu kalendāro nedēļu 
laikā no izsoles norises dienas.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek 
izīrēts Inčukalna novada pašvaldības 
valdījumā esošais dzīvoklis Nr. 31, kas 
atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inču-
kalna novadā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no 
līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav 
tiesības nodot nekustamo īpašumu apakš- 
īrē. Nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķis: triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvo-
jamā telpu grupa.
Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, dzīvo-
jamā telpa – 18,2 m2, dzīvokļu palīgtel-
pu platība – 16,8 m2, dzīvokļa ārtelpa –  
7,6 m2, kopējā platība 42,6 m2. Dzīvoklis 
ir labiekārtots dzīvoklis, kuram nepiecie-
šams remonts un logu nomaiņa (pēc ne-
pieciešamības). Dzīvoklis ir nodrošināts 
ar: ūdensapgādi (centralizētais ūdensvada 
tīkls), kanalizāciju (centralizētais kanali-
zācijas tīkls), centrālo apkuri, elektroap-
gādi, gāzi (no gāzesvada).

Izsoles noteikumi elektroniski pieejami 
Inčukalna novada pašvaldības tīmekļvietnē  
www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izso-
les un citi paziņojumi”. Īpašuma apskati 
var veikt, iepriekš saskaņojot laiku ar pa-
švaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku 
Māri Onskuli pa tālruni 26374223.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs 
ir 1,20 eiro par 1 m2 mēnesī, kas kopā ir 
51,12 eiro (piecdesmit viens eiro un  
12 centi) mēnesī. Papildus maksājami 
visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgu-
mā noteiktie maksājumi. Izsoles solis ir  
2,56 eiro (divi eiro un 56 centi).
Pretendentu pieteikšanās termiņš – no 
sludinājuma publicēšanas dienas līdz 
2020. gada 5. novembrim plkst. 17.00 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā. Izsole notiks 2020. gada 6. no-
vembrī plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inču-
kalnā, Inčukalna novadā.
Drošības nauda 200,00 eiro un izsoles 
dalības maksa 50,00 eiro iemaksā-
jama līdz 2020. gada 5. novembrim 
plkst. 17.00 Inčukalna novada domes 
kontā – AS „SEB banka”, norēķinu kon-
ta Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 –  
ar norādi „Izsoles Siguldas iela 2-31, 
Vangaži, dalības maksa un drošības  
nauda”.

Ņemot vērā nesen valdībā pieņemtos 
lēmumus Covid-19 ierobežošanai, no 
šā gada 19. oktobra Inčukalna nova-
da pašvaldības, arī Vangažu pilsētas 
pārvaldes, speciālisti pieņemamajās 
dienās pieņems tikai tos apmek-
lētājus, kuri lietos sejas aizsarg- 
masku. 

Lai apmeklētu kasi vai kādu citu 
pašvaldības struktūrvienību, iedzī-

votāji tiek aicināti izmantot zvana 
pogu pie Inčukalna novada domes 
un Vangažu pilsētas pārvaldes dur-
vīm.
Šāda kārtība Inčukalna novada pa-
švaldībā un Vangažu pilsētas pār-
valdē ir paredzēta līdz 2020. gada 
6. novembrim. Apmeklētājus, kuri 
pieņemamajās dienās ierodas Inču-
kalna novada pašvaldībā, Vangažu 
pilsētas pārvaldē, Inčukalna nova-

da Sociālajā dienestā, bāriņtiesā, 
Dzimtsarakstu nodaļā, būvvaldē vai 
citā pašvaldības struktūrvienībā, lū-
dzam lietot sejas aizsargmasku, kā 
arī ievērot jau iepriekš noteikto divu 
metru distanci un izmantot roku de-
zinfekcijas līdzekļus.
Visi Inčukalna novada pašvaldības 
darbinieki ir pieejami, zvanot pa 
tālruni un rakstot uz e-pasta ad-
resēm, kas norādītas pašvaldības 

tīmekļvietnes www.incukalns.lv sa-
daļā „Kontakti”. Inčukalna novada 
dome: kancelejas tālr. 67977310; 
mob. tālr. 26181294; Klientu apkal-
pošanas centra tālr. 66954820. Van-
gažu pilsētas pārvalde: kancelejas 
tālr. 67995650; mob. tel. 25629232; 
e-pasta adrese parvalde@incu-
kalns.lv.
Kases darba laiks no 2020. gada 
19. oktobra: Inčukalna novada domē 

pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 
un no plkst. 13.00 līdz 19.00, ceturt- 
dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un 
no plkst. 13.00 līdz 18.00; Van-
gažu pilsētas pārvaldē pirmdie-
nās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 
plkst. 13.00 līdz 19.00, ceturtdie-
nās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no  
plkst. 13.00 līdz 18.00.

Inčukalna novada pašvaldība n  

Mainīta klientu apkalpošanas kārtība Inčukalna novada pašvaldībā un Vangažu pilsētas pārvaldē
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Sācies iedzīvotāju balsojums Sabied-
rības integrācijas fonda rīkotajā kon-
kursā „Ģimenei draudzīgākā pašval-
dība 2020”, lai noteiktu un apbalvotu 
tās Latvijas pašvaldības, kuras šogad 
sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm 
ar bērniem un piemērotas vides no-
drošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 
12. novembrim aicināts iepazīties ar 
pašvaldībās paveikto un izteikt savu 
viedokli vietnē www.vietagimenei.lv. 

Konkurss „Ģimenei draudzīgākā paš- 
valdība 2020” noris trīs kārtās un 
paredz izvērtēt visu 119 Latvijas 
pašvaldību darbu ģimenēm drau-
dzīgas vides veidošanā. Pašvaldību 
vērtējums sastāv no iedzīvotāju 

balsojuma, pašvaldību līdzdalības 
konkursa informatīvajā kampaņā, 
kā arī no vērtēšanas komisijas ie-
gūtajiem datiem par novadiem, tos-
tarp par pašvaldību sniegtajiem pa-
kalpojumiem ģimenēm ar bērniem.
Uzvarētāji tiks noteikti piecu plā-
nošanas reģionu pašvaldību gru-
pās, piešķirot nominācijas „Ģime-
nei draudzīgākā pašvaldība 2020”, 
galveno balvu saņems uzvarētājs 
nominācijā „Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība Latvijā 2020”. Tāpat 
konkursa vērtēšanas komisija varēs 
noteikt papildu nominācijas. Kopē-
jais konkursa naudas balvu fonds 
ir 100 000 eiro, kas tiek piešķirts 
jaunu vai esošo atbalsta pasākumu 

ģimenēm ar bērniem attīstīšanai 
pašvaldībās.
„Balsojums un iedzīvotāju indivi-
duālās atsauksmes ir lielisks veids, 
kā novērtēt pašvaldību darbu un 
vienlaikus arī aktualizēt problēmas, 
ko iedzīvotāji vēlētos atrisināt savā 
dzīvesvietā. Aicinām iesaistīties un 
palīdzēt pašvaldībām kļūt vēl drau-
dzīgākām un veidot ģimenēm ar bēr-
niem pievilcīgu vidi,” rosina Sabied-
rības integrācijas fonda sekretariāta 
direktore Zaiga Pūce.
„Ikvienai mammai un tētim rūp, lai 
viņu bērni augtu ģimenei draudzīgā 
vidē. Taču, lai vieta, kurā dzīvojam, 
kļūtu arvien labāka, ir jādalās savos 
stāstos un pieredzē. Un arī jāslavē –  

lai pašvaldības visā Latvijā var ie-
dvesmoties un aizgūt idejas no ci-
tiem labajiem piemēriem,” stāsta 
vecāku organizācijas „Mammam- 
untetiem.lv” vadītāja, konkursa vēr-
tēšanas komisijas locekle Inga Ak-
mentiņa-Smildziņa.
Šobrīd noris konkursa pirmā kārta, 
kurā vērtējumu veido četras da-
ļas: administratīvo datu vērtējums, 
dzimstības un migrācijas saldo datu 
vērtējums, iedzīvotāju balsojums un 
pašvaldību iesaiste konkursa infor-
matīvajā kampaņā. Konkursa otrajā 
kārtā tiks novērtēti pašvaldības īs-
tenotie atbalsta pasākumi ģimenēm 
ar bērniem un ģimeniskas vides no-
drošināšanai. Trešajā, noslēdzošajā, 

kārtā vērtēšanas komisija vizītēs 
iepazīsies ar 10 finālistēm – vis-
augstāko vērtējumu saņēmušajām 
pašvaldībām (ar divām katrā plāno-
šanas reģionu pašvaldību grupā).
Konkurss „Ģimenei draudzīga paš- 
valdība” ir viens no trim ģimeņu at-
balsta pasākumiem, ko realizē Sa-
biedrības integrācijas fonds. Fonds 
īsteno arī programmu „Ģimenei 
draudzīga darbavieta”, kā arī iz-
sniedz Latvijas Goda ģimeņu aplie-
cības „3+ ģimenes karte” Latvijas 
daudzbērnu ģimenēm.

Zane Jēkabsone, n
Sabiedrības integrācijas fonda 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Līdz 12. novembrim aicina balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību 

2020. gada 15. oktobrī kultūras centrā 
„Ulbrokas pērle” notika Stopiņu nova-
da, Garkalnes novada, Ropažu novada 
un Inčukalna novada domju priekšsē-
dētāju un deputātu kopsapulce.

Kopsapulcē deputāti lēma par Vē-
lēšanu komisijas skaitliskā sastā-
va noteikšanu, termiņa noteikšanu, 
kādā piesakāmi Vēlēšanu komisijas 
locekļu kandidāti, un jaunveidojamā 
Ropažu novada Vēlēšanu komisijas 
kandidāta pieteikumu veidlapas ap-
stiprināšanu, kā arī par komisijas lo-
cekļu kandidātu pieteikumu iesnieg-
šanas vietas noteikšanu. 
Pēc kopsapulces Stopiņu novada 
domes priekšsēdētāja Vita Paulāne, 
Ropažu novada domes priekšsēdē-
tājs Zigurds Blaus, Garkalnes nova-
da domes priekšsēdētājs Alvis Zīriņš 
un Inčukalna novada domes priekš-
sēdētājs Aivars Nalivaiko parakstīja 
savstarpējo sadarbības līgumu,  lai 
nodrošinātu Administratīvo teritori-
ju un apdzīvoto vietu likumā un uz 
attiecīgā likuma pamata izdotajos 
Ministru kabineta noteikumos no-
teikto nosacījumu izpildi un jaun-
veidojamās Ropažu novada pašval-
dības (Garkalnes pagasts, Ropažu 
pagasts, Stopiņu pagasts, Vangažu 
pilsēta) stratēģisku un ilgtspējīgu 
attīstību šādos galvenajos virzie-
nos: administratīvās struktūras 
projekta izstrāde atbilstoši norma-
tīvajos aktos noteiktajām prasībām; 
kopīgi sasniedzamo attīstības un 
rīcības virzienu noteikšana un stra-
tēģisko mērķu identificēšana jaun-
veidojamā pašvaldībā.
Stopiņu novada dome kā vadošā 
partnere organizēs un nodrošinās 
sadarbības līgumā noteikto mērķu 
izpildi un administratīvās struktū-
ras gala projekta iesniegšanu jaun- 
ievēlētajai Ropažu novada domei 
turpmākai rīcībai un lēmuma pie-
ņemšanai. Sadarbības līgums visām 
jaunveidojamā novada pašvaldībām 
palīdzēs konstruktīvi sagatavoties 
darbam jaunajā administratīvajā 

Novadu domju kopsapulces 
Stopiņu un Siguldas novadā

teritorijā, saglabājot katra novada 
attīstības mērķu ilgtspēju.
Atgādinām, ka 8. oktobrī notika 
apvienojamo pašvaldību (Sigul-
das, Inčukalna, Mālpils un Krimul-

das novada) deputātu kopsapulce, 
kurā dienas kārtībā bija vairāki 
jautājumi par Siguldas novada 
pašvaldības Vēlēšanu komisijas 
izveides kārtību.

Reģionālās pašvaldības policijas 
(RPP) Inčukalna novada nodaļas dar-
biniekiem septembris bijis notiku-
miem bagāts mēnesis, sniedzot palī-
dzību sēņotājiem, kuri mežā apmaldī-
jušies, apturot autovadītājus alkohola 
reibumā, aizturot dekoratīvo puķu-
podu demolētāju, kā arī glābjot bez-
palīdzīgā stāvoklī nokļuvušas sirm- 
galves dzīvību.

Tieši pateicoties savlaicīgi saņem-
tai informācijai, Inčukalnā, Atmodas 
ielā, izdevies glābt kādas sirmgal-
ves dzīvību. RPP saņēma izsauku-
mu par to, ka vairākas dienas nav 
iespējams sazvanīt kādu sirmgalvi. 
Pārbaudot saņemto informāciju, 
aizdomas par iespējamo nelaimi 
pastiprinājās. Uzlaužot durvis, tika 
atrasta sirmgalve, kura pirms vairā-
kām dienām bija kritusi, guvusi mie-
sas bojājumus un pati vairs nebija 
spējīga izsaukt palīdzību.
Savukārt no gadījumiem, kad apturē-

ti autovadītāji, septembrī bijis gadī-
jums, kad transportlīdzekļa vadītājs 
vadīja transportlīdzekli bez vadītāja 
apliecības. Persona uzrādīja svešas 
personas transportlīdzekļa vadīša-
nas apliecību, kā arī uzdevās par šo 
personu, slēpjot savus īstos perso-
nas datus. Persona nodota Valsts po-
licijas Siguldas iecirkņa darbiniekiem.
Septembrī pašvaldības policijas 
darbinieki palīdzēja četriem sēņotā-
jiem izkļūt no meža. Vienā gadījumā 
sniegta palīdzība vīrietim un divām 
viņa līdzbraucējām, kā arī policijas 
darbinieki palīdzēja vīrieša automa-
šīnai izkļūt no smiltīm, kur tā bija 
iestigusi. Savukārt otrā gadījumā 
sniegta palīdzība sievietei, kura ap-
maldījusies mežā netālu no Vanga-
žu dzelzceļa stacijas.
Atgādinām, ka RPP dežūrdaļas 
diennakts tālrunis ir 67937102.

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļa

Reģionālās pašvaldības 
policijas aktuālākie 
notikumi septembrī
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4. oktobrī izskanējis izcilā mākslas 
darbinieka Jurija Kaspera autorkon-
certs. Jurijs Kaspers ir mūsu Goda 
novadnieks, Mūzikas skolas klavieru 
pedagogs, talantīgs pianists, ukraiņu 
ansambļa „Jatraņ” un sieviešu vokā-
lā ansambļa „Kaprīze” kormeistars, 
dziesmu aranžētājs, nošu partitūru 
rakstītājs un komponists. Viņa rokās 
klavieres it kā atdzīvojas un ikvie-
nam rada muzikālu baudījumu. Tāpēc 
Vangažu Kultūras namam radās ideja 
atzīmēt Jurija nozīmīgo jubileju ar 
daudzveidīgu un skaistu koncertu.

Lai cik talantīgs var būt pianists, lai 
cik skaņdarbu viņš var sacerēt vai 
dziesmu aranžēt, ja nebūs kāds, kas 

to visu izdzied, izspēlē un iznes tau-
tās, tad tu būsi neredzams. Jurijs 
tāds nav – viņam ir pasakaini talan-
tīgi draugi, ar dažiem mūsu ceļi jau 
ir krustojušies, bet daži pie mums 
viesojās pirmoreiz. Skatītājiem bija 
ekskluzīva iespēja uz vienas ska-
tuves redzēt tik profesionālus un 
talantīgus mūziķus un vokālistus: 
soprānus Arnitu Eglīti, Olgu Bariš-
mani un Tatjanu Berezinu, Latvijas 
Nacionālās operas orķestra 1. vijoli 
Gidonu Grinbergu un saksofonistu 
Eduardu Raubiško. Visus šos māk-
sliniekus saista  mīlestība uz mūzi-
ku, jo mūzika ir visas cilvēces kopī-
gā, savstarpējā valoda.
Pārsteigumu Jurijam sagādāja ve-

cākie bērni – dēls pianists Mihails, 
kas dzīvo un strādā Londonā, un 
meita čelliste Aleksanda, kas dzīvo 
un strādā Amsterdamā, sveica tēti 
ar ierakstītiem skaņdarbiem. Kopā 
ar jaunāko dēlu Alekseju, kuram 
šūpulī ielikts pianista tēva talants, 
Jurijs uzstājās duetā. Priekšnesu-
mus sniedza arī Jurija vadītie an-
sambļi „Jatraņ” un „Kaprīze” un 
vieskolektīvs – ukraiņu ansamblis 
„Dņipro”.
Koncerta noslēgumā visi māksli-
nieki vienojās kopīgā dziesmā no 
Džuzepes Verdi operas „Traviata”. 
Kā Jurijs saka: „Labu mūziku var 
klausīties vienmēr un visur,” – tāpēc 
koncertā skanēja pazīstamas dzies-

1. oktobrī Vangažu Kultūras namā tika 
atzīmēta Starptautiskā senioru diena, 
kad ar muzikālu sveicienu viesojās 
Dailes teātra aktieris Artis Robežnieks. 

Mākslinieks koncerta pirmajā daļā 
seniorus sveica ar Aleksandra Čaka 
dzeju (2013. gadā par ilggadēju un 
nozīmīgu veikumu Aleksandra Čaka 
daiļrades popularizēšanā Artis Ro-

bežnieks tika apbalvots ar Aleksandra 
Čaka balvu). Pasākumā tika godināti 
seniori, kuri joprojām aktīvi darbojas 
sabiedrības labā. Koncerta otrajā daļā 
seniori kopā ar mākslinieku varēja iz-
dziedāt savas jaunības dziesmas. 
Vēlam visiem senioriem saglabāt 
stipru veselību un nezaudēt dzīves-
prieku! Paldies Inčukalna novada paš- 
valdībai un Sociālajam dienestam!

Seniorus Vangažos ar muzikālu sveicienu 
priecē aktieris Artis Robežnieks

Pirms Vangažu pilsētas svētkiem arī 
Vangažu Kultūras nama nepabeigtā 
daļa tika pie jauna ietērpa. Astoņos 
logos iegūla ēnas, kuras atspoguļo 
kultūras nama būtību – deju, teātri, 
dziesmu, kustību, prieku un mīles-
tību. Mīlestību pret savu darbu, kas 
vienlaikus ir gan sūrs, gan pasakai-
niem augļiem bagāts. 

Šībrīža pasaules situācija mūs loka 
un plosa, tai pašā laikā norūda un 
piepilda ar spēku un vēl lielāku dar-
ba mīlestību. Mēs būsim stipri savā 
garā. Iesim maziem solīšiem, bet uz 
priekšu. Saudzēsim visu, kas smagā 
darbā iekopts.

Vangažu Kultūras nams n   

Vangažu Kultūras nama nepabeigtā daļa 
ir ieguvusi jaunu seju

Izskanējis Jurija Kaspera autorkoncerts

mas no operas, kinofilmām, ope-
retēm un teātra izrādēm. Koncertā 
kopā izbaudījām Jurija dzīves nozīmī-
gākos mirkļus. Esam ļoti lepni, ka viņš 

ir viens no mums, vienmēr smaidīgs, 
laipns, rūpīgs un galants. Nekas jau 
nebeidzas, viss turpinās, mēs svinam 
dziesmu, mūziku un dzīvi.

Inčukalns ir bagāts ne tikai ar brīnišķī-
giem dabas objektiem – te mežos jop-
rojām var redzēt ierakumu tranšejas 
un bunkurus, uziet pat šaujamieroču 
atliekas. Par karadarbību liecina arī 
Pirmā un Otrā pasaules kara brāļu kapi. 
Saņemot arvien vairāk jautājumu no ie-
dzīvotājiem, sapratām, ka atbildēt var 
tikai speciālists. Tā aicinājām atvaļināto 
pulkvežleitnantu un aizrautīgo militāro 
vēsturnieku Ēvaldu Krieviņu kopā ar in-
teresentiem doties Inčukalna militārajā 
ekspedīcijā. 

10. oktobra rīts pārsteidza ar lielo 
interesentu skaitu, starp kuriem bija 
daudz jauniešu. Visas dienas garumā, 
nobraucot 50 kilometrus Inčukalna 
teritorijā, varējām nokļūt visos stratē-
ģiskajos punktos. Vieni no stratēģiski 
svarīgākajiem punktiem bija Inčukal-
na dzelzceļa stacija un Hincenbergas 
muiža.
Pirmā pasaules kara darbība Inčukalnu 
skāra 1917. gadā. Kaujā par Rīgu vācu 
impērijas 8. armijas uzbrukuma operā-
cijas mērķis bija ieņemt Rīgu un ielenkt 
to aizstāvošās Krievijas Republikas 
12. armijas daļas. Kauja notika no 
1. līdz 6. septembrim. Tas arī izdevās. 
Šodien par kauju mūsu novadā, sākot 
ar Gaujas pāriešanu, Hincenbergas 
staciju un Griķu krogu, liecina vācu 
karavīru brāļu kapi pie „Sorbām” („Si-
liem”, kur atdusas gan vācu, gan krie-
vu 78 karavīri un divas civilpersonas), 
kā arī Inčukalna Veco kapu aizsākums 
(vieta no Kārļa Zāles pieminekļa pa 
labi – 35 Krievijas armijas 38. divīzijas 
„Nāves bataljona” nezināmo karavīru 

atdusas vietas cilvēku atmiņās, kara-
vīri krituši 1917. gada 4.–5. septembrī). 
Diplomāts Guntars Ābols (1921–2018) 
savās atmiņās par bērnību raksta: 
„Inčukalns atradās netālā frontes 
aizmugurē. Ložu rētas vēl ilgi bija 
redzamas skārda jumtā. Cara armi-
jas divpadsmitā korpusa sanitārais 
dienests Ābola mājā (Saules–Parka 
ielas stūris) iekārtoja kara slimnīcu. 
Liekas, ka uz to transportēja smagi 
ievainotos, par ko liecina kapsēta ar 
ortodoksiem priedēs, turpat blakus 
Ābola mājai. Pusizdzisušos kirilicas 
uzrakstus mēs, bērni, pētījām un brī-
nījāmies vēl divdesmito gadu beigās. 
Šķiet, ka 1917.–1918. gadā krievu la-
zareti bija pārņēmuši vācieši. Pirmās 
atmiņas man saglabājušās no piecu 
gadu vecuma. Mājas tuvumā locījās 
ierakumu grāvji un pussabrukuši bun-
kuri. Kopā ar zēniem pa tiem lēkājot, 
salauzu roku. Kājnieku munīcija mētā-
jās lielos daudzumos. Brīnums, ka, to 
dažādos veidos spridzinot, neviens no 
zēniem nezaudēja kādu locekli vai aci.” 
Šajā kaujā tika iznīcināta arī skaistā 
Hincenbergas koka stacijas ēka.
Tajā pašā laikā 4. septembrī pie Griķu 
kroga risinājās kauja, pēc kuras vācu 
armija nosvinēja uzvaru ar parādi. Tajā 
piedalījās pats Vācijas ķeizars Vilhelms II.  
Vācu karavīri tika apbedīti uz kāpas 
lielceļa malā (pašreizējās Inčukalna un 
Garkalnes novada robežas – šobrīd tur 
ir piemiņas akmens un liels krusts).
Pirmais pasaules karš pārgāja Brīvības 
cīņās. 1918. gada 31. decembrī jauniz-
veidotās Latvijas Zemessardzes vācu 
un krievu Rīgas rotām, kurās plecu pie 

Inčukalns ir bagāts pleca jaundibināto valsti no boļševiku 
Padomju Krievijas Sarkanās armijas 
aizstāvēja vietējie baltvācieši, krievi 
un latvieši, pozīciju šeit izdevās notu-
rēt divas dienas. 2016. gadā pie vecā 
pasta šī notikuma atcerei tika atklāts 
piemiņas akmens. 
Vēlreiz Brīvības cīņu karadarbība Inču-
kalnu skāra 1919. gada jūnijā, stratē-
ģiskais punkts bija Hincenbergas mui-
ža, kuru igauņu Kuperjanova bataljons 
kaujā ar Baltijas landesvēru nopostīja. 
Smagi cieta arī Vangažu luterāņu baz-
nīca. Fronte atkāpās uz Ropažu staci-
ju. 
Otrajā pasaules karā frontes līnija 
1941. un 1944. gadā virzījās ļoti strauji 
pāri mūsu novada teritorijai. Krimuldas 
lielceļa malā 1941. gada 4. jūlijā Raga-
nas kaujā krita astoņi partizāni un tika 
apglabāti Inčukalna Vecajos kapos, 
kur 1944. gadā tika uzstādīts Kārļa 
Zāles sērojošās mātes pieminek-
lis. To padomju gados saspridzināja. 
1988. gadā entuziasti, kaut ļoti cietu-
šu, to no jauna uzstādīja. Šogad Lāč-
plēša dienu sagaidīsim jau pie Igora 
Dobičina restaurētā pieminekļa. Kara 
laikā Inčukalns bija stratēģisks punkts 
frontes aizmugurē. Vairākās mājās (arī 
Kārļa Zāles „Atvasītēs”) bija ierīkoti 
vācu štābi, un pie lielceļa, kur pašreiz 
atrodas Jaunie kapi, atradās vācu 
karavīru hospitālis un arī mirušo ap-
bedījuma vieta, vēlākā posmā tie tika 
pārapbedīti. Vēl joprojām Krustiņos 
var aplūkot vācu armijas dzelzsbeto-
na bunkuru. Pēc kara apkārtnē kritušie 
sarkanarmieši tika pārapglabāti Indrā-
nu brāļu kapos – vietā, kur kādreiz bija 
Hincenbergas muiža. Otrajā pasau-
les karā lielākie zaudējumi bija koka 
tilts pāri Gaujai, sarkanarmiešiem 
atkāpjoties, 1941. gadā to nodedzinā-
ja, un jaunās Inčukalna stacijas uzspri-
dzināšana, ko paveica vācieši, atkāp-
joties 1944. gadā.
1985. gadā tika uzstādīts Guntas Ze-
mītes veidotais mātes tēls, kuras tu-
rēto lāpu ļoti iemīļojuši stārķi un no 
jauna ierīkojuši šeit iespaidīgu ligzdu. 
Pašreiz šie kapi ir ļoti rūpīgi sakopti.
Mēs esam sākuši darbu pie zināmo 
faktu apkopošanas par militāro dar-
bību Inčukalna novadā. Ceram izveidot 
arī videomateriālu un 11. novembrī to 
atrādīt. 

Inčukalna Tautas nams n   
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Tāpat šobrīd skolā mēģinām apgūt 
interešu izglītību, jo aizvien vairāk 
kompetenču saturā ienāk drāma un 
teātra māksla, kas ir pamatā jebkurai 
profesijai, jebkuram arodam – spēja 
sevi prezentēt.
Kā Jūs raksturotu, kāda skola bija 
laikā, kad Jūs mācījāties, un tagad?
Laikā, kad es mācījos Inčukalna pa-
matskolā, mums bija divu plūsmu 
skola – latviešu plūsma un krievu 
plūsma. No bērnu skatpunkta mēs it 
kā bijām ļoti disciplinēti un paklau-
sīgi, bet bijām arī iebiedēti. Baidījā-
mies kļūdīties un par pieļauto kļūdu 
saņemt sliktu vērtējumu. Tagad mēs 
bērniem mācām, ka nav jābaidās 
kļūdīties, jo tikai caur kļūdām spējam 
izzināt sevi un, atrodot savu kļūdu, 
protam to izlabot un atrast pareizo 
risinājumu. Tagad katram ir iespē-
ja izteikties un katram var būt cits 
skatījums. Šobrīd pedagogi mācās 
strādāt caur kompetencēm, izzinā-
šanu un savu radošumu, jo radošums 

ir visa pamatā, tas veicina kritisko 
domāšanu. Skolotājam katra diena, 
katra stunda ir ļoti mainīga. Metožu, 
ko skolotājs pielieto stundās, ir aiz-
vien vairāk. Arī skolotājs ir spiests 
daudz mācīties un izmantot dažādas 
digitālās prasmes, lai mācību stundu 
padarītu interesantu. Mūsdienu jau-
natne nav vairs tāda, kāda bija pirms 
30 vai 40 gadiem. Viņi ir dzimuši digi-
talizācijas laikā. 
Vai skolēni ir atvērti jaunām idejām, 
ierosinājumiem?
Jā, skolēni ir, un jāsaka, ka arī katrs 
skolotājs ir pietiekami radošs un pie-
dāvā bērniem stundās dažādus jaunu-
mus. Visvairāk bērni to sajuta pavasa-
rī, kad 13. martā pēkšņi pateica, ka jā-
pāriet uz attālināto mācīšanās modeli. 
Visi pēkšņi, iepriekš nesagatavojoties, 
dabūja strādāt ar jaunām prasmēm, 
tehnoloģijām un lietām.
Kāda ir sajūta – vai pēc šīs attāli-
nātās mācīšanās bērni vielu mājās 
tiešām ir apguvuši, vai zināšanas 
tomēr ir pasliktinājušās?
Pētījumi un arī mūsu novērojumi 

liecina, ka sekmes ir cēlušās, jo 
bērniem bija pieejami visādi rīki, kā 
arī viņiem bija iespēja apspriesties 
savā starpā. Klasē, ja ir kādi pār-
baudes darbi, viņam nav iespējas ne 
ar vienu komunicēt. Skolēns, pildot 
darbu attālināti, varēja konsultēties 
ar vecāku, kā arī daudzi izmantoja 
privātskolotāju pakalpojumus. Vēr-
tējumi ir cēlušies, taču, kā būs ar 
zināšanām, to mēs redzēsim ilgākā 
laika periodā.
Visgrūtāk gāja pirmo līdz trešo klašu 
bērniem, kuriem vēl nav pašvadītas 
mācīšanās prasmju, kā arī vecāki bija 
nonākuši neveiklā situācijā, jo paši 
bija spiesti strādāt attālināti un viņu 
mazie bērni nesaprata, kas jādara. 
Tas bija ļoti apgrūtinoši, tādēļ šoruden 
pēc skolēnu rudens brīvdienām, kad 
vienu nedēļu ar 7.–9. klasēm pāriesim 
uz attālinātu mācīšanos, 1.–6. klases 
tomēr dosies uz skolu un strādās ar 
skolotāju.
Esat gatavi rudenī vismaz vienu ne-
dēļu strādāt attālināti?
Jā, mēs esam gatavi. Šobrīd strādā-

jam pēc A modeļa, kas paredz 20% 
attālinātu mācīšanos, bet pagaidām 
attālinātu mācīšanos mums nevaja-
dzēja izmantot. Mēs ar mierīgu sirdi 
šo nedēļu varēsim izmantot attā-
linātam darbam ar 7.–9. klasēm, jo 
būs vienota platforma, kurā strādā-
sim. Pavasarī skolotājiem „uz sitie-
na” bija jāpieņem lēmums, kā risināt 
jautājumu par attālinātu mācīšanos, 
jo vadlīnijas parādījās tikai vēlāk. 
Šobrīd situācija ne tikai Latvijā, bet 
arī pasaulē ir ļoti mainīga un neziņa 
ir liela, kas būs pēc nedēļas divām. 
Man kā jaunai direktorei izaicinājums 
ir milzīgs. Patiesībā tas ir izaicinājums 
jebkuram vadītājam.
Vai noderīgus padomus sniedz arī 
iepriekšējais skolas direktors Kas-
pars Kiris?
Ar iepriekšējo direktoru joprojām 
uzturam kontaktus. Ar viņu sazinos, 
ja man ir kādi jautājumi, un sākumā 
to joprojām ir. Viņš sniedz konsul-
tācijas, padomus un, ja vajag, tad 
arī palīdz, jo ir lietas, kuras zina 
tikai skolas direktors. Ņemot vērā, 

ka Kaspara Kira stiprā puse bija 
digitalizācija, viņš mūsu skolotājus 
ir pamācījis, kā strādāt dažādās 
platformās.
Ko Jūs novēlētu skolēniem, skolotā-
jiem un novadniekam?
Skolēniem novēlu, lai izaug par derī-
giem cilvēkiem, atrod savu vietu izvē-
lētajā profesijā. Lai atceras, ka pamatu 
pamati veiksmīgai dzīvei un karjerai 
nāk no pamatskolas. Skolotājiem no-
vēlu, lai viņi vienmēr būtu smaidīgi un 
priecīgi, lai savus skolēnus uztvertu 
kā sadarbības partnerus un spētu ar 
viņiem sadarboties, tiekot uz kopīgu 
mērķi. Savukārt novadniekiem saku 
paldies, ka esat apkārt, jo Jūs esat 
mūsu Inčukalna vēsture, tagadne un 
nākotne. Mums ir cieša sadarbība ar 
mūsu novadniekiem, jo bērni, mazbērni 
ir tie, caur kuriem mēs uzzinām, kāds ir 
mūsu novadnieks, ko viņš domā, kāda 
ir mūsu novadnieku nostāja. Bērni ir 
mūsu novada spogulis.

Aila Ādamsone, n 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pamati veiksmīgai dzīvei un karjerai veidojas pamatskolā

Šā gada 29. septembrī Inčukalna no-
vada senioriem bija iespēja doties ek-
skursijā „Viena diena Cēsu pievārtē”, 
kuru organizēja dienas centri. 

Kopumā 20 Inčukalna novada seniori 
devās uz Raunu, lai apskatītu, izzinātu 
un gūtu jaunus iespaidus divās saim-
niecībās – „Latvijas ķiploka” un siera 
ražotnē. Šajā ekskursijā uzzinājām 
daudz noderīgas informācijas par to, 
cik daudz ko var ražot no Latvijā au-
dzētiem ķiplokiem, kādas ir labākās 

šķirnes, kā arī ražoto produkciju bija 
iespēja nodegustēt. Savukārt siera ra-
žotnē iepazināmies ar ģimenes uzņē-
mumu, kas piedāvā izcilus produktus –  
sierus, makaronus, sviestu un knap-
sieriņus ar dažādām garšām.
Pēc viesošanās saimniecībās devā-
mies baudīt Raunas Staburaga ne-
parasto ūdens dziedājumu, bet tālāk 
mūsu ceļi veda uz skaistajām Cēsīm, 
kur apskatījām viduslaiku pili, kas ap-
bur ar savu vēsturiski romantisko vidi, 
un vecpilsētu. Zinoša un atraktīva gida 

pavadībā uzzinājām daudzus vēsturis-
kus, interesantus faktus, kā arī atbil-
dējām uz atjautīgiem jautājumiem.
Vēlamies teikt paldies Inčukalna nova-
da Sociālajam dienestam par sniegto 
atbalstu un iespēju mums visiem kopā 
baudīt šo interesanto un skaisto pasā-
kumu.

Eva Lukjanska, n   
Inčukalna novada 

dienas centra „Vangaži” 
sociālā darbiniece

Inčukalna novada seniori 
gūst jaunus iespaidus ekskursijā 
„Viena diena Cēsu pievārtē”

Septembris ir latviešu tautas dzejnieka 
Raiņa dzimšanas dienas mēnesis. Šogad 
septembrī atzīmējām viņa 155. dzim-
šanas dienu. Visa mēneša garumā Dze-
jas dienu laikā pirmsskolas izglītības 
iestādes (PII) „Minka” bērni, skolotāju 
iedvesmoti un mudināti, iepazinās ar 
Raiņa dzeju. 

Savas dzīves laikā dzejnieks sarakstī-
jis tik daudz dzejoļu, ka viņa dzejoļu 
krājumu nosaukumus vienā lapaspusē 
nemaz nevar sarakstīt. Plašs ir arī bēr-
niem domāto dzejoļu krājumu klāsts. 
Lasot dzejoļu krājumus, bērni uzzi-
nāja, kā ar pirkstu palīdzību mācīties 
skaitīt līdz desmit, kā minēt mīklas, 
lasīt grāmatu, par kaķenīti, kurai bērni 
bija, par mākonīti un zirņa bērniem, 
par lellītes Lolītes piedzīvojumiem, 
par dažādiem dzīvniekiem, gadalai-
kiem un notikumiem. Jāteic, ka Raiņa 
dzeja ir ļoti rotaļīga un bērniem viegli 
uztverama.
Savukārt trīs Raiņa dzejoļi – „Zelta 
sietiņš”, „Mākonītis un Mākonīte”, 

„Saule un Mēness” – ir kļuvuši par 
pamatu jaukām komponista Imanta 
Kalniņa dziesmām. Šie trīs muzikālie 
dzejoļi veido stāstu par dažādām pa-
rādībām debesjumā: tur Laimiņa stai-
gā un sijā zvaigznes zelta sietiņā, tur 
Mākonītis un Mākonīte danco Vēja 
stabules un Pērkona bungu mūzikas 
pavadījumā, tur Saules meitai izbirst 
zirņu bļoda un Likteņtēvs liek Mēness 
puisim zirņus salasīt.
Dzejas dienu norises noslēdzām ar 
brīnišķīgu pasākumu bērnu izpildīju-
mā – katras grupas audzēkņi prezen-
tēja vienu pašu izvēlētu Raiņa dzejoļu 
krājumu bērniem, kopā tika skandētas 
dziesmas ar Raiņa vārdiem, un bērni 
noskatījās trīs īsas animācijas filmas.
Paldies sakām grupu audzēkņiem, 
skolotājiem un skolotāju palīgiem, 
mūzikas skolotājai Līgai un metodiķei 
Intai par latviešu tautai nozīmīgā tau-
tas dzejnieka Raiņa radošā mantoju-
ma nodošanu jaunajai paaudzei.

PII „Minka” radošais kolektīvs n    

Rainim – 155. Dzejnieka radošais 
mantojums nākamajām paaudzēm
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Inčukalna pamatskolā jaunais mācību 
gads ir iesācies ar lieliem darbiem un 
gaidīšanu. Ko sagaidījām? Jaunu sko-
las direktori – Agnesi Kalniņu, kura 
sāka strādāt kā direktore pirmajā ok-
tobrī, līdz tam palīdzēdama direktora 
pienākumu izpildītājai Irēnai Ņikiti-
nai. Pēc attālinātā mācīšanās perio-
da skolā dzīve mainījusies: skolēni 
uzturas savā klases telpā, ir mainīju-
šies garo starpbrīžu laiki, ēdienkarte, 
stundu sākuma laiki jaunākajām un 
vecākajām klasēm, skolā ir pastipri-
nāta drošība, bez īpašas palīdzības no 
malas ienākusi kompetenču izglītība 
pirmajās, ceturtajās un septītajā kla-
sē, ir arī ienākuši jauni, daudzsološi 
kolēģi. 

Piemēroties šim savādajam režī-
mam ir sarežģīti gan skolēniem un 
viņu vecākiem, gan skolotājiem. 
Esam sagaidījuši Izglītības minis-
trijas lēmumu 7.–12. klasēm pēc 
brīvlaika nedēļu mācīties attālinātā 
režīmā. Pa vidu tam – jaunā skolas 
direktore, kas neatlaidīgi seko lī-
dzi daudzo pārmaiņu realizēšanai 
skolā, atbild uz vēstulēm, telefona 
zvaniem, apmeklē kolēģu vadītās 
stundas, vada pati savas stundas, 
tiekas ar vecākiem un pašvaldības 
pārstāvjiem. Par vienmuļu šo darbu 
nenosauks neviens.
Lepojamies ar to, ka šajā gadā Inču-
kalna pamatskolai ir apstiprināti divi 
dažādi projekti ar „Erasmus+” finan-
sējumu. Esam realizējuši jau divu 
skolotāju tālākizglītības projektus, 

šogad iesākts trešais, bet otrs – 
stratēģiskās partnerības – projekts 
mums izdevies pirmo reizi, tāpēc 
darboties ir gan interesanti, gan 
darbietilpīgi. Pirmais projekts „Nā-
kotnes skola sākas šodien”, līguma  
Nr. 2020-1-LV01-KA101-077267, 
sākās 2020. gada 3. augustā. Pro-
jekts attiecas uz skolotāju digitālo 
prasmju, drāmas stundu prasmju 
uzlabošanu un izdegšanas sindro-
ma profilaksi. Šajā projektā uzsāk-
tās aktivitātes turpinās arī skolēnu 
brīvlaikā, kad notiek apmācības 
„Google Classroom” vidē. Covid-19 
dēļ radītie ierobežojumi ceļot un 
prasība ievērot pašizolāciju atlika 
skolotāju mobilitāti un kursus uz 
pavasari. 
Otrs apstiprinātais projekts 
„Kopā... pārmaiņu vējos” ir stra-
tēģiskās partnerības „Erasmus+” 
projekts, līguma Nr. 2020-1-PT01-
KA229-078403_4. Tas nozīmē kopī-
gu darbošanos divu gadu garumā ar 
vēl četrām skolām, kas atrodas Por-
tugālē, Itālijā, Rumānijā un Turcijā. 
Projektā iesaistās bērni vecumā no 
10 līdz 14 gadiem, veicot projekta 
pieteikumā ieplānotās aktivitātes, 
ar kurām var iepazīties īpaši pro-
jekta vajadzībām izveidotajā „Face-
book” lapā, kā arī katras skolas, arī 
Inčukalna pamatskolas, tīmekļviet-
nē. Projekta galvenais mērķis ir ap-
mainīties ar labu praksi, mācīšanas, 
mācīšanās pieredzi, vienlaikus 
izzinot citu valstu izglītības un 
kultūras aktivitātes, kā arī attīstīt 

Jauna direktore, jauna kārtība, jauni projekti 

spēju komunicēt. Skolēni, aktīvi ie-
saistoties, mācās prezentēt sevi, 
savu skolu, novadu, valsti, pieaug 
viņu pašapziņa, uzlabojas digitālās, 
komunikatīvās u. c. prasmes. Sākot-
nēji projekta realizēšanas gaitā tika 
ieplānotas arī skolēnu apmaiņas 
vizītes, tomēr pašreizējos apstāk-
ļos braucieni uz laiku ir jāatliek. Ja 
divu gadu garumā nevarēs realizēt 
visas ieplānotās aktivitātes, tad 
projektu būs iespējams pagarināt 
vēl uz vienu gadu. Inčukalna skolēni 
jau ir iesaistījušies – angļu valodas, 

ģeogrāfijas, mājturības, vizuālās 
mākslas, klases stundās veido pre-
zentācijas par skolu, novadu, valsti. 
Ir notikusi skiču zīmēšana, lai pieda-
lītos konkursā par projekta logo. Ir 
zīmētas skices arī projekta talisma-
nam; ir tapis video par skolu, kuru ar 
lielu entuziasmu filmēja un apstrā-
dāja 6. klases skolēns Helmuts Lej-
nieks, un iesaistījās 7. klases mei-
tenes, angliski veidojot ekskursiju 
pa skolu. Video var apskatīt skolas 
„Youtube” kontā.
Skolēniem atelpas brīdis – rudens 

brīvlaiks. Skolotāji izmanto brīv-
laiku, lai papildinātu savas zinā-
šanas, uzlabotu digitālās prasmes 
attālinātajās nodarbībās, plānotu 
stundas attālinātajai mācību 
nedēļai – mēs strādājam no sirds, 
jo esam tādi dīvaiņi pedagogi, kurus 
dīda nemiers un vēlme dalīties ar 
savām zināšanām. Turiet īkšķus, lai 
mums kopā viss izdodas, kā nākas!

Zinta Nolberga,n   
angļu valodas skolotāja 

un projektu vadītāja

Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams 
pieteikties atgādinājumu saņemšanai 
e-pastā vai īsziņas veidā par nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksas termiņa tu-
vošanos. Atgādinām, ka līdz 2020. gada 
16. novembrim (vai līdz termiņam, ko 
pašvaldība ir noteikusi ar lēmumu saka-
rā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu 
valstī) veicams kārtējais nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājums. 

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju 
saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 

maksāšanas paziņojumu elektroniski. 
Saņemt e-pasta vēstuli vai īsziņu par 
nekustamā īpašuma nodokļa apmak-
su ir ērti, un, veicot maksājumus pa 
ceturkšņiem, e-pasta vēstule vai īszi-
ņa atgādina par maksāšanas termiņu. 
E-atgādinājums uz norādīto e-pasta 
adresi tiek izsūtīts septiņas dienas 
pirms maksāšanas termiņa, bet SMS 
veidā – maksāšanas termiņa samak-
sas dienā.
Maksāšanas paziņojumu var saņemt, 
atvērt un ar to iepazīties, atrodoties 

jebkurā vietā. Iespējams ne tikai sa-
ņemt paziņojumu, bet uzreiz arī veikt 
apmaksu internetbankā vai portālos 
www.epakalpojumi.lv, www.latvija.lv. 
Portālā www.epakalpojumi.lv iespē-
jams veikt nomaksu arī par citas fizis-
kas vai juridiskas personas īpašumiem. 
Veicot maksājumu internetbankā, bū-
tiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums 
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi 
paziņojumu par nekustamā īpašuma 
nodokļa nomaksu. Pārskaitījums vei-
cams uz kādu no tiem pašvaldības 

kontiem, kuri norādīti sagatavotajā 
maksāšanas paziņojumā. 
Videi draudzīga resursu izmantoša-
na ir vēl viens iemesls maksāšanas 
paziņojumus saņemt elektroniski. 
2020. gada sākumā pa pastu tika 
izsūtīts vairāk nekā viens miljons 
nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
šanas paziņojumu. Iekšzemes pasta 
sūtījumu izmaksas par vienu vēstules 
izsūtīšanu ir 1 eiro, ņemot vērā, ka 
daļa nekustamā īpašuma īpašnieku 
atrodas ārpus Latvijas, izmaksas par 

vienu sūtījumu ir lielākas. Jāsecina, 
ka pašvaldības kopā samaksā vairāk 
nekā 1 miljonu eiro tikai par pasta iz-
devumiem. 
Nomaksāt nodokli iespējams 
ne tikai internetbankā, portālā  
www.epakalpojumi.lv un www.lat-
vija.lv, bet arī pašvaldības norēķinu 
punktos un bankā. Aicinām nodokli 
samaksāt laikus, jo saskaņā ar liku-
mu par laikā neveiktu maksājumu tiek 
aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% 
apmērā no nesamaksātās summas. 

Iemesli, kāpēc saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu elektroniski

Labiekārtojamā teritorija aptver dzelz- 
ceļa stacijas laukumu, Atmodas ielu 
līdz vietai, kur no valsts autoceļa Inču-
kalns–Ropaži–Ikšķile iebrauc Inču-
kalnā, un teritoriju uz austrumiem no 
Inčukalna dzelzceļa stacijas ēkas. 

Dzelzceļa stacijas laukuma attīstī-
bas vīzija balstās uz vietas kontek-
stu, kur pagātne, tagadne un nākot-
ne tiek savīta kopā, veidojot laikme-
tīgu un ilgtspējīgu publisko ārtelpu. 
Projektētās ārtelpas vizuālā dinami-
ka un funkcionālās atšķirības veido 
atklātu un slēgtu telpisko struktūru. 
Laukuma atklāto struktūru veido 
plašs cietā seguma laukums dažāda 
veida pasākumu rīkošanai, kalpo kā 
tirgus laukums, vides objektu izvie-

tošanas laukums, laukums brīvai un 
ērtai gājēju kustībai, kā arī nodroši-
na daudzfunkcionālu labiekārtojuma 
elementu izmantošanu. Laukuma 
slēgto struktūru veido ārtelpa, kas 
pieslēdzas pie dzelzceļa stacijas 
ar saglabātiem esošajiem kokiem 
un projektētajiem labiekārtojuma 
elementiem. Kopējo laukuma labie-
kārtojumu veido: daudzfunkcionālas 
atpūtas platformas, strūklaka, velo-
sipēdu novietne ar nojumi, paaugst-
ināti atpūtas soli, bezvadu uzlādes 
sistēmas. 
Atmodas ielas ārtelpa projektēta 
kā daudzveidīga lineāra ainavtelpa 
ar ritmiski izvietotām atpūtas vie-
tām līdz pat iebraukšanai Inčukalnā. 
Gājēju ietve projektēta no Atmodas 

ielas laukuma līdz Zvaigžņu ielai  
2 metru platumā, nodrošinot ērtu un 
drošu gājēju un riteņbraucēju kustību 
ar kvalitatīvu cietā seguma izbūvi. 
Gar ielu projektētas atpūtas vietas, 
īslaicīgi apstādījumi un teritorijas 
labiekārtošana pie tirdzniecības vie-
tas „Elvi”, labiekārtots miniskvēriņš 
starp Pasta ielu un Zvaigžņu ielu un 
labiekārtotas atpūtas vietas pie eso-
šās gājēju ietves no Zvaigžņu ielas 
līdz iebraukšanai Inčukalnā. Atmodas 
ielas gājēju ietve papildināta ar vi-
des objektiem, kas ritmiski akcentēs 
un veidos daudzfunkcionālāku un iz-
mantojamāku ielas ainavtelpu, vides 
elementi plānoti tādi, kas definē vie-
tas identitāti un rada vietas atpazīs-
tamību. 

Automašīnu stāvlaukums projektēts 
austrumu pusē no dzelzceļa stacijas 
aiz privātmāju apbūves ar pieslēgumu 
Pasta ielai. Autostāvlaukums projek-
tēts, lai mazinātu transporta nega-
tīvo ietekmi uz Inčukalna ārtelpu un 
cilvēku veselību. Autostāvlaukums 
projektēts dzelzceļa stacijas tuvumā, 
lai sekmētu sabiedriskā transporta 
izmantošanu, kas nodrošinātu ērtu 
un drošu automašīnu novietošanu 
stāvlaukumā. Stāvlaukums projek-
tēts kā mobilitātes punkts, kas ļaus 
atstāt transportlīdzekli (automašī-
na, velosipēds u. c.) un tālāk doties 
ar sabiedrisko transportu, tādējādi 
laukums kalpos kā vieta, kur ērti 
pārsēsties no viena transportlīdzekļa 
uz nākamo. Stāvlaukumā paredzētas 

46 automašīnu apstāšanās vietas, 
iekļaujot trīs stāvvietas cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Stāvlaukumu 
paredzēts veidot no asfalta seguma 
ar bruģētām gājēju ietvēm un atpūtas 
un uzgaidīšanas laukumu. 
Šī gada 12. novembrī, plkst. 17.00 
Inčukalna Tautas namā, ievērojot 
valstī noteiktās epidemioloģiskās 
prasības, notiks iedzīvotāju kopsa-
pulce, kurā projektētāji iepazīstinās 
klātesošos ar Atmodas ielas terito-
rijas labiekārtošanas risinājumiem. 
No 26. oktobra Atmodas ielas labie-
kārtošanas projekta materiāli būs 
pieejami pašvaldības mājaslapā un 
stendā pie pašvaldības domes ēkas.

Inčukalna novada pašvaldība n   

Inčukalna dzelzceļa stacijas laukuma labiekārtošanas projekts
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Izdarīt Inčukalna novada domes 
2015. gada 18. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2/2015 „Par atkritu-
mu apsaimniekošanu Inčukalna no-
vadā” (turpmāk – noteikumi) šādus 
grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 69. punktu šādā 

redakcijā:
„69. Par saistošo noteikumu pār-
kāpumiem fiziskām un juridiskām 
personām var piemērot adminis-
tratīvo sodu.”

2. Izteikt noteikumu 70. punktu šādā 
redakcijā:
„70. Piemērotais administratī-
vais sods šo saistošo noteikumu 
pārkāpēju neatbrīvo no pienā-
kuma novērst pārkāpumu, kā arī 
no pārkāpuma rezultātā nodarīto 
zaudējumu atlīdzināšanas.”

3. Izteikt noteikumu 71. punktu šādā 
redakcijā: 
„71. Administratīvā atbildība par 
šo noteikumu pārkāpšanu, kā arī 
kompetence veikt administra-
tīvā pārkāpuma procesu, kā arī 

administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanu ir noteikta Atkritumu 
apsaimniekošanas likumā”.

4. Izslēgt noteikumu 72. punktu.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

vienlaikus ar Administratīvās at-
bildības likumu. 

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr.______
„Grozījumi Inčukalna novada 

domes 2015. gada 
18. februāra saistošajos notei-
kumos Nr. 2/2015 „Par atkritu-
mu apsaimniekošanu Inčukalna 

novadā””
 PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
Pamatojoties uz Administratīvās 
atbildības likuma spēkā stāšanos 
2020. gada 1. jūlijā, nepieciešams 
nodrošināt saistošo noteikumu sa-
skaņošanu, lai tie nebūtu pretrunā 

ar Administratīvās atbildības likuma 
normām.
2. Īss projekta satura izklāsts
Pašvaldībai jānodrošina saistošo 
noteikumu regulējuma saskaņošana 
ar Administratīvās atbildības liku-
mā ietvertajām normām.
3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām
Institūcija, kurā privātpersona vai ju-
ridiskā persona var vērsties saistošo 
noteikumu piemērošanā, ir pašvaldī-
bas policija, kas ir tiesīga kontrolēt 
saistošo noteikumu ievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām
Nav notikušas.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020. gada 15. aprīlī                                                                                Nr. 3/2020
       (protokols Nr. 6, 22. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 2/2015 „Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 2. punktu, 43. panta pirmās daļas 13. punktu, 43. panta trešo daļu, 
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu, 39. panta pirmo daļu

Atsaucoties uz 12. oktobrī portālā 
„Lsm.lv” publicēto informāciju, kurā 
paustas bažas par degvielas iegādi 
un pildīšanu kannās, nevis transport- 
līdzekļu bākā, Inčukalna novada paš- 
valdības vārdā vēlos skaidrot radušos 
situāciju un novērst jebkādas spekulā-
cijas par šo darbību tiesisko pamatu.

Raidījumā minētajā „1. jūlija rītā”, tā-
pat katra mēneša pirmajos datumos 
notika plānota un ar pašvaldības va-
dību saskaņota degvielas iegāde, ko 
veica pašvaldības atbildīgais darbi-
nieks atbilstoši tam, kāda ir noteikta 
procedūra gan Inčukalna teritorijas 
apsaimniekošanas daļā, gan Vangažu 
pilsētas teritorijas un kapu uzraugu 
vajadzībām. Pēc šāda principa deg-
viela tiek iegādāta divreiz mēnesī. 
Degviela Inčukalna novada pašvaldī-
bas vajadzībām tiek pirkta no AS „Vir-
ši-A”, reģistrācijas Nr. 40003242737, 
pēc 2018. gada 17. decembrī noslēgtā 
pakalpojuma līguma Nr. ND/5-46/18/
LIS-345 (iepirkuma identifikācijas  
Nr. IND 2018/25).
Inčukalna teritorijas apsaimniekoša-
nas daļas un Vangažu pilsētas terito-
rijas un kapu uzraugu ikdienas darbs 
ir cieši saistīts ar dažāda veida tehni-
ku – traktortehniku, zāles pļāvējiem, 
motorzāģiem, trimmeriem u. c. –, ku-
rai nepieciešama degviela: gan ben-
zīns, gan dīzeļdegviela. Ņemot vērā, 
ka minētajām tehnikas vienībām nav 

Domes priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko komentārs par degvielas lietošanu 
Inčukalna novada apsaimniekošanas vajadzībām

iespējams degvielu uzreiz iepildīt to 
bākā, degviela tiek pildīta kannās 
un pēc tam nodota attiecīgajai paš- 
valdības struktūrvienībai. Par katru 
degvielas litru, kas iegādāts un iz-
lietots, atbildīgā struktūrvienība veic 
ierakstu speciālā žurnālā, minot gan 
pirkuma čeka numuru, gan izlietotās 
degvielas apjomu, laiku un objektu, 
kuras uzturēšanai tā izlietota. Jāmin, 
ka pašvaldība ir apstiprinājusi deg-
vielas patēriņa normas minētajām 
tehnikas vienībām.
Uzskatu, ka 12. oktobrī portālā „Lsm.
lv” publicētā informācija par it kā ne-
likumīgu degvielas piesavināšanos 
ir balstīta uz neprecīziem datiem, 
nepamatotām un emocionālām aiz-

domām un tā var ne tikai maldināt 
iedzīvotājus, bet arī graut pašvaldī-
bas tēlu. Ļoti žēl, ka tiek nelietderīgi 
aizņemts laiks un tērēts administra-
tīvais resurss valsts un uzraugošajās 
iestādēs par tādiem jautājumiem, par 
kuriem domes deputātiem vispirms 
vajadzētu vērsties un noskaidrot 
lietas būtību pašā pašvaldībā. Vēlos 
vērsties pie izdevuma „Novada Vēs-
tis” lasītājiem: ja rodas aizdomas par 
kādu nelikumīgu notikumu Inčukalna 
novada teritorijā, lūgums par to ziņot 
pašvaldībai.

Aivars Nalivaiko, n   
Inčukalna novada domes 

priekšsēdētājs

Šonedēļ sociālajā tīklā „Facebook” 
bija lasāma deputāta Modra Jaunupa 
publicēta informācija par nolietotām 
automašīnu riepām, kuras atrodas pa-
švaldībai piederošā īpašumā Miera ielā 
1, Inčukalnā. Vēlamies skaidrot situā-
ciju un vērst iedzīvotāju uzmanību uz 
faktu, ka videosižetā redzamās riepas 
ir tās, kuras pēc ikgadējās talkas tiek 
savāktas no mežiem, un pašvaldība 
tās uzglabā līdz to utilizācijai, kas tiek 
plānota divreiz gadā, attiecīgi pavasa-
rī un rudenī. Jāmin, ka šajā teritorijā 
atrodas arī riepas, kuras negodprātīgi 
cilvēki izmet atkritumu konteineros vai 
atstāj pie tiem, labi zinot, ka šādā vei-
dā izmestas riepas vides pakalpojumu 
uzņēmums „Clean R” pieņemt nevarēs.

Atgādinām, ka nolietotas riepas to 
savākšanas un pārstrādes proce-
sa dēļ atšķiras no citiem sadzīves 
atkritumiem. Lai gan Latvijā 
trūkst vienotas riepu nodošanas 
un pārstrādes sistēmas, arī šobrīd 
pastāv veidi, kā videi draudzīgi at-
brīvoties no autoriepām. Inčukalna 
pašvaldība šonedēļ jau ir nodevusi 
utilizācijai visas nolietotās vieglo 

automašīnu riepas, kuras bija izvie-
totas Miera ielas 1 teritorijā.
Tuvojas laiks, kad ikviens autova-
dītājs pāriet no vasaras uz ziemas 
riepām, tāpēc vēlamies atgādināt, 
ka šķiroto atkritumu pieņemšanas 
laukumā Getliņu ielā 5, Rumbulā, 
Stopiņu novadā, ir iespēja nodot no-
lietotās vieglo un smago automa-
šīnu riepas. Privātpersonas, kuras 
ir pilngadīgas un uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu, bez maksas 
var nodot četras autoriepas gadā. 
Ja esat kļuvis par aculiecinieku citu 
cilvēku bezatbildībai – autoriepu iz-
mešanai dabā –, lūdzam par to ziņot 
Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļas dežūrda-
ļai (diennakts tālrunis 67937102). 
Pašvaldība ir lūgusi Reģionālās 
pašvaldības policijas Inčukalna no-
vada nodaļai stingrāk kontrolēt pat- 
vaļīgu riepu izmešanu dabā vai arī 
tām neparedzētās atkritumu savāk-
šanas vietās.

Oskars Kalniņš, n 
Inčukalna novada pašvaldības 

izpilddirektors

Par automašīnu riepām 
Miera ielā 1, Inčukalnā

AS „Latvijas Valsts meži” informē, ka novembrī, decembrī un janvārī tiks  
tiks veikti meža kopšanas un meža izstrādes darbi pie Vangažiem meža 
masīvā starp Vidzemes šoseju un Gaujas ielu. Kokmateriālu novietošanai 
tiks izveidota īslaicīga koka vairogu brauktuve. Lūdzam ievērot personīgo 
drošību un netuvoties meža tehnikai!

SLUDINĀJUMI



8 2020. gada OKTOBRISNOVADA VĒSTIS8

LĪDZJŪTĪBA

Mani sapņi paliek bērnos:
Tālāk būs jau viņu ceļš.

(J. Silazars)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar mūsu 
kolēģi Indru Hofmani, vecmāmiņu mūžībā aizvadot.

Inčukalna novada pašvaldības kolektīvs

PASĀKUMI

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

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

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

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

Inčukalna Tautas nama 
pasākumi novembrī
Trešdien, 11. novembrī, 
Lāčplēša diena. Iededzies par savu zemi 
Latviju, par savu tautu, valsti un valodu! Ai-
cinām ikvienu novadnieku krēslas stundā –  
no plkst. 17.00 līdz 20.00 – doties gaismas 
ceļā, pieminot, atceroties, spēku smeļoties 
un atstājot savu iedegto sveci:
•	 Inčukalna Vecajos kapos pie atjaunotā 

Kārļa Zāles pieminekļa Raganas kaujā 
kritušajiem 1941. gada 4. jūlijā;

•	 pie tuvinieku un draugu atdusas vietām 
Inčukalna Vecajos kapos, jo katrai dzim-
tai ir savs Latvijas brīvības stāsts;

•	 pie komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas akmens izvestajiem stacijas lauku-
mā;

•	 pie piemiņas akmens Zemessardzes 
pirmajai kaujai par Latviju 1918. gada 
31. decembrī pie vecā pasta.

Pie Inčukalna Tautas nama iespēja noska-
tīties filmas „Tālavas taurētājs”, „Kārlis 
Zāle – trīs zvaigznes”, „Piemineklis pirmajai 
Latvijas Zemessardzei” un „Inčukalns kau-
jas ceļā uz Rīgu, 1917–1945”.
Aicinām ikvienu iedegt piemiņas gaismu 

savā logā, darbavietā. Būsim pateicīgi un 
atbildīgi!
Trešdien, 18. novembrī, plkst. 12.00
Inčukalna Tautas namā Latvijas Republikas 
proklamēšanas 102. gadadienai veltīts svēt-
ku pasākums „Mans zelts ir mana tauta”: 
•	 svētku uzruna; 
•	 atskats uz paveikto;
•	 pašvaldības augstākā apbalvojuma –  

godazīmes „Goda novadnieks” – pa-
sniegšana (lūgums apmeklētājiem – 
Goda novadniekus individuāli sveikt tikai 
ar sirsnīgiem aplausiem);

•	 svinīgā pasākuma īpašie muzikālie viesi –  
Dobeles zemessargu ansamblis.

Ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasā-
kumus sakarā ar Covid-19 pandēmiju, vietu 
skaits zālē būs ierobežots un tās būs fiksē-
tas (ar ielūgumiem). Lūdzam pieteikt dalī-
bu pasākumam līdz 11. novembrim tautas 
namā vai zvanot pa tālr. 29478251.
Sestdien, 28. novembrī, plkst. 12.00 
Inčukalna Tautas namā izklaidējošs erudī-
cijas spēļu turnīrs „Prāta spēles. Latvijas 
kauss”. Dalība bez maksas. Sīkāka infor-
mācija pieejama un komandas četru cilvēku 
sastāvā pieteikt www.prataspeles.lv. Uz pa-

sākumu komandu dalībnieki ierodas maskā.

Vangažu Kultūras namā 
Trešdien, 11. novembrī, plkst. 18.00
Lāčplēša dienai veltīta Tālivalža Margēviča 
dokumentālā filma „Zigfrīds Anna Meiero-
vics”, kas vēsta par dižā politiķa darbu, reizē 
stāsta arī par nozīmīgiem notikumiem, kuri 
ļāvuši dibināt un nosargāt Latvijas valsti. 
Lai filma par Zigfrīdu Annu Meierovicu būtu 
interesanta ne tikai vēstures entuziastiem, 
bet arī plašam skatītāju lokam kinozālēs 
visā Latvijā, tā apvieno inscenētas epizodes 
ar vēsturisko liecību montāžu.
Ievērojot valstī noteikto kārtību, ka iekš- 
telpās ir atļauti tikai pasākumi, kuros ap-
meklētāji atrodas fiksētās, personalizētās 
sēdvietās, ieeja uz filmu 3 eiro.
Sestdien, 14. novembrī, plkst. 18.00
valsts svētkiem veltīts svinīgs koncerts „Kā 
pērli tevi dārgu!”. Goda novadnieku godinā-
šana un novada domes pateicību pasnieg-
šana. Ievērojot valstī noteikto kārtību, ka 
iekštelpās ir atļauti tikai pasākumi, kuros 
apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās 
sēdvietās, lūgums līdz 12. novembrim pie-
teikt un izņemt personalizētās ieejas kartes.

No 24. oktobra plkst. 8.00 līdz 30. ok-
tobra plkst. 21.00 Ādažu poligonā notiks 
artilērijas, mīnmetēju un prettanku ie-
roču kaujas šaušanas treniņi gan dienas 
gaišajā, gan tumšajā laikā. Tiks izman-
toti apgaismes lādiņi.
 
Nacionālie bruņotie spēki aicina ie-
dzīvotājus ar sapratni izturēties pret 
notiekošajām mācībām, īslaicīgi ra-
dītajiem trokšņiem. Mācībās radītais 
troksnis netiek uzskatīts par indus-
triāli radītu troksni un līdz ar to netiek 
ierobežots laikā un vietā, ir īslaicīgs un 
nenodara kaitējumu cilvēkam. 

Sauszemes spēku 
Mehanizētās kājnieku brigādes 

štāba Informācijas operāciju daļa

Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes 
aktuālā informācija iedzīvotājiem

Lai tev pieder visskaistākais sapnis,
Rīts, ko neaizmirst domu pagalvī likt,

Un ar viņu kā krāšņāko ziedu
Dienu pārsteigt un… līdzi tai tikt!

/Nadīna Liepiņa/

Inčukalna novada dome 
sirsnīgi sveic oktobrī dzimušos 
Inčukalna novada iedzīvotājus, 

visus jubilārus 
un īpaši tos novadniekus, 

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

Inčukalna novada Inčukalna Tautas nams un Vangažu Kultūras nams ievēro visus piesardzības noteikumus, valdības 
un vietējo varasiestāžu sniegtās vadlīnijas, kā arī Pasaules Veselības organizācijas norādījumus par vīrusa izplatības 
ierobežošanu.  Izmaiņu gadījumā  nekavējoties tiks ieviesti pastiprināti nepieciešamie piesardzības pasākumi.


