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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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Vangažu bērnudārza „Jancis” renovētā daļa.

Kaut kur tālumā uz lauka
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.

Tālumā aiz košiem siliem
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

Radošu un panākumiem 
bagātu jauno mācību gadu 
vēlam visiem novada izglītī-
bas iestāžu skolotājiem un 

skolēniem!

Inčukalna novada dome

Šoreiz savu uzrunu pirmkārt vēlos 
veltīt tieši jums, jo ir sācies jauns 
mācību gads. Tāpēc visiem, kas mā-
cās vai māca, novēlu īpaši veiksmī-
gu jauno mācību gadu, kas vainago-
sies ar jaunām zināšanām, iemaņām 
un prasmēm. Izsaku visdziļāko cie-
ņu novada skolotājiem, kas pašaiz-
liedzīgi strādā ar mūsu bērniem. Tas 
nav noslēpums, ka darbs skolā nav 
viegls, ik dienas jāsaskaras ar da-
žādiem izaicinājumiem, raksturiem 
un viedokļiem. Tāpēc jo īpaši sko-
lotājiem vēlu izturību un nezaudēt 
mīlestību pret skolēniem, kuru esat 
snieguši šo gadu gaitā.

Ceru, ka skolēni uz skolu devu-
šies zinātkāri un ar pozitīvu attiek-
smi, ar vēlmi kaut ko iegūt, nevis 
pierādīt. Lai jums šis mācību gads 
būtu vēl sekmīgāks, Inčukalna no-
vada dome ir pieņēmusi dažus ļoti 
būtiskus lēmumus. 

Dome ir nolēmusi piešķirt brīv-
pusdienas, neizvērtējot ģimenes 
materiālo stāvokli, Inčukalna no-
vada pašvaldības izglītības iestāžu 

4. klašu skolēniem no 2014. gada 1. 
septembra. Tātad tagad arī 4. kla-
ses skolēni varēs baudīt brīvpusdie-
nas, un jācer, ka bērni izmantos šo 
iespēju, lai garšīgi paēstu un augtu 
arvien lielāki un brašāki.

Ļoti būtisks lēmums tika pie-
ņemts maija domes sēdē, un tas 
attiecas uz vecāko klašu skolēniem. 
Tika apstiprināts jauns nolikums 

„Par stipendijām 10.–12. klašu sko-
lēniem Vangažu vidusskolā”. In-
čukalna novada domes stipendiju 
mērķis ir motivēt 10.–12. klašu iz-
glītojamos paaugstināt savus mā-
cību sasniegumus, kā arī sekmēt 9. 
klašu absolventu vēlmi iegūt vidējo 
izglītību Vangažu vidusskolā, tātad 
nedoties prom, bet iegūt vidējo iz-
glītību mūsu novadā. Stipendija tiks 
piešķirta 10 – 30 eiro apmērā. Jācer, 
ka tas motivēs lielākos skolēnus 
gan uzlabot sekmes, gan uzvedību, 
jo arī šis faktors tiks ņemts vērā, 
izskatot stipendijas piešķiršanu. 
Sīkāk ar šo nolikumu var iepazīties 
mūsu novada mājaslapā. 

Inčukalna pamatskolā ir izveidota 
arī pagarinātās dienas grupa, vairāk 
tā domāta pirmās – ceturtās klases 
skolniekiem un viņu vecāku ērtībām, 
jo nepieciešamības gadījumā skolē-
ni skolā varēs uzturēties ilgāk.

Visas vasaras garumā tika veikti 
remontdarbi gan pirmsskolas izglī-
tības iestādēs, gan abās skolās. 

Vasara, atpūtas laiks, ir aizritēju-
si straujāk, nekā gaidījām. Ceru, ka 

gan lielie, gan mazie novada iedzī-
votāji un viņu draugi izbaudīja silto 
vasaru un uzlabojumus novadā, kas 
sniedza vēl lielāku iespēju atpūsties 
pilnvērtīgāk. Vangažos, Inčukalnā 
un Gaujā tika ierīkoti ielu vingroša-
nas laukumi jeb, kā tautā saka, ielu 
vingrošanas stieņi. Prieks, ka jau 
pirmajās dienās pēc uzstādīšanas 
jaunieši pulcējās, lai pasportotu. 

Tāpat tika slēgts Smilšu ielas – 
Siguldas ielas posms Vangažos, 
kas nodrošina iedzīvotājiem drošu, 
netraucētu pārvietošanos un uztu-
rēšanos pludmalē un atpūtas vietā 
Vangažu ezera krastā.

Paldies pašvaldības darbiniekiem, 
kuri pārstāvēja Inčukalna novadu 
Pierīgas novadu pašvaldību darbi-
nieku vasaras sporta spēlēs Māru-
pē!

Vēlreiz – visiem veiksmīgu un 
sekmīgu jauno mācību gadu!

Ar cieņu,  
Aivars Nalivaiko  

Projekta vadītāja Margita Līce
Inčukalna novada Vangažu pilsētā 

pabeigta projekta, Nr. KPFI-15.2/66, 
„Kompleksi risinājumi siltumnī-
cefekta gāzu emisijas samazinā-
šanai Inčukalna novada Vangažu 
pirmsskolas izglītības iestādes 

„Jancis” ēkai” realizācija, veicot 
ēkas renovāciju daļai no ēkas. 

Projekta īstenošanas rezultātā 
tiks sasniegts: 

1) oglekļa dioksīda emisijas sama-
zinājuma rādītājs vismaz 37930,78 
kgCO2/gadā:

2) oglekļa dioksīda emisijas sama-
zinājuma rādītāja attiecība pret KPFI 
finansējumu vismaz 0,60 kgCO2/lati.

Projekta attiecināmās izmaksas 
saskaņā ar noslēgto līgumu bija no-
teiktas 85 241,78 LVL (121 288,10 
EUR), no tām Klimata pārmaiņu 
finanšu in strumenta (KPFI) līdzekļi 
ir 74,158177% no attiecināmajām 
izmaksām, nepārsniedzot 63 213,75 
LVL (89 945,06 EUR).

Kopumā šajā pirmsskolas izglītī-
bas iestādē tika ieguldīti 177 368,00 
EUR. Šo summu veido būvdarbu iz-
maksas, autoruzraudzības izmak-
sas, būvuzraudzības pakalpojums, 
kā arī citi obligāti veicamie pasāku-
mi, lai veiksmīgi tiktu realizēts šis 
projekts un tiktu sasniegti nepiecie-
šamie energoefektivitātes un oglek-

ļa dioksīda emisijas samazinājuma 
rādītāji.

PII „Jancis” vadītāja Kadrija Ja-
nisele un viss bērnudārza kolektīvs 
ir gandarīti par paveikto. Vadītājai 
ir prieks, ka Inčukalna novada Van-
gažu pirmsskolas izglītības iestāde 

„Jancis” jauno mācību gadu sagai-
dīs siltākās un vizuāli pievilcīgās 
telpās: „Ieguvums būs siltākas 
telpas, mazāka maksa par siltumu 
un elektroenerģiju un tīrāka apkār-
tējā vide, kurā jūtami samazināsies 
oglekļa dioksīda izmešu daudzums. 
Vēl līdz šim iestādē bija dažas tel-
pas ar veciem koka logiem un dur-
vīm, tagad to vietā ir jauni pakešu 
logi un durvis. Esam ļoti pateicīgi 
visiem Inčukalna novada pašval-
dības darbiniekiem, kuri palīdzēja 
realizēt šo projektu, un firmām, ku-
ras veica renovācijas darbus.”  

Sakarā ar jauna mācību gada 
sākumu sporta klubs „Super 
Nova” aicina pietiekt Inčukalna 
un Vangažu futbola komandā 
2007. – 2011. g.dz. bērnus 
Sporta klubs piedāvā ne ti-
kai atraktīvus un izglītojošus 
treniņus, bet arī vasaras/
ziemas nometnes, ārzemju un 
vietējā mēroga turnīrus, vecāku 
un bērnu kopējus pasākumus 
(Ziemassvētku balle, sezonas 
atklāšana utt.).

Treniņi notiek divas vai trīs reizes nedēļā atkarībā no vecuma grupas 
(trešdiena/piektdiena/sestdiena) – Inčukalna Sporta kompleksā un 
Vangažu vidus skolas sporta zālē.

Inčukalnā un Vangažos darbojamies jau kādu laiku, un pašlaik sportis-
tu skaits, kas pārstāv „Super Nova Inčukalns” futbola komandu ir ap 25 
bērniem. Piedalāmies Latvijas Futbola federācijas rīkotajos Vidzemes 
zonas čempionātos 2004. g.dz., 2005. g.dz., 2006. g.dz. bērnu starpā.

Pirmais iepazīšanās treniņš 2007. g. dz. – 2011. g. dz. bērniem 
un vecāku sapulce notiks Inčukalna Sporta kompleksā šī gada 12. 
septembrī plkst. 19.15, ierašanās sporta tērpos, līdzi ņemot labu 
garastāvokli! 

Vangažu vidusskolas sporta zālē – šī gada 12. septembrī plkst. 
18.00 ierašanās sporta tērpos, līdzi ņemot labu garastāvokli!

Pārējā vecuma bērniem sazināšanās pa zemāk norādīto tālruni.

Sporta klubs „Super Nova” izsaka pateicību par veiksmīgu sadarbību 
Inčukalna novada domei, Inčukalna Sporta kompleksam un Vangažu vi-
dusskolai.

Sīkāka informācija pa tālruni: 29667834.
SK „Super Nova” 

Cienījamie skolotāji, skolēni un studenti!

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS  
IESTĀDES „JANCIS” SILTINĀŠANA

NĀC SPĒLĒT FUTBOLU!
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gatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mū-
kusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada 
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Sociālās palīdzības organizatoru
Darba pienākumi – strādāt ar klientiem, novērtēt 

klientu sociālo un materiālo situāciju, noteikt nepie-
ciešamo sociālās palīdzības veidu un apjomu, informēt 
klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību.

Minimālās prasības: 
• pirmā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība sociālajā darbā; 
• darba pieredze pašvaldības sociālajā dienestā 

tiks uzskatīta par prioritāti;
• zināšanas sociālo pakalpojumu institūciju dar-

bības tiesiskajā regulējumā Latvijā, sociālo pa-
kalpojumu institūciju tīklojumā Latvijā;

• lieliskas komunikācijas prasmes;
• teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu 

valoda – sarunvalodas līmenī; 

• teicamas iemaņas darbā ar datoru (Microsoft 
Office, datubāzes, interneta pārlūkprogram-
mas);

• prasme strādāt komandā;
• prasme strādāt intensīvi un patstāvīgi organi-

zēt savu darbu.

Paredzēts pilns darba laiks – 40 stundas nedēļā. 
Darbs Vangažu pārvaldē.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2014. gada 
30. septembrim uz e-pasta adresi: socdienests@
incukalns.lv.

Vai iesniegt domes kancelejā: Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, vai Meža ielā 1, Vangažos, ar norādi – 
Sociālā dienesta vadītājai Z. Gofmanei.

Par papilduzņemšanu Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolā

Turpinās audzēkņu uzņemšana vizuāli plastiskās mākslas, saksofona, 
akordeona, pūšaminstrumentu specialitātēs. Sīkāka informācija pa tālr. 
26333396, 26592633.

Šī gada augusta nogalē Inču-
kalna novadā ciemojās delegā-
cija no Igaunijas sadraudzības 
pilsētas Saue. Šāda ciemošanās 
tradīcija norit ik gadu. Šoreiz bija 
igauņu kārta apciemot Inčukalna 
novadu. Bet šis apciemojums bija 
ar īpašu mērķi – uzzināt mūsu 
pieredzi par apvienošanos. Arī 
Saue pilsētai nākotnē ir paredzē-
ta apvienošanās.

Ja 2001. gada 1. decembrī tika 
parakstīts sadraudzības līgums 
starp Saue pilsētu un Vangažu 
pilsētu, tad pēc apvienošanās 
2009. gadā arī Inčukalna pagasts 
ir ieguvis jaunu sadraudzības 
partneri. Vangažu kolektīviem 
šo 13 gadu laikā ir izveidojusies 
regulāra sadarbība ar Saue pilsē-
tu, tiek braukts gan uz lielākiem 
festivāliem, gan uz dažādiem sa-
draudzības projektiem, kur bērni 
iegūst jaunu pieredzi. Arī daži no 
Inčukalna kolektīviem jau ir pa-
viesojušies pie mūsu jaunajiem 
igauņu draugiem un sadarbības 
partneriem.

Šajā reizē Inčukalna novadā 
ciemojās deviņi Saue pilsētas val-
dības pārstāvji. Viņu vizītes pro-
gramma bija diezgan saspringta, 
jo divās dienās vajadzēja parādīt 

gan Vangažus, gan Inčukalnu, un 
katrā apskates vietā bija daudz 
ko runāt par abu pušu pieredzi 
attiecīgajā sfērā. Rīts sākās ar 
prezentāciju par Inčukalna nova-
du un svarīgākajiem demogrāfis-
kajiem un ekonomiskajiem rādītā-

jiem. Savukārt pieaicinātie bijušie 
priekšsēdētāji Arvīds Blaus un 
Vilmārs Lucāns dalījās pieredzē 
un ieteikumos, ko ņemt vērā pie 
iespējamās apvienošanās. Disku-

sijās pagāja dienas pirmā puse 
un iestiepās jau pēcpusdienā. Pēc 
tam mierīgā solī aizstaigājām līdz 
Vangažu vidusskolai un Mūzikas 
un mākslas skolai. Tā kā skolās 
vēl ritēja atvaļinājumu un brīvdie-
nu laiks, tad mūs sirsnīgi sagaidī-
ja pārstāvji no skolu vadības. Ar 
īpašu interesi igauņu delegācijas 
pārstāvji iepazinās ar vidussko-
las vadību, jo ar skolu nākotnē 
ir saistītas īpašas ieceres. Saue 
pilsētas skola vēlas veidot starp-
tautisku skolēnu projektu. Šī 
tikšanās bija pirmā, kuras laikā 
konceptuāli notika vienošanās 
par dalību projektā, un tad jau 
jāgaida nākamā tikšanās un jau-
nā pieredze. Savukārt Mūzikas 
un mākslas skolā noklausījāmies 
nelielu koncertu, jo tomēr no va-
saras brīvdienām bija atsaukts 
jaunais pianists. Izstaigājām 
skolu, aplūkojām Mākslas skolā 
tapušos darbus, un tad jau tālāk 
ceļš veda uz Parka ielas 2 ēku, kur 
kopīgi mitinās gan Vangažu die-
nas centrs, gan Amatnieku kopa, 
gan Pensionāru biedrība. Katrā no 
šīm vietām igauņi ar interesi iepa-
zinās ar ikdienas ritmu un darba 
augļiem. Šajā reizē arī no igauņu 

puses tika izteikta vēlme apska-
tīt Inčukalna novada apskates 
vietas. Sacīts, darīts! Sēdāmies 
autobusā un Ingas Freimanes 
vadībā apskatījām Inčukalna no-
vadu. Diemžēl laika trūkuma dēļ 
nespējām viesiem parādīt visu, 
ko vēlējāmies, bet tas ir tikai uz 
atgriešanos, jo nākamajā ciemo-
šanās reizē varēsim parādīt vēl 
daudz ko tūristiem domātu.

Otrā diena pagāja mierīgā pa-
staigā pa Inčukalnu. Sākumā cie-
mojāmies jaunajā Sociālā dienes-
ta ēkā. Šeit notika interesantas 
diskusijas un pieredzes apmaiņa 
par sociālajiem jautājumiem, jo, 
piemēram, Igaunijā, nav bāriņ-
tiesas, ar šādiem jautājumiem 
nodarbojas pilsētas Sociālais 
dienests. Tika salīdzinātas iz-
maksas, darbinieku skaits u.c. 
Par šīm tēmām mūsu ciemiņi un 
mēs varētu runāt un runāt, jo pie-
redze ir dažāda un ir ko mācīties 
vienam no otra. Tālāk devāmies 
uz nelielo dienas centru „Sarma”, 
kur uzkavējāmies īsu brīdi, lai ap-
skatītu, ar ko bērni tur nodarbo-
jas un kādas vēl tajā ir iespējas 
pārējiem Inčukalna iedzīvotājiem. 
Inčukalna tautas namā mūs sa-
gaidīja prezentācija par kultūras 
dzīvi Inčukalnā. Pie kafijas un 
internacionālas tējas pārrunā-
jām nākotnes kultūras apmaiņas 
projektus un pasākumus. Mūsu 
un igauņu kultūras pasākumi nā-
kotnē noteikti kļūs tikai intere-
santāki un bagātāki, jo patiesībā 
Inčukalna novadu un Saue pilsētu 
šķir tikai četru stundu brauciens. 

Mēra vietnieks Jiri Timanoks 
kultūras, izglītības un sporta 
jautājumos un tautas nama va-
dītāja Inga Freimane piekrita gan 
apmainīties ar deju kolektīvu 
koncertiem, gan ar mākslas dar-
bu izstādēm, gan vēl ar daudz un 
dažādām interesantām idejām, 
kā savstarpēji iepazīt latviešu un 
igauņu kultūru. Pastaigas solī tā-
lāk devāmies uz Sporta komplek-
su, kur tā vadītājs Antons Geiba 
izrādīja jaunumus un izstāstīja 
situāciju ar sporta kompleksiem 
Pierīgā. Inčukalna pamatskolā, 
kuru lielākā daļa igauņu delegā-
cijas redzēja pirmo reizi, apska-
tījām izremontētos kabinetus un 
garderobi, kā arī ieskatījāmies 
pirmsskolas grupiņā, kur bērni 
sāk savus pirmos nelielos soļus 
skolas virzienā. Laiks otrajā die-
nā arī paskrēja nemanot, jo katrā 
vietā būtu ko apskatīt vēl un vēl 
un būtu par ko runāt vēl un vēl. 
Igauņu sadraudzības partneri ir 
ieinteresēti ik visā, kas notiek 
Inčukalna novadā, un arī mums 
bija ļoti interesanti uzzināt viņu 
pieredzi. Savstarpējā sadrau-
dzība ir neizsmeļama tēma, jo 
gan Saue pilsēta, gan Inčukalna 
novads attīstās, nāk jauni cilvē-
ki, jaunas idejas. Pēc šīm divām 
dienām, kas tika pavadītas kopā, 
secinājums ir tikai viens – labi, ka 
ir šādi partneri un draugi Igaunijā, 
jo ikviena draudzība dod ko jau-
nu un nostiprina esošās vērtības. 
Tas paplašina redzesloku.

Anete Nolberga 

Sadraudzības partneru  
vizīte Inčukalna novadā

 Amatnieku kopas vadītāja Ilze Kopmane sadraudzības partneriem sīki un smalki 
izstāstīja par kopas darbību un mākslas darbiem.
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Parādījām ciemiņiem arī tepat „Sēnītē” esošo bonsai dārzu, kur īpašnieks iepazīsti-
nāja ar šo mazo kociņu veidošanas mākslu.

Skolotāja Agnese Kalniņa (no kreisās) izrāda igauņu delegācijai jaunizremontēto 
Inčukalna pamatskolas garderobi.
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Inčukalna novada domes Sociālais dienests aicina darbā:
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Domes svarīgākie lēmumi augustā

Важнейшие решения думы в августе
• Изменение статуса одной квартиры со статуса социальной на статус 

наёмной. 
• Отказ от принятия на квартирную очередь шести лиц.
• Отказ от принятия на квартирную очередь первоочередной группы 

трёх лиц. 
• Принятие на очередь в группе социальной квартиры двух лиц. 
• О сдаче в наём социальной квартиры одному лицу.
• Исключение из квартирной очереди по общей группе одного лица. 
• Исключение из квартирной очереди первоочередной группы двух лиц. 
• Отказ в продолжении договора найма жилого помещения с одним 

лицом. 
• Отказ в предоставлении жилой площади одному лицу.
• Продолжение договора найма социальной квартиры с одним лицом 

сроком на шесть месяцев.
• Отчуждение принадлежащего думе Инчукалнского края недвижи-

мого имущества и установление способа отчуждения недвижимости – 
продажа на аукционе.

• Выдача разрешения двум негражданкам на приобретение в собствен-
ность недвижимости в Инчукалнском крае. 

• Отказ в заключении договора аренды земли – учреждении дорожного 
сервитута двум лицам. 

• Утверждение положения «Об организации дискотек и вечеров танцев 
и их проведении в Вангажском доме культуры». 

• Предоставление одному лицу финансовой поддержки на приобрете-
ние спортивного инвентаря и спортивной формы.

• Сдача в аренду обществу гандбола «Целтниекс» зала спортивного 
комплекса Инчукалнского края для тренировок по гандболу в опре-
делённое время. 

• Создание маршрута школьного автобуса вдоль «Павеи» Инчукалнско-
го края. 

• Заключение договора сотрудничества согласно приобщённому проек-
ту договора сроком на 5 лет с Центром «Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centrs». 

• Проведение публичного обсуждения о предусматриваемом строи-
тельстве: Комплекс отдыха с сооружениями в «Байжкалны», Крустыни, 
волость Инчукалнс Инчукалнского края.

• Утверждение условных начальных цен на аукционе четырёх объектов 
недвижимого имущества в Инчукалнском крае и утверждение усло-
вий аукциона

• Предоставление двум лицам финансовой поддержки для оплаты ме-
дицинских услуг и приобретения топлива.

Все решения думы можно просмотреть на сайте:  
www.incukalns.lv 

• Mainīt viena dzīvokļa statusu no sociālā dzīvokļa statusa uz īres dzīvok-
ļa statusu.

• Neuzņemt dzīvokļu rindā sešas personas.
• Neuzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas grupā trīs personas.
• Uzņemt sociālā dzīvokļa rindā divas personas.
• Izīrēt sociālo dzīvokli vienai personai.
• Izslēgt no dzīvokļu rindas vispārējās kārtas grupas vienu personu.
• Izslēgt no dzīvokļu rindas pirmās kārtas grupas divas personas.
• Nepagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu ar vienu personu.
• Nepiešķirt dzīvojamo platību vienai personai.
• Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar vienu personu uz sešiem mē-

nešiem.
• Atsavināt Inčukalna novada domei piederošo nekustamo īpašumu un no-

teikt nekustamā īpašuma atsavināšanas veidu – pārdošana izsolē.
• Atļaut divām nepilsonēm iegūt īpašumā nekustamo īpašumu Inčukalna 

novadā.
• Atteikt noslēgt zemes nomas līguma – ceļa servitūta nodibināšanu divām 

personām.
• Apstiprināt nolikumu „Par diskotēku un deju vakaru organizāciju un to 

norisi Vangažu kultūras namā”.
• Piešķirt vienai personai finansiālu atbalstu sporta inventāra un sporta 

formas iegādei.
• Iznomāt biedrībai „Handbola klubs „Celtnieks”” Inčukalna novada Sporta 

kompleksa zāli handbola treniņiem noteiktos laikos.
• Veidot skolēnu autobusa maršrutu gar Inčukalna nov. Pavējiem.
• Slēgt sadarbības līgumu saskaņā ar pievienoto līgumprojektu uz 5 ga-

diem ar Rekrutēšanas un jaunsardzes centru.
• Veikt publisko apspriešanu paredzamajai būvei: Atpūtas komplekss ar 

būvēm: Inčukalna nov., Inčukalna pag., Krustiņos, „ Baižkalnos”.
• Apstiprināt četru nekustamo īpašumu Inčukalna novadā izsoles nosacīto 

sākuma cenu un apstiprināt izsoles noteikumus.
• Piešķirt divām personām finansiālu atbalstu medicīnas pakalpojumu seg-

šanai un kurināmā iegādei.
Visi domes lēmumi apskatāmi mājaslapā  

www.incukalns.lv. 

ĒTIKAS KOMISIJAS 
LĒMUMS

Inčukalna novada domes deputā-
tu Ētikas komisija informē, ka 2014. 
gada 7. augusta Ētikas komisijas 
sēdē tika izskatīts Inčukalna novada 
domes deputāta I. Purmaļa ziņojums 
par deputātu I. Bernatu.

Pamatojoties uz Inčukalna nova-
da domes deputātu Ētikas komisijas 
nolikuma 17. punktu, Ētikas komisi-
ja nolēma ieteikt deputātam I. Ber-
natam uzvesties korekti un turpmāk 
ievērot Inčukalna novada domes de-
putātu Ētikas kodeksu. 

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļas
atskaite par 2014. gada augustu

RPP INN saņēmusi 143 izsaukumus, no tiem – 43 Inčukalnā, 29 Gaujā, 
6 Egļupē un 65 Vangažu pilsētā:

•  Sadzīves konflikti, kas saistīti ar ģimeni vai kaimiņiem – 16
• Sabiedriskās kārtības pārkāpumi (kautiņi, guļošie, alkohola lietoša-

na, trokšņošana) – 58
• Par dzīvnieku apdraudējumu – 16
• Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (pret īpašumu, pret personas 

veselību) – 9
• Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 19
• Cita informācija – 25

RPP INN sastādījusi 70 administratīvā pārkāpuma protokolus, no 
tiem – 33 pēc Inčukalna novada saistošajiem noteikumiem un 37 saska-
ņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu:

• Par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sa-
biedriskā vietā – 18

• Par dzīvošanu LR teritorijā bez personu apliecinoša dokumenta un/
vai dzīvesvietas nedeklarēšana – 10

• Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu – 4
• Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 11
• Par huligāniskām darbībām – 4
• Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem – 2
• Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu – 11
• Par citiem pārkāpumiem – 10

RPP INN uzsākusi 34 lietvedības, reģistrējusi 7 iesniegumus, nogādājusi 
4 personas savā dzīvesvietā/patversmē, aizturējusi 5 personas un nodevusi 
9 personas VP Ceļu policijai.

Dzīvnieku patversmē „Mežvairogi” nogādāti 2 dzīvnieki. 

Mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli par eiro tiek pārdots Inčukalna 
novada domei piederošais nekus-
tamais īpašums Senču iela 17A, 
Vangažos, Inčukalna novadā, kas 
sastāv no zemes gabala 127 kv.m 
platībā, kadastra Nr. 8017 001 
0021, uz zemes gabala ēku nav.

Saņemt izsoles noteikumus var 
Inčukalna novada domē, Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, no informāci-
jas publicēšanas brīža līdz 2014. 
gada 17. oktobrim plkst. 14.00.

Izsole notiks 2014. gada 17. ok-
tobrī plkst. 14.00 Inčukalna novada 
domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
Inčukalna novadā. Nekustamā īpa-
šuma sākumcena – 400,- EUR.

Nodrošinājums, kas sastāda 
10% no sākumcenas, 40,- EUR un 
dalības maksa 100,- EUR apmērā 
iemaksājami līdz 2014. gada 17. 
oktobrim plkst. 14.00. Soļa ap-
mērs – 20,- EUR. Pirkuma samaksa 
veicama EUR 30 kalendāro dienu 
laikā no Izsoles komisijas lēmuma 
par izsoles rezultātu apstiprināša-
nu.

* * * * *
Mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli par eiro tiek pārdots Inčukal-
na novada domei piederošais ne-
kustamais īpašums Senču iela 19, 
Vangažos, Inčukalna novadā, kas 
sastāv no zemes gabala 1205 kv.m 
platībā, kadastra Nr. 8017 001 
0015, uz zemes gabala ēku nav.

Saņemt izsoles noteikumus var 
Inčukalna novada domē, Atmodas 

ielā 4, Inčukalnā, no informāci-
jas publicēšanas brīža līdz 2014. 
gada 10. oktobrim plkst. 15.00.

Izsole notiks 2014. gada 10. ok-
tobrī plkst. 15.00 Inčukalna novada 
domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
Inčukalna novadā. Nekustamā īpa-
šuma sākumcena – 7300,- EUR.

Nodrošinājums, kas sastāda 
10% no sākumcenas, 730,- EUR 
un dalības maksa 100,- EUR ap-
mērā iemaksājami līdz 2014. gada 
10. oktobrim plkst. 15.00. Soļa 
apmērs – 365,- EUR. Pirkuma sa-
maksa veicama EUR 30 kalendāro 
dienu laikā no Izsoles komisijas 
lēmuma par izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu.

* * * * *
Mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli par eiro tiek pārdots Inčukal-
na novada domei piederošais ne-
kustamais īpašums Senču iela 21, 
Vangažos, Inčukalna novadā, kas 
sastāv no zemes gabala 1204 kv.m 
platībā, kadastra Nr. 8017 001 
0013, uz zemes gabala ēku nav.

Saņemt izsoles noteikumus var 
Inčukalna novada domē, Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, no informāci-
jas publicēšanas brīža līdz 2014. 
gada 10. oktobrim plkst. 14.00.

Izsole notiks 2014. gada 10. ok-
tobrī plkst. 14.00 Inčukalna novada 
domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
Inčukalna novadā. Nekustamā īpa-
šuma sākumcena – 7300,- EUR.

Nodrošinājums, kas sastāda 
10% no sākumcenas, 730,- EUR 

un dalības maksa 100,- EUR ap-
mērā iemaksājami līdz 2014. gada 
10. oktobrim plkst. 14.00. Soļa 
apmērs – 365,- EUR. Pirkuma sa-
maksa veicama EUR 30 kalendāro 
dienu laikā no Izsoles komisijas 
lēmuma par izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu.

* * * * *
Mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli par eiro tiek pārdots Inču-
kalna novada domei piederošais 
nekustamais īpašums Senču iela, 
Vangažos, Inčukalna novadā, 
kas sastāv no zemes gabala 262 
kv.m platībā, kadastra Nr. 8017 
001 0014, uz zemes gabala ēku 
nav.

Saņemt izsoles noteikumus 
var Inčukalna novada domē, At-
modas ielā 4, Inčukalnā, no infor-
mācijas publicēšanas brīža līdz 
2014. gada 17. oktobrim plkst. 
15.00.

Izsole notiks 2014. gada 17. ok-
tobrī plkst. 15.00 Inčukalna nova-
da domē, Atmodas ielā 4, Inčukal-
nā, Inčukalna novadā. Nekustamā 
īpašuma sākumcena – 800,- EUR.

Nodrošinājums, kas sastāda 
10% no sākumcenas, 80,- EUR un 
dalības maksa 100,- EUR apmē-
rā iemaksājami līdz 2014. gada 
17. oktobrim plkst. 17.00. Soļa 
apmērs – 40,- EUR. Pirkuma sa-
maksa veicama EUR 30 kalendāro 
dienu laikā no Izsoles komisijas 
lēmuma par izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu. 

SIA „VANGAŽU 
NAMSAIMNIEKS”
informē par ūdens 
skaitītājiem

Pamatojoties uz MK noteikumiem 
Nr. 1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa 
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā mājā norēķinās par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvokļa īpa-
šuma lietošanu”, lai precīzi veiktu 
aprēķinus par siltumenerģijas 
izlietošanu (t.sk. karstā ūdens 
izlietošanu), lūdzam pārbaudīt 
skaitītāju derīguma termiņu un 
nepieciešamības gadījumā laikus 
nomainīt uz jaunu vai veikt esošā 
skaitītāja verificēšanu.

SLUDINĀJUMI PAR NEKUSTAMO 
ĪPAŠUMU IZSOLI
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Pēc īsas, gandrīz tropiskas vasa-
ras un tai nepiederošiem aukstiem 

„musonu” lietiem uz nelielu brīdi ir 
iestājies salīdzinošs miers. Tik lielas 
lietusgāzes atceras vien retais – no-
tekgrāvji pilni, pļavas pārvērtušās 
par ezeriem, sēnēs braukt riskanti – 
var netikt ārā no meža, kāds mājas 
griestos jau var novērot sava jumta 
lietus izturības pakāpi. Arī tā gadās. 
Tomēr augusta beigās pat tad, ja 
bērni jau lieli, mēs sirdī esam kopā 
ar skolēniem un skolotājiem, jo sko-
la ir vieta, ar kuru katram ir savas 
attiecības. Es ceru, ka daudziem tās 
ir pozitīvas atmiņas par pirmajiem 
uzticamajiem draugiem, kopīgiem 
darbiņiem, izpalīdzīgiem un laipniem 
skolotājiem. Kaut kas katrā skolā 
paliek nemainīgs – katru septembri 
tā savus iemītniekus sagaida svaiga, 
atjaunota, cerību pilna, ka šis gads 
noteikti būs labāks par iepriekšējo. 
Un kāpēc lai tā nebūtu – ja esam 
ieguldījuši tik daudz darba un arī lī-
dzekļu?

Pašvaldības līdzekļi šovasar tika 
ieguldīti lielam skolas mājturības 
klases remontam un mēbelēm – tas 
ir pārtapis par plašāku, gaišāku, mo-
dernāku; arī skolas „simtgadīgās” 
ģērbtuves ir tapušas priecīgākas 
un pārskatāmākas. Dzīvespriecīgas, 
svaigas krāsas ir pielietotas daudzās 
jo daudzās vietās visā skolā.

Atceroties pavisam nesenus lai-
kus, kad sākām pastāvīgi lietot e-
klasi, skolā bija 24 datori (daudziem 
no tiem būtu vieta muzejā). Šodien 
skolā ir 46 datori, katrs no tiem ar 

interneta pieslēgumu – katrā klasē 
dators skolotājam un divas datorkla-
ses skolēnu vajadzībām, kā arī datori 
skolas bibliotēkā. Šovasar ir iegādāti 
vēl 7 jauni.

Tomēr galvenā vērtība skolā ir 
mūsu bērni. Pagājušo mācību gadu 
beidza 16 devītās klases skolēni, kuri 
nu jau visi ir izlēmuši, ko darīs tālāk. 
Vidusskolās un ģimnāzijās mācīsies 
5, koledžā – viens, tehnikumos – 7, 
profesionālajās vidusskolās – 3. 

Citās mācību iestādēs šogad mā-
cīsies vēl 11 Inčukalna pamatskolas 
skolēni, visbiežākais iemesls – dzī-
vesvietas maiņa, bet ir arī pāris 
sportistu, kas turpinās mācības 
Murjāņu Sporta ģimnāzijā. Tātad 
vasaras laikā no mūsu skolas aiz-
gājuši 27 bērni, ieskaitot 9. klases 
beidzējus.

Sākot ar 1. septembri, Inčukal-
na pamatskolu par savu sauks 22 
pirmklasnieki un vēl 10 bērni, kas 
mācīsies vecākās klasēs, kopskaitā 
32 skolēni. Bet pirmsskolas grupiņā 
rekordliels skaits – 24. Arī skolotā-
jos būs vērojamas nelielas izmai-
ņas – mēs esam kļuvuši  nedaudz 
vecāki, bet joprojām centīsimies dot 
saviem skolēniem zināšanas pēc la-
bākās sirdsapziņas. Mūsu kolektīvā 
būs jauna skolotāja, ko esam paši 
mācījuši no 1. līdz 9. klasei, viņa 
mācīs vācu valodu, tas nozīmē, ka 
mūsu vidējais vecums nepalielinās 
(kā to bieži varam dzirdēt runājam).

Vēl kāds patīkams jaunums – In-
čukalna novada pašvaldība ir nolē-
musi atbalstīt skolas pagarinātās 

dienas grupu. Šogad tie bērni, kuru 
vecāki ir aizņemti darbā, varēs 
uzturēties skolas pagarinātajā 
grupā pedagoga uzraudzībā līdz 
plkst. 19.00.

Varbūt jau esat dzirdējuši, ka 
valsts apmaksās pusdienas 1.–3. 
klašu skolēniem? Mūsu pašvaldī-
ba arī šajā jautājumā ir bijusi prā-
tīga – brīvpusdienas apmaksājot 
arī 4. klases bērniem. Tātad visai 
sākumskolai būs brīvpusdienas!

Pamatizglītības standarts paredz, 
ka no 1. septembra skolēni uzsāks 
svešvalodas apguvi jau no 1. kla-
ses – vienu stundu nedēļā. Ar dzies-
mu un rotaļu palīdzību darbosimies 
angliski. Arī 2.klasē būs iespēja sākt 
iepazīšanos ar svešvalodu – vienu 
reizi nedēļā notiks fakultatīvs angļu 
valodā.

Šis gads ir pirmais, kad zināmas 
valsts mērķdotācijas skolotāju 
algām pirms mācību gada sākuma 
un pirmo reizi jau augustā zinām 
arī valsts pārbaudes darbu datu-
mus. Nākamā skolas gada prioritā-
tes valsts līmenī ir skolēnu drošība, 
patriotiskā audzināšana un atbalsts 
skolēniem, kuri atgriezušies dzīvot 
Latvijā.

Vērojiet un spriediet – liekas, ka 
vairāk ir pozitīvu tendenču, kuras 
mums ir pa spēkam uzturēt. Jāsāk 
jaunais gads ar pateicību un prie-
ku, tātad tieši tā tas arī noritēs un 
beigsies.

Pacietību, spēku, veselību un prie-
ku vēlot visiem 1. septembra svarī-
gajiem dalībniekiem, 

Inčukalna pamatskolas  
skolotāju vārdā

skolotāja Zinta Nolberga 

Kopš 2014. gada augusta Van-
gažos ir pieejama labiekārtota 
atpūtas vieta pie Vangažu ezera. 
Labiekārtotā teritorija ir bied-
rības „Inčukalna novada sporta 
attīstības biedrība” projekta 

„Atpūtas vietas ierīkošana pie 
Vangažu ezera” (projekta Nr.12-
04-ZL06-Z401202-000005) 
rezultāts. Projekts ir īstenots 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai ietvaros ar Ei-
ropas Savienības un Inčukalna 

novada pašvaldības finansiālu 
atbalstu. Projekta attiecināmo 
izmaksu kopsumma ir 27 031,87 
EUR (tai skaitā 23 766,93 EUR ES 
finansējums).

Projekta mērķis bija ierīkot 
atpūtas zonu pie Vangažu ezera, 
lai radītu rekreācijas zonu pilsē-
tā un veidotu estētisku pilsētvidi. 
Projekta rezultātā ir iztīrīts aiz-
augums ezera ziemeļu krastā, 
izveidota bruģēta taciņa virzienā 
uz mežu, izveidota dekoratīva 

siena betona sienas aizsegam, 
izvietoti soliņi un atkritumu kas-
tes, atjaunots zāliens un ierīkoti 
apstādījumi. 

„Inčukalna novada sporta at-
tīstības biedrība” aicina iedzīvo-
tājus būt saudzīgiem un ar cieņu 
izturēties pret citu cilvēku pa-
veikto, nepiesārņot labiekārtotās 
vietas pilsētā, nelauzt uzstādīto 
aprīkojumu un neizbraukāt teri-
torijas ar automašīnām.

Laura Zvirbule 

Klāt 1. septembris – Zinību diena! Vasara 
paskrēja nemanot, un daudziem jāturpina 
skola vai studijas. Lai bērns skolā un ārpus 
mācībām būtu drošībā, pašvaldības policija 
iesaka ik dienu ievērot dažus drošības prin-
cipus:
• Sākumskolas vecuma bērnus ieteicams 

vienmēr pavadīt uz skolu, kā arī sagai-
dīt pēc stundām un ārpusskolas nodar-
bībām. Ja tas kādreiz nav iespējams, 
vēlams sadarboties ar citiem vecākiem, 
lai mazais skolēns vienmēr būtu drošī-
bā.

• Bērnam vēlams pastāstīt, ka nomaldī-
šanās gadījumā ceļu labāk jautāt veikala 
pārdevējai vai policistam, nevis nejau-
šam garāmgājējam. Tāpat der atgādināt, 
ka nedrīkst sēsties svešās automašīnās, 
runāt ar šaubīgiem cilvēkiem un pieņemt 
ēdienu vai dzērienu no nepazīstamiem 
cilvēkiem.

• Jāiemāca bērniem neuzticēties un atteikt 
svešiniekiem, kuri lūdz iedot mobilo tele-
fonu, lai kādam piezvanītu. Bieži laupītāji 
izmanto šādu labsirdību. 

• Tie zagļi, kas uzdarbojas sabiedriskās 
vietās, ir gļēvi un bailīgi, tādēļ par upu-
riem parasti izvēlas par sevi vājākus cil-
vēkus, tai skaitā bērnus. Skolēniem vērts 
atgādināt, ka savas personīgās mantas, 
jo īpaši maks un mobilais telefons, nav 
nevienam jāizrāda. Šīm lietām jāatrodas 
drošā vietā – mugursomā vai noslēdza-
mās kabatās. Tādēļ arī nauda transpor-

tam jāsameklē laikus, piemēram, pirms 
iznākšanas no skolas.

• Lai izvairītos no sadursmēm un nepatī-
kamām situācijām kāpņutelpā, bērnam 
jāiemāca novērtēt situāciju. Ja kāpņutel-
pā drūzmējas cilvēki vai notiek kaut kas 
aizdomīgs, bērnam jādodas uz sabiedris-
kām vietām, piemēram, veikalu, bērnu 
rotaļu laukumu un jāzvana vecākiem.

• Vecāki bieži sajūsminās, ka viņu atvases 
prot pastāstīt, kur strādā mamma un tē-
tis, tomēr vienmēr mazajiem jāatgādina, 
ka ne skolā, ne uz ielas nedrīkst stāstīt 
par ģimenes finansiālo stāvokli, iegādā-
tajām vai uzdāvinātajām mantām un plā-
notajiem ceļojumiem.

• Vecākiem jāiemāca bērniem apieties 
ar kabatas naudu. Ja arī nauda tiek iz-
sniegta nedēļai, jāparūpējas, lai ik dienu 
uz skolu tiek ņemta līdzi vienas dienas 
naudas daļa, nevis visas nedēļas. Tad arī 
zagļu interese būs ievērojami mazāka.

Mums rūp jūsu drošība!
RPP INN 

Bērna drošība uz ielas
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Mazie pirmklasnieki priecīgi par jaunsaņemto Latvijas 1. klases skolēna pasi.

Reizē ar pirmā skolas zvana ieskandināšanu tradicionāli 9. klases skolēni ieved 
skolā pašus mazākos – pirmklasniekus.
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Labiekārtota atpūtas vieta  
pie Vangažu ezera

Šogad vairāk pozitīvo tendenču
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31. augustā Vangažos tradicionāli 
norisinājās Grafiti festivāls, šoreiz par 
tēmu „The Cars”. Pēc neliela konkursa 

un skiču atlases pasākumā piedalījās 
9 dalībnieki, kuri apgleznoja garāžu 
sienu, padarot to spilgtāku un krāsai-

nāku. Ar lielu aizrautību tapa grafiti 
mākslas darbi visas dienas garumā.

Žūrijas komisijā bija Latvijas grafiti 
mākslas entuziasts Aleksandrs 
Malysh, kā arī pēc citu valstu piere-
dzes darbus vērtēja paši dalībnieki 10 
ballu sistēmā. Rezultātā vietu sadalī-
jums ir šāds:

1. vieta – Jānis (Sleeper) no Rīgas, 
kura uzvara bija vienbalsīga. Arī vai-
rāki skatītāji izteica savu vērtējumu 
tieši par Jāņa darbu. Izrādās, ka zī-
mētprasmi viņš ir apguvis un izkopis 
kā hobiju.

2. vieta – Rinalds (Hawk) no Rīgas.
3. vieta – Andrejs (Spektr).
Visi pirmo trīs vietu ieguvēji saņē-

ma Aleksandra Malysh sagādātās 
balvas – dažādus aksesuārus (krekli-
ņi, cepures utt.). Pārējie dalībnieki sa-
ņēma piemiņas balviņas no Inčukalna 

novada domes – pulksteņus un atslē-
gu piekariņus.

Paldies a/s „Latvijas gāze” prezi-
dentam A. Dāvja kungam par finansiālu 
atbalstu pasākumam! Krāsas pasāku-
ma dalībnieki saņēma bez maksas.

Grafiti festivāla norisi, kā katru gadu, 
atbalstīja, sagatavojot zīmēšanas lau-

kumus uz sienas, Inčukalna novada 
deputāts Igors Purmalis.

Pasākumu ar interesi vēroja dažādu 
paaudžu apmeklētāji.

Vangažu kultūras nama  
mākslinieciskās daļas vadītāja 

Evija Ozola  

Vangažu  
kultūras 
nama  
pasākumi  
septembrī
Piektdien,  
19. septembrī,  
plkst. 15.00 

„Laiks kā pulkstenis 
tikšķ”
Tikšanās ar dzejnieci 
Maiju Laukmani.

Ceturtdien,  
25. septembrī
Izstāde „Rudens 
veltes”
Atklāšana plkst. 12.00

Sestdien,  
27. septembrī,  
plkst. 14.00
Senioru diena
Muzicēs Aivars Lap-
šāns un dziedās draugi 
no Ikšķiles un Gaujas, 
vakarā spēlēs Ilmārs.

Otrdien, 30. septem-
brī, plkst. 12.30
Valmieras kinostudi-
jas izrāde „Rio”
Biļetes iepriekšpārdo-
šanā (sīkāka informāci-
ja vēl sekos).

„Māksla vieno tautas” – ar šādu 
devīzi 2014. gada 23. augustā Rīgā, 
Stacijas laukumā pie „Origo”, noti-
ka Tautas mākslas festivāla „Rīgas 
varavīksne” galā koncerts, kas bija 
veltīts Eiropas – slāvu kultūras 
centra „Lira” izveidošanas desmit-
gadei. Festivāls kļuva par īstu ra-
došu skati Latvijas mazākumtautī-
bu pašdarbības kolektīvu mākslai. 
Festivālā dziedāja dziesmas un 
dejoja 10 dažādu tautu dejas. Tās 
bija ukraiņu un baltkrievu, tatā-
ru un uzbeku, lietuviešu, vācu u.c. 
melodijas.

Koncerts sākās ar Nikolaja Zavolo-
kina dziesmu „Rīgas varavīksne”, kas 
veltīta šim notikumam, autora izpildī-
jumā krievu un latviešu valodā.

Koncertu turpināja Vangažu krievu 
dziesmu ansamblis „Krievu kadriļa” 
(vadītāja G. Titarenko, koncertmeista-
re A. Kolčina). Draudzīgi un silti ska-
tītāji uzņēma tautasdziesmu „Ai, zied 
irbenājs”, lirisko dziesmu „Kāds tu biji, 
tāds esi palicis”, joku tautasdziesmu 

„Ai, Petja – gailīti”, aizrautīgo „Kadriļu”, 
dziedot un dejojot kopā ar izpildītājiem.

Ar saviem priekšnesumiem ieprie-
cināja Vangažu ukraiņu dziesmu an-

samblis „Jatraņ” (vadītāja I. Dukule, 
koncertmeistare A. Kolčina, muzi-
kālā vadītāja un soliste L. Nestero-
viča).

Koncerta finālā skanēja Nikolaja 
Zavolokina dziesma „Daugavas vai-
nags”, kas kļuvusi par festivāla him-
nu, autora un Salaspils krievu dzies-
mu ansambļa „Otrada” izpildījumā.

Latvija ir daudznāciju valsts, kur 
katra tautība ienes kaut ko neat-
kārtojamu tās kultūras bagātībās, 
kas stiprina saskaņu un savstarpējo 
cieņu starp Latvijas tautībām.

Vangažu krievu dziesmu ansambļa 
„Krievu kadriļa” vadītāja 

G. Titarenko  

Kad pīlādži sārtojas, 
kad smaržo nopļau-
tā labība, kad stārķi 
aizceļo, skolas bērni 
kopā ar vecākiem sāk 
domāt par skolas gaitu 
uzsākšanu vai to turpi-
nāšanu.

Kas īpašs ir gaidāms 
no šī mācību gada 
mūsu skolā?

Vangažu vidusskola 
šogad svin 55. darba 
gadu. Svinības savu 
kulmināciju sasniegs 25. oktobrī, kad notiks bi-
jušo skolēnu, pedagogu un tehnisko darbinieku 
atkaltikšanās kārtējā – jau 3. salidojumā.

1. septembrī skolas gaitas1.a klasē uzsāks 17 
skolēni, kurus dažādās gudrībās ievadīs skolotā-
ja Lelde Nagle. Par 1.b klases 29 skolēniem rū-
pēsies skolotāja Olga Kravčenko. Vēlu gan pirm-
klasniekiem, gan viņu vecākiem, lai 1. septembra 
prieks saglabājas visu mācību gadu.

Arī vidusskolas 10. klasē izglītoties turpinās 
12 skolēni kopā ar klases audzinātāju Ilonu Uša-
keviču. Vidusskolēniem no šā gada ir noteiktas 
paaugstinātas prasības gan mācību darbā, gan 
skolas apmeklējumā, gan uzvedībā. Ja tās tiks 
pildītas, skolēni saņems stipendiju. Tās lielumu 
nosaka „Nolikums par stipendijām 10.–12. klašu 
skolēniem Vangažu vidusskolā”.

1. septembrī sveiksim pagājušā mācību gada 
uzvarētājus, 8.b un 12. klasi, konkursā „Gada 
klase 2014”. Viņi dosies bezmaksas mācību eks-
kursijā.

Gan skolotāji, gan skolēni var būt apmierināti 
par to, ka gandrīz visas klases, arī aktu zāle ir 
nodrošināta ar projektora, ekrāna un datora sa-
slēgumu. Šīs iekārtas palīdz veidot interesantā-
kas, mūsdienīgākas reizēm šķietami garlaicīgās 
stundas.

Katru gadu augustā ļoti liels darbs ir jāveic 
tehniskajam personālam, lai sakārtotu skolas 
telpas jaunajam mācību gadam, un tas ir vieglāk 
veicams, ja arī remontdarbi ir plānoti un pabeigti 
ļoti savlaicīgi. Skolotājas un apkopējas ir apmie-
rinātas par to kvalitatīvo izpildi. Šogad par to pal-
dies jāsaka firmai „Riko”.

Uzsākot jauno mācību gadu, vēlu visiem gaišu 
noskaņojumu, pozitīvas domas, savstarpēju sa-
pratni mūsu kopīgajā darbā. 

Lai mācību gads būtu piepildīts ne tikai ar mā-
cību darbu, mudinu izvēlēties iesaistīties interešu 
izglītības programmās!

Vangažu vidusskolas direktore  
I. Kalniņa  

Vangažu vidusskolas interešu  
izglītības programmu pulciņi

Pulciņš Skolotājs Diena Laiks 
Jauno šahistu 
pulciņš

A. Cimiņš Trešdien 15.00–16.00
16.00–17.00

Teātra pulciņš 
„Umurkumurs”
(5.–12. kl.)
(latviešu plūs-
ma) 

S. Runce Pirmdien
Trešdien

Laiks tiks 
precizēts
 līdz 4.09.

2.–4. klašu 
koris 

M. Sipčenko 
L. Nesteroviča

Pirmdien
Trešdien

12.40–13.20

5.–9. klašu 
koris

M. Sipčenko 
L. Nesteroviča

Trešdien 13.20–14.05

5.– 9. klašu 
ansamblis

I. Kauliņa
J. Kaspers

Pirmdien 16.00

Jauno māksli-
nieku radošā 
darbnīca

I. Kaļicka Pirmdien
Ceturtdien

Laiks tiks 
precizēts 
līdz 4.09.

Deju grupa 
„Kolibri”

T. Everse Otrdien
Ceturtdien
Trešdien 

14.00–19.00

16.00–19.00
Netradicionālie 
rokdarbi meite-
nēm
(3.–9. kl.)

I. Lījvaka Piektdien 13.30 –16.10

Netradicionālie 
rokdarbi zē-
niem (2.–4.kl.)

V. Lījvaks Laiks tiks 
precizēts 
līdz 4.09.

„Audz vesels” L. Medvedeva Pirmdien
Ceturtdien
Trešdien 

14.15–15.15

14.20–16.20 
baseins

Mūsdienu dejas E. Ozola Otrdien
Ceturtdien 

Laiks tiks 
precizēts 
līdz 4.09.

Teātra pulciņš 
„Licedejs” 5.–6. 
klasei

M. Zlotņikova Laiks tiks 
precizēts 
līdz 4.09.

Teātra pulciņš 
7.–9. klasei

N. Filatova Laiks tiks 
precizēts 
līdz 4.09.

„Krievu kadriļa” ekskursijas laikā.
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Māksla vieno tautas

Grafiti festivālā uzvaru gūst Jānis (Sleeper) no Rīgas

Pirmās vietas ieguvējs Jānis no Rīgas.

Otrās vietas ieguvējs Rinalds pie savas mašīnas.
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Kad pīlādži sārtojas

Visas klases kopā gaisā palaida krāsainos sapņu balonus.
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Dus visu aizmirsts eņģelis Inčukalna Vecajos kapos.

Ko un kādus atmiņu nospiedumus 
mums atstājis ir šis augusts? Kā 
katru gadu, tas ir kapusvētku laiks. 
Šogad pirmo reizi visās trijās novada 
kapsētās (Inčukalna Vecajos un Jau-
najos kapos 10. augustā, Vangažu ka-
pos 17. augustā) notika ekumēniskie 
kapusvētki, kurus vadīja kristiešiem 
pazīstami garīgie darbinieki: katoļu 
priesteris Ronalds Melkers, LELB 
evaņģēliste un kapelāne Rudīte Lo-
sāne un baptistu sludinātājs Valdis 
Lasmanis. Svētkus muzikāli kuplinā-
ja mūziķis Vilnis Daņilēvičs un dzie-
dātāja Ilona Haņina. Pašvaldība bija 
parūpējusies par pasākuma apskaņo-
šanu. Cilvēki ar cieņu izturas (tā va-

jadzētu būt) pret savas dzimtas aiz-
gājējiem, un īpaši jau svētku reizē to 
atdusas vietas ir rotātas ar ziediem 
un svecēm. Tuvinieki piedalās piemi-
ņas dievkalpojumā un pēc svētkiem 
dzimta sanāk kopā pie kopīga galda 
pateicībā par šodienu iepriekšējām 
paaudzēm un lai vienkārši satiktos. 
Šogad gan likās, ka dzīvo pieminētāju 
ir mazāk, ka vairāk neapkoptu kapu… 
Varbūt vainīgs bija ļoti karstais laiks… 
varbūt. Inčukalna Vecajos kapos un 
Vangažu kapos ir daudz atdusas 
vietu (ar pieminekļiem, krustiem un 
uzrakstiem), kuras neviens nekopj. 
Pērnās lapas, sakrituši lūzušie zari 
un aizmirstība. Kādreiz mūsu tautas 
lepnums bija Latvijas sakoptās kap-
sētas. Tie, kas pabija Krievzemē, ne-
kādi nevarēja saprast: kā var ļaut ai-
zaugt savu tuvinieku atdusas vietām. 
Ļoti gribētos, lai nākošajā gadā mūsu 
Inčukalna kapsētās aizmirsto kapu 
kopiņu būtu mazāk, varbūt, aizejot 
pie saviem tuviniekiem, nogrābjam 
kaut tikai pērnās lapas arī no blakus 
esošajām nesakoptajām kapu kopi-
ņām, kuras glabā piepildītus un ne-
piepildītus dzīves stāstus, kas saistī-
ti ar mūsu novadu, un varbūt mums 
pašiem reiz bija pazīstami šie cilvēki. 
Kāds, lasot šīs rindas, varbūt pie se-
vis nodomās: bet ko tad pašvaldība? 
Ģimene, pašvaldība un valsts esam 
arī MĒS – tu un es!

23. augustā atcerējāmies Balti-
jas ceļa notikumus pirms 25 gadiem, 
kad triju Baltijas republiku iedzīvotāji, 
sadodoties rokās, izveidoja ap 600 
km garu cilvēku ķēdi arī caur mūsu 
novadu – Vangažiem, Sēnīti un Gauju, 
paužot nelokāmu vēlmi atjaunot Bal-
tijas valstu neatkarību un vienotību 
cīņā par šo mērķi. Šogad Nacionālie 
bruņotie spēki (NBS) vēsturisko noti-
kumu atzīmēja, rīkojot velobraucienu 

„Baltijas ceļš” vēsturiskajā maršrutā 
Latvijas robežās, kurā katram bija 
iespēja pievienoties. 

Šajā pašā dienā, 23. augustā, mūsu 
senioru koris „Atblāzma” devās uz 
Madonu, lai kopā ar 50 citiem kolek-
tīviem svinētu Latvijas senioru koru 
svētkus „Savās mājās, savā Tēvi-
jā”, kas arī notika zem devīzes „Bal-
tijas ceļam – 25”. Ikviens no vairāk 
nekā tūkstoša pasākuma dalībnieku 
bija liecinieks notikumiem pirms 25 
gadiem. Neskatoties uz lietusgāzēm, 
dziesmas skanēja lieliski un koristi 
atgriezās mājās pacilātā noskaņoju-
mā.

Augusts ir lielais atvaļinājumu 
laiks, bet tautas namā tiek „kalti” 
jaunās sezonas plāni. Esam pārlie-
cināti, ka tradīciju noturīgums un 
pēctecība ir ļoti svarīgi, kā arī esam 
domājuši par jaunām krāsām to sa-
turā. Ceram, ka mums kopā tas iz-
dosies. Klāt jau septembris, un laiks 
nākt kopā dziedātājiem, dejotājiem, 
muzikantiem, teātra spēlētājiem – 
visiem, kas kopā vēlas radīt skaisto, 
neatkārtojamus mirkļus un prieku.

Inčukalna tautas 
nams ver durvis  
savai 86. darba  
sezonai un aicina:

Ja tu vēlies dziedāt labā korī kopā 
ar lustīgiem, labiem cilvēkiem un 
koncertēt, nāc pie mums!

Aicina Inčukalna jauktais koris 
„Mežābele” (82. sezona) un vadītājs 
Vitalis Kikusts (tālr. 26592633). 

Nodarbības pirmdienās un ceturt-
dienās plkst. 19.00 Inčukalna pamat-
skolā.

Pirmā tikšanās ceturtdien, 25. 
septembrī, plkst. 19.00 Inčukalna pa-
matskolā.

Ja tu vairs neesi pašos spēka ga-
dos, bet tev patīk dziedāt un sajust 
atbalstu no savējiem, nāc, jo tevi 
gaida!

Senioru koris „Atblāzma” (48. 
sezona) un vadītāja Ņina Kiršteina 
(tālr. 29478592).

Nodarbības otrdienās un ceturt-
dienās plkst. 13.00 tautas namā.

Pirmā tikšanās otrdien, 30. sep-
tembrī, plkst.11.00.

Ja tu proti spēlēt kādu no pūšama-
jiem instrumentiem, zini, kas ir pūtē-
ju orķestris, un gribi kolektīvi muzicēt, 
nāc pie mums!

Uz Inčukalna pamatskolas un 
tautas nama pūtēju orķestri (32. 
sezona), vadītājs Vitalis Kikusts (tālr. 
26592633).

Nodarbības trešdienās plkst. 18.30, 
sestdienās plkst. 11.00 un pēc indivi-
duāla grafika Inčukalna pamatskolā.

Pirmā tikšanās sestdien, 13. sep-
tembrī, plkst. 11.00 Inčukalna pa-
matskolā.

Ja vēlies pamēģināt spēlēt teātri 
un esi gatavs darīt arī citus teātrim 
svarīgus darbiņus – suflēt vai rūpē-
ties par rekvizītiem, tevi gaida brī-
nišķīgs kolektīvs

Inčukalna amatierteātrī (12. se-
zona), vadītāja Zigrīda Ezeriņa (tālr. 
28253723).

Nodarbības trešdienās plkst. 
19.00 tautas namā.

Pirmā tikšanās trešdien, 10. sep-
tembrī, plkst. 19.00.

Ja esi enerģisks, gribi dejot ar mani 
un valkāt tautastērpu, nāc pie mums 
un dejo, 

vecumam nav nozīmes, jo ir ko 
izvēlēties:

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Virši” (19. sezona), 

Jauniešu deju kolektīvs – ve-
cums līdz 25 gadiem (5. sezona),

Labāko gadu „Virši” (3. sezona). 
Vadītājs Andrs Briņķis (tālr. 

29413203).
Pirmā tikšanās visiem kolektīviem 

otrdien, 23. septembrī, plkst. 19.00.

Mēs esam dejotāju tauta ar bagā-
tām tradīcijām. Ja gribam, lai mūsu 
bērni mācētu labi kustēties, skaisti 
dejotu arī lielajos Latvijas Deju svēt-
kos, jums, vecāki, ir jārīkojas un jā-
ved savas 1. un 2. klases atvases uz 

bērnu tautas deju kolektīvu 
„Minkāns”. 

Vadītāja Līga Dombrovska (tālr. 
26456062).

Pirmā tikšanās ar vecākiem un 
bērniem trešdien, 10. septembrī, 
plkst. 18.00. Maksas kolektīvs.

INTEREŠU  
APVIENĪBAS aicina 
savējos un vienkārši 
interesentus:

Tradicionālā karatē grupa (bez ve-
cuma un sagatavotības ierobežojuma). 

Vadītājs – treneris Uldis Upmanis, 2. 
Dan. (tālr. 29363087).

Nodarbības jau notiek svētdienās 
plkst. 13.00 tautas namā. 

Bērniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem 
svētdienās no plkst. 13.00 līdz 14.00 ir 
iespēja nodarboties

VESELīBAS – KARATĒ sekcijā.

Līnijdeju grupa pieaugušajiem – 
vadītājs Aivars Vāvers (tālr. 27011500).

Nodarbības jau notiek pirmdienās 
plkst. 19.00 tautas namā. 

Līnijdeju grupa pusaudžiem – va-
dītāja Kitija Vāvere (tālr. 29575718).

Nodarbības jau notiek svētdienās 
plkst. 15.00 tautas namā. 

Aerobikas nodarbības visiem – va-
dītāja Baiba Basaraba (tālr. 29285500).

Pirmā tikšanās svētdien, 7. septem-
brī, plkst. 19.00 tautas namā.

Mākslinieku kopa
Vadītājs Jānis Zvirbulis (tālr. 

67977604). 

Kas jauns augustā!Inčukalna  
tautas nama 
pasākumi  
septembrī
Sestdien, 6. septembrī,  
plkst. 10.00

Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs aicina uz

SEMINĀRU PAR SĒNĒM
„Mācīsimies pazīt sēnes –  
ēdamās un neēdamās”

Lektore – Latvijas Dabas muze-
ja Botānikas nodaļas vadītāja Inita 
Dāniele.
• Lai nodrošinātu sēņu daudzvei-

dību, semināra dalībnieki aici-
nāti ierasties ar savos mežos 
salasītām sēnēm!

• Dalībniekiem jānodrošinās 
ar mežam piemērotu ap-
ģērbu un apaviem, jo semi-
nāra otrajā daļā (pēc plkst. 
12) plānots doties mežā! 
Sīkāka informācija pa tālruni 
28323647, Laila.

Sestdien, 13. septembrī,  
plkst. 20.00 

Inčukalna tautas nams kopā ar 
Inčukalna bibliotēku ielūdz zem 
Baltajām akācijām Inčukalna sko-
las parkā uz

„Inčukalna Dzejas dienām 2014”
• Tiksimies ar mūsu novada 

dzejniekiem /vēl līdz 10. sep-
tembrim aicinām pieteikties un 
pieteikt novadā rakstošos dzej-
niekus/.

• Mūs gaida īpaša tikšanās ar 
pirms 120 gadiem Inčukalnā 
dzimušo dzejnieku Jāni Sud-
rabkalnu literatūrzinātnieka 
Viestura Vecgrāvja skatījumā.
Kā katru gadu, sirsnīgā gaisotnē 

gaidīts ikviens – būs sarūpēta silta 
tēja un īsts ugunskurs.

Piektdien, 19. septembrī, plkst. 
19.30 

Inčukalna amatierteātris ielūdz 
uz izrādi

N. Gogolis „Precības”
Biļetes cena 1,50 eiro (iepriekš-

pārdošanā tautas namā un biblio-
tēkā)
Pirmdien, 29. septembrī,  
plkst. 14.00

Miķeļdiena
Amatnieces – Tautas daiļama-

ta meistares Ilzes Kopmanes 
personālizstādes atklāšana

Nāc dejot! Tev ir iespēja izvēlēties, kādā vecuma grupā dejot. Nav svarīgas iemaņas, galvenais ir vēlēšanās iemācīties ko jaunu 
un ļauties mūzikas ritmam un deju rakstiem.
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72014. gada SEPTEMBRIS NOVADA VĒSTIS

Septembris ir pirmais rudens mē-
nesis, kas nāk ar īsākām dienām, 
tumšākām naktīm, bieži ar salnām, 
vēsumu un mitrumu. Mēs nezinām, 
kāds šogad būs septembris, bet 
dārzniekiem vienmēr galvenās rū-
pes ir laikus novākt izaudzēto un 
iespējami pareizi ražu saglabāt, tā-
pēc apkopojām padomus tiem, kuri 
plāno dārza darbus.

Lapu dienas
Ja nepietiek komposta aug-

snes ielabošanai un papildināša-
nai ar augu barības vielām, var sēt 
zaļmēslojuma augus. No 1. līdz 
3. septembrim un vēl no 8. līdz 
11. septembrim sēj lapu sinepes 
vai eļļas rutkus, ko apmēram 
pēc mēneša jāiestrādā augsnē. 
Septembra sākumā sēj arī rudzus 
zaļmēslojumam, kas sakuplos, 
pārziemos, un pavasarī tos varēs 
iestrādāt augsnē pirms vēlu sējamo 
vai stādāmo dārzeņu audzēšanas.

Ja sēj jaunu zālienu, to vēlams 
darīt ne vēlāk kā 11. septembrī.

18. un 20. septembrī stāda deko-
ratīvos skujkociņus, arī dzīvžogam.

Pārstāda rabarberus, var vēl iesēt 
skābenes.

Septembra beigās skābējamo kā-
postu novākšana.

Augļu dienas
Augļus, ogas un sēklas vislabāk ir 

vākt un, ja vajadzīgs, arī pārstrādāt 
augļu dienās augšupejošā Mēnesī, 
tātad 4., 5., 12. un 13. septembrī.

Arī pārējās augļu dienās no 21. 
līdz 23. septembrim vāc augļus, 
bet, ja laikapstākļi ir labvēlīgi un 
augļi ir gatavi vai gandrīz gatavi, tas 
jādara jebkurā laikā, vien izvairoties 

no nelabvēlīgiem datumiem un lapu 
dienām.

Nevajag aizmirst par vitamīniem 
bagātajiem smiltsērkšķiem, ko var 
vākt arī ar visu zariņu.

Pirms salnām vāc cidonijas, pīlā-
džu un irbeņu ogas, krokaino rožu 
auglīšus. Cerams, ka arī vīnogu 
raža šogad būs padevusies.

Dārzā novāc pupiņas, dārzā un 
siltumnīcā – tomātus, gurķus, pap-
riku.

Ķirbji, ja tos nedaudz piesedz, 
pacieš arī nelielas salnas, taču 
tik un tā septembrī tie jānovieto 
telpās: sākumā siltās, bet vēlāk 
vēsās.

Augļu dienās jāskābē kāposti.
Pašā mēneša sākumā var pa-

vairot ērkšķogas ar koksnainiem 
spraudeņiem, bet mazliet vēlāk – 
sarkanās un baltās jāņogas.

21. – 23. septembrī stāda ave-
nes, ērkšķogas, jāņogas, pīlādžus.

Jāapstrādā augsne ap augļko-
kiem un ogu krūmiem, jāmēslo ar 
kompostu.

Nelabvēlīgās dienas ražas no-
vākšanai, sēšanai un stādīšanai ir 
8. septembris, Mēnesim atrodoties 
perigejā, un 24. septembris, kad 
mainās Mēness fāzes no vecā un 
jauno.

Ziedu dienas
Hiacinšu stādīšanai vislabākais 

laiks varētu būt 17. un 18. sep-
tembris, iepriekš rūpīgi sagatavojot 
augsni un sagādājot tīru, izskalotu 
upes granti.

Atkarībā no laikapstākļiem sep-
tembra vidū (ar 17. septembri) 
sākas vispirms gladiolu un acidan-
teru novākšana – tieši virs bumbuļ-
sīpoliem nogriež stumbrus un tad 
saulītē un vējā apžāvē.

Dālijas var novākt pēc salnām 
mēneša beigās, tas ir, 27. un 28. 
septembrī, tāpat arī montbrēcijas.

Peonijām labākais stādīšanas 
laiks varētu būt 17. un 18. septem-
bris.

Istabas puķes, kas vasaru pava-
dījušas dārzā, sākoties vēsām nak-

tīm, pamazām pārnes telpās. Kār-
tīgas salnas nepārcietīs arī kannas 
un eņģeļtaures.

Visu septembri var vākt arī vien-
gadīgo puķu sēklas.

Ziemcietību daudzgadīgām pu-
ķēm un, protams, arī rozēm var 
veicināt, ja no 17. septembra aug-
sni ap augiem uzmanīgi mēslos 
ar pelniem. Izņēmums ir skābumu 
prasošie virši, hortenzijas, rodo-
dendri, kurus, tuvojoties aukstu-
mam, tikai jāsalej, lai tie neziemo-
tu sausi.

Ziedu dienās var vākt arī augļus 
un ogas.

Sakņu dienas
Kartupeļu rakšanai visvairāk pie-

mērotas ir sakņu dienas mēneša 
pirmajā pusē, bet vismaz līdz 27. 
septembrim šis darbs ir jāpabeidz.

Ja atlasa 
sēklas kar-
tupeļus no 
sava stā-
dījuma, tad 
tie jāņem 
no ražīgā-

kajiem stādiem, kas izskatās sli-
mību nebojāti. Sēklas kartupeļus 
pāris dienu pēc novākšanas var pa-
turēt saulē, lai tie daļēji kļūtu zaļi.

Sakņu dienās vāc arī topinambū-
ru bumbuļus.

Pārējos sakņaugus arī vāc jebku-
rā sakņu dienā, vislabāk siltā laikā 
bez lietus. Sāk ar galda bietēm, jo 
tās vismazāk panes salnas, pēc tam 
kārta ir kāļiem, rutkiem, sakņu se-
lerijai.

Burkānus varētu vākt pēdējās 
sakņu dienās septembrī un arī ok-
tobrī, vienīgi, ja pārbaudot redz, ka 
saknes jau plaisā, labāk novākt 
laikus.

25. un 26. septembrī stāda zie-
mas ķiplokus.

Padomi sagatavoti, izmantojot 
žurnālu „Dārza Pasaule” 

Astoņas mājās  
atrodamas „zāles” 
pret dažādām kaitēm

Kā izrādās, atsevišķas kaites ie-
spējams izārstēt, netērējot dārgu 
naudu par aptiekās nopērkamajiem 
līdzekļiem un to vietā pārmeklējot 
vien savas virtuves plauktus. Šai 
sakarā izdevums „MNN” piedāvā as-
toņus pirmās palīdzības līdzekļus, ko 
atradīsi arī savās mājās.

Līmlente augoņu ārstēšanai
Kā izrādās, līmlente augoņus lik-

vidē ātrāk un efektīvāk nekā atseviš-
ķas medicīniskas ziedes, atklāts pē-
tījumos. Lai augoni likvidētu, inficēto 

vietu ieteicams dezinficēt un tad uz 
tās uzlīmēt tīru līmlentes loksnīti. 
Līmlente jāmaina ik dienas, līdz au-
gonis izkalst.

Mediķi līdz šim gan nav noskaidro-
juši līmlentes efektivitātes iemeslus. 
Pastāv uzskats, ka infekciju likvidē 
līmlentē esošās ķīmiskās vielas, kā 
arī tā norobežo iekaisuma izplatības 
vietu, tādējādi koncentrējot organis-
ma imūnsistēmas darbību uz augoņa 
likvidēšanu.

Iekodies zīmulī, lai pārtrauktu 
galvassāpes

Izjūtot stresu, mēdzam neapzināti 
griezt zobus, tādējādi sasprindzinot 
žokļa muskuļus, kā rezultātā var 
rasties spēcīgas galvassāpes. Lai no 
tā izvairītos, starp zobiem ieteicams 

viegli sakost zīmuli. Tas atslābinās 
žokļa muskuļus, attiecīgi mazinot arī 
galvassāpes.

Listerīns tulznu sausināšanai
Mutes skalošanas līdzekļos eso-

šais listerīns ir spēcīgs antiseptiķis, 
kas teicami sausina tulznas un čūlas. 
Samērcē vates plāksnīti minētajā 
šķīdumā, apstrādā noberzto vietu 
trīs reizes dienā, un tulzna sadzīs 
divu dienu laikā.

Auzas ekzēmas mazināšanai
Ja cīnies ar ekzēmu vai vienkārši 

sausu un plēkšņainu ādu, pievieno 
vannai divas – trīs glāzes samaltu 
auzu pārslu. Tās mazinās dedzināša-
nas sajūtu, mitrinās ādu, kā arī auzu 
pārslām piemīt antihistamīna efekts.

Olīves pret nelabumu transpor-
ta līdzekļos

Transporta līdzekļu radīto nela-
bumu izraisa paaugstināts siekalu 

daudzums mutē, kas rodas, pa-
sargājot zobus no kuņģī esošajām 
skābēm, kas nonāk mutes dobumā 
vemšanas laikā. Olīvēs savukārt ir 
tanīni jeb vielas, kas sausina muti, 
tādējādi to apēšana mazinās sie-
kalu izdalīšanos, attiecīgi novēr-
šot nelabuma sajūtu un vemšanu.

Cukurs žagošanās pārtrauk-
šanai

Tējkarote cukura stimulēs tā 
dēvēto klejotājnervu, liekot or-
ganismam aizmirst žagošanās 
refleksa radīto sajūtu. Tā iemesls 
ir nerva noslogošana ar citu „uz-
devumu” – cukura pārstrādāšanu, 
kas attiecīgi nosūta smadzenēm 
informāciju par jaunas darbības 
uzsākšanu. Tādējādi, nododoties 
kam „svarīgākam”, smadzenes 
liks apstāties arī diafragmas 
spazmām.

Šņabis pret sasvīdušu kāju aro-
mātu

Alkohols ir antiseptiķis, kas likvi-
dē nepatīkamu aromātu izraisošās 
baktērijas, kā arī novērš mitrumu, 
kas rada baktēriju attīstībai labvē-
līgu vidi.

Lai mazinātu nepatīkamo aro-
mātu, ik vakaru pēc kāju nomazgā-
šanas apstrādā pēdas ar alkoholā 
samērcētu vates plāksnīti, tā likvi-
dējot nevēlamās baktērijas.

Jogurts sliktas elpas novērša-
nai

Izplatītākais nepatīkamas elpas 
cēlonis ir kuņģa darbības traucē-
jumi. Lai tos novērstu, uzturā lieto 
jogurtu, kurā esošie probiotiķi nor-
malizēs skābju daudzumu, likvidējot 
arī nevēlamo smaržu.

Avots: www.delfi.lv 

Vasara un mūzika
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi arī vasaras 

nepavada dīkā. Lai neaizmirstu apgūto un gūtu jaunus iespaidus, bērni 
labprāt piedalījās dažādos muzikālos pasākumos.

Mūsu vijolniece Ķekavas novada jauniešu simfoniskā orķestra sastāvā 
no 17. līdz 21. jūlijam devās uz festivālu „NBJot-2014 Neubrandenburg” 
Vācijā. Divos koncertos, kuros tika dota iespēja sevi apliecināt festivāla 
viesiem no Ķekavas un Petrozavodskas, par galveno kulmināciju kļuva 
noslēguma koncerts, kura otrajā daļā uzstājās apvienotais orķestris, 
atskaņojot V. A. Mocarta, R. Vona-Viljamsa, B. Bartoka un Wu Wei 
mūziku.

Jūlija beigās nometnē „Vītolēni” dalībnieki no mūsu un citām Latvijas 
skolām pilnveidojās muzikālās un mākslinieciskās aktivitātēs, kā arī sa-
gatavoja kopīgu noslēguma koncertu. 

No 1. līdz 10. augustam Salacgrīvā notika 5. Starptautiskais Salacgrī-
vas klasiskās mūzikas festivāls, kurā piedalījās izcili mūziķi no Krievijas, 
Itālijas, Spānijas, Šveices, Austrijas, Lietuvas, Ķīnas un Latvijas. Mūsu 
audzēkņiem bija brīnišķīga iespēja apgūt mūzikas meistarības noslēpu-
mus meistarklasēs pie izciliem instrumentālistiem. Papildus tam bērni 
varēja apmeklēt daudzus augstas kvalitātes koncertus.

Atskatoties uz aizgājušo vasaru, gan vecākiem, gan bērniem ir gan-
darījums par lietderīgi pavadītajām dienām un uzkrāti spēki nākamajam 
mācību gadam.

Līga Cera 

Renāte un Kristofers kopā ar savu skolotāju Sergeju Savrovu Salacgrīvā.
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Labās dienas septembrī
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic  
septembra 75, 80, 85, 90… gadu jubilārus,  
vēlot labu veselību un možu noskaņojumu!

Tā jau dzīve – nakts un diena,
Tā jau laime – prieks un sāpes.

Nevairies no tiem neviena,
Kāpjot savas dienu kāpnes.

LīDZJŪTīBA

Ikkatrs mūžs kā pērļu savērums,
Tas virknējas no dienām, nedienām,
Raibs priekos, sāpēs izaug palēnām,
Līdz pienāk rudens augļu savākums.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Annas Mačas 
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.

Inčukalna novada dome

Jaunu dalībnieku uzņemšana! Sporta deju klubs „Ausma” sāk jaunu dalīb-
nieku – zēnu un meiteņu – uzņemšanu ar un bez priekšzināšanām sporta 
dejās no 6 gadu vecuma. Nodarbības notiek 2–3 reizes nedēļā Krimuldas 

novada Raganā. Dejotājiem bez priekšzināšanām nodarbības notiek 2 
reizes nedēļā, dejotājiem ar priekšzināšanām nodarbības notiek 3 reizes 
nedēļā. Pieteikt bērnus nodarbībām var pa tālr. 26431155 vai rakstīt uz 

e-pastu: sdkausma@inbox.lv. Nodarbību sākums septembrī.

Muzikants (balss, sintezators) spēlē visu laiku labāko latviešu mūziku 
dažādos privātos un publiskos pasākumos. Tālr. 25985566, Dainis.

Apstrādā mazdārziņus ar zemes frēzi. Tālr. 25985566.

Pārdodu un piegādāju ar pašizgāzēju beramās akmeņogles – 175 eiro par 
tonnu ar piegādi. Tālr. 26376844.

Sludinājumi
Inčukalnā un Vangažos bērniem 

ir iespēja trenēties futbolā. Treniņi 
notiek 3 reizes nedēļā. Treniņproce-
su nodrošina Futbola klubs „Dina-
mo Saurieši”. Pievienojieties! 

Treneris Valters Jekševics, tālr. 
25550098, www.dinamosauriesi.
lv, kontaktpersona Jolanta, tālr. 
26549991.

Paziņojums par paredzētās darbības – 
smilts ieguves atradnē „Liepkalni”,  
Inčukalna novada Inčukalna pagastā, –  
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētā darbība: smilts ieguve.
Ierosinātājs: Sandra Ratniece.
Iespējamās paredzētās darbības vieta: Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, 

nekustamā īpašuma „Liepkalni” (zemes kadastra Nr.8064 002 0160) zemes vienī-
ba ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194 (smilts atradne „Liepkalni”).

Lēmums (Nr.332) par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 
Vides pārraudzības valsts birojā pieņemts 2014. gada 15. jūlijā.

Paredzētā darbība: smilts ieguve 9,815 ha platībā ar ekskavatoru līdz grunts-
ūdens līmenim (1,5–2,5 m dziļumā) un ar zemes sūcēju zem tā.

Informācija par paredzēto darbību (iesniegums, sākotnējais izvērtējums, lē-
mums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu) ir pieejama:

• SIA „Vides konsultāciju birojs” (novērtējuma ziņojuma izstrādātāja) telpās, 
Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 16.00;

• Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, darba dienās 
no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā ap-
spriede notiks 2014. gada 16. septembrī plkst. 17.00 Inčukalna novadā, Inčukalna 
pagastā, „Liepkalnos”.

Rakstiski priekšlikumi par paredzētās darbības iespējamo ietekmi uz 
vidi tiks gaidīti Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā,  
LV-1045, tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese vpvb@vpvb.gov.lv, mā-
jaslapa www.vpvb.gov.lv, 20 dienas pēc šī paziņojuma publicēšanas. 

IZSLUDINĀTA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA
2014. gada 21. augustā domes sēdē nolemts izslu-

dināt sabiedrisko apspriešanu mototrases izbūves 
projektam Inčukalna novada „Baižkalnos”. Projekts 
pieejams apskatei Inčukalna novada domes vestibilā 
līdz šī gada 26. septembrim. Sabiedriskās apsprieša-
nas sanāksme notiks 25. septembrī plkst. 17.00 domes 
telpās. Priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami domes 
kancelejā vai Vangažu pilsētas pārvaldē līdz 2014. gada 
26. septembrim plkst. 14.00. 

Mazs cilvēks šodien iziet dzīvē, māt,
Un redzi –  
ļaudis skatās, ļaudis gaida,
Cik tīru spēsi viņu nosargāt,
Cik spēsi dot no sava mīļā smaida.
Mazs cilvēciņš iet šodien dzīvē, tēt,
Viņš nezin rūpju, nepazīst vēl naida.
Tev vajag viņā spēku iepotēt,
Lai dzīvē viņu nemētā kā skaidu.

/I. Ziedonis/

No sirds sveicam kolēģi Laini 
un viņas vīru ar pirmdzimtā dēliņa 
Ārona nākšanu pasaulē. Lai ma-
zais aug vesels, dzīvespriecīgs un 
laimīgs! Lai jaunajiem vecākiem 
pietiek spēka un izturības dēla au-

dzināšanā!

Inčukalna 
novada  
domes  

kolektīvs

Arī mums novadā būs  
cilvēks, kurš mācēs  
uzaust tautiskos svārkus

Vangažu vidusskolas mājturības un vizuālās 
mākslas skolotāja Inga Lījvaka šo vasaru aiz-
vadīja radošā un darbīgā gaisotnē, apgūstot 
jaunas prasmes aušanas tehnikā Baltinavā. 
Inga piedalījās Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
Pārrobežu sadarbības programmas projektā 

„Saglabāt, lai nepazaudētu – kultūrvēsturiskā 
mantojuma aizsargāšana”. Starptautiskais 
noslēguma pasākums „Pelēko akmeņu stāstu 
dienas” norisinājās Balvos 22. un 23. augustā, 
kurā tika prezentēti aušanas darbnīcas darba 
rezultāti – katrs dalībnieks demonstrēja paša 
darinātus Ziemeļlatgales tautiskos brunčus, austo jostu – celaini. Prieks, ka, 
rūpējoties par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, darbs tiks turpināts, ka-
mēr tiks izveidots viss pašas darināts tautastērps – gan blūze, gan veste, galvas-
sega un zeķes. Atgriežoties no Balviem ar jauniegūtajām prasmēm un iespaidiem, 
Inga sola dalīties ar saviem skolniekiem un citiem interesentiem. Novēlam radošu 
garu un ieceru īstenošanu!

Vangažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Evija Ozola 

Inga Lījvaka ar savu darbu – 
Ziemeļlatgales tautiskajiem 
brunčiem un celmaini.
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Vangažu vidusskolai – 55
2014. gada 25. oktobrī aicinām 

uz salidojumu bijušos pedagogus, 
skolēnus, tehniskos darbiniekus!

Plkst. 16.00 – 17.00 reģistrācija 
(dalības maksa 7 eiro).

Plkst. 17.00 – svinīgais pasā-
kums.

No plkst. 19.00 tikšanās ar sko-
lotājiem, klasesbiedriem, viesoša-
nās skolas muzejā, klašu telpās, 
dejas.

Līdzi ņemt groziņus!
Lūgums pieteikties līdz 20. ok-

tobrim pa tālr. 67995765 vai skolas 
mājaslapā www.vangazuvsk.lv.


