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Latvijas Nacionālais kultūras centrs 
(LNKC) aicināja gan individuālos tau-
tastērpu īpašniekus, gan kolektīvus 
4. maijā, Latvijas Republikas neatkarī-
bas atjaunošanas 30. gadadienā, virtuāli 
piedalīties gājienā „Uzvelc tautastērpu 
par godu Latvijai”, kura tradīciju kopš 
2016. gada iedzīvina tautastērpu centrs 
„Senā klēts”.

Pasākums „Uzvelc tautastērpu par 
godu Latvijai” šogad tika rīkots virtuā-
lajā vidē, uzsverot tradīcijas neatkarī-
bu no sarežģītiem apstākļiem. Svētku 
dienā, 4. maijā, ikviens bija aicināts 
posties goda drēbēs – savā tautas-
tērpā – un vienatnē vai kopā ar ģimeni 
nofotografēties. Savukārt māksliniecis-
kie kolektīvi vai iestādes tika rosinātas 
jau iepriekš sagatavot fotokolāžu ar to 
dalībniekiem tautastērpā.
Inčukalna Tautas nama un arī Vangažu 
Kultūras nama kolektīvi atsaucās uz šo 
aicinājumu piedalīties virtuālajā tau-
tastērpu gājienā „Uzvelc tautastērpu 
par godu Latvijai”. 
Inga Freimane, Inčukalna Tautas 
nama vadītāja: „Tautastērps – tā ir 
nācijas vizītkarte, tās ir saknes, kurās 
gadu simtos iekodētas cilvēku domas 
un darba tikums. Latviešu tautastērpi 
ir tik dažādi  un katram novadam neat-
kārtojami. Tādi esam arī mēs – skais-
tumu mīloši, radoši, neatkārtojami un 
strādīgi. Amatiermākslas kolektīvi ir 
tie, kuri caur tautastērpu šo latviskuma 
kodu ir kopuši, lolojuši un nodevuši no 
paaudzes paaudzei. Inčukalnieši jau pa-
gājušā gadsimta 30. gados lepni foto- 
grafējušies Rucavas, Lielvārdes un citu 
novadu krāšņajos tautiskajos tērpos. 
Diemžēl tautastērpu materiālu krātu-
vēs  meklējot  Inčukalna, Hincenber-
gas vai Vangažu tērpus, neizdevās tos 
atrast. Zinot, ka mūsu senais iedzīvo-
tāju reģistrs pastāvēja pie Allažu un 
Ropažu  draudzēm, izdevās sameklēt 
sievu tautisko tērpu [..] violeti svītrotu 
brunču auduma paraugu, kas nu tik ļoti 
piestāv mūsu vidējās paaudzes deju 
kolektīvam (VPDK) „Virši”. Savukārt 
senioru deju kolektīva „LG Virši”  sievu 
tautiskie svārki ir ļoti pietuvināti igauņu 
tērpiem, bet, ņemot vērā, ka Vangaži 
ir sena lībiešu apdzīvota vieta, kuru 
māsu tauta ir igauņi, tas pat ļoti iede-
ras. Deju kolektīvs „Runči un kaķes”, 
kā arī senioru koris „Atblāzma” lepo-
jas ar Piebalgas novada sievu tērpiem. 
Jauktā  kora „Mežābele” sievas izvēlē-

jās Lejasciema svītrotos brunčus. Tā ir 
vesela tautas pūra bagātība. Cik lepni 
mēs jūtamies Dziesmu un deju svētkos, 
Jāņos un novada svētkos, kad ar lepnu-
mu ejam tautās dziedot, dejojot un brī-
nišķīgā kopības sajūtā: „Mans zelts ir 
mana tauta, mans gods ir viņas gods.””
Inguna Zirne, Vangažu Kultūras 
nama vadītāja: „Vangažu Kultūras 
nama četri kolektīvi atsaucās uz Lat-
vijas Nacionālā kultūras centra aicinā-
jumu virtuāli piedalīties gājienā „Uzvelc 
tautastērpu par godu Latvijai”, kurā ik-
viens bija aicināts posties goda drēbēs –  
savā tautastērpā – un vienatnē vai 
kopā ar ģimeni nofotografēties. Savu-
kārt mākslinieciskie kolektīvi varēja jau 
iepriekš sagatavot fotokolāžu ar to da-
lībniekiem tautastērpā. Vangažu Kultū-
ras namu virtuālajā gājienā pārstāvēja 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Aug-
šup”, baltkrievu ansamblis „Žuravka”, 
krievu ansamblis „Krievu kadriļa” un 
ukraiņu ansamblis „Jatraņ”. Vangažu 
Kultūras namā darbojas trīs mazākum-
tautību kolektīvi, kuri ar prieku iesais-
tījās tautastērpu parādē, atrādot savus 
daudzveidīgos tautastērpus. VPDK 
„Augšup” vadītāja Liene Frīdberga sa-
vukārt vairāku dienu garumā meklēja 
skaistākās Latvijas vietas, lai dejotājus 
dažādos latviešu tautastērpos iemū-
žinātu foto. Vairākiem dejotāju pāriem 
šie tērpi ir individuāli, savai vietai pie-
derīgi un mantoti, un tie tika izrādīti ar 
vēl lielāku lepnumu. VPDK „Augšup” 
dejo gandrīz tikai ģimenes, tāpēc veidot 
fotosesiju ar dejotāju pāriem bija itin 
viegli. Kolektīvu dalībnieki bija ļoti pa-
teicīgi par šādu iespēju, kaut tikai atse-
višķi, bet, uzvelkot tautastērpu, ikviens 
sajutās, it kā būtu atsācies mēģinājumu 
un koncertu laiks, jo varēja izdejoties 
un izdziedāties no sirds patikas.” 
Virtuālais gājiens „Uzvelc tautastērpu 
par godu Latvijai” 2020. gada 4. maijā 
sociālajos tīklos pulcināja vairākus tūk-
stošus individuālo tautastērpu īpašnie-
ku un māksliniecisko kolektīvu dalīb-
nieku. Gājiena dalībnieku fotogrāfijas, 
lejuplādētas no sociālajiem tīkliem, 
turpmāk kā vēsturiska liecība būs ap-
skatāmas LNKC galerijā. Savukārt visi 
fotoattēli ar Inčukalna novada kolektī-
vu tautastērpiem aplūkojami pašval-
dības tīmekļvietnes www.incukalns.lv 
sadaļā „Jaunākās fotogalerijas”. 

Mārtiņš Pozņaks, n  
sabiedrisko attiecību speciālists

Inčukalna Tautas nama un Vangažu Kultūras nama kolektīvi iesaistās 
virtuālā tautastērpu gājienā
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Izdarīt Inčukalna novada domes 2019. gada 16. ok-
tobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2019 „Par 
kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērie-
nu mazumtirdzniecības novietnes vieta Inču-
kalna novada teritorijā” (turpmāk – noteikumi) 
šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 13. punktu šādā redakcijā:

„13. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo 
noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pār-
kāpuma lietas izskatīšanai veic Inčukalna nova-
da pašvaldības policija”.

2. Izteikt noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:
„14. Par šo saistošo noteikumu prasību neievē-
rošanu juridiskām personām piemēro brīdināju-
mu vai naudas sodu no 2 līdz 280 naudas soda 
vienībām.”

3. Izteikt noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:
„15. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un 
lēmumu pieņem Inčukalna novada domes Admi-
nistratīvo pārkāpumu komisija. Administratīvo 
pārkāpumu komisijas lēmums ir pārsūdzams 
rajona (pilsētas) tiesā pēc piekritības.” 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr.______
„Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 
16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 9/2019 
„Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta 
Inčukalna novada teritorijā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami sa-
skaņā ar Administratīvās atbildības likumu, kas 
stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
2. Īss projekta satura izklāsts
2020. gada 1. jūlijā spēkā stāsies Administratīvās 
atbildības likums. Šī likuma 16. pants nosaka, ka 
naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību sais-
tošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek 
prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašval-
dības budžetu. Saistošo noteikumu izpildes no-
drošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas paš- 
valdības institūcijas, darbavietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav plānota ietekme.
5. Informācija par administratīvajām procedū-
rām
Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā perso-
na var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, 
ir Inčukalna novada pašvaldības policija un pašval-
dības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas 
kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām
Nav attiecināms.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020. gada 15. aprīlī                                              Nr. 4/2020

(protokols Nr. 6, 23. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 16. oktobra saistošajos no-
teikumos Nr. 9/2019 „Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietnes vieta Inčukalna novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma  8. panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Inčukalna novada domes 2019. gada 
16. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2019 
„Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības 
kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko 
pasākumu norises vietās Inčukalna novadā” 
(turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 15. punktu šādā redakcijā:

„15. Administratīvā pārkāpuma procesu 
par šo noteikumu pārkāpumu līdz adminis-
tratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Inčukalna novada pašvaldības policija”.

2. Izteikt noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:
„16. Par šo saistošo noteikumu prasību 
neievērošanu juridiskām personām piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz  
280 naudas soda vienībām.”

3. Izteikt noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:
„17. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
un lēmumu pieņem Inčukalna novada domes 
Administratīvo pārkāpumu komisija. Ad-
ministratīvo pārkāpumu komisijas lēmums 
ir pārsūdzams rajona (pilsētas) tiesā pēc 
piekritības.” 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus 
ar Administratīvās atbildības likumu.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr.______
„Grozījumi Inčukalna novada domes 
2019. gada 16. oktobra saistošajos notei-

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. 5/2020

(protokols Nr. 6, 24. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2019. gada 16. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 8/2019 „Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma 

tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Inčukalna novadā”

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas 3. punktu

kumos Nr. 8/2019 „Alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma  
tirdzniecībā publisko pasākumu norises 
vietās Inčukalna novadā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami 
saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, 
kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
2. Īss projekta satura izklāsts
2020. gada 1. jūlijā spēkā stāsies Administra-
tīvās atbildības likums. Šī likuma 16. pants 
nosaka, ka naudas soda apmēru likumā vai 
pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka 
naudas soda vienībās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai 
netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu 

izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba-
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompe-
tenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teri-
torijā
Nav plānota ietekme.
5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām
Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā 
persona var vērsties saistošo noteikumu pie-
mērošanā, ir Inčukalna novada pašvaldības 
policija un pašvaldības institūcijas un amat-
personas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo 
noteikumu ievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām
Nav attiecināms.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Izdarīt Inčukalna novada domes 2011. gada 
18. maija saistošajos noteikumos Nr. 10/2011 
„Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna nova-
dā” (turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus:
1. Svītrot teksta rindkopu pēc noteikumu 

16.7. apakšpunkta.
2. Izteikt noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:

„18. Ja pret personu ir uzsākta administra-
tīvā pārkāpuma lietvedība par tirdzniecības 
noteikumu pārkāpumu, pašvaldības izpilddi-
rektora izsniegtā tirdzniecības atļauja tiek 
apturēta uz laiku, līdz administratīvā pārkā-
puma lietas izskatīšanai, lēmuma pieņem-
šanai lietā un naudas soda samaksai, ja tāds 
ir piemērots.”

3. Izteikt noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:
„19. Fiziskas un juridiskas personas, kuras 
ir pārkāpušas šajos noteikumos noteikto 
kārtību, ir saucamas pie administratīvās 
atbildības, piemēro brīdinājumu, vai naudas 
sodu: 
19.1. fiziskām personām no 2 līdz 70 naudas 
soda vienībām;
19.2. juridiskām personām no 2 līdz 145 nau-
das soda vienībām.”

4. Papildināt noteikumus ar 19¹. punktu šādā 
redakcijā:
„19¹. Administratīvā pārkāpuma procesu par 
šo noteikumu pārkāpumu līdz administratī-
vā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Inču-
kalna novada pašvaldības policija.”

5. Papildināt noteikumus ar 19². punktu šādā 
redakcijā:
„19². Administratīvā pārkāpuma lietu iz-
skata un lēmumu pieņem Inčukalna novada 
domes Administratīvo pārkāpumu komisija. 
Administratīvo pārkāpumu komisijas lē-
mums ir pārsūdzams rajona (pilsētas) tiesā 
pēc piekritības”.

6. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus 
ar Administratīvās atbildības likumu.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr.______
„Grozījumi Inčukalna novada domes 
2011. gada 18. maija saistošajos noteiku-
mos Nr. 10/2011 „Par ielu tirdzniecības kār-
tību Inčukalna novadā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami 
saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, 
kas stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
2. Īss projekta satura izklāsts
2020. gada 1. jūlijā spēkā stāsies Administra-
tīvās atbildības likums. Šī likuma 16. pants 
nosaka, ka naudas soda apmēru likumā vai 
pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka 
naudas soda vienībās.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai 
netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu 
izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba-
vietas vai paplašināt esošo institūciju kompe-
tenci.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teri-
torijā
Nav plānota ietekme.
5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām
Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā 
persona var vērsties saistošo noteikumu pie-
mērošanā, ir Inčukalna novada pašvaldības 
policija un pašvaldības institūcijas un amat-
personas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo 
noteikumu ievērošanu.
6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām
Nav attiecināms.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

LATVIJAS REPUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOME

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2020. gada 15. aprīlī                                                                         Nr. 7/2020
       (protokols Nr. 6, 26. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2011. gada 18. maija saistošajos noteikumos 
Nr. 10/2011 „Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 3. punktu un 2010. gada 12. maija Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 

un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktu
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Turpinājums 5. lpp. 4

BŪVVALDES PAZIŅOJUMS!

Vides pārskata un lokālplānojuma re-
dakcijas nekustamajam īpašumam 
„Jauda-2” publiskās apspriešanas 
laiks noteikts no 2020. gada 3. marta 
un pagarināts līdz 30. maijam. Pub-
liskās apspriešanas sanāksme notiks 
2020. gada 28. maijā plkst. 17.00 Inču-
kalna Tautas namā Atmodas ielā 1a.

Materiāli pieejami Inčukalna novada 
domes tīmekļvietnē www.incukalns.lv  
un vienotajā ģeotelpiskās informāci-

jas sistēmā www.geolatvija.lv, saite 
uz dokumentiem: https://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_17346.
Rakstiski priekšlikumi un ieteiku-
mi par izstrādāto vides pārskatu 
un lokālplānojuma redakciju jāie-
sniedz līdz 2020. gada 30. maijam 
(pasta zīmogs). Tie sūtāmi pa pastu  
vai iesniedzami elektroniski – 
e-pasta adrese dome@incukalns.lv.  
Iesniegumā jānorāda: fiziskām per-
sonām – vārds, uzvārds, dzīvesvie-

tas adrese un tālruņa numurs; ju-
ridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs, adrese un 
tālruņa numurs.
Stratēģiskās ietekmes uz vidi no-
vērtējuma vides pārskatu izstrādā 
SIA „Grupa 93”, tālrunis 29545377. 
Lokālplānojumu izstrādā SIA „Knokk 
Knokk”, tālrunis 26435952. 
Saziņai ar Inčukalna novada būvvaldi: 
e-pasta adrese maija.berzina@incu-
kalns.lv vai mob. tālrunis 27343232.

Pagarināts vides pārskata un lokālplānojuma 
redakcijas nekustamajam īpašumam „Jauda-2” 
publiskās apspriešanas laiks

Spītējot lietum un dažbrīd arī krusai, 
Inčukalna novadā 16. maijā veiksmī-
gi aizvadīta Lielā talka. Šoreiz oficiāli 
mūsu novadā tika pieteiktas 11 talkas. 

Kā pirmā savu talkošanas vietu šo-
gad bija pieteikusi biedrība „Mūsu 
ezeriņi”, kas talkas dienā tīrīja dīķi 
un sakopa apkārtni. Līdztekus at-
kritumu vākšanai gar ceļmalām un 
mežos šogad mūsu novadā tika rī-
kotas arī labiekārtošanas talkas, 
piemēram, Inčukalnā, Aleksandra 
parkā, tika labiekārtota pastaigu 
taka, bet pie Inčukalna Tautas nama 
tapis skaists gleznojums uz šķūnīša 
sienas. Lielās talkas dalībnieki mūsu 
novadā sakopa arī Vangažu stacijas 
apkārtni un ceļa posmus no kroga 
„Brālis” līdz Vangažu stacijai un no 
„Bindera” līdz Straujupītei. Tika sa-
koptas arī ceļmalas virzienā no DUS 
„Totāls” līdz Inčukalna karjeram, te-
ritorijas un telpas sakopšanas darbi 
noritēja Inčukalna invalīdu biedrībā. 
Atkritumu savākšana un vides sa-
kopšana notika arī Egļupē, Silciemā 
un pie Inčukalna Velnalas. Sastaptie 
talcinieki atzīst, ka salīdzinājumā ar 
iepriekšējiem gadiem atkritumu ceļ-
malās šogad ir mazāk.
Atbilstoši šā gada talkas formātam 
talkošana notika divatā vai arī tal-
koja ģimene. Pašvaldības ēku un 

teritorijas apsaimniekošanas da-
ļas vadītājs un mūsu novada talkas 
koordinators Arnis Uzuliņš norāda, 
ka Covid-19 izplatības ierobežoša-
nai noteikto ierobežojumu dēļ šogad 
talkā nepiedalījās novada lielie uzņē-
mumi ar saviem kolektīviem. Lai pa-
teiktos par līdzdalību talkā un vides 
sakopšanā, talkas dalībniekiem tika 
pašvaldības sarūpēts simbolisks cie-
nasts. A. Uzuliņš pauž pateicību gan 
talciniekiem, gan Pašvaldības ēku un 
teritorijas apsaimniekošanas daļas 
darbiniekiem, kuri rūpējās, lai talci-
nieku atstātie atkritumu maisi tiktu 
savākti un aizvesti uz tam paredzēto 
vietu.
Gaidot Lielās talkas dienu, Vanga-
žu pilsētā uzpostas un ar jauniem 
stādiem papildinātas esošās puķu-
dobes. Ar šiem darbiem tiek turpi-
nāts SIA „Skaisto dārzu darbnīca” 
izstrādātais apstādījumu projekts, 
kas tika sākts 2019. gada septembrī 
un paredz pilsētā esošās puķudobes 
papildināt ar košumkrūmiem un zie-
diem. Vangažu Kultūras nama vadī-
tāja Inguna Zirne stāsta, ka Lielās 
talkas ietvaros Vangažu Kultūras 
nama darbinieki papildināja dobes ar 
košumkrūmiem, daudzgadīgajām as-
tilbēm un vasaras puķēm – atraitnī-
tēm un leduspuķēm –, bet savu „uz-
nācienu” vēl gaida krustaines, rud-

bekijas, salvijas, graudzāles, cinnijas 
un vasaras dālijas, lai ieņemtu savu 
vietu puķudobē pie Vangažu Kultūras 
nama.
Lielās talkas sabiedrisko attiecību 
speciāliste Zanda Kočāne informē, 
ka, neskatoties uz laikapstākļiem un 
vīrusa draudiem, arī šogad talkotāji 
visā Latvijā bijuši aktīvi un pieteiku-
ši 955 talkošanas vietas, kas ir tikai 
par trešdaļu mazāk nekā pagājušajā 
gadā. Latvija šogad var kalpot par 
piemēru visām pasaules valstīm, jo 
pat sarežģītos apstākļos, kad valstī 
noteikts ārkārtas stāvoklis, cilvēki 
rūpējas ne vien par savu veselību, 
bet arī par apkārtējo vidi. Tomēr 
neaizmirsīsim, ka šī talka ir lieliska 
iesildīšanās Pasaules talkai, kas no-
risināsies 19. septembrī. Šogad Lielā 
talka notika nedaudz neierastākā 
formātā, lielāku uzsvaru liekot uz in-
dividuālu talkošanu, taču pēc valdī-
bas lēmuma, kas atļāva pasākumus, 
kuros pulcējas ne vairāk kā 25 cilvē-
ki, pieauga arī pieteikto talku skaits.
Paldies ikvienam Inčukalna novada 
iedzīvotājam, kurš piedalījās talkā, 
un paldies tiem iedzīvotājiem, kuri 
arī ikdienā mežā vai ceļmalās salasa 
citu atstātos atkritumus.

Aila Ādamsone, n  
Inčukalna novada pašvaldības sa-

biedrisko attiecību speciāliste

Neskatoties uz laikapstākļiem, 
Inčukalna novadā veiksmīgi aizvadīta Lielā talka

Lai mazinātu riskus Covid-19 izplatī-
bai Latvijas iedzīvotāju vidū, atbilstoši 
epidemioloģiskajai situācijai iedzīvo-
tājiem kopš marta ir jāievēro noteikti 
pulcēšanās ierobežojumi. Inčukalna 
novadā šo noteikumu ievērošanu uz-
rauga Reģionālās pašvaldības policijas 
(RPP) Inčukalna novada nodaļa.

Aprīlī RPP Inčukalna novada no-
daļas darbinieki veica apsekošanu 
paaugstinātas bīstamības objektos 
atbilstoši izstrādātajam apsekoša-
nas plānam 527 reizes, savukārt iz-

saukumi par pulcēšanās ierobežoju-
mu pārkāpumiem saņemti 18 reizes.
Patrulēšanas laikā aprīlī konstatēti 
27 pulcēšanās ierobežojumu pārkā-
pumi Inčukalna novadā, bet profi-
laktiskas pārrunas par pulcēšanās 
ierobežojumiem veiktas 31 reizi.
RPP Inčukalna novada nodaļas dar-
binieki aprīlī noformējuši trīs admi-
nistratīvā pārkāpuma lietvedības 
par pulcēšanās ierobežojumu pār-
kāpumiem.

RPP Inčukalna novada nodaļa n  

Pašvaldības policija Inčukalna novadā 
aprīlī saņēmusi 18 izsaukumus par 
pulcēšanās ierobežojumu pārkāpumiem

Ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta 
līdz 9. jūnijam; samazināti ierobežojumi 
vairākās jomās 
Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, ār-
kārtējā situācija valstī tiek pagarināta 
līdz 2020. gada 9. jūnijam, 7. maijā lēma 
Ministru kabinets, vienlaikus pieņemot 
lēmumu par pakāpenisku atsevišķu 
ierobežojumu atcelšanu vai samazinā-
šanu. Obligāts priekšnoteikums šo ie-
robežojumu samazināšanai ir visu fizis-
kās distancēšanās un epidemioloģisko 
drošības pasākumu stingra ievērošana 
ikdienā visās jomās arī turpmāk.

Lēmums pieņemts, balstoties uz 
valdībā apstiprinātajiem kritērijiem 
par pamatprincipiem un kritērijiem, 
kas nosaka to, kad iespējama Co-
vid-19 krīzes laikā ieviesto pasā-
kumu samazināšana. Ierobežoju-
mu atcelšanā tiek vērtēta Latvijas 
epidemioloģiskā situācija, atbildīgo 
institūciju spēja atklāt infekciju un 
atrast kontaktpersonas, kā arī ve-
selības aprūpes iestāžu kapacitāte 
un situācija ārvalstīs. Kritēriji tiek 
mērīti četru nedēļu periodā, un at-
celtie ierobežojumi var tikt mainīti 
gan ierobežojumu pastiprināšanas, 
gan samazināšanas virzienā atkarī-
bā no kritēriju izpildes.
No 12. maija tiks samazināti ie-
robežojumi izglītības, sporta, 
dažādu pasākumu organizēšanas 
un pulcēšanās, transporta un tū-
risma jomā.

Izglītība un sports
Izglītības jomā visu veidu mācību 
process joprojām notiek attālināti, 
tostarp pašlaik netiek organizētas 
bērnu nometnes.
Ievērojot epidemioloģiskās drošības 
nosacījumus, pirmsskolas izglītības 
iestādes kopā ar pašvaldībām var 
lemt, kā šajā mācību gadā organizēt 
piecus līdz sešus gadus vecu bērnu 
apmācību – klātienē vai attālināti.
Ievērojot noteiktos fiziskās distan-
cēšanās un epidemioloģiskās dro-
šības pasākumus, ir atļautas klātie-
nes konsultācijas, lai sagatavotos 
valsts pārbaudījumiem vai profe-
sionālās kvalifikācijas eksāmeniem. 
Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie 
eksāmeni ir atcelti, arī viņiem kon-
sultācijas klātienē ir atļautas.
Par mācību procesa norisi militāra-

jās izglītības iestādēs lēmumu pie-
ņem aizsardzības ministrs, savukārt 
iekšlietu sistēmas izglītības iestā-
dēs to pieņem iekšlietu ministrs.
Klātienē drīkst notikt arī organizēti 
bezkontakta sporta treniņi vai no-
darbības, ievērojot šādus nosacīju-
mus:
• vienā treniņgrupā vienlaikus pul-

cējas ne vairāk kā 25 personas;
• treniņa laiks iekštelpās ir trīs 

stundas, ārtelpās laiks ir neiero-
bežots;

• nodarbību vada sertificēts trene-
ris;

• tiek ievērota savstarpēja divu 
metru distance;

• fiziski nepārklājas dažādu tre-
niņgrupu plūsmas;

• treniņā neiesaistās bērni, kas jau-
nāki par septiņiem gadiem;

• jāievēro sporta norises vietas 
pārvaldnieka un trenera norādī-
jumi;

• jāievēro citi fiziskās distancēša-
nās un epidemioloģiskās drošības 
pasākumi, kas tiks izstrādāti sa-
darbībā ar Veselības ministriju.

Pasākumi un pulcēšanās
Ja iespējams nodrošināt savstar-
pējo divu metru distanci un pārējos 
epidemiologu noteiktos drošības 
noteikumus, ir atļauta pulcēšanās 
iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvē-
kiem organizētos publiskos un pri-
vātos pasākumos, kā arī sapulcēs, 
gājienos un piketos. Tāpat ir atļauta 
organizēta reliģisko darbību veikša-
na. Arī privātos pasākumos mājās 
ir jāņem vērā dzīvokļa platība, lai 
nepārsniegtu cilvēku skaitu, kas 
atbilst epidemiologu norādījumiem.
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Kopš šāgada aprīļa Inčukalna novada 
pašvaldība kopā ar Inčukalna Tautas 
namu realizē jaunu videostāstu pro-
jektu ar nosaukumu „Inčukalna novada 
tuvplāni”. Līdz šim brīdim iedzīvotā-
jiem ir bijusi iespēja aplūkot jau divus 
videostāstus, kuros apkopotas gan ak-
tualitātes par svarīgiem notikumiem 
Inčukalna novadā, gan vērtīgas sarunas 
ar mūsu pašu cilvēkiem. Katrā no nā-
kamajiem tuvplāniem atskatīsimies uz 
vēsturiski aktuāliem notikumiem, kas 
saistīti ar Inčukalna novadu. „Inču-
kalna novada tuvplānu” videomateriāli 
ir skatāmi pašvaldības tīmekļvietnē  
www.incukalns.lv sadaļā „Jaunākie vi-
deo” un sociālā tīkla „Facebook” kontā –  
www.facebook.com/incukalnanovads. 

Projekta „Inčukalna novada tuvplāni” 
komanda aicina ikvienu interesentu 
uzdod jautājumus, gan arī pieteikt 
sev interesējošas tēmas, tās sūtot 
uz e-pasta adresi jautajumi@incu-
kalns.lv. Šajā izdevuma „Novada 
Vēstis” numurā publicētas Inčukalna 
novada domes priekšsēdētāja Aivara 
Nalivaiko sniegtās atbildes uz iedzī-
votāju uzdotajiem jautājumiem, kurus 
esam saņēmuši līdz šim.

Kādi ir šobrīd nozīmīgākie
pašvaldības projekti un plāno-
tie remontdarbi?
Kā pirmo projektu Inčukalnā vēlētos 
minēt Cīruļu ielas labiekārtošanas 
darbus. Ņemot vērā šo darbu pietie-
kami sarežģītos trīspusējos līgumu 
nosacījumus, nepieciešamību mainīt 
elektrolīnijas visas ielas garumā, ko 
veic AS „Sadales tīkls”, un Covid-19 
radītos apstākļus, projekta realizācija 
ir ieilgusi. Pašvaldība dara visu iespē-
jamo, lai jau tuvākajā laikā atrisinātu 
šīs problēmas un noslēgtu projektu. 
Otrs nozīmīgs projekts Inčukalnā, 
kurš iesākts jau pērn, ir notekūdeņu 
savākšanas sistēmas izbūve apdzī-
votajā privātmāju rajonā aiz dzelzce-
ļa. Šī projekta ietvaros jau tuvākajā 
laikā ir paredzēts uzsākt ceļu asfalta 
seguma jaunas virskārtas izbūves 
darbus. 
Iedzīvotājiem būtu svarīgi uzzināt arī 
par plānotajiem darbiem, kas saistīti 
ar ceļu sakārtošanu novada teritori-
jā. Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par 
apliecinājuma karšu izgatavošanu as-
falta seguma virskārtas atjaunošanai 
Plānupes ielas, Miera ielas, Nākotnes 
ielas posmos Inčukalnā, neliela pos-
ma asfalta seguma virskārtas atjau-
nošanai Gaujaslīču ielā Gaujas cie-

Jauns videostāstu projekts – „Inčukalna novada tuvplāni”

Noris remontdarbi Cīruļu ielā, Inčukalnā. Inčukalna novada svētki kustībā 2019. gada vasarā, šogad līdz svētkiem vēl jāpacie-
šas.

Kadrs no pirmā videostāsta projektā „Inčukalna novada tuvplāni".

Izsakām pateicību Inčukalna pagasta iedzīvotāju padomei un  īpaši Ligitai Šteinai un 
Nikam Ozolam, kuri sniedz savu ieguldījumu, veidojot mūsu novadu skaistāku.

matā. Bruģa segumu atjaunošana un 
paplašināšana no 1 līdz 1,5 metriem 
paredzēta arī Inčukalnā, Atmodas ielā 
posmā līdz Zvaigžņu ielai. Savukārt 
Vangažos paredzēta bruģa seguma 
atjaunošana Siguldas ielas gājēju 
ietvei. Šogad esam iecerējuši atjau-
not ceļa segumu un uzstādīt drošas 
margas gājēju tiltiņam Vangažos, kurš 
atrodas netālu no „Vangažu namsaim-
nieka” ēkas. 

Vai šogad notiks 
Inčukalna novada svētki? 
Bija plānots, ka novada svētki norisi-
nāsies 21. jūnijā, bet šābrīža situācija 
dzīvē mums ieviesusi negaidītus ap-
stākļus. Protams, ka šovasar 21. jū-
nijā novada svētki nevarēs notikt 
ārkārtas situācijas dēļ, taču pašlaik 
vajag atcerēties, ka šis ir piektais 
gads, kad gatavojamies rīkot svētkus. 

Kopš rudens tika strādāts pie svētku 
programmas, tika aizrunāti mūziķi, 
kā arī, kā jau līdz šim svētkos, tika 
gatavoti dažādi jaunumi. Pašlaik šo 
sagatavoto programmu esam nolikuši 
malā, jo cilvēkus nedrīkstam pulcināt, 
taču pilnībā no piekto novada svētku 
rīkošanas mēs neatsakāmies. Pašlaik 
šo vēlmi īstenot svētkus esam pārli-
kuši uz augustu, varbūt septembri. 
Jāskatās divas lietas. Pirmkārt, kāda 
būs situācija ar Covid-19 un apstāk-
ļi valstī, otrkārt, ja arī cilvēkiem būs 
atļauts pulcēties, vai viņi morāli tam 
būs gatavi. To visu mēs vērtēsim, jo 
nevēlamies rīkot svētkus tikai ķeksī-
ša pēc. Mēs gribam rīkot šos svētkus 
mūsu cilvēkiem, jo viņi tos ir pelnījuši. 

Ko Jūs vēlētos piebilst?
Izmantojot izdevību, vēlos aicināt ie-
dzīvotājus sakārtot savu apkārtējo 

vidi. Dzīvojam novada teritorijā, kur 
privātais sektors cieši saplūst kopā ar 
daudzdzīvokļu mājām. Privātajā sek-
torā dzīvojošos iedzīvotājus aicinātu 
novērtēt savu teritoriju un atrast lai-
ku un iespējas to sakārtot. Kā arī var-
būt ir iespēja papildināt to ar kādiem 
vides elementiem, krāšņumkokiem, 
puķēm. Uzturam savu vidi kārtīgu, jo 
tā ir mūsu seja, mūsu novads. Katru 
gadu arī no savas puses mēģinām 
padarīt novadu krāšņāku, uzlabojot 
un sakārtojot vidi, un vēlamies, lai 
arī iedzīvotāji iesaistās palīdzot un 

atbalstot. Vēl vēlētos lūgt iedzīvotā-
jus nebūt vienaldzīgiem pret kaimiņos 
dzīvojošajiem vientuļajiem pensionā-
riem šajā vīrusa laikā. Ja redzam, ka 
kaimiņos dzīvojošajam ir vajadzīga 
palīdzība un viņš pats neiet to lūgt, 
tad aicinu par to ziņot Inčukalna no-
vada Sociālajam dienestam, jo esam 
gatavi uzklausīt, izvērtēt un sniegt 
palīdzību. 

Informāciju apkopoja 
Mārtiņš Pozņaks, n   

sabiedrisko attiecību speciālists

Nacionālais veselības dienests (NVD) 
informē, ka, sākot ar 20. maiju, pie-
ejami gandrīz visi valsts apmaksā-
tie plānveida ambulatorie veselības 
aprūpes pakalpojumi. Vēl pagaidām 
ierobežojumi saglabāti plānveida sta-
cionāro pakalpojumu jomā un dienas 
stacionārā nav pieejamas plānveida 
operācijas, kas tiek veiktas, izmanto-
jot vispārējo anestēziju (endotraheā-
lo anestēziju vai laringeālo masku). 

Vienlaikus ārstniecības iestādēs tiek 

saglabātas stingras epidemioloģis-
kās drošības prasības, savukārt ie-
dzīvotājiem pirms došanās pie ārsta 
vai uz izmeklējumu joprojām spēkā 
iepriekšējā kārtība – iepriekš jāsa-
zinās un jāvienojas par vizītes laiku 
un bez iepriekšēja pieraksta doties 
nedrīkst. Noteikts, ka pirms plānvei-
da operācijām vai invazīvajām mani-
pulācijām ārstējošais ārsts pacientu 
nosūta Covid-19 testa veikšanai un 
manipulācija tiek veikta tikai negatī-
va testa rezultāta gadījumā.

No 20. maija stacionārajā veselības 
aprūpē papildus jau iepriekš nodro-
šinātajiem pakalpojumiem (onko-
loģiskās, dzīvību glābjošās, kā arī 
tādas operācijas, kuru atcelšanas 
rezultātā var iestāties invaliditāte) 
pieejama:
• izgulējumu, tai skaitā komplicētu 

ar osteomielītu un ilgstoši ne-
dzīstošu, hronisku ādas, mīksto 
audu čūlu mikroķirurģiska ārstē-
šana;

• acu operācijas, kas bez ķirurģis-

kas iejaukšanās draud ar aklumu, 
ja nepieciešama stacionāra ārstē-
šana;

• invazīva ārstēšana pacientiem ar 
sirds ritma traucējumiem;

• kohleārā implantācija;
• orgānu transplantācija;
• locītavu endoprotezēšana.
NVD aicina pacientus kopā ar ģi-
menes ārstu vai ārstējošo ārstu 
izvērtēt, kādi veselības aprūpes 
pakalpojumi šobrīd ir nepiecieša-
mi un nav atliekami, īpaši būtiski 

tas ir personām, kuras vecākas par  
60 gadiem un personām ar novājinā-
tu imunitāti, kurām Covid-19 infek-
cija var izraisīt smagas sekas.
Ja veselības stāvoklis pasliktinās, 
jāsazinās ar savu ģimenes vai ārstē-
jošo ārstu, lai lemtu par turpmāko 
rīcību, savukārt dzīvībai kritiskā 
situācijā jāzvana Neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības dienestam pa 
tālruni 113.

Nacionālais veselības dienests

Atjaunota lielākā daļa valsts apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu 
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Ārkārtējā situācija valstī tiek pagarināta līdz 9. jūnijam; samazināti ierobežojumi vairākās jomās 

Pasākumos, kuros apmeklētājs pie-
dalās, atrodoties vieglajā transport- 
līdzeklī, netiek piemērots noteiktais 
cilvēku skaita ierobežojums.
Pasākumu norises ilgums ārtelpās 
nav ierobežots, taču iekštelpās tas 
nedrīkst pārsniegt trīs stundas. Or-
ganizatoram ir jānodrošina arī iero-
bežojumu ievērošana un dezinfekci-
jas līdzekļu pieejamība.
Kultūras, izklaides, sporta un citu at-
pūtas vietu darba laiks ir pagarināts 
no plkst. 7.00 un līdz 24.00.

Netiek atļauti publiskie un privātie 
sporta pasākumi, kas rīkoti saskaņā 
ar Publisku izklaides un svētku pasā-
kumu drošības likumu.
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs var apstiprināt 
pasākumus sociālās un fiziskās dis-
tancēšanās nodrošināšanai, kas jāie-
vēro, organizējot sapulces, gājienus 
un piketus. Savukārt kultūras minis-
tram ir tiesības reglamentēt kārtī-
bu, kādā kultūras institūciju darbībā 
ievērojamas fiziskās distancēšanās 
un dezinficēšanas prasības kultūras 
institūcijās, piemēram, bibliotēkās, 

muzejos u. c. vietās. Atgādinām: ne-
ievērojot divu metru distanci, vien-
laicīgi pulcēties publiskās iekštelpās 
un ārtelpās joprojām drīkst ne vairāk 
kā divas personas vai arī personas, 
kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā, 
vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, 
ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā, 
vai arī personas, kuras veic darba vai 
dienesta pienākumus.

Tirdzniecības centri
Turpmāk brīvdienās un svētku die-
nās tirdzniecības centros strādās visi 
veikali. Ir atcelts ierobežojums, ka 

tirdzniecības centros darbojas tikai 
pārtikas veikali, preses tirdzniecības 
vietas, aptiekas, vakcinācijas kabi-
neti, optikas veikali, dzīvnieku barī-
bas veikali, ķīmiskās tīrītavas, higiē-
nas un saimniecības preču veikali, kā 
arī būvniecības un dārzkopības preču 
veikali.

Transports
Satiksmes ministrijai ir jāsagatavo 
satiksmes ministra apstiprināti pa-
sākumi, lai nodrošinātu epidemio-
loģiski drošu sabiedriskā transpor-
ta izmantošanu, tostarp paredzot 

pienākumu sabiedriskajā transportā 
valkāt mutes un deguna aizsegu.

Tūrisms
Pēc 12. maija tiek atļauts organizēt 
tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. 14 dienu 
pašizolācija dzīvesvietā neattiecas 
uz Latvijas valstspiederīgajiem un 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī 
ārzemniekiem, kuri pēdējo 14 dienu 
laikā nav apmeklējuši valstis, kas nav 
Latvija, Lietuva vai Igaunija.

Stratēģiskās komunikācijas 
koordinācijas departaments

4 Sākums 3. lpp. 

Valsts vides dienests (VVD) turpina 
sekmīgi īstenot Inčukalna sērskābā 
gudrona dīķu sanācijas projektu – pa-
beigti Ziemeļu dīķa sanācijas darbi. 

Īstenojot Ziemeļu dīķa sanāciju, pa-
veikti šādi darbi:
• veikta sērskābā gudrona atklātās 

tilpnes piesārņotās grunts ekska-
vēšana un utilizācija AS „BAO” 
kompleksā un SIA „Schwenk Lat-
vija” rūpnīcā – kopumā 7265 m3;

• veikta dolomīta šķembu iestrāde 
teritorijā – kopumā 26 800 m2;

• izveidots rekultivācijas reljefs ar 
vertikālu un horizontālu ūdens- 
necaurlaidīgu aizsargbarjeru un 
virszemes ūdens novadīšanas 
sistēmu;

• izmantojot reversās osmozes 
tehnoloģiju, atsūknēts un attīrīts 
piesārņotais pazemes ūdens – 
kopumā 108 016 m3.

Visu sanācijas darbu laikā Ziemeļu 
dīķa teritorijā atbilstoši izstrādā-
tajai vides monitoringa program-
mai veikts regulārs vides kvalitātes 
monitorings. Pabeidzot sanācijas 
darbus, sakārtota Ziemeļu dīķa te-
ritorija un veikta tās apzaļumošana. 
Lai nodrošinātu nepārtrauktu vides 
kvalitātes uzraudzību pēc darbu 
noslēgšanās, izveidota pēcsanā-
cijas monitoringa sistēma. Ņemot 
vērā ārkārtas situāciju valstī, pla-
šāka sabiedrība klātienē iepazī-
ties ar Ziemeļu sērskābā gudrona 
dīķa sanācijas rezultātiem varēs  
2020. gada nogalē.
VVD ģenerāldirektores vietniece 
Aina Stašāne: „Pabeidzot Zieme-
ļu sērskābā gudrona dīķa sanāciju, 
esam ne tikai attīrījuši šo teritoriju 
no bīstamiem atkritumiem, bet arī 
novērsuši piesārņojuma turpmāku 
izplatīšanos. Tomēr, lai paveiktais 
darbs un sasniegtie rezultāti sagla-
bātos ilgtermiņā, aicinām iedzīvotā-
jus ievērot šīs teritorijas eksplua-
tācijas nosacījumus – nestaigāt, 
līdz izveidojies dabīgais apaugums, 
nemest atkritumus, nebojāt teritori-
jas infrastruktūru, tajā skaitā moni-
toringa urbumus (neveikt rakšanas 
darbus, nepārvietoties ar mehānis-
kiem transportlīdzekļiem vai jebkā-
das citas ietekmes rezultātā neradīt 
noslīdējumus vai citus rekultivācijas 
seguma bojājumus). Latvijā izsludi-

nātā ārkārtējā situācija nav ietek-
mējusi projekta īstenošanu, šobrīd 
aktīvi turpinās darbs pie Dienvidu 
dīķa sanācijas – kopumā projekts 
tiek īstenots saskaņā ar plānoto 
darbu grafiku, atsevišķās aktivitā-
tēs apsteidzot laika grafiku.”
Inčukalna novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Nalivaiko: „Pabeigtie 
Ziemeļu sērskābā gudrona dīķa te-
ritorijas sakārtošanas darbi ir no-
zīmīgs ieguvums Inčukalna novada 
iedzīvotājiem un apkārtējai videi. 
Ņemot vērā Inčukalna gudrona dīķu 
attīrīšanas projekta virzību pēdē-
jos gados, atzinīgi vērtējam Valsts 
vides dienesta un pilnsabiedrības 
„Inčukalns eko” paveikto darbu šajā 
objektā. Ceram, ka tikpat veiksmīgi, 
iekļaujoties plānotajos termiņos, iz-
dosies sakārtot arī Dienvidu sērskā-
bā gudrona dīķi.”
PS „Inčukalns eko” valdes priekšsē-
dētājs Andrejs Laškovs: „Inčukalna 
gudrona krātuves Ziemeļu dīķis ir 
viens no līdz šim vērienīgākajiem un 
tehniski sarežģītākajiem vides sa-
nācijas projektiem Baltijā. Ir iegul-
dīts milzīgs darbs, lai attīrītu terito-
riju no smilts un gudrona maisījuma, 
tomēr lielākais izaicinājums bija 
nepieļaut ar gudrona atkritumpro-
duktiem piesārņoto pazemes ūdeņu 
tālāku izplatīšanos Gaujas virzienā. 
Lai to panāktu, tika izbūvēta teh-
niski komplicēta pazemes ūdeņu 
sanācijas sistēma, pa kuru izsūknēti 
un nogādāti attīrīšanai vairāk nekā 
100 tūkstoši kubikmetru piesārņotā 
ūdens – tas ir apjoms, ko diennaktī 
patērē visas Rīgas iedzīvotāji. Lai 
norobežotu Ziemeļu dīķi no apkār-
tējās vides, pa perimetru ir izbūvē-
ta teju puskilometru gara rievsiena 
un veikta teritoriju pārklāšana ar 
rekultivācijas pārsegu, droši noslē-
dzot teritoriju no apkārtējās vides 
ietekmes.”
SIA „Geo Consultants” valdes locek-
lis Jānis Ābeltiņš: „Esam gandarīti, 
ka Ziemeļu dīķī visi līgumā paredzē-
tie sanācijas un būvniecības darbi ir 
pabeigti un ir veikti vides stāvokļa 
uzlabojumi gan ar tehnoloģiskiem 
risinājumiem, gan arī ainaviski. Līdz 
ar to viena no piesārņotākajām Lat-
vijas vietām šobrīd ir būtiski uzlabo-
ta un [„nodota”] atpakaļ dabai.”
Projekta ietvaros turpinās sanācijas 
darbi Inčukalna Dienvidu sērskābā 

Turpinās Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācija – pabeigti darbi Ziemeļu dīķī

gudrona dīķī. Tajā no sērskābā gud-
rona ir pilnībā atbrīvota dīķa rietu-
mu daļa (ar dambi Dienvidu dīķis ir 
sadalīts divās daļās), savukārt aus-
trumu daļā šobrīd notiek pamatnes 
paraugošana, lai noteiktu, vai ir sa-
sniegta dīķa pamatne un nav jātur-
pina gudrona rakšana. Dienvidu dīķa 
rietumu daļā intensīvi norit pamat-
nes homogenizācija un neitralizāci-
ja, kas secīgi ir nākamā darbība pēc 
sērskābā gudrona izrakšanas. Kopu-
mā darbi Dienvidu dīķī par vairākiem 
mēnešiem apsteidz iepriekš plānoto 
laika grafiku. Vienlaikus turpinās 

izraktā sērskābā gudrona sagatavo-
šana sekundārajā kurināmajā un tā 
nogādāšana uz SIA „Schwenk Lat-
vija” ražotni Brocēnos. Šos darbus 
plānots pabeigt līdz šī gada beigām. 
Visus darbus Dienvidu dīķī pare-
dzēts pabeigt līdz 2021. gada feb-
ruārim. Līdz darbu pabeigšanai tiks 
veikts nepārtraukts virszemes, pa-
zemes ūdeņu un gaisa monitorings.
PS „Inčukalns eko” (uzņēmējs) ar 
Valsts vides dienestu (pasūtītājs) 
2018. gada 1. februārī noslēdza lī-
gumu „Vēsturiski piesārņotās vietas 
„Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” 

projektēšana un sanācijas darbi” 
(Nr. VVD/CS/2018/10/ERAF). Līgu-
ma priekšmets ir Inčukalna Dienvidu 
un Ziemeļu sērskābā gudrona dīķa 
sanācijas darbi, kas veikti projekta 
„Vēsturiski piesārņoto vietu „Inču-
kalna sērskābā gudrona dīķi” sanā-
cija, II posms” (Nr. 5.6.3./17/I/001) 
ietvaros. Inženiertehnisko uzraudzī-
bu saskaņā ar 2018. gada 1. februārī 
noslēgto līgumu veic SIA „Geo Con-
sultants”.

Kristīne Kļaveniece, n  
Valsts vides dienesta

sabiedrisko attiecību vadītāja
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Aprīļa izskaņā Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvalde piešķīra pateicību 
AS „Pasažieru vilciens” darbiniekiem 
Dmitrijam Vostokovam un Aleksan-
dram Meriņam par nesavtīgu rīcību 
un Inčukalna novadā bezvēsts prom-
būtnē esoša zēna atrašanu.

Šā gada 8. martā ap plkst. 18.45 
Valsts policijas Rīgas reģiona pār-
valdes Siguldas iecirknī tika sa-
ņemta informācija, ka Inčukalna 
pagasta Egļupē bez vēsts pazudis 
astoņgadīgs puika, kuram ir veselī-
bas problēmas un kurš var neorien-
tēties apkārtējā vidē. Puika prom no 
mājām bija devies bez apģērba un 
apaviem. Ņemot vērā šos nestan-
darta apstākļus, bija nepieciešams 
reaģēt ātri un darīt visu nepiecieša-

mo, lai zēns tiktu atrasts pēc iespē-
jas ātrāk. Meklēšanas darbos tika 
iesaistīti Valsts policijas darbinieki, 
kinologs ar suni, Speciālā uzdevuma 
bataljons, tika apzinātas vietējās 
Zemessardzes brigādes, meklēša-
nas darbos gatavojās piedalīties 
Nacionālie bruņotie spēki ar heli-
kopteru un termoskeneri. Iesaistījās 
arī daudz iedzīvotāju, kuri pārzina 
tuvāko apkārtni.
Meklēšanu apgrūtināja fakts, ka 
laukā bija tumšs, pārmeklējamā 
teritorija sastāvēja no privātajiem 
sektoriem, kas ir nožogoti cits no 
cita, un ciemu no visām pusēm ie-
skauj mežs, kā arī blakus atrodas 
dzelzceļš. Tika veikti plaši meklēša-
nas darbi, pārmeklējot katru mazā-
ko stūrīti.

Tajā pašā dienā ap plkst. 22.20 AS 
„Pasažieru vilciens” vilciena mašī-
nists Dmitrijs Vostokovs, kurš de-
vās maršrutā Rīga–Valmiera, veica 
ekstremālu bremzēšanu, jo blakus 
dzelzceļa sliedēm pamanīja guļam 
mazu zēnu, par to tika ziņots VAS 
„Latvijas dzelzceļš” dispečeram. 
Mašīnista palīgs Aleksandrs Meriņš 
uzreiz devās pie zēna un apsedza 
viņu ar savām drēbēm, jo puika bija 
bez apģērba un apaviem, un tika sa-
gaidīti policijas darbinieki.

Valsts policija n  

Pašvaldības vārdā izsakām pateicību 
ikvienam iedzīvotājam, atbildīgo die-
nestu darbiniekiem un citām personām 
par iesaistīšanos meklēšanas darbos. 

Vilciena mašīnists un viņa palīgs saņem 
policijas pateicību par Inčukalna novadā 
pazuduša zēna atrašanu
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10. maija rītā Vangažu Kultūras nama 
teātra pulciņa „Pigoriņi” meitenes sū-
tīja videosveicienu Mātes dienā ar la-
biem, izjustiem un sirsnīgiem vārdiem 
par māti.

„Tu biji pirmais cilvēks, kam es uz-
smaidīju, un tu dzirdēji pirmo manis 
pateikto vārdu.” „Pirmo taurenīti man 
parādīji tu.” „Tavā vadībā es spēru 
pirmos soļus.” „Tu vienmēr zināji, ku-
rus vārdus teikt un kurus noklusēt, 
lai es tūlīt justos labāk.” „Paldies, ka 

vienmēr esmu varējusi justies mīlēta, 
būt siltumā un patvērumā.” Ikviens 
no mums var sacīt šos zelta vārdus: 
„Es gribētu saukt pa visu pasauli – 
mana mamma ir vislabākā!” 
Mūsu sveiciena muzikālo nofor-
mējumu izveidoja bērnu ansambļa 
„Pumpuriņi” vadītāja Līga Vasiļjeva 
un iedziedāja Līva Ozola.

Evija Ozola, n  
Vangažu Kultūras nama 

Mākslinieciskās daļas vadītāja

Sveiciens Māmiņdienā!

Pateicoties Eiropas Savienības Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai līdzfinansējumam, Vangažu 
Kultūras nama pašdarbības kolektīvu 
vajadzībām tiks iegādāts tiem nepie-
ciešamais aprīkojums – pārvietojams 
kompozītmateriāla grīdas segums un 
pārvietojami spoguļi.

Vangažu Kultūras namā darbojas  
12 pašdarbības kolektīvi – vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Augšup”, 
estrādes deju grupa „Ciprese”, da-
žādi ukraiņu, baltkrievu, krievu an-
sambļi, kā arī bērnu vokālās un deju 
grupas. Lai šie kolektīvi varētu dar-
boties ar pilnu atdevi, sasniegt labus 
rezultātus, ir nepieciešami atbilstoši 
apstākļi. Līdz šim galvenā problēma 
bija nepiemērotais grīdas segums uz 
skatuves, uz kura pārvietojoties vai 
dejojot dalībniekiem slīd kājas. Tā-
dējādi ievērojami palielinās traumu 
risks. Lai to novērstu, grīda un apavi 
tiek apstrādāti ar neatbilstošiem lī-
dzekļiem, kas nav ilgtermiņa risinā-
jums, kā arī ievērojami paātrina grī-
das seguma nolietošanos. Līdz šim 
uzstāšanās reizēs, lai demonstrētu 
labāko sniegumu un nebaidītos gūt 
traumas, piemērots grīdas segums 
tika nomāts. Tie ir regulāri papildu iz-
devumi, un atbilstošs segums ir tikai 
uzstāšanās reizēs, nerisinot problē-
mu mēģinājumu laikā.
Tādēļ pašdarbību kolektīvu vajadzī-

bām tiks iegādāts abpusēji lietojams 
10 x 10 metru liels un 1,7 milimetrus 
biezs matēts kompozītmateriāla grī-
das segums, kas piemērots klasiska-
jai un modernajai dejai, stepam, fla-
menko vai aktierspēlei. Tas lietojams 
arī kā aizsargājošs grīdas segums 
jutīgiem grīdas materiāliem, ilgstošai 
vai pastāvīgai lietošanai.
Lai uzlabotu amatierkolektīvu, jo 
īpaši deju kolektīvu, mēģinājumu 
procesu, tiks iegādāti arī četri pārvie-
tojamie spoguļi. Patlaban Vangažu 
Kultūras namā mēģinājumu telpās 
nav spoguļu, kā arī nav iespējas uz-
stādīt stacionārus sienas spoguļus, 
taču dejotājiem mācību procesā ir 
ļoti nepieciešams redzēt sevi un sa-
vas kļūdas. Tāpēc piemērotākais risi-
nājums ir pārvietojami spoguļi, kurus 
pēc nepieciešamības būs iespējams 
izmantot nodarbību procesā.
Īstenojot šo projektu, tiek sniegts arī 
ieguldījums Rīgas rajonu Lauku at-
tīstības biedrības darbības teritorijā, 
panākot, ka vienmērīgi pa visu teri-
toriju tiek apmierinātas cilvēku va-
jadzības, tiek nodrošināts galvenais 
mērķis – daudzveidīgu sabiedrisko 
aktivitāšu pieejamība un attīstība.
Projektu 90% apmērā līdzfinansē 
Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonds lauku attīstī-
bai. Projekta kopējās izmaksas ir  
3315,00 eiro, no kuriem publiskais 
līdzfinansējums ir 2983,50 eiro.

Vangažu Kultūras nama pašdarbības 
kolektīvu vajadzībām iegādāsies 
nepieciešamo aprīkojumu

Inčukalnā Baltā galdauta svētkus par 
godu Latvijas Republikas neatkarības 
atjaunošanas dienai Inčukalna Tautas 
nams gatavojās svinēt jau piekto reizi. 
Šogad tā bija Latvijai tik svarīgo vēstu-
risko notikumu trīsdesmitgade. Bijām 
iecerējuši tos nosvinēt ar Inčukalna 
mākslinieku kopu un Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolu kā mākslas 
svētkus.

Paldies skolotājai Jolantai Brečai 
par iniciatīvu atjaunot sajūtu taku 
Aleksandra parkā un kādu no skolēnu 
darbiem pārnest lielformātā uz ne-
cilās šķūnīša sienas pie bērnu rota-
ļu laukuma. To bija paredzēts veikt 
kopā ar audzēkņiem, bet dzīve kopā 
ar Covid-19 ir ieviesusi savas korek-
cijas. Skolotāja šo projektu veiksmī-
gi turpina – jau tagad ir krāsaini un 
skaisti. Paldies! 
Bet Inčukalna Mākslas dienas notika, 
šoreiz virtuālajā vidē – novada māk-
slinieki Dace Saulīte, Dace Visnola, 
Pauls Putniņš, Ieva Kalniņa, Valija 
Balode, Jolanta Bodniece, Aija Ausē-
ja-Rudzīte, Jānis Purcens, Andis Gūt-
manis, Rita Bormane, Zigurds Bor-
manis, Inguna Linde, Vita Oša, Rasma 
Šube un Inčukalna novada Mūzikas 

Baltā galdauta svētki Inčukalnā svinēti virtuālajā vidē

un mākslas skolas pedagogi un au-
dzēkņi sociālajos tīklos „Facebook” 
un „Youtube” ar saviem darbiem ie-
priecināja ikvienu mākslas mīļotāju. 
Ceram, ka jau drīz 2020. gada Inču-
kalna Mākslas dienu izstādi varēsim 
apskatīt mūsu tautas namā. Tāpat 
ļoti gribas satikt mūsu tautas nama 
draugus. Prieks, ka visi esam attāli-
nāti strādājuši. Top jauni tērpi dejo-
tājiem. Gribu uzteikt deju kolektīva 
„Runči un kaķes” čaklās sievas Maiju 
un Lindu – puse Piebalgas sievu ce-
puru jau ir izšūtas.

Esam uzsākuši jaunu projektu – 
„Inčukalna novada tuvplāni”, kurā 
atspoguļojam novada aktualitātes, 
tiekamies ar mūsu novadniekiem un 
atskatāmies uz vēstures lappusēm, 
kas saistītas ar Inčukalnu. Tas ir ie-
spējams ar Jāņa Hasnera tehnisko 
atbalstu un Ģirta Sila profesionāla-
jām iemaņām. Ļoti ceram šo darbu 
turpināt arī nākotnē. 
Lai notiek viss labais!

Inga Freimane, n  
Inčukalna Tautas nama vadītāja
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Reiz bija skola, pilna skolēnu, trok-
šņa un dzīvesprieka. Skola un skolēni 
bija sava likumīgā pavasara brīvlaika 
gaidās, kam bija jāsākas 16. martā. 
Jocīgais stāsts mums Latvijā aizsākās 
12. marta pēcpusdienā, kad paši neticē-
jām savām ausīm: no 13. marta sākas 
pavisam cita dzīve – kopā ar „vilku” 
jeb nejauko vīrusu. Līdzīgi kā kazlēni 
baidās no sava dabiskā ienaidnieka, 
jutām, ka gaisu piepilda bailes. Bailes 
par saviem tuvajiem, bailes par to, kā 
iztiksim, bailes no nezināmā, no tā, kā 
tas viss varētu beigties vai nebeigties. 
Noteikti nedomājām, ka šāda dzīve tur-
pināsies tik ilgi, ka apradīsim ar domu –  
jāsadzīvo ar „vilku”, jāprot no tā izvairī-
ties un nelaist sev klāt.

Inčukalna pamatskolas skolotājiem un 
skolēniem ir veicies ar to, ka mūs sav-
laicīgi un prātīgi vada, virza un pamāca 
mūsu skolas administrācija. Skolēnu 
brīvlaika nedēļā, kamēr vēl valstī tikai 
tapa priekšlikumi, rīkojumi un ieteiku-
mi, skolas darbiniekiem tika izstrādā-
tas pamācības un rīkojumi attālinātai 
mācību nodrošināšanai. Ik dienas klau-
soties Izglītības un zinātnes ministri-
jas (IZM) rīkotās tiešsaistes preses 
konferences, mūsu skolas vadība vieg-
li piemērojās ārkārtas situācijai valstī, 
izstrādājot mūsu darba modeli. 
Sakarā ar to, ka jau gandrīz veselu gadu 
skolā realizējam „Erasmus+” (līguma 
numurs 2019-1-LV01-KA101-060156) 
projektu „Soli pa solim”, kas ir sais-
tīts ar informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijām (IKT) un radošumu, jau 
no 2019. gada novembra skolā esam 
vairākkārt mācījušies jaunu aplikāciju, 
programmu, metožu pielietojumu mā-
cību stundās. Šobrīd varam pielietot 
„Erasmus+” kursos gūtās iemaņas, 
realizējot attālināto mācīšanu. 
Tomēr stāsts nav tik pozitīvs un sau-
lains jau no paša sākuma. Taisnība ir 
tā, ka pirmās divas nedēļas bija sa-
režģītas gan skolotājiem, gan vecā-

kiem, gan bērniem. Daudziem bērniem 
pirmajā nedēļā vēl likās, ka turpinās 
pavasara brīvlaiks, nebija īstas sa-
prašanas, kā organizēt laiku, kamēr 
skolotāji mēģināja strādāt pēc jau pie-
rastā mācību stundu saraksta, gaidot 
darbus no bērniem paredzēto stundu 
laikā. 
Pateicoties „LMT” un „Bitei”, visiem 
skolas skolēniem mājās ir vismaz plan-
šete, kuru vajadzēja apgūt, arī sava te-
lefona funkcijas bērniem bija jāapgūst 
pilnīgāk, jo līdz šim telefons pārsvarā 
tika izmantots spēlēm vai lai skatītos 
video. Atklājums no skolotāju puses 
jau pirmajās nedēļās – visu bērnu pras-
mes IKT nav vajadzīgajā augstajā līme-
nī, sākumā bija grūtības pat „E-klases” 
izmantošanā, attēlu sūtīšanā, „Word” 
dokumentu pievienošanā un citās it kā 
elementārās lietās. Soli pa solim esam 
mācījuši bērnus plašāk izmantot tehni-
ku, un soli pa solim ir jāturpina mācīt 
bērniem saprast izlasīto. Lielākā daļa 
skolotāju secina, ka bērnu lasītpras-
me ir galvenais klupšanas akmens. 
Nav pacietības izlasīt divas reizes, nav 
prasmes izmantot skolotāja atsūtīto 
materiālu, jo, kā zinām, bērni pārsvarā 
ir pārstājuši lasīt grāmatas. Un rezul-
tātā ir kritusies viņu lasītprasme, ir ne-
liels vārdu krājums, kas traucē uztvert 
jēgu.
Pirmo nedēļu laikā skolas administrā-
cija veica skolēnu, vecāku un skolotāju 
aptaujas, lai secinātu, kas darba orga-
nizācijā būtu jāmaina, tika ņemti vērā 
arī vecāku ieteikumi. Ir jāsaka liels pal-
dies vecākiem, kas šajā neparastajā 
laikā iesaistās savu bērnu mācīšanās 
procesā, ieguldot savu laiku un pacie-
tību. Mēs, skolotāju saime, ļoti augstu 
novērtējam to, ka vecāki piedalās, ir 
saprotoši un atbalstoši – mūsu skolā 
neatrisināmu problēmu, kas saistītas 
ar attālināto mācību procesu, nav.
Komunicējot daudz arī ar skolēniem, 
secināts, ka daļai no viņiem šāda 
mācīšanās patīk – patīk būt netiešā 

kontaktā ar skolotāju, patīk strādāt 
savā mājas atmosfērā, drošībā, netālu 
no vecākiem, patīk kopā ar vecākiem 
pavadīt lielu daļu sava laika. Ir sko-
lēni, kuri ar lielu entuziasmu kopā ar 
vecākiem veic radošus uzdevumus un 
iepriecina skolotājus ar pārsteidzo-
ši jauku iznākumu. Diemžēl ir arī tādi 
skolēni, kuriem ir emocionāli smagi 
strādāt vieniem, kaut blakus vecā-
kiem, tomēr bez klasesbiedru un peda-
gogu tieša atbalsta. Skolotāji mēģina 
īpaši uzmundrināt un pamudināt viņus, 
lai sabiedrībā valdošais pārsvarā dep-
resīvais noskaņojums neienāk mūsu 
mājās.
Kā tas daudzreiz ir izskanējis šajā pe-
riodā – pedagogi attālinātajā procesā 
patērē darbam daudz vairāk laika, jo 
pārsvarā sanāk strādāt individuāli, 
pārbaudīt katru darbu un uzrakstīt 
katram atbildi, kā arī gatavot mate-
riālus stundām un nepārtraukti būt 
sasniedzamiem. Kaut arī esam lūguši 
bērniem iesūtīt darbus darba dienās 
darba laikā, „Whatsapp” skaņu ir ietei-
cams noņemt – ziņas nāk pat pāri pus-
naktij, kā arī sestdienās un svētdienās.
Galvenokārt izmantojam to, ko bērni ir 
mācējuši izmantot jau pirms šī attāli-
nāto mācību laika, – „E-klasi”, „Whats- 
app” –, bet izmantojam arī telefonkon-
ferences, audioierakstus, videoierak-
stus, videokonferences („Google Hang- 
out” vai „Zoom”), www.uzdevumi.lv, 
soma.lv, tiešsaistes testus („Kahoot”, 
„Quizizz”, „Socrative”), arī mācību grā-
matas mūsu skolā neviens nav atcēlis, 
tāpēc tiek liktas lietā arī tās.
Šis process ir savāds un samērā no-
gurdinošs visām iesaistītajām pusēm; 
ir „melnās dienas”, kad nākas no bēr-
niem dzirdēt komentārus: „Gribu labāk 
iet uz skolu! Tur vismaz varēja vien-
kārši atsēdēt stundas, bet tagad katrs 
skolotājs gaida visus darbus! Skolā 
mani lika mierā, jo mūsu klasē ir Jānis 
(Pēteris, Liene...), kas vienmēr visu zina 
labāk, bet tagad arī no manis prasa!” 

Gluži kā pasaka par vilku un daudzajiem kazlēniem

Savukārt skolotāja varētu domāt šādi: 
„Gribu atpakaļ uz skolu, jo nepatīk 
katru soli pierakstīt, esmu nogurusi no 
sēdēšanas, ir hroniski nogurušas acis, 
strādājot pie datora.” Visvairāk grūtību 
skolēniem, pēc viņu pašu domām, rada 
darbu apjoms. Tāpēc tika nolemts, ka 
darbus skolēniem uzdosim ilgākam 
laika periodam, vairs tik ļoti nepieturo-
ties pie stundu saraksta. 
IZM lēmums par eksāmenu atcel-
šanu pamatskolas beidzējiem tika 
pieņemts, balstoties uz skolotāju, 
vecāku, skolēnu aptaujām un spe-
ciālistu viedokļiem. Tas ir ļoti pareizs 
un pamatots lēmums – gan ņemot 
vērā ārkārtas situāciju, gan arī to, ka, 
augsti novērtējot Somijas izglītības 
sistēmu un raugoties reformu virzienā, 
esam sapratuši – eksāmeni, 9. klasi 
beidzot, nav vajadzīgi ne skolēniem 
(viņu vecākiem ne tik), ne skolotājiem. 
Iespējams, ka pastāv kāda trešā ie-
saistītā puse, kurai eksāmenu likšana 
liekas nepieciešamība. Mūsu skolas 
pedagogi jau 2016. gadā, iesaistoties 
„Erasmus+” projektā „Zaļais lietus-
sargs”, kura laikā iepazināmies ar 
Somijas izglītības sistēmu tuvplānā, 
saprata, kāpēc mums patīk Somijas 
skolas. Tās balstās uz savstarpēju 
uzticību. Valsts uzticas, ka skolotājs 
strādā pēc labākās sirdsapziņas, ka 

skolēns mācās pēc savām spējām, ka 
vecāki sadarbojas un palīdz. Pamat-
skolu pabeidzot, nav ar eksāmenu 
jāiedzen stresā bērni, lai saņemtu ci-
paru, kas patiesībā neko nenozīmē. Un 
šobrīd, kad mēģinām sadzīvot ar jau 
minēto „vilku”, vai būtu vajadzīgi pa-
pildu uztraukumi? Ko gan tas mainītu? 
Vai tas „vilku” mežā iedzītu?
Mūsu skolā nebūs vajadzīgas klātie-
nes konsultācijas, jo šogad pamatsko-
las beigu eksāmeni nenotiek un mūsu 
skolā mācības notiek tikai latviešu 
valodā, tāpēc savus absolventus daži 
no skolotājiem redzēs tikai svinīgajā 
pamatskolas beigšanas apliecības iz-
sniegšanā dienā, kad oficiāli devītajai 
klasei beidzas mācību gads, – izsnieg-
šana tiks organizēta, ievērojot valstī 
noteiktos ierobežojumus. Labi, ka 
9. klasē ir tikai 19 skolēni, tas nozīmē, 
ka pamāt ar roku un veiksmi tālākajā 
dzīvē novēlēt varēs arī pieci seši sko-
lotāji.
Klasiskā pasaka parasti beidzas labi. 
Mūsu stāsts arī tā beigsies – šībrīža 
dzīvesveids nebūs ilgstošs, tomēr tas 
pārbauda mūsu visu piemērošanās 
spējas, izturību un pacietību. 

Skolotāju un bērnu pārdomas par 
attālināto mācīšanos apkopoja

Zinta Nolberga n  

Kad martā skolām bija jāsāk nodrošināt 
attālināts mācību process, sākuma pos-
mu Vangažu vidusskolā varētu raksturot 
kā satraukuma un neziņas brīdi. Vanga-
žu vidusskolas direktore Indra Kalniņa 
stāsta, ka satraukums bijis par to, kā 
tehnoloģiski būs iespējams nodrošināt 
mācīšanos attālināti. 

Skolotāji pakāpeniski apguva to, ko 
varēja varbūt apgūt jau agrāk, taču 
dzīve nepiespieda. Sākums skolotā-
jiem bija grūts arī tādēļ, ka bija jātiek 
skaidrībā par optimālo uzdevumu ap-
jomu, jo ne tikai bērniem ar tiem ir jā-
tiek galā, bet arī skolotājiem pēc tam 
tie ir jāpārbauda. Pirmās trīs nedēļas 
matemātikas un valodu skolotāji strā-
dāja ar milzīgu pārslodzi. Nodrošinot 
attālinātu mācīšanos, skolotājam ir 
lielāka slodze nekā ikdienā skolā, jo 
jāatbild katram bērnam vai vecākam, 
kurš ir uzdevis kādu jautājumu, tāpat 
ir jālabo darbi un, ja bērns vēlas zināt, 
tad jāizskaidro viņa pieļautās kļūdas.
Sākumā teju katram skolēna vecākam 
bija viedoklis par attālinātā mācību 
procesa nodrošināšanu, kādam šķita, 

ka matemātikā un valodās tiek uz-
dots par daudz, bet citam šķita, ka par 
daudz uzdots ir sportā. Ar skolotājiem 
individuāli tika pārrunātas lietas, par 
kurām tika pausta neapmierinātība, 
bija situācijas, kad neapmierinātībai 
no vecāku puses nebija pamata. Ja 
sākumā sporta skolotāji arī bērniem 
mēģināja uzdot teorētiskus uzdevu-
mus, tad vēlāk kopā ar skolotājiem 
nolemts, ka šajā laikā svarīgāk tomēr 
būtu, lai bērns vairāk izkustas.
„Mēs paši mācāmies no šīs situācijas 
un šajā laikā esam ieguvuši vairākas 
atziņas. Esam sapratuši, ka bērniem 
jāuzdod pildīt mazāks uzdevumu ap-
joms. Atklājot tādas noderīgas plat-
formas kā „Zoom”, www.uzdevumi.lv, 
maconis.zvaigzne.lv, esam pārliecinā-
ti, ka šīs lietas izmantosim arī turp-
māk, lai mācīšanās procesu padarītu 
daudzveidīgāku. Esam sapratuši, ka 
skolotāji un arī skolēni vēlas atkal re-
dzēties un strādāt kopā skolā, jo pie-
trūkst acu kontakta un tā, ka jebkurā 
brīdī skolotājam var uzdot interesē-
jošu jautājumu. Taču, protams, ir arī 
bērni, kuri uzskata, ka labāk ir mācī-

ties mājās,” saka Vangažu vidusskolas 
direktore.
Liels atspaids skolotājiem un skolē-
niem šajā laikā ir informātikas skolo-
tāja Ināra Bula. Tāpat skola sniegusi 
palīdzību trim ģimenēm, kurām bija 
nepieciešamība pēc datora. Šīm ģime-
nēm skola līdz mācību gada beigām 
lietošanā ir nodevusi datorus, lai bērni 
varētu piedalīties attālinātajā mācību 
procesā.
Skolas pedagogi novērtē, ja šajos ap-
stākļos arī vecāki iesaistās un palīdz 
bērniem mācībās. Kopā darbojoties, 
veidojas ciešāka sadarbība starp bēr-
nu un vecākiem, kā arī varbūt ir bērni, 
kuri labāk izprot uzdoto, ja palīdz ve-
cāks.
Skola no maija vidus 12. klašu skolē-
niem piedāvā iespēju apmeklēt kon-
sultācijas. I. Kalniņa uzsver, ka eks-
āmenu sarežģītība nav samazināta, ir 
samazināts tikai apjoms, tādēļ skolēni 
tiek aicināti apmeklēt konsultācijas, 
taču ne visi izmanto šo iespēju. Kon-
sultācijas tiek organizētas, nodrošinot 
gan nepieciešamo divu metru distan-
ces ievērošanu, gan arī sadalot sko-

Atgriežoties ierastajā mācīšanās režīmā, mācību procesam varēs izmantot arī šobrīd iegūtās jaunās iemaņas

lēnus nelielās grupās. Konsultācijas 
notiek matemātikā, latviešu, angļu un 
krievu valodā. „Tie skolēni, kuri intere-
sējas par mācībām un vēlas sasniegt 
labus rezultātus, šobrīd mūsu skolā 
saņem ideālu atbalstu. Manuprāt, ja 
12 gadus skolēns ir kārtīgi mācījies, 
tad eksāmenā problēmām nevajadzē-
tu būt. Iespējams, ir kādas nianses, 
kas aizmirsušās, tādēļ ir konsultāci-
jas, kurās atsvaidzināt nepieciešamās 
zināšanas. Protams, ka viena daļa no 
skolēniem būtu priecīgi, ja eksāmenu 
nebūtu,” pauž skolas vadītāja.
Vangažu vidusskolā tiek spriests arī 

par izlaiduma laiku. Šobrīd ir skaidrība 
par 9. klašu izlaidumu. Domāts, ka tā 
būs diena, kad skolas lielajā zālē svinī-
gā pasākumā bez vecākiem, bet kopā 
ar skolotājiem un klasesbiedriem, ie-
vērojot visus valstī noteiktos ierobe-
žojumus, tiks izsniegtas apliecības par 
skolas beigšanu.
Skolā darbu atsākušas arī trīs pirms-
skolas izglītības grupas, nodrošinot 
visu mācību procesu, lai bērni sagata-
votos 1. klasei.

Aila Ādamsone, n  
Inčukalna novada pašvaldības 
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Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Sporta kompleksā tiek ielaisti tikai uz sporta nodarbībām iepriekš reģistrētie apmeklētāji. 
Reģistrāciju iespējams veikt, zvanot pa tālruni 67957950. 

Inčukalna 
Sporta kompleksa 

darba laiki no 2020. gada 
18. maija ar iepriekšēju 

telefonisku reģistrēšanu: 
darba dienās un brīvdienās no 

plkst. 12.00 līdz 22.00.

Plašāka informācija pieejama pašvaldības tīmekļvietnes www.incukalns.lv sadaļā „Sports”.

Kā bite ziedputekšņos
šodien ir tavs mūžs,
Kas pielīs drīz
ar saules medus kārēm;
Vien jānovēl,
lai tādi vēji pūš,
kas visus negaisus
un nedienas
nes pāri!
/K. Apškrūma/

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

Šajā visiem tik sarežģītajā, trauksmes 
un pārdomu pilnajā laikā „Bilžu birojs” 
aicina saglabāt možu garu un nedaudz 
„izkrāsot” savu ikdienu, piedaloties 
akcijā „Apglezno un nobildē arī tu savu 
pastkastīti!” un kļūstot par mūzikas un 
mākslas festivāla „Bildes 2020” ne-
klātienes dalībnieku.

Mūsdienās cilvēki aizvien vairāk 
saziņai izmanto internetu, bet 
nekas nevar būt personiskāks par 
pastkastītē saņemtu, ar roku rak-
stītu vēstuli vai atklātni, ko uz 
mājām atgādājis pastnieks. Past-
kastīti ik dienu uzlūkojam, arī gai-
dot savus iecienītos preses izde-
vumus. Varētu teikt, ka pastkas-
tīte ir mājvieta ziņām, pārsteigu-
miem, labām domām, vēlējumiem 
un sapņiem.
Tāpēc palūkosimies, kādas ir mūsu 

pastkastītes – vai tās eņģes, kram-
pīšus vēl nav pamatīgi saēdis lai-
ka zobs? Varbūt pašā pastkastītē 
jau kādu laiku iemājojusi rūsa? Vai 
daudzu gadu lietus un sniegi nav 
līdz nepazīšanai pārvērtuši vectēva 
darināto koka pastkastīti? Iespē-
jams, ceļmalas pastkastīte klusi 
skumst pēc svaigas krāsas kārtas 
un nelielas pielabošanas, bet tik-
ko veikalā pirktā jaunā pastkastī-
te priecātos par nelielu, bet īpašu 
akcentu.
Paliekot mājās un sakopjot sa-
vas mājas un dārzus, ņemsim ro-
kās ne tikai grābekļus un lāpstas, 
bet arī otas un krāsu bundžas 
un radoši atjaunosim un „māk-
slinieciskosim” savas pastkastī-
tes! Nolikums un cita informācija 
par akciju „Bilžu” tīmekļvietnē  
www.bildes.lv. 

Iedzīvotājus aicina piedalīties
akcijā „Apglezno 
un nobildē arī tu 
savu pastkastīti!”


