
№9 (73)  
4 .SEPTEMBRIS ,  2015 INFORMATĪVS IZDEVUMS

N A OVAD V
№1 (41) 
DECEMBRIS/
JANVĀRIS ,  2013 LAIKRAKSTS

 

Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

Labas pārmaiņas notikušas 
arī ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis”. No šī gada tas iznāk citā 
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, 
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau 
nonācis laikraksts jaunajā for-
mātā un izskatā. Mūsu moder-
najā laikmetā arī pašvaldības 
izdevumam jāiet līdzi laikam, 
tam jākļūst modernākam gan 
formāta, gan noformējuma ziņā. 
Un tas ir noticis!

Turklāt – palielinājies eksem-
plāru skaits un arī informācijas 
apjoms, jo kā ielikums mūsu 
laikrakstā tagad ir laikraksta 

„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod 
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-
mus mūsu novadā, bet arī kai-
miņos.

Izbaudiet šīs pārmaiņas, un 
ceru uz sadarbību šajā gadā! 
Ja jums ir kas sakāms, allaž 
varat sazināties ar redakciju 
pa tālruni 29170955, rakstot 
uz Inčukalna novada domi vai 
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā 
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši 
veidot pilnvērtīgāku saturu. Pal-
dies visiem iedzīvotājiem, kuri 
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar 
laikrakstu!

Laikraksta elektronisko formā-
tu jūs varat atrast arī mūsu paš-
valdības mājas lapas  www.incu-
kalns.lv sadaļā „laikraksts”.

Esiet aktīvi un līdzdarbojieties 
arī dažādos sociālajos medijos, 
kuros ir pārstāvēts Inčukalna no-
vads: portālā draugiem.lv (domu-
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži), 
portālā www.facebook.com (sa-
daļā: Inčukalna novads), portālā 
Twitter (konts: @incukalnano-
vads).

Uz sadarbību, un radošu gadu 
mums visiem! Lai veicas ikvie-
nam!

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas

VVV

Jana Bunkus

Tādā noskaņā sestdien izskanēja 
Inčukalna novada senioru Gada bal-
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus 
gadus. 

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar 
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlē-
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās 
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada 
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības 
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi 
slimiem bērniem, atklāja senioru koris 

„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). 
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un 
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua 
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas 
Gofmanes laba vēlējumi novada se-
nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais 
dienests sanākušajiem dāvāja gardu 
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB” 
direktoram Uldim Mierkalnam par dā-
vanu visiem pasākuma dalībniekiem!

Neapšaubāmi, savs vārds sakāms 
bija arī abām mūsu senioru apvienī-
bu – Inčukalna pensionāru padomes 
un Vangažu pensionāru biedrības – 
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete-
rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa-
darbību visiem aktīvistiem, domei un 

„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā 
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu 

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies 
bija kā laba ceļamaize visiem novada 
senioriem 2013.gadam, kad ikviens 
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – 
veselību.

Apsveikuma vārdus teica arī Latvi-
jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko-
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena 
un Inčukalna novada domes deputāts 
Staņislavs Ungurs.

Elegantais sieviešu klubiņš „Ru-
dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko) 
kopā ar solistu Rihardu Keišu ie-
līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu 
dziedāšanu.

Savukārt uz deju soli aicināja šajā 
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā pa-
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas 
neatmet cerību, ka kādu dienu kolek-
tīvam pievienosies arī vīri.

Īpašs pārsteigums senioriem bija 
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu 
garais koncerts, kurā mākslinieks iz-
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas 
dziesmas. Skaistās melodijas iedroši-
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pa-
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.

Inčukalna novada senioriem novē-
lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo 
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs 
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai-
rot labās – ar laimi un veselību piepil-
dītās – dienas!  

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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darba vizītē ieradās labklājības 
ministrs Uldis Augulis un parla-
mentārais sekretārs Reinis Uzul-
nieks. Tika pārrunāti sociālie un 
nodarbinātības jautājumi. 

Vispirms ministram U.Augulim 
norisinājās darba vizīte Inčukal-
na tautas namā, kur viņš tikās ar 
Inčukalna novada domes vadību, 
Inčukalna novada domes deputā-
tiem, Sociālā dienesta un Bāriņtie-
sas vadību un darbiniekiem. 

„Tas ir patīkami, ka ar ministra 
kungu varam tikties Inčukalna 
novadā un izrunāt aktuālākos 
jautājumus. Ir svarīgi arī izrunāt 
likumdošanas iespējas, jāskatās, 
ko, balstoties uz reālo pieredzi, 
vajadzētu pamainīt, lai cilvēkiem 
paietu solīti pretī,” uzsvēra Inču-
kalna novada domes priekšsēdē-
tājs Aivars Nalivaiko. 

Tikšanās laikā visvairāk tika 
runāts par pensiju indeksāciju. 
Ministrs nāca klajā ar paziņoju-
mu, ka nākamajā gadā ministrija 
ieplānojusi nākt klajā ar jaunu 
koncepciju pensiju indeksācijas 
sistēmas pilnveidošanai. „Indek-
sācija ir vienīgais instruments, kā 
pensijas līmeni pielāgot esošajai 
ekonomiskajai situācijai,” piebilda 
U.Augulis. 

Plaši tika spriests arī par soci-
ālo pakalpojumu optimizēšanu, par 
nepieciešamību vairāk konkretizēt 
kritērijus, uz kuriem balstoties 
pabalsti tiek piešķirti, mainīti vai 
atcelti.

Sarunas laikā tika apspriesta arī 
šobrīd tik aktuālā bēgļu tēma. 

Pēc tikšanās tautas namā mi-
nistrs devās uz Inčukalna novada 
Sociālo dienestu un bāriņtiesu, kur 
apskatīja pavisam relatīvi nesen 
atklātās telpas. „Vidzemes reģionā 
nepieciešamība pēc sociālās palī-

dzības ar katru gadu samazinās gan 
cilvēku skaita ziņā, gan summāri. 
Samazinās arī garantētā minimālā 
ienākuma saņēmēju skaits. Tas lie-
cina, ka samazinās trūcīgo un maz-
nodrošināto personu skaits. Cilvēki 

aktīvāk iekļaujas darba tirgū,” skaid-
roja ministrs. 

Pēc tam U.Augulis devās uz Van-
gažu dienas centru „Vangaži”, kur 
tikās ar vadītāju Inetu Grecku, ap-
skatīja dienas centra telpas, kā arī 
iepazinās ar pakalpojumiem, kurus 
tas sniedz.

Dienas centrā ministrs tikās arī ar 
Amatnieku kopu, kura šobrīd ir pla-
šākā dienas centra aktivitāte. Amat-
nieku kopas aktivitātes ir atvērtas 
ikvienam iedzīvotājam, kurš vēlas 
saturīgi pavadīt laiku un apgūt jau-
nas prasmes. 

Tālāk labklājības ministrs devās uz 
dienas centru „Gauja”. Tur viņu sa-
gaidīja dienas centra vadītāja Inese 
Strauta un „Gaujas” senioru ansamb-
lis. Arī šajā dienas centrā ministrs 
iepazinās ar sniegto pakalpojumu 
klāstu, kā arī atbildēja uz senioru 
jautājumiem. Arī šeit aktuālākais 
jautājums bija pensiju indeksācija. 

Pēc dienas centra ministrs apmek-
lēja atpūtas parka „Rāmkalni” jauno 

„Rāmkalni Nordeco” sukāžu ražotni, 

kas tapusi ar ES līdzfinansējumu. Mi-
nistrs tikšanās laikā ar lielu interesi 
uzklausīja uzņēmuma vadītāja Vik-
tora Grūtupa stāstījumu un uzsvē-
ra, ka šādi pašmāju uzņēmumi ir tie, 
kas jārāda sabiedrībai kā paraugs 
un ar šādiem uzņēmumiem jālepo-
jas. Vasaras mēnešos šis uzņēmums 

nodarbina arī jauniešus, kuriem sko-
las brīvlaikā ir vēlme strādāt. Arī šo 
faktu atzinīgi novērtēja ministrs, uz-
sverot, ka tādējādi tiek veidota un 
audzināta paaudze, kas izprot darba 
vērtību, kurai ir svarīgi dzīvē kaut ko 
sasniegt. 

Jana Bunkus   

Labklājības ministrs Uldis Augulis 
apciemo Inčukalna novadu

Labklājības ministrs Uldis Augulis viesojās arī Gaujas dienas centrā, kur viņu jauki sagaidīja dienas centra dziedošās dāmas (attēlā). Foto no kreisās: Labklājības ministrijas 
parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, labklājības ministrs Uldis Augulis, dienas centra „Gauja” vadītāja Inese 
Strauta, Inčukalna pensionāru padomes vadītāja Ņina Bērziņa, un Inčukalna novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Bunkus.

SIA „Rāmkalni Nordeco” vadītājs Viktors Grūtups izrādīja jaunās sukāžu ražotnes 
telpas, nedaudz izskaidrojot arī tehnoloģijas un iepazīstinot ar produkciju.
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Silti ministru sagaidīja arī dienas centra „Vangaži” Amatnieku kopa Ilzes Kopmanes 
virsvadībā. Pāris minūšu dienas centrā, un ministrs bija ieguvis īsu, bet padziļinātu 
kursu rokdarbos.
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Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, tālr. 20271787. Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” 
internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas de-
vējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Inčukalna novada domes svarīgākie 
lēmumi augustā
• Nolemts piešķirt brīvpusdienas, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, Inčukalna 

novada pašvaldības izglītības iestāžu 5. klašu skolēniem no 2015. gada 1. septembra.
• Izskatīts krievu vokālā ansambļa „Krievu kadriļa” vadītājas Gaļinas Titarenko iesnie-

gums ar lūgumu piešķirt naudas balvu par iegūto II vietu Krievu dziesmas un mūzikas 
starptautiskajā festivālā „Rīgas prjaņiks”.
Saskaņā ar nolikuma „Par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sa-
sniegumiem izglītībā un kultūrā, un naudas balvu apmēru” nolemts piešķirt ansam-
blim „Krievu kadriļa” naudas balvu 500,- EUR apmērā.

• Piešķirt līdzfinansējumu trīs bērniņiem privātās pirmsskolas izglītības iestādes ap-
meklējumam.

• Izskatīts Mārtiņa Hofmaņa iesniegums ar lūgumu atļaut savienot Inčukalna novada 
domes būvvaldes vadītāja amata pienākumu pildīšanu ar SIA „Mārtiņa Hofmaņa ar-
hitektūras studija” valdes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu. Pamatojoties 
uz likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un likumu 

„Par pašvaldībām”, nolemts atļaut amatus savienot.
• Nolemts apstiprināt 2015. gada 10. jūlija nekustamā īpašuma angāra Plānupes ielā 

29A, Inčukalnā, Inčukalna nov., nomas tiesību izsoles rezultātus, līdz ar to iznomāt 
angāru ar tam pieguļošo zemes gabalu 0,3933 m2 SIA „Technical equipment rental 
agency”.

• Piešķirt SIA „Vangažu namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai 47 568,00 EUR 
kā mantisko ieguldījumu. Apstiprināt izmaiņas SIA „Vangažu namsaimnieks” statū-
tos, kā arī uzdot SIA „Vangažu namsaimnieks” valdes priekšsēdētājam Elvijam No-
vickim veikt nepieciešamās darbības pamatkapitāla pārreģistrācijai euro un sabiedrī-
bas statūtu izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Komercreģistrā.

• Pieņemt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr.8/2015 „Ūdensapgādes un kana-
lizācijas pakalpojumu organizēšanas noteikumi Inčukalna novadā”.

• Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārval-
dības kārtību.

• Izskatīts SIA „I.Laizānes ārsta prakse” iesniegums ar lūgumu piekrist uzņēmuma 
juridiskās adreses reģistrēšanai pašvaldībai piederošā īpašumā – Parka ielā 2, Van-
gažos, Inčukalna novadā. Saskaņā ar Komerclikumu nolemts atļaut uzņēmuma juri-
disko adresi reģistrēt minētajā pašvaldībai piederošajā īpašumā.

• Izskatīts Arņa Treimaņa-Freimaņa iesniegums ar lūgumu iznomāt uz 3 gadiem telpu 
Inčukalna novada PII „Minka” – telpas nepieciešamas tautisko deju pulciņa nodar-
bībām pirmsskolas vecuma bērniem trešdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00. līdz 
18.00. Pamatojoties uz Inčukalna novada domes 2013. gada 16. oktobra lēmuma Nr. 
11-27.§. „Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Inčukalna novada izglītības ie-
stādēs” un likumu „Par pašvaldībām”, nolemts slēgt līgumu par telpu nomu no 2015. 
gada 1. septembra līdz 2016. gada 31. augustam, kā arī noteikt maksu par telpu 
nomu –1,12 EUR + PVN apmērā par vienu stundu.

• Atcelt 2015. gada 15. aprīļa Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr.5/2015 „Par 
grozījumiem 2010. gada 18. augusta Inčukalna novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 13/2012 „Inčukalna novada transporta būvju aizsardzības noteikumi””.

• Apstiprināt 2015. gada 15. jūlija Inčukalna novada domes saistošo noteikumu 
Nr.7/2015 „Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Inčukalna no-
vada administratīvajā teritorijā” precizēto redakciju.

• Apstiprināt 2015. gada 14. augusta nekustamā īpašuma, nedzīvojamās telpas Inču-
kalna nov., Vangažos, Vidzemes ielā 8, telpas nr.2, nomas tiesību izsoles rezultātus, 
iznomāt telpu 37 kv.m. SIA „Guntiņa un Ko”.

• U.c.  

Наиболее важные решения, принятые в 
Думе Инчукалнского края в августе 
• Принято решение предоставить бесплатные обеды, без оценки материального положения семей, для 

школьников 5-х классов учебных заведений самоуправления Инчукалнского края с 1 сентября 2015 
года.

• Рассмотрено заявление руководителя Русского вокального ансамбля «Русская кадриль» Галины Ти-
таренко с просьбой предоставить денежный приз за II место, присужденное на Международном фе-
стивале русской песни и музыки «Рижский пряник».
Согласно постановлению «О порядке предоставления денежных призов за выдающиеся достижения 
в области образования и культуры и размере денежных призов», принято решение предоставить ан-
самблю «Русская кадриль» денежный приз в размере EUR 500,-.

• Предоставить софинансирование трем детям для посещения частного дошкольного учебного заве-
дения.

• Рассмотрено заявление Мартиньша Хофманиса с просьбой разрешить совмещать выполнение дол-
жностных обязанностей руководителя Строительного Управления Думы Инчукалнского края с выпол-
нением должностных обязанностей председателя правления ООО «Мартиня Хофманя Архитектурас 
студия». На основании закона «Об устранении конфликта интересов в деятельности государственных 
должностных лиц» и закона «О самоуправлениях» принято решение разрешить совмещать должности.

• Принято решение утвердить результаты аукциона на право аренды недвижимого имущества – ангара 
на улице Планупес 29А, Инчукалнс, Инчукалнский край, от 10 июля 2015 года, в связи с чем сдать 
в аренду ангар и прилегающий к нему участок земли 0,3933м2, ООО «Текникал икуипмент рентал 
эдженси».

• Предоставить ООО «Вангажу намсаймниекс» EUR 47568,00 как имущественный вклад для увеличе-
ния основного капитала. Утвердить изменения в уставе ООО «Вангажу намсаймниекс», а также пору-
чить председателю правления ООО «Вангажу намсаймниекс» Элвийсу Новицкису выполнить необхо-
димые действия для перерегистрации основного капитала в евро и регистрации изменений в уставе 
общества в Коммерческом Регистре Латвийской Республики.

• Принять обязательные правила Инчукалнского края № 8/2015 «Правила организации услуг водо-
снабжения и канализации в Инчукалнском крае».

• Утвердить порядок управления обществами капитала и долями капитала самоуправления Инчукал-
нского края.

• Рассмотрено заявление ООО «И. Лайзанес арста праксе» с просьбой дать согласие на регистрацию 
юридического адреса предприятия на территории собственности самоуправления – улице Парка 2, 
Вангажи, Инчукалнский край. Согласно Коммерческому Закону, принято решение разрешить реги-
страцию юридического адреса предприятия на территории собственности самоуправления.

• Рассмотрено заявление Арниса Трейманиса – Фрейманиса с просьбой сдать в аренду на 3 года поме-
щение в ДУЗ «Минка» Инчукалнского края – помещения необходимы для занятий кружка народных 
танцев для детей дошкольного возраста по средам и четвергам с 16.00 до 18.00. На основании реше-
ния Думы Инчукалнского края № 11-27§ от 16 октября 2013 года «Об утверждении платы за аренду 
помещений в учебных заведениях Инчукалнского края» и закона «О самоуправлениях», принято ре-
шение заключить договор об аренде помещений с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года, а 
также установить плату за аренду помещений в размере EUR 1,12 + НДС за один час.

• Отменить Обязательные правила Инчукалнского края № 5/2015 от 15 апреля 2015 года «О поправках 
к Обязательным правилам Думы Инчукалнского края № 13/2012 от 18 августа 2010 года «Правила 
защиты транспортных строений Инчукалнского края»».

• Утвердить Обязательные правила Думы Инчукалнского края № 7/2015 от 15 июля 2015 года «Ограни-
чения по выращиванию генетически модифицированных культурных растений на административной 
территории Инчукалнского края» в уточненной редакции.

• Утвердить результаты аукциона прав аренды недвижимого имущества – нежилого помещения на 
улице Видземес 8, помещение № 2, Вангажи, Инчукалнский край, от 14 августа 2015 года, сдать в 
аренду помещение 37 кв.м., ООО «Гунтиня ун Ко».

• И др.  

Inčukalna un Gaujas iedzīvotājiem!
SIA „Vangažu namsaimnieks” ir pašvaldības uzņēmums, kura viens no galvena-

jiem darbības virzieniem ir daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana Inčukalna novadā. 
Uzņēmuma ilggadējā pieredze un stabilitāte ļauj iedzīvotājiem kvalitatīvi sniegt šādus 
māju apsaimniekošanas pakalpojumus:

• mājas kopīpašumā esošā zemes gabala sanitārā apkope;
• koplietošanas telpu uzkopšana;
• dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā 

apkope un kārtējais remonts;
• daudzdzīvokļu māju renovācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošana, ES 

struktūrfondu finansējuma piesaiste un projektu vadība.
Saskaņā ar iedzīvotāju vēlmēm var tikt nodrošināti arī dažādi papildu pakalpojumi, 

kas saistīti ar vides labiekārtošanu un ēkas funkcionālajiem uzlabojumiem.
Sīkāku informāciju par mūsu pakalpojumiem varat iegūt, zvanot pa tālr. 67995360 un 

67998694 vai nosūtot e-pastu: namsaimnieks@vangazi.lv.  

Tiek realizēti ūdenssaimniecības  
projekti Inčukalna ciemā un  
Gaujas ciemā 

Pašvaldības SIA „Vangažu avots” 2013. gada 25. septembrī ir noslēgusi divas vienošanās ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības un Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/042/052, lai īstenotu pro-
jektu „Ūdenssaimniecības attīstība Inčuklana novada Inčukalna ciemā II kārta” (projekta 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/042) un Nr.3DP/3.4./3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/043/053, lai 
īstenotu projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Inčuklana novada Gaujas ciemā II kārta” 
(projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/053). 

Tā kā projektu realizācijas gaitā būvdarbu iepirkumu procedūras tika pārtrauktas un 
izsludinātas jaunas, tad reāli būvniecības darbi tika uzsākti tikai šī gada jūnija beigās. 
Iepirkumu procedūru rezultātā līgumu slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA „Vidzemes 
energoceltnieks”. Būvuzraudzību veic SIA „Jurēvičs un partneri”. 

Projekta aktivitāšu īstenošanas laiks ir pagarināts līdz 2015. gada 24. septembrim.  
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SĀKUSIES BALSOŠANA PAR TITULU  
„GODA NOVADNIEKS”

no 03.08.2015. līdz 25.09.2015.
NOTEIKUMI PAR TITULA „GODA NOVADNIEKS”  
PIEŠĶIRŠANU 
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šis nolikums nosaka Inčukalna novada domes (turpmāk – DOME) titula „Goda novad-
nieks” (turpmāk – Tituls) piešķiršanas, izvērtēšanas, pasniegšanas un anulēšanas kār-
tību.

1.2. Līdzekļi konkursa rīkošanai tiek plānoti DOMES kārtējā gada budžetā sadaļā Titula 
„Goda novadnieks” piešķiršana.

1.3. Informācija par konkursa norisi tiek publicēta informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis” 
un interneta mājas lapā www.incukalns.lv. 

2. TITULA PIEŠĶIRŠANAS UN IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Tituls tiek piešķirts fiziskām personām par nozīmīgu darbu zinātnē, veselības aizsar-

dzībā, sociālajā aprūpē, tautsaimniecībā, sabiedriskajā drošībā, kultūrā, izglītībā un 
sportā, kā arī par citiem ieguldījumiem pašvaldības attīstībā personām, kuru dzīves 
vai darbavieta ir šobrīd vai ir bijusi Inčukalna novada pašvaldības teritorija. Par nopel-
niem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta 
darbība.

2.2. Titulu var piešķirt ne tikai Inčukalna novada iedzīvotājiem, bet arī augstām Latvijas un 
ārvalstu amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu vadītājiem.

2.3. Tituls tiek piešķirts vienreiz gadā ne vairāk kā 3 personām.
2.4. Tituls ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi.
2.5. Pieteikumus Titula piešķiršanai izvērtē DOMES Izglītības, kultūras, sporta, sabiedris-

kās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja).
2.6.  Komiteja pieņem lēmumu, balsojot atklāti.
2.7.  Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komitejas kopējā sa-

stāva. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, 
izšķirošā ir Komitejas priekšsēdētāja balss.

2.8.  Komitejas balsojums tiek protokolēts.
2.9.  Izskatot pieteikumus par Titula piešķiršanu, Komiteja vērtē šādus kritērijus: 

2.9.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
2.9.2. ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā 

kopumā;
2.9.3. pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
2.9.4. profesionālā darbība;
2.9.5. ilggadējs un panākumiem vainagots darbs novada labā;
2.9.6. nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
2.9.7. citi īpaši nopelni.
2.10. Komiteja uz DOMES sēdi sagatavo lēmuma projektu par Titula piešķiršanu.
2.11. DOME pieņem lēmumu par Titula piešķiršanu.

3. PRETENDENTU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA
3.1.  Pieteikt pretendentu Titula piešķiršanai ir tiesīgi Inčukalna novada iedzīvotāji, Inču-

kalna novada domes deputāti, pašvaldības iestāžu vadītāji, sabiedrisko un politisko 
organizāciju vadītāji, kā arī struktūrvienību vadītāji.

3.2. Pieteikumi jāparaksta pilngadīgām personām.
3.3.  Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru.
3.4.  Titula piešķiršana notiek vienā kārtā ar balsu vairākumu, bet ne mazāk kā 100 

(viens simts) balsu.
3.5. Pieteikumi jāiemet speciāli izveidotajās urnās, kuras izvietotas sabiedriski pub-

liskajās vietās: Inčukalna novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalns), Vangažu 
pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži), Inčukalna tautas namā (Atmodas iela 
1A, Inčukalns), Vangažu kultūras namā (Gaujas iela 12, Vangaži), Inčukalna bib-
liotēkā (Atmodas iela 4, Inčukalns), dienas centrā „Vangaži” (Parka iela 2, Van-
gaži), dienas centrā „Gauja” (Centra iela 6, Gauja).

3.6. Balsošanas norises laiks katru gadu tiek izziņots atsevišķi. 
3.7. Pretendentu pieteikšanu izsludina novada sabiedriskajās vietās, uz ziņojumu dēļiem, 

mājas lapā www.incukalns.lv, kā arī novada informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.
3.8. Pieteikumā ir jābūt šādām ziņām par pretendentu:

3.8.1. vārds, uzvārds;
3.8.2. amats vai nodarbošanās;
3.8.3. darbības apraksts attiecīgajā jomā;
3.8.4. pieteikuma iesniedzēja pamatots motivējums pretendenta izvirzīšanai.

3.9. Balsot drīkst tikai par vienu kandidātu un vienu reizi. 

4. TITULA „GODA NOVADNIEKS” PASNIEGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Titula saņēmēji tiek godināti Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību laikā.
4.2. DOME Titula ieguvējam pasniedz simbolisku balvu – Inčukalna novada „Goda novad-

nieka” nozīmīti un atzinības rakstu par „Inčukalna novada Goda novadnieka” piešķir-
šanu. Nozīmīte nēsājama krūšu kreisajā pusē.

4.3. Titulēto personu ieraksta „Inčukalna goda grāmatā” un „Vangažu goda grāmatā”.
4.4. Ar atsevišķu lēmumu DOME var piešķirt Titula ieguvējiem naudas balvu līdz 100,00 

eiro (viens simts eiro).
4.5. Apbalvojumu pasniedz pašvaldības domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko 
Balsošanas anketas varat atrast 3.5. minētajās vietās un mājas lapā  

www.incukalns.lv

Šogad tikšanās notika Inčukalna Medību pilī, kura 
pēdējos gados piedzīvojusi „otro elpu”. Vispirms 
Goda novadniekus sagaidīja kooperatīva „LV Mežs” 
priekšsēdētājs Modris Kalvāns, kura vadītā koope-
ratīva biedri uzsākuši pils aktīvu apsaimniekošanu. 
Pagājis vairāk nekā gads, kopš Inčukalna Medību pili 
apsaimnieko Mežsaimniecības pakalpojumu koopera-
tīvā sabiedrība „L.V.Mezš”, kuras mērķis, nomājot pili 
no pašvaldības, ir tās atjaunošana un izmantošana 
ne tikai kooperatīva, bet arī visas sabiedrības inte-
resēs. Kooperatīvā sabiedrība ir saistīta ar mežsaim-
niecību un veic ne tikai saimniecisko darbību, bet arī 
dažādas izglītojošas aktivitātes. „Pirmkārt vēlamies 
pili redzēt kā meža īpašnieku, to ģimeņu un citu in-
teresentu pulcēšanās vietu, kur iegūt nepieciešamo 
informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar mežu 
un vidi, kā arī audzināt jauno paaudzi par nākama-
jiem meža saimniekiem,” viesus sagaidot, pastāstīja 
M.Kalvāns.

Šobrīd, pēc apkures sistēmas sakārtošanas pilī, ie-
kārtots kooperatīva birojs, un pamazām tiek plānoti 
un veikti tālākie pils remontdarbi. Tomēr, neskatoties 
uz telpu stāvokli, jau pagājušajā gadā pilī notika pir-
mie apmācību kursi par medību un mežsaimnieciska-
jiem jautājumiem. Savukārt divās talkās – pavasarī 
Lielās talkas ietvaros un rudenī – kopā ar saviem 
biedriem un citiem atbalstītājiem tika sakopta pils 
apkārtne un arī iekšpuse. Savukārt tikšanās laikā 
ar domes vadību (priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko, 
priekšsēdētāja vietnieci Ludmilu Vorobjovu un Van-
gažu pilsētas pārvaldes vadītāju Juri Jakubovski) 
Goda novadniekiem bija iespēja uzklausīt Inčukalna 
novada domes priekšsēdētāju A.Nalivaiko, kurš pa-
stāstīja par lielākajiem padarītajiem darbiem, kā arī 
nākotnes plāniem Inčukalna novadā. 

Tā kā šīs sanākšanas viens no mērķiem ir arī aktīva 
diskusija ar Inčukalna novada cienījamākajiem iedzī-
votājiem, domes vadība labprāt uzklausīja Goda no-
vadnieku idejas un novērojumus, jo pāris aizvadītajos 
gados izteiktās idejas realizētas arī dzīvē. 

„Man ir prieks, ka sanākam kopā un apspriežam, 
kas ir padarīts, kas vēl nav padarīts. Sirsnīgs paldies 
novada vadītājam Nalivaiko kungam, viņš tiešām ir 
daudz izdarījis. Tas, ka vēl daudz jādara, ir pats par 
sevi saprotams. Mūsu novads ir skaists un bagātīgs. 
Es vienmēr esmu teicis, ka Inčukalns nav vienkārši 
Inčukalns, bet Dižkalns. Mums ir tik daudz kultūras 
pasākumu, tautas nami nekad nav tukši. Mūsu no-
vadā dzīvo un strādā izcili cilvēki. Prasīt vairāk mēs 
varam vienmēr, bet sākumā mums pašiem daudz kas 
jāizdara. Un ar savu izdarīto darbu mēs celsim savu 
novadu. Inčukalna novadā Vangažiem ir pilsētas sta-
tuss. Mans ierosinājums, ka pilsētas statuss jāpiešķir 
arī Inčukalna pagastam,” savu viedokli pauda Goda 
novadnieks, Inčukalna Mākslinieku kopas priekšsē-
dētājs Jānis zvirbulis.

Goda novadnieku tradīcija Vangažu pilsētā pastāv 
jau kopš 1999. gada, bet Inčukalnā – kopš 2004. gada. 
2009. gadā pēc Teritoriāli administratīvās reformas, 
kad abas šīs teritorijas tika apvienotas Inčukalna 
novadā, domes vadība nolēma katru gadu organizēt 
Goda novadnieku tikšanos, lai novadniekiem būtu ie-
spēja sanākt kopā, apspriest svarīgākos jautājumus, 
kā arī paust savas idejas. Goda novadniekus saskaņā 
ar Inčukalna novada domes apstiprināto nolikumu 
katru gadu ievēl Inčukalna novada iedzīvotāji. 

Paldies sabiedrībai „LV Mežs” par sirsnīgo uzņem
šanu!

Jana Bunkus 

Inčukalna Goda novadnieki sanāk 
uz ikgadējo tikšanos

Jau ilgus gadus Inčukalna novadā pastāv skaista tradīcija – Goda novadnieku ievēlēšana. 2009. 
gadā šī tradīcija tika papildināta ar vēl vienu – katru gadu Goda novadnieki sanāk kopā, lai tiktos 
ar Inčukalna novada domes vadību. 
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Ilggadējais Inčukalna ārsts Ainārs Rudziņš ar patiesu stāstu atklāja visiem, kā viņa dzīves ceļš savulaik ievijās mūsu novadā.

Medību pils apsaimniekotājs Modris Kalvāns iepazīstina Goda novadniekus ar pils vēsturi un nākotnes plāniem.
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25. augustā Pierīgas pašvaldību 
vadītāji darba vizītē tikās Inčukal-
na novadā, lai pārrunātu aktuālā-
kos jautājumus, kā arī rastu kon-
krētus risinājumus sasāpējušām 
problēmām.

Vizītes ieskaņā pašvaldību va-
dītāji iepazina Inčukalna novadu, 
vispirms apmeklējot SIA „Rāmkal-
ni Nordeco” jauno sukāžu ražotni, 
bet tad devās uz Bonsai parku, kur 
priekšsēdētājiem bija sagatavota ne 
tikai interesanta ekskursija, bet arī 
autentiska japāņu tējas dzeršanas 
ceremonija.

Savukārt pēc tam pašvaldību va-
dītāji sabrauca Inčukalna novada 
Vangažu pilsētas pārvaldē, kur ap-
sprieda aktuālākos jautājumus. Šo-
reiz vairāk tika runāts un apspriests 
pedagogu jaunais atalgojuma mode-
lis un pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas likums. 

„Esmu gandarīts, ka tieši Inču-
kalna novadā ir atjaunota tradīci-
ja – Pierīgas pašvaldību vadītāju 
tikšanās. Ceru, ka šis paliks kā 
pastāvīgs pasākums vismaz reizi 
ceturksnī. Prieks, ka mani kolē-

ģi atbalsta šo ideju, un tuvākajā 
laikā zināsim, kur tiksimies nāka-
majā reizē. Šī ir ļoti laba iespēja 
risināt problēmas, kas aktuālas 
tieši Pierīgas pašvaldībām, kā arī 
pieņemt konkrētus lēmumus,” pēc 

tikšanās atzina Inčukalna nova-
da domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko. Sanāksmē piedalījās 
arī Latvijas Pašvaldību savienī-

bas padomniece izglītības, bērnu, 
jaunatnes un ģimenes jautājumos 
Ināra Dundure.

Jana Bunkus 

Saulainā 22. augusta sestdienā 
Inčukalna novada aktīvākie politiski 
represētie devās uz tradicionālo ik-
gadējo salidojuma vietu – Ikšķili.

Tur pulcējās politiski represēto 
pārstāvji no visiem Latvijas novadiem. 
Transportu, kā arī dalības maksu 70 
eiro laipni sarūpēja mūsu novada dome, 
liels paldies!

Svinīgo pasākumu atklāja ar Latvi-
jas valsts himnu un Latvijas Politiski 
represēto apvienības karoga ienešanu.

Klātesošos uzrunāja Valsts pre-
zidents Raimonds Vējonis un Sa-
eimas priekšsēdētāja Ināra Mūr-
niece. Ekselenču runās izskanēja 
sirsnīgas rūpes par mūsu Latvijas dro-
šību, turpmāku attīstību un iedzīvotā-
ju labklājības līmeņa celšanu, jo, starp 

citu, I.Mūrnieces kundze teica, ka viņai 
kauns, ka līdz šim valsts nav spējusi 
nodrošināt cilvēka cienīgu iztiku tik 
daudziem darba veterāniem – sirm-
galvjiem. 

Tika pieminēta arī 26. gadadiena 
kopš Baltijas ceļa, kurš aptvēra ap di-
viem miljoniem cilvēku no visas Balti-
jas, radot vienotības saiknes. 

Ikšķiles novada domes priekšsē-
dētāja vietniece pastāstīja par ie-
vērojamiem panākumiem jaunatnes 
patriotiskajā audzināšanā – uz turieni 
pieredzes papildināšanai varētu aiz-
braukt mūsu novada darbinieki. 

Pēc svinīgās daļas bija koncerts 
„Trīs Latvijas tenori” – super! Un atpūta 
pļaviņā pie kopējā ugunskura, pārrunā-
jot piedzīvoto.

Runājot par citām aktivitātēm, 
mūsu novada represēto kopa ir uz laba 
līmeņa citu novadu starpā. Tā pagāju-
šajā vasarā Likteņdārzā, kas ir tautas 
dāvana Latvijai 100. dzimšanas dienā, 
mūsu novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Nalivaiko kopā ar Ādažu, Bal-
dones un Salas novada vadītājiem 
iestādīja simbolisku ozolu. Iepriekš 

Inčukalna novada dome bija ziedojusi 
Likteņdārza ozolu alejas izveidei 300 
eiro. 

Salīdzinājumam jāpiemin, ka, pie-
mēram, Ventspils dome līdz šim nav 
ziedojusi cēlajam mērķim ne centa, 
aizbildinoties, ka budžetā nav naudas 
līdzīgiem pasākumiem… Vai nav dīvai-
ni? It īpaši tāpēc, ka katrs iestādītais 

ozols ir katras pašvaldības veltījums 
sava novada politiski represētajiem.

Vēl aktīvi piedalāmies valsts mēro-
ga pasākumos. Tā šā gada 25. martā 
mūsu novada pensionētā skolotāja 
Ilga Kavtaskina kopā ar citu novadu 
pārstāvjiem bija Melngaiļa namā uz 
tikšanos ar bijušo Valsts prezidentu 
Andri Bērziņu (skatīt foto).

Vēl gribu darīt zināmu, ka politiski 
represētajām personām ir tiesības uz-
labot veselību bez maksas rehabilitā-
cijas sanatorijā Jaundubultos. Iepriekš 
ir jāsaņem izziņa no ģimenes ārsta par 
kopējo veselības stāvokli, un tā jāie-
sniedz novada Sociālajā dienestā zina-
īdai Gofmanei. Tad, saņemot atbildi no 
sanatorijas, jāgaida rindā, kad pienāks 
izsaukums (viena līdz divu gadu laikā).

Tādas, lūk, ir aktivitātes, kas saistī-
tas ar mūsu ikdienu un svētkiem! Lai 
visiem laba veselība un dzīvesprieks!

Jānis Kļaviņš, Inčukalna novada 
represēto kopas koordinators 

Šā gada 20. augustā visi trīs Inču-
kalna novada dienas centri bērniem 
un pusaudžiem organizēja ekskur-
siju uz Tērvetes dabas parku „Sprī-
dīši”.

Pirms kāda laika dienas centros tika 
veikta aptauja, kurā tika uzdots arī 
jautājums, vai apmeklētāji vēlas, lai 
dienas centros tiktu organizētas eks-
kursijas, un pārsvarā tika saņemtas 
pozitīvas atbildes. 

 Ņemot vērā dienas centru apmek-
lētāju vēlmi doties ekskursijās, 20. au-
gusta rītā tika organizēta ekskursija uz 
Tērveti, kurā piedalījās bērni un pusau-
dži no visiem Inčukalna novada dienas 
centriem. 

Turpceļā ekskursantiem bija iespēja 
nopelnīt konfektes, pareizi atbildot uz 
dažādiem interesantiem intelektuālas 
dabas jautājumiem, kā arī izrunājām 
ekskursijas noteikumus, lai izvairītos 
no nepatīkamām situācijām ekskursi-
jas laikā. 

Tērvetes dabas parkā mūs sagaidīja 
Raganiņa, viņa stāstīja, rādīja un pava-
dīja ar mums lielāko daļu no Tērvetes 

dabas parka apskates laika. Daudz uz-
zinājām par parkā mītošajiem Rūķiem, 
apskatījām viņu mājiņas un darba vie-
tas; uzzinājām par velniem, raganām 
un citiem brīnumiem, kas mīt plašajā 
parkā. Tur pa dažādām takām varot 
staigāt veselu diennakti, bet mums tik 
daudz laika nebija atvēlēts, tāpēc mēs 
gandrīz četras stundas ilgajā pastaigā 
apmeklējām iecienītākās un populā-
rākās vietas dabas parkā. Pēc pāris 

stundu pārgājiena nonācām līdz skatu 
tornim, un tie, kuri vēlējās, varēja iz-
mantot iespēju apskatīt Tērveti no cita 
skatupunkta. Pie skatu torņa Ragani-
ņa mums parādīja lielisku piknika vietu, 
un mēs izmantojām iespēju papusdie-
not. Pēc pusdienām turpinājām staigāt 
gan pa Pasaku mežu, gan Rūķu mežu; 
apciemojām Rūķu papu viņa darbnīcā, 
arī Sīkstuļa būdu, kur mūs sagaidīja 
Sīkstuļa sieva, viņa mūs gan „nostrā-

dināja”, gan „pacienāja”. Apciemojām 
arī Raganas māsu – citu Raganu –, 
kura mūs cienāja ar konfektēm „zaķa 
spiras”, kā arī tika sveikti un apdāvi-
nāti nedēļas jubilāri (mūsu kompānijā 
diemžēl tāds bija tikai viens). Tālāk 
devāmies pie Meža ķēniņa un ķēniņa 
meitas. Princese kādu no mūsu pui-
šiem gribēja sev par vīru, piesolīdama 
kroni un brīnišķīgu dzīvi Meža karaļ-
valstī. Sākumā viens no mūsu lielāka-

jiem puišiem Kristaps Neimanis gan 
tā kā apsvēra šādu iespēju izmantot 
un pat piemērīja kroni un pasēdēja 
blakus Princesei, bet pēcāk tomēr 
pārdomāja un panāca mūsu grupu, lai 
dotos tālāk uz atrakciju laukumu. 

Atrakciju laukumā visi varēja iziet 
labirintu un izmantot dažādās atrak-
ciju laukuma piedāvātās iespējas.

 Tikai vēlā pēcpusdienā uzsākām 
mājupceļu, pirms tam vēl suvenīru 
bodītē iegādājoties suvenīrus un zāļu 
tējas par piemiņu no Tērvetes dabas 
parka. Bērni un jaunieši, patīkami no-
guruši, atzina, ka ekskursija ir izdevu-
sies. To pašu sakām arī mēs – ekskur-
siju vadītājas un organizētājas – Ineta 
Grecka (DC „Vangaži”), Marta Rudņi-
kova un Eva Lukjanska (DC „Sarma”), 
kā arī Inese Strauta (DC „Gauja”).

Tērvetes dabas parks pēdējos 
gados ir paplašinājies un, pēc gides 
stāstītā, turpinās paplašināties līdz 
2017. gadam. Kas zina – varbūt pēc 
dažiem gadiem atkal aizbrauksim 
uz šo jauko parku, lai izstaigātu 
jaunās tūristu takas, kas šobrīd vēl 
tikai top.

Inese Strauta,  
dienas centra „Gauja” vadītāja 

Pierīgas pašvaldību mēri tiekas Inčukalna novadā

Tā mēs dzīvojam

Mūsu novada dienas centru bērni Tērvetē

Priekšsēdētāji nogaršo jauno Rāmkalnu izstrādājumu, kurš vēl tikai ir izstrādes 
procesā. Kādu? Tas pagaidām noslēpums…

Pierīgas pašvaldību vadītāji kopā ar Yukako Vitols-Hirata, kura vadīja tējas ceremo-
niju (no kreisās) un viņas asistenti Mayumi Sasaki.
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Vasara turpinās 
Vasara šogad sākās vēlāk un turpināsies arī septembrī. Tā esam dzirdē-

juši, un tā lai arī notiek! Visu vasaru Inčukalna pamatskola kā dāma, kas 
izvēlēta pārvērtību konkursam, tapa krāsota, slīpēta, lakota, tīrīta un posta. 
Skola ir apgādāta ar jaunām mēbelēm, iekārtotas jaunas telpas, uzlabotas 
jau esošās. 

īsti vasarīga un viegla sajūta pārņem, skatot Inčukalna pamatskolas svaigi ap-
gleznoto sienu. Tas ir pirmais vislabāk redzamais jaunums – bērnu un skolotājas 
Kristīnes Rones radītais skolas logo, ko praktiski realizēt lielā zīmējumā uz aktu 
zāles sienas izdevās pašiem skolotājiem un jaunajam direktoram kopīgiem spē-
kiem ar Inčukalna domes finansiālu un praktisku atbalstu. Rezultāts labs, vērtē-
jiet paši!

Fasādi rotā jauns, lietišķs uzraksts, kas saulē veido interesantas ēnas un vēsta, 
ka šeit atrodas Inčukalna pamatskola, kā arī Mūzikas un mākslas skola. 

Mūsu galvenā bagātība ir mūsu cilvēki, tāpēc esam priecīgi, ka šogad skolā šo 
cilvēku ir vairāk. Augusta sākumā darbu sāka direktors Kaspars Kiris un viena no 
pirmās klases audzinātājām Antra Upīte, bet 1. septembrī skolas gaitas uzsāka 
26 sešgadnieki un 40 pirmklasnieku. Kopā šajā mācību gadā Inčukalna pamatsko-
lā mācīsies 230 skolēnu. Pēc ilgākiem laikiem mūsu skolā atkal ir divas pirmās 
klases, katrā pa 20 bērniem, par viņiem veselus četrus gadus rūpēsies audzinātā-
jas Inese ziemele un Antra Upīte. 

Šīs vasaras „pārvērtībās” skola ir tikusi pie trijiem kārtīgi izremontētiem 
kabinetiem un jaunām durvīm sākumskolā, ar jaunām mēbelēm ir iekārtots 
jaunais pirmās klases kabinets. Ir veikta jauna, pilnīgāka skolas kabinetu nume-
rācija, kas gan skolas darbiniekiem, gan viesiem atvieglos kabineta atrašanās 
vietas noteikšanu skolas ēkā. Aktu zālē ir atjaunota skatuves grīda, radiatoriem 
uzstādīti termoregulatori, atjaunots sienu krāsojums gaiteņos, atjaunotas vairā-
ku kabinetu mēbeles. Protams, skolai ir vēl daudz ideju, vēlmju un vajadzību, bet 
saprotam, ka arī Rīgu neuzcēla vienā gadā… Gan jau, sagaidot Inčukalna pamat-
skolas 50. mācību gadu (skolas celta 1967. gadā), izskatīsimies vēl labāk!

Ar šo mācību gadu Inčukalna pamatskola ir iesaistījusies vairākos projektos. Kā 
pirmo var minēt pievienošanos projektam „Nacionālais veselību veicinošais skolu 
tīkls”, šī darba koordinatore mūsu skolā būs 3. klases audzinātāja un sociālo zi-
nību skolotāja Lana Vanaga. Nākamo aktivitāti, kurai atsaucāmies – „Sporto visa 
klase” –, ierosināja Latvijas Olimpiskā komiteja. Mūsu skolas 3. klasei būs lieliskā 
iespēja sportot piecas reizes nedēļā. Klase tiks apgādāta ar visu sportošanai ne-
pieciešamo – par finansējumu rūpējas Inčukalna novada dome. Esam iesaistījušies 
arī pilotprojektā – ar šā gada septembri pirmajās un ceturtajās klasēs būs mācību 
priekšmets „Datorika”, kuru pasniegs skolas informātikas skolotāja Rita Bikše, 
viņa visu vasaru cītīgi papildināja izglītību tieši šajos jautājumos. Pēc veiksmīgas 
pilotprojektu realizācijas tiek plānots šo mācību priekšmetu ieviest visā Latvijā. 

24. augustā Baldones vidusskolā notika Pierīgas izglītības iestāžu vadītāju 
konference, kurā tika apbalvotas mācību iestādes par iepriekšējā mācību gada 
sasniegumiem. Esam patiesi priecīgi, ka varam paziņot – Inčukalna pamatskola ir 
ieguvusi veselus trīs diplomus par pirmajām vietām: 1. vieta Pierīgā pamatskolu 
grupā par augstākajiem sasniegumiem mācību olimpiādēs, 1. vieta Pierīgas skolu 
vidū par augstākajiem sasniegumiem alternatīvajās olimpiādēs un 1. vieta pamat-
skolu grupā par aktīvāko arodorganizāciju. Mēs lepojamies ar saviem bērniem un 
skolotājiem!

zinām, ka arī jaunais 2015./2016. mācību gads būs gan interesants, gan veik-
smīgs. Lai mums kopā – pedagogiem, skolēniem un vecākiem – viss izdodas! 

Kaspars Kiris, Agnese Kalniņa, Zinta Nolberga  

Vai Vangažu vidusskola jau gatava? Uz šādu jautā-
jumu nākas atbildēt jau no augusta sākuma.

Skolas gatavībai jaunajam mācību gadam ir vairākas 
jomas. Protams, pats svarīgākais ir skolēni. Un ir liels 
prieks un arī atbildība, ka pēdējos gados esam piedzīvo-
juši skolēnu skaita pieaugumu no 331 skolēna 2010. gadā 
līdz 407 skolēniem 2015. gada 1. septembrī. Šāds pieau-
gums veidojas gan tādēļ, ka samazinās to skolēnu skaits, 
kuru vecāki izvēlas citas skolas, gan šo gadu demogrā-
fiskā situācija. Un tā pirmajās klasēs mācības uzsāks 53 
skolēni, 10. klasē – 20.

Otrs svarīgs kvalitatīva skolas darba nodrošinājums ir 
pedagogi. Šobrīd esam gandarīti, ka skolā ir daudz gudru, 
erudītu, radošu pedagogu gan eksaktajos mācību priekš-
metos – ķīmijā, fizikā, bioloģijā –, gan valodu un radošo 
priekšmetu pedagogi, gan sākumskolas klašu pedagogi.

Kā apliecinājums pedagogu godprātīgam darbam ir mūsu 
12. klases 9 absolventu izvēlētās augstskolas. Rīgas Tehnis-
kajā universitātē studēs trīs jaunieši – viena meitene Ķīmijas 
fakultātē (budžeta nod.), divi absolventi Inženierekonomi-
kas un vadības fakultātē (budž. nod. un neklātienē). Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē Pārtikas tehnoloģijas fakul-
tātes budžeta nodaļā zinības apgūs viena meitene. Rīgas 
Stradiņa universitātē Medicīnas fakultātē mācīsies viena 

absolvente, medicīnas koledžā – divas meitenes, RISEBA 
sabiedriskās attiecības un reklāmas menedžmentu studēs 
viena meitene.

Skolas mācību darba dažādošanai esam iesaistījušies da-
žādos projektos. Šī gada aktualitāte – jaunums ir vienas 4. 
klases iesaistīšana Latvijas Olimpiskās komitejas organizē-
tajā projektā „Sporto visa klase”. Projekts paredz iesaistīto 
164 skolu 4. klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt kva-
litatīvu un metodiski atbilstošu trīs fakultatīvo sporta no-
darbību sarīkošanu papildus tām divām sporta stundām, kas 
paredzētas obligātajā izglītības programmā. Projekta ietva-
ros mūsu skola izlozes kārtībā ieguva papildus gan īpašas 
formas skolēniem, gan dažādu inventāru sporta stundām. 

Skolas vadības darba viens virziens ir mācību bāzes un 
materiāli tehniskā nodrošinājuma plānošana un iegāde. 
Tā rezultātā ir panākts, ka ar informācijas tehnoloģijām ir 
nodrošināti visi mācību kabineti. Šajā vasarā kapitāli izre-
montēti mājturības kabineti, sporta zāles garderobe, dušas 
telpas, inventāra noliktava, sakārtoti trīs sanitārie mezgli.

Tehniskie darbinieki ļoti godprātīgi sakārtojuši skolas tel-
pas.

Un tomēr atbilde uz jautājumu – vai skola ir gatava? – ir 
noliedzoša, jo ir jauni plāni, jaunas vajadzības un vēlmes.

Indra Kalniņa, Vangažu vidusskolas direktore 

Līnijdeju svētki Inčukalnā
1. augustā Inčukalna estrādē notika līnijdejotāju kopā sanākšanas svētki, kuru dalībnieki visu dienu pavadīja kopā 

dejojot. 
Līnijdejas Inčukalnā ir jau vairāk nekā 10 gadu, kopā uz deju grīdas pulcējot dažāda vecuma dejotājus. Šoreiz deju pa-

sākums tika „iznests” ārā no 
telpām, pietuvinot to jebkuram 
garāmgājējam, deju interesen-
tam, skatītājam.

Uz līnijdeju svētkiem bija 
sabraukuši dejotāji no tuvā-
kām un tālākām pilsētām – Si-
guldas, Valmieras, Vangažiem, 
Dobeles, Rīgas, Ulbrokas, Sa-
laspils u.c. Protams, bija arī 
pašmāju dejotāji – Inčukalna 
līnijdejotāju grupa „Wild Stab-
le” (vadītājs Aivars Vāvers) un 
jauniešu deju grupa „Born To 
Dance” (vadītāja Kitija Vāve-
re), kas arī priecēja skatītājus 
ar vairākiem priekšnesumiem. 
Dienas laikā dejotāji, nenogur-
stot un izbaudot jauko laiku, 
izdejoja vairāk nekā 80 deju 
dažādos deju ritmos. 

Kitija Vāvere 

Vai skola jau gatava?

Lietum spītēja arī Vangažu vidusskolas skolēni. Kā ik gadu, arī šoreiz svinīgā pasākuma noslēgumā gaisā tika palaisti daudzi 
krāsaini baloni, kas simbolizē jaunību un sapņus.

Daba gluži vai par spīti līdz ar 1. septembri novilka treknu svītru starp vasaru un 
jauko laiku, tomēr tas netraucēja Inčukalna pamatskolas bērniem priecāties par 
atkalredzēšanos un Andra Kiviča koncertu.
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29. augustā biedrība „Inču-
kalna izaugsmei” jau ceturto 
gadu pēc kārtas aicināja ikvie-
nu mākslas mīļotāju piedalīties 
radošās atpūtas un brīvdabas 
izklaides pasākumā „Mākslas 
plenērs Inčukalnā”.

Plenēra tēma – „Mans 1. sep-
tembris”. Plenērs norisinājās kā 
brīva, radoša darbība Inčukalna 
teritorijā, tā mērķis bija atklāt 
katra individuālo un savdabīgo 
skatījumu uz notikumiem, cilvē-
kiem, vietām.

Vēlme radoši izpausties bija lie-
la. Biedrības „Inčukalna izaugsmei” 
radošajā teltī gan lieli, gan mazi 
veidoja sev kādu atmiņai palieko-
šu mākslas darbu – apgleznotu 
krūzīti, šķīvīti vai no pērlītēm dari-
nātas rotas. Pie Margitas Porietes 
ģimenes devās veidot salmu lelles, 
lai pēc tam ar tām spēlētu teātri. 
Aktīvākajiem pasākuma apmeklē-
tājiem bija iespējams pierādīt savu 
veiklību sporta aktivitāšu un as-
prātības stafetē. Savukārt māks-
linieciski noskaņotākajiem bija 
iespēja piedalīties apgleznoša-

nas konkursā „Skaistākais kaķis”, 
gleznošanas/zīmēšanas konkursā 

„Mans 1. septembris” un palīdzēt 
vides objektu „lielo gliemežu” krā-
sojuma atjaunošanā.

Visas dienas garumā pasākuma 
apmeklētājiem bija iespēja pieda-
līties dažādās bezmaksas aktivi-
tātēs – doties izjādē ar zirgu, izlē-
kāties piepūšamajā pilī, našķoties 
ar cukurvati un apgleznot seju pie 
mākslinieces Jolantas Bodnieces. 

Biedrības „Inčukalna izaug-
smei” valdes priekšsēdētājs Mod-
ris Jaunups atzīst, ka pasākums 
izdevās, kā bija paredzēts – bērni 
bija priecīgi, visi aktīvi darbojās 
mākslas darbnīcās, vairākās 
aktivitātēs pat veidojās rindas. 

„Liels prieks par to, ka šogad 
mākslas plenērs būs atstājis ko 
paliekošu ne tikai pašiem pasā-
kuma dalībniekiem, bet arī pašam 
novadam, jo tika atjaunots „lielo 
gliemežu” krāsojums, kas neno-
liedzami laika gaitā bija izbalējis. 
Esam gandarīti, ka „Mākslas ple-
nērs Inčukalnā” ir kļuvis par iemī-
ļotu pasākumu novadnieku vidū un 
ka pasākuma organizēšanu arī šo-
gad atbalstīja novadnieki – Inču-
kalna mākslinieku kopa Jāņa zvir-
buļa vadībā, māksliniece Jolanta 
Bodniece, Inčukalna tautas nams, 

„Jauno jātnieku skola” un, protams, 
vietējie uzņēmēji,” uzsver Modris 
Jaunups.

Bildes no pasākuma „Mākslas 
plenērs Inčukalnā” ikviens var ap-
skatīt mājas lapā: www.incukalna
izaugsmei.lv.

Biedrība  
„Inčukalna izaugsmei”  

Katru dienu atkārto,  
iztēlojies un pat raksti uz
papīra to, ko vēlies.  
Kādā jaukā brīdī tev tas būs!

Redz, jau atkal septembris! Bēr-
ni nāk uz skolu ar ziediem – tie ir 
paši mazākie, lielākie nāk nopiet-
ni, ar savu pašvērtējumu, ar sa-
vām gaidām: kāds būs šis mācību 
gads? Bibliotēka palīdzēs jums, 
skolēni, atrisināt daudzas prob-
lēmas: gan paplašināt redzesloku, 
gan attīstīt labāku lasītprasmi, 
gan labāk orientēties jebkurā si-
tuācijā, gan rast atbildes uz inte-
resējošiem jautājumiem. Dārgie 
bibliotēkas lasītāji, mūsu grāmat-
mīļi, jūs gaida daudz interesantu 
grāmatu. Pašmāju autors Aldis 
Bukšs iepazīstina ar savu debijas 

romānu „Parādu piedzinēji”, kurā 
pastāstīts, kas notiek, ja nespēj 
atmaksāt kredītu… Enerģija, sek-
sapīls un spraiga darbība Toma 
Vuda trillerī „Mednieks”. Deivida 
Morela grāmatā „Nāves inspek-
tors” izmantoti fakti par reāliem 
atentātiem pret karalieni Viktoriju. 
Ernesta Kleina pasaules bestsel-
lerā „Spēle sākas” daudz popkul-
tūras, Džeimsa Bonda elementu 
un jauniešu mīlestības. Vai jūs 
liktu uz spēles dzīvību, lai iegūtu 
mūža mīlestību?! Džūda Devero 
romānā „Jasmīna smarža” cenšas 
rast atbildi uz šo jautājumu. Par 
krievu tautas traģisko likteni var 
uzzināt Pjotra Kotova vēsturiska-
jā romānā „Bornholmas trīsstūris”. 
Kibernoziedzība un tās veidi, ki-

bernoziegumu krimināltiesiskais 
raksturojums Ulda Ķiņa grāmatā 

„Kibernoziedzība, kibernoziegumi 
un jurisdikcija”.

Bērniem iepirkām: „365 dabas-
zinību eksperimenti” zinātkāra-
jiem bērniem, kuri vēlas uzzināt, 
kāpēc maize ir poraina, kā izska-
tās DNS molekula, kā pašam radīt 
varavīksni utt. Lai atklātu, kādu 
ceļu līdz mums ir veikusi kakao 
tase, kā tinte nokļuvusi mūsu pild-
spalvā, kā radās futbola bumba 
un kāds sakars tēva kaklasaitei 
ar zīda kāpuru, bibliotēkā ir jāiz-
lasa grāmata „Vai tu zini, kā tas 
rodas?”. Grāmatiņas pašiem ma-
zākajiem lasītājiem: „Gliemezīša 
Glika diena”, „Draudzība”, „Droši 
uz skolu!” un daudzas citas.

Visi tiek laipni gaidīti bibliotēkā!

Māra Aleksejeva, bibliotekāre  

Ikdienas steigā un rutīnā, risinot sadzīviskas problēmas, mēs neviļus aiz-
mirstam par brīvā laika pavadīšanu ar bērniem. Kādam no mums pietrūkst 
laika, kādam naudas. Taču bērni gaida brīdi, kad vecāki atradīs laiku tieši 
viņiem. 

Bērniem nav svarīgi, cik izmaksā kopīgais pasākums, bet gan tas, ka laiks ir pa-
vadīts kopā ar vecākiem. Padomājiet par brīvā laika pavadīšanu kā par pasākumu 
kopā ar bērnu, nevis par kārtējiem izdevumiem, kas iecirtīs robu ģimenes budžetā. 
Kopīgas pastaigas ar bērnu, pāris stundu pārgājiens pa interesantu maršrutu, ko-
pīga dabas velšu ievākšana ziemas krājumu papildināšanai, peldēšanās tuvumā 
esošajās ūdens tilpnēs, izbraucieni ar riteņiem, kopīga vakariņu pagatavošana 
ģimenei – tās ir tikai dažas no aktivitātēm, kuras no vecākiem prasa vien izdomu, 
laiku un mazliet naudas. 

4. augustā Inčukalna novada Sociālais dienests organizēja pārgājienu uz Inču-
kalna Velnalu divām ģimenēm ar bērniem, lai pierādītu, ka galvenokārt ir vajadzī-
ga vēlme būt kopā ar bērniem, izdoma, labs garastāvoklis un piemērots apģērbs. 
Vienlaikus šī pasākuma mērķis bija vecāku un bērnu savstarpējo attiecību stipri-
nāšana, kā arī bērnu zināšanu papildināšana. Pārgājienu interesantu padarīja tas, 
ka visa pārgājiena laikā ģimenēm bija jāpilda uzdevumi, pielietojot orientēšanās 
elementus apkārtējā vidē, tika pārbaudītas arī bērnu zināšanas par drošību, atro-
doties ārpus mājas. Noteiktās vietās tika paslēptas aploksnes ar uzdevumiem, kā 

arī norādes, kur meklēt nākamo uzdevumu. Neizpalika arī balviņas par dažu uz-
devumu izpildi, kas iepriecināja mazās sirsniņas. Pārgājiena sākumā ģimenes tika 
sadalītas komandās. Katra ģimenes locekļa galvenais uzdevums visa pārgājiena 
laikā bija darboties kā vienai veselai šūniņai, risinot uzdevumus, domājot par visu 
ģimenes locekļu vajadzībam, uzmundrinot un atbalstot citam citu. Bērni ar intere-
si un aizrautību metās piedzīvojumā, aizraujot sev līdzi arī sākumā mazliet kūtros 
vecākus. Ģimenes minēja mīklas, atpazina ēdamās un indīgās sēnes, ieklausījās 
un ielūkojās dabā no cita skatupunkta, risināja atjautības uzdevumus un iepazina 
vecākus no bezrūpīgās puses. Pārgājiena noslēgumā ar gardu muti tika notiesā-
tas līdzi sarūpētās maizītes, dārzeņi un kāds kārums. 

Novēlam sadzirdēt sava bērna raidītos signālus par vēlmi pavadīt laiku ar ve-
cākiem. Tas neprasa daudz, tikai pacenties veltīt mazajam cilvēkam laiku un uz-
manību.... 

Karīna Vēgnere  

NOVADA VĒSTIS

Inčukalnā aizvadīts mākslas 
plenērs

Brīvā laika pavadīšanai ar  
saviem bērniem nevajag daudz...

Septembris ir klāt arī bibliotēkā!

Henrijs Strauts – mazākais lasītājs.
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Inčukalna jauktais koris „Mežābele” (83. se-
zona). Vadītājs Vitalis Kikusts (tālr. 26592633). No-
darbības pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00 
Inčukalna pamatskolā. Pirmā tikšanās pirmdien, 
28. septembrī, plkst. 19.00 Inčukalna pamatskolā.

Inčukalna pamatskolas, Mūzikas un mākslas 
skolas un tautas nama pūtēju orķestris (33. sezo-
na). Diriģents Vitalis Kikusts (tālr. 26592633). No-
darbības trešdienās plkst. 18.30, sestdienās plkst. 
11.00 un pēc individuāla grafika Inčukalna pamat-
skolā. Pirmā tikšanās sestdien, 5. septembrī, plkst. 
11.00 Inčukalna pamatskolā.

Senioru koris „Atblāzma” (49. sezona). Va-
dītāja Ņina Kiršteina (tālr. 29478592). Nodarbības 

otrdienās un ceturtdienās plkst. 13.00 tautas namā. Pirmā tikšanās otrdien, 29. septembrī, plkst. 13.00.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši” (20. sezona). Vadītājs Andrs Briņķis (tālr. 29413203). Nodarbī-

bas dienas vēl tiks precizētas.
Pirmā tikšanās ceturtdien, 24. septembrī, plkst. 20.00 Inčukalna tautas namā.

Labāko gadu „Virši” (4. sezona). Vadītājs Andrs Briņķis (tālr. 29413203). Nodarbību dienas vēl tiks preci-
zētas. Pirmā tikšanās ceturtdien, 24. septembrī, plkst. 20.00 Inčukalna tautas namā.

Amatierteātris (13. sezona). Vadītāja zigrīda Ezeriņa (tālr. 28253723). Nodarbības trešdienās plkst. 19.00 
tautas namā. Pirmā tikšanās trešdien, 9. septembrī, plkst. 19.00.

MAKSAS KOLEKTĪVI 
Bērnu tautas deju kolektīvs „Minkāns” – 1. un 2. klases un pirmsskolas vecuma bērni. Vadītāja Līga 

Dombrovska (tālr. 26456062). Pirmā tikšanās ar vecākiem un bērniem pirmdien, 7. septembrī, plkst. 18.00 
Inčukalna tautas namā. Nodarbības plānotas otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 18.00.

INTEREŠU GRUPAS
Tradicionālā karatē grupa – bez vecuma un sagatavotības ierobežojuma.
Vadītājs – treneris Armands Pētersons, 1. Dan. (tālr. 22321426).
Nodarbības jau notiek svētdienās plkst. 13.00 tautas namā.
Līnijdeju grupa pieaugušajiem. Vadītājs Aivars Vāvers (tālr. 29234084). Nodarbības jau notiek pirmdie-

nās plkst. 19.00 tautas namā.
Līnijdeju grupa pusaudžiem. Vadītāja Kitija Vāvere (tālr. 29575718). Nodarbības svētdienās plkst. 15.00 

tautas namā.
Mākslinieku kopa. Vadītājs Jānis zvirbulis (tālr. 67977604).  

Bērnu vokālais ansamblis „KARUSELIS”
Bērniem no 3 gadu vecuma.
Vadītāja Liene Nesteroviča (tālr. 29656849).
Pirmā tikšanās 3. septembrī plkst. 18.30. 

Tautas deju kolektīvs „PĪLĀDZĪTIS”
Vadītāja Ilona Petrovska (tālr. 29472304).
Pirmā tikšanās 7. septembrī plkst. 20.00.

Neatkarīgā estrādes deju grupa „CIPRESE”.
Nodarbības notiek Vangažu kultūras namā no 
pirmdienas līdz piektdienai. 
Vadītāja Ilona Petrovska (tālr. 29472304)

Sieviešu vokālais ansamblis „KAPRĪZE”
Vadītāja Jana Bunkus.
Pirmā tikšanās 7. septembrī plkst. 19.00.

LĪNIJDEJAS 
Vadītāja Kitija Meikšāne (tālr. 26407541).
Aicinām jaunus dalībniekus!

Bērnu teātra studija „PIGORIŅI ”
Bērniem, sākot no 5. klases. 
Vadītāja Evija Ozola.
Pirmā nodarbība 2. septembrī plkst. 15.00.

Ukraiņu kultūras biedrības 
vokālais ansamblis „JATRAŅ”
Vadītāja Irina Dukule (tālr. 29861068).
Nodarbības Parka ielā 2.

Krievu kultūras biedrības
vokālais ansamblis „KRIEVU KADRIĻA”
Vadītāja Gaļina Titarenko (tālr.26060955).
Nodarbības Parka ielā 2.

Baltkrievu kultūras biedrības
vokālais ansamblis „ŽURAVKA”
Vadītāja Ļubova Aleksandrova (tālr. 26715029).
Nodarbības Parka ielā 2.

Ukraiņu kultūras biedrības
vokālais ansamblis  

„VESELKA”
vadītājs Vasilijs Litviņuks  
(tālr. 29175329).
Nodarbības Parka ielā 2.

Ukraiņu kultūras bied-
rības
jauniešu vokālais an-
samblis „KVITOČKI”
Vadītāja Liene Nestero-
viča  
(tālr. 29656849).
Pirmā tikšanās 2. sep-
tembrī plkst. 20.00.  

NOVADA VĒSTIS

Kolektīvi Inčukalna tautas namā

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA
PAŠDARBĪBAS KOLEKTĪVI ATSĀK DARBU: Grafiti festivāls – jau ceturto gadu

1. septembrī, spītējot lietum, jau ceturto reizi pēc kārtas Vangažos notika 
grafiti festivāls. Šoreiz viskuplākais dalībnieku skaits – 12. 

Grafiti festivāls tika aizsākts pirms četriem gadiem, kad toreizējais Vangažu pil-
sētas pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko ilgi lauzīja galvu, ko īsti iesākt ar garāžu 
sienu, kura labi redzama garāmbraucējiem, tātad liecina par pilsētas ainavu. Ideja 
par sienas krāsošanu kā mākslas pasākumu virmoja jau sen – pat Vangažu pilsētas 
domes laikā. „Radās ideja rīkot grafiti festivālu. Šī ideja ne tikai atrisināja sienas pie-
lietojumu, bet arī ļāva jaunajiem māksliniekiem, kuri aizraujas ar šo mākslas veidu, 
izpausties, parādīt, ka grafiti nav tikai sienu ķēpāšana, bet vesels mākslas un dzīves 
stila virziens,” uzsvēra Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko. 

Šogad festivālā piedalījās 12 dalībnieku no Vangažiem, Rīgas, Jūrmalas, Berģiem, 
Inčukalna. „Festivāla organizēšanu ik gadu uzņēmās Vangažu kultūras nams sadar-
bībā ar grafiti aizsācēju Latvijā Aleksandru ar pavārdu „Mališs”. Lai rezultāti būtu 
objektīvi, žūrijā allaž tiek pieaicināti mākslas pedagogi,” piebilda Vangažu kultūras 
nama mākslinieciskās daļas vadītāja Evija Ozola. 

Šogad grand prix ieguva dalībnieks ar pavārdu „Hawk” no Rīgas. 
Lai piedalītos šajā festivālā, iepriekš jāiesūta gan pieteikums, gan zīmējuma skice. 

Tā ir festivāla atlases 1. kārta. 2. kārta jau ir zīmējums uz sienas festivāla laikā. 
Jana Bunkus  

Vangažu Grafiti festivāla šī gada uzvarētājs – dalībnieks ar pavārdu „Hawk” – no Rīgas. Ap-
sveicam!
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PATEICīBA

Inčukalna novada  
Sociālais dienests sveic 

skaistajās jubilejās –  
75, 80, 85, 90…

Lai skaistiem mirkļiem 
piepildīta dzimšanas diena!
Ja pats esi labs, ja pats esi īsts,
Ja pelēko ikdienu pratīsi nīst,
Tad mūžīgi jauna būs dvēsele tava,
Un nieks tās grumbiņas sejā.
Par gadiem nav jāskumst,
Lai jau tie vīst kā magones vējā.

Mūsu novadā dzīvo daudz labu cilvēku, un ikviens no viņiem vel-
ta savu laiku, domas un darbus, lai mūsu novads kļūtu vēl labāks, 
lai tajā dzīvotu vēl laimīgāki cilvēki. Un reizēm nevajag daudz, lai 
mūsu ieguldījums būtu nenovērtējams. Tāpēc Inčukalna novada 
dome aicina iedzīvotājus pastāstīt par ikvienu, kurš ir pelnī-
jis pateicības vārdus. Mūsu vidū taču ir tik daudz cilvēku, kuri 
ar savu darbu, hobiju, talantu, prasmēm, profesiju, aktīvo rīcību, 
palīdzīgo roku vai ko citu ir izcēluši mūsu novadu, padarījuši to vēl 
labāku, krāsaināku, laimīgāku. Nepalaidīsim garām iespēju pateikt 
paldies! 

Pateicība šiem cilvēkiem tiks izteikta valsts svētku pasākumos no-
vembrī. 

Aprakstu brīvā formā aicinām iesniegt Inčukalna novada domē vai 
Vangažu pilsētas pārvaldē, atsūtīt pa pastu (Inčukalna novada dome, 
Atmodas iela 4, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141; Vanga-
žu pilsētas pārvalde, Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136), 
vai iesūtīt elektroniski: jana.bunkus@incukalns.lv ar norādi: LABAIS 
VAIRO LABO. Sīkāka informācija pa tālruni: 20271787.

Aprakstā jānorāda izvirzītās personas vārds un uzvārds, jāsniedz ap-
raksts par šī cilvēka labajiem darbiem vai veikumiem, kā arī jāuzrāda 
iesniedzēja vārds, uzvārds un tālruņa numurs. Lai labais vairo labo! Pie
teikumus izvērtēs Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, 
sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komiteja. 

LABAIS VAIRO LABO 

Gribu pateikties par skaisto Goda 
novadnieku tikšanos Medību pilī. 
Paldies Janai Bunkus par jauko 

pasākuma vadīšanu. Sirds priecājās 
par Līvas Ozolas skanīgo balstiņu. 

Paldies šoferītim Gintam Krēsliņam 
par cilvēcīgo attieksmi. 

Andrejs Mazins

PAzIŅOJUMS

FOTOMIRKLIS

Automašīnu garāžu īpašnieku ko-
operatīvā sabiedrība „Vangažu auto” 
paziņo, ka internetā pieejamā mājas 
lapa, kas publicējas „Vangažu auto” 
sabiedrības vārdā, nav biedrības iz-
veidota un tā nekādā veidā neatspo-
guļo tās biedru viedokli.

Igors Purmalis,  
valdes priekšsēdētājs

Lūk, kāds atradums augustā bija būvniekiem Inčukalnā, ro-
kot ceļa posmu. Kā konstatēja Nesprāgušās munīcijas neitra-
lizēšanas vienība, nesprāgušie lādiņi zemē visdrīzāk atrodas 
kopš pagājušā gadsimta četrdesmitajiem gadiem.

Pasākumi  
Vangažu  
kultūras namā 
septembrī un 
oktobrī

Piektdien, 11. septembrī plkst.14.00 
mazajā zālē tikšanās ar dzejnieci Ingu 
Gaili. Ieeja brīva. Pasākumu organizē 
Vangažu kultūras nams sadarbībā ar 
Vangažu bibliotēku.

Ceturtdien, 24. septembrī, plkst. 
12.00 izstādes „Rudens veltes” atklā-
šana.

Sestdien, 26. septembrī, plkst. 
14.00 Senioru diena. Viesosies virtuo-
zais akordeonists Kaspars Gulbis. Muzi-
cēs Ilmārs Miķelsons. Viesi no Ikšķiles.

Pirmdien, 5. oktobrī, plkst. 10.00 
Valmieras teātra aktieru un Rīgas vies-
mākslinieku teātra izrāde bērniem 

„Detektīvi Minjoni”. Ieeja 3,50 eiro.

Pasākumi  
Inčukalna tautas namā 
septembrī septembrī 
un oktobrī

Piektdien, 11. septembrī, plkst. 19.30 dže-
za apvienības „AINAVISTI” mūzikas vakars

Vadītājs Edgars Cīrulis

„Ainavisti” ir džeza apvienība, kas meklē 
jaunus risinājumus un tāles mūzikā. Grupas 
sastāvs mainās no koncerta uz koncertu, 
taču tās vadītājs, komponists un idejas au-
tors Edgars Cīrulis, paliek. „Ainavisti” ir kā 
domubiedri, kas satiekas katru mēģinājumu 
kā no jauna, kā no paša sākuma. „Ainavisti” 
atskaņo oriģinālkompozīcijas, kurās var just 
ietekmi no new-jazz, swing, hard bop un da-
žādiem citiem modernā džeza stiliem, kā arī 
vēlīnās akadēmiskās mūzikas. Kompozīcijas 
(„Ainavas”) ir rakstītas kā muzikāls cikls, kurā 
katram skaņdarbam ir patstāvīga nozīme, bet 
kopā tie veido kopīgu attēlu jeb ainavu. „Aina-
vistu” mērķis ir ieviest pasaules džeza mūzikā 
Latvijas krāsas un identitāti.

Ieeja brīva

Svētdien, 20. septembrī, plkst. 17.00
„JŪRAS AKMENTIŅI” no Ventspils
Koncertizrāde „MĒS”
Jaunas oriģināldziesmas jauniešiem

Biļetes iepriekšpārdošanā tautas namā un 
Inčukalna bibliotēkā 3,00 eiro

Izrādes dienā – 5,00 eiro

Piektdien, 9. oktobrī, plkst. 19.30
Allažu teātra „AKA” izrāde

„Visas labas lietas ir trīs”
Pēc zeiboltu Jēkaba darba „Dullais barons 

Bunduls”
Režisore Izolde Pētersone
Biļetes iepriekšpārdošanā Inčukalna tautas 

namā un bibliotēkā – 2 eiro, 
izrādes dienā – 3 eiro

Lai novērstu 2016. gada pavasara kūlas veidošanos, Reģionālās 
pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas (RPP INN) kolektīvs 
aicina visu nekustamo īpašumu–zemesgabalu un tiem pieguļošo 
teritoriju īpašniekus, valdītājus, pilnvarniekus pārvaldniekus, lieto-
tājus un nomniekus veikt zālāja (dabīgi izveidojušās lakstaugu pla-
tības) nopļaušanu un zāles savākšanu ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim. 

Inčukalna novada saistošie noteikumi Nr.14/2010 no 2010. gada 
18. augusta „Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju uztu-
rēšanu un apstādījumu aizsardzību Inčukalna novadā” nosaka ad-
ministratīvo atbildību par noteikumu prasību neievērošanu – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 350,00 
EUR un juridiskajām personām līdz 1400,00 EUR. Administratīvais 
sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no noteikumu pildīšanas un ar 
savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar norma-
tīvajiem aktiem.

RPP INN kolektīvs vienlaikus vērš nekustamo īpašumu–zemes-
gabalu īpašnieku uzmanību par piederošo nekustamo īpašumu–ze-
mesgabalu reģistrēto lietošanas mērķi Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra informācijas sistēmā. Nepieciešamības gadījumā veikt to 
pārreģistrēšanu.

Helēna Brūna, RPP INN priekšnieka p. i.  

Pašvaldības policija aicina sakopt savus īpašumus

Inčukalna novada  
Sociālā dienesta mājas lapa  

www.sdincukalns.lv

Aktuāla būvvaldes informācija par  
rakšanas darbu atļaujām

Novadā daudzviet joprojām notiek remontdarbi, teritorijas labiekārtošana un dažādi remontdarbi, kas 
saistīti ar rakšanas darbiem. Diemžēl pastāv maldīgs uzskats, ka tad, ja rakšanas darbi notiek sava īpa-
šuma robežās, par to neviens nav jāinformē. Tas patiešām ir maldīgs uzskats, tādēļ vēlos vērst novada 
iedzīvotāju uzmanību uz faktu, ka jebkuras darbības, kas saistītas ar būvniecību – arī trašu, grāvju vai cita 
veida rakšanas darbi –, ir būvniecība, un tās ir jāsaskaņo ar būvvaldi, pie būvinspektora saņemot rakšanas 
atļauju. 

Kāpēc tas jādara? Pirmkārt – to paredz likumdošana un novada saistošie noteikumi, otrkārt – tādā veidā 
tiks novērsta jebkura dzīvībai bīstama situācija, kad tiek pārrauti elektro vai vājstrāvu kabeļi, jo darbu 
veicējs nav bijis informēts par šādu kabeļu esamību, treškārt – komunikāciju turētāji tiks informēti par 
darbībām, kas notiek šo komunikāciju zonā.

Lai nerastos dažādas konfliktsituācijas un neatļauta būvniecība, aicinu novada iedzīvotājus, kuri plā-
no veikt jebkura veida būvniecību, arī rakšanas darbus, nākt uz būvvaldi – (pieņemšanas laiki pirmdienās 
9.00–12.00 un 13.00–19.00, ceturtdienās 8.00–12.00 un 13.00–18.00 Inčukalnā, Atmodas ielā 4, un Vanga-
žos, Meža ielā 1, trešdienās 8.00–12.00) un noformēt rakšanas darbu atļauju. Ja rakšanas darbi tiek uzsākti 
bez šādas atļaujas, par to draud administratīvais sods, tādēļ, lai šāda situācija nerastos, aicinu jūs uz 
savstarpēju saprašanos, lai visi būvniecības procesi novadā noritētu atbilstoši pastāvošajai likumdošanai 
un neradītu nevajadzīgas problēmas pašvaldībai un novada iedzīvotājiem.

Mārtiņš Hofmanis, Inčukalna novada būvvaldes vadītājs  


