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Svarīgākie
domes lēmumi
novembrī

2. lpp.

Inčukalnā pulcējas
jaunie džudisti
no deviņām valstīm

4. lpp.

Novembris
aizvadīts patriotiskās
noskaņās		

5. un 6. lpp.

Inčukalna novada
tuvāko pasākumu
kalendārs		

8. lpp.

Eglīšu iedegšanas prieks

31. decembrī Inčukalna novada dome
aicina pavadīt VECO 2017. gadu
un sagaidīt JAUNO 2018!
Pie svētku egles laukumā pie pulksteņa plkst. 23.30 kopā pavadīsim veco 2017. gadu
un sagaidīsim jauno 2018. gadu.
Turpinājums Inčukalna tautas namā jau 1. janvārī plkst. 00.30 – Jaungada balle retro disko
stilā un ritmos (līdz plkst. 05.30). Saldie 70. un 80. gadi – ārzemju un latviešu padomju hiti.
Gatavojiet tērpus, trīs atbilstošākie tematiskie retro disko tērpi saņems diplomu un balvas. Līdzi ņemsim groziņu, diskofantāziju un labu garastāvokli! Ieeja 5 eiro (pērkot biļeti
iepriekšpārdošanā tautas namā un piesakot galdiņu), 8 eiro (1. janvārī).
Visi būsiet mīļi gaidīti!

LAI LAIMĪGS UN VEIKSMĪGS JAUNAIS LATVIJAS SIMTGADES GADS!
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NOVADA VĒSTIS

2017. gada DECEMBRIS

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI NOVEMBRĪ
SĒDES PROTOKOLS Nr. 10 2017. gada 15. novembrī
Par finansiālu atbalstu biedrībai „Sporta centrs „Sports
Pro””. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (I. Bernats, A. Blaus,
J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš,
P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav.
Dome nolemj: piešķirt biedrības „Sporta centrs „Sports Pro””
taekvondo komandai finansiālu atbalstu 300,00 EUR apmērā biedru naudas un dalības sacensībās Latvijas Taekvondo kaujas mākslas federācijai segšanai no sportam paredzētajiem līdzekļiem.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam
paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto rēķinu.
Par finansiālu atbalstu Inčukalna novada veterānu futbola komandai. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (I. Bernats, A. Blaus,
J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš,
P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav.
Dome nolemj: piešķirt Inčukalna novada veterānu futbola komandai finansiālu atbalstu 250,00 EUR apmērā dalības maksas
Vidzemes Atklātajā veterānu līgas ziemas čempionātā futbolā
telpās segšanai no sportam paredzētajiem līdzekļiem. Piešķirtā
pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no sportam paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā ar
finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto rēķinu.
Par biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”” iesniegumu. Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane,
M. Jaunups, S. Kalniņš, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās P. Kondrahins saskaņā ar
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. panta pirmo daļu.
Dome nolemj: piešķirt biedrībai „Bērnu un jauniešu attīstības
centrs „Gauja”” finansiālu atbalstu 300,00 EUR apmērā starptautiskā džudo turnīra „Gaujas Gulivera kauss 2017” organizēšanai
2017. gada 2.–3. decembrī un Ziemassvētku peldēšanas sacensību
„Gaujas jaunie talanti 2017” organizēšanai 2017. gada 17. decembrī. Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no
sportam paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties uz ar biedrību

„Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”” noslēgto līgumu un
saskaņā ar finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto rēķinu.

administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšanu par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšanu.

Par metu konkursa rīkošanu. Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis
(A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups,
S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte,
J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – 1 balss (I. Bernats); ATTURAS – nav.
Dome nolemj: rīkot metu konkursu par Inčukalna novada pašvaldības administrācijas ēkas un bibliotēkas pārbūvi, kas atrodas Atmodas ielā 4, Inčukalnā; noteikt, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu
likuma 8. panta septītās daļas 8. punktu pašvaldība piemēros
sarunu procedūru ar metu konkursa uzvarētāju par pašvaldības
administrācijas ēkas un bibliotēkas pārbūves būvprojekta izstrādi un izstrādātā būvprojekta īstenošanas autoruzraudzību;
noteikt metu konkursa godalgu fondu 3500,00 EUR (trīs tūkstoši pieci simti eiro) apmērā pirms nodokļu nomaksas, paredzot,
ka pirmās vietas ieguvējs tiek atzīts par konkursa uzvarētāju, ar
kuru tiek slēgts pakalpojuma līgums; otrās vietas ieguvēja godalga – 2000,00 EUR (divi tūkstoši eiro, 00 centu) pirms nodokļu
nomaksas; trešās vietas ieguvēja godalga – 1500,00 EUR (viens
tūkstotis pieci simti eiro, 00 centu) pirms nodokļu nomaksas; ja
metu izvērtēšanā tiek pieaicināti papildu eksperti ar padomdevēja
tiesībām, paredzēt finansējumu ekspertu atalgojumam ne vairāk
kā 350,00 EUR pirms nodokļu nomaksas.

Par līguma pārjauninājumu. Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko,
L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova);
PRET – nav; ATTURAS – nav.
Dome nolemj: noslēgt ar biedrību „Sporta centrs „Sports Pro””,
adrese: Valdlauči 2-7, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, pārjaunojuma līgumu par 2016. gada 28. oktobra nedzīvojamo telpu
nomas līguma pārjaunošanu. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna
novada domes izpilddirektoram.

Par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu citai pašvaldībai. Atklāti
balsojot: PAR – 11 balsis (A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks,
A. Freimane, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – 3 balsis (I. Bernats, S. Rozīte, M. Jaunups).
Dome nolemj: deleģēt Ķekavas novada pašvaldībai, juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un
netiklību – izrietošu, Inčukalna novada pašvaldības kompetencē
esošu pārvaldes uzdevumu izpildi Inčukalna novada administratīvajā teritorijā: 1.1. likumpārkāpumu profilaksi; 1.2. par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšanu
un konvojēšanu; 1.3. kontroli par to, kā tiek izpildīti pašvaldības
apstiprinātie saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta

Par biedrības „Ceļabiedri” iesniegumu. Atklāti balsojot:
PAR – 14 balsis (I. Bernats, A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks,
A. Freimane, M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, S. Rozīte, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – nav; ATTURAS – nav.
Dome nolemj: veikt izmaiņas 2017. gada 2. oktobra nedzīvojamo
telpu nomas līgumā un izteikt – 1.1. līguma 1.1. apakšpunktu šādā
redakcijā: „1.1. IZNOMĀTĀJS nodod, bet NOMNIEKS pieņem nomā
telpas, kas atrodas Inčukalna novada Vangažu vidusskolā, Gaujas
iela 2, Vangažos, Inčukalna novadā.”; 1.2. līguma 1.2. apakšpunktu
šādā redakcijā: „1.2. IZNOMĀTĀJS garantē, ka NOMNIEKAM telpas
tiek nodotas privātas sākumskolas vajadzībām” (nenorāda, kādiem
bērniem); 1.3. līguma 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā: „2.1. Pēc
iepriekšējas rakstiskas vienošanās NOMNIEKS un Vangažu vidusskola vienojis par to, cik un kādas telpas tiks nomātas un uz kādu
laiku, pēc kā vēlāk Inčukalna novada dome aprēķina nomas maksu
un sagatavo apmaksai rēķinu par telpu nomu.”; 1.4. līguma 2.4. apakšpunktā vārda NOMNIEKAM vietā vārdu NOMNIEKS; 1.5. līguma 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā: „3.1. IZNOMĀTĀJS nodod
NOMNIEKAM telpas saskaņā ar Šī līguma noteikumiem un pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā uzskaitīts inventārs un citas
būtiskas lietas, kas atrodas nomā nodotajās telpās.”; 1.6. izteikt
līguma 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā: „4.2. NOMNIEKAM saskaņa ar 2.3. punktā norādīto termiņu jāveic apmaksa par telpu nomu,
pamatojoties uz Inčukalna novada domes izrakstītiem rēķiniem.”;
1.7. izteikt līguma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā: „5.1. Līgums
stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī 2017. gada 2. oktobrī un ir
spēkā līdz 2023. gada 31. augustam ar iespēju līgumu pagarināt.”;

1.8. apvienot līguma 5.3., 5.4., un 5.5. apakšpunktus vienā apakšpunktā šādā redakcijā: „5.3./5.4./5.5. IZNOMĀTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termina vai izbeigt Līgumu, ja NOMNIEKS nepilda kādu no šī Līguma 4. daļas nosacījumiem, rakstiski
NOMNIEKU brīdinot vismaz vienu kalendāro mēnesi pirms līguma
laušanas.”; 1.9. līguma 5.7. apakšpunktu šādā redakcijā: „5.7. Parakstot šo līgumu, Puses apliecina, ka iepazinušās ar līguma saturu, tas ir saprotams un Puses piekrīt līguma nosacījumiem, ciktāl
tas nav pretrunā ar likuma normām par telpu nomu.”; 1.10. izteikt
līguma 5.9. apakšpunktu šādā redakcijā: „5.9. Līgums sagatavots
uz divām lapām divos eksemplāros latviešu valodā pa vienam
eksemplāram katrai līguma slēdzēja pusei.”. Uzdot Inčukalna
novada domes izpilddirektoram noslēgt vienošanos par izmaiņām
2017. gada 2. oktobra nedzīvojamo telpu nomas līgumā. Lēmuma
kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.
Par lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis
(A. Blaus, J. Bunkus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, M. Jaunups,
S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivaiko, L. Neimane, J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova); PRET – 1 balss (I. Bernats); ATTURAS – 1 balss (S. Rozīte).
Dome nolemj: nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai lokālplānojuma redakciju nekustamajam īpašumam Gaujaslīču iela 6, Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā. 2. Organizēt publisko apspriešanu lokālplānojumam Gaujaslīču
iela 6, Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, nosakot termiņu 4 (četras) nedēļas, no 2017. gada 5. decembra līdz 2018. gada
2. janvārim, un publiskās apspriešanas laikā 2017. gada 11. decembrī organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi. Ne vēlāk kā
5 (piecas) darba dienas pirms lokālplānojuma Gaujaslīču iela 6,
Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, publiskās apspriešanas uzsākšanas publicēt paziņojumu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS) un pašvaldības tīmekļa vietnē
www.incukalns.lv. Iesniegt lokālplānojumu redakciju Gaujaslīču
iela 6, Gaujā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, institūcijām
atzinumu saņemšanai. Pēc publiskās apspriešanas beigām, 4. janvārī, rīkot sanāksmi par saņemtajiem institūciju atzinumiem un
saņemtajiem priekšlikumiem. Paziņot par sanāksmi pašvaldības
laikrakstā un pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv ne vēlāk
kā (divas) nedēļas pirms sanāksmes norises datuma. U. c.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ В НОЯБРЕ МЕСЯЦЕ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ № 10 15 ноября 2017 года
О финансовой поддержке обществу «Спортивный центр
«Спортс Про»». Результаты открытого голосования: ЗА
«14» голосов И. Бернатс, А. Блаус, Й. Бункус, A. Цирулниекс, A. Фреймане, M. Яунупс, С. Калниньш, П. Кондрахинс,
А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Й. Сергеевс, A. Сича,
Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение, принятое Думой: предоставить команде таэквондо
общества «Спортивный центр «Спортс Про» финансовую поддержку в размере EUR 300,00 для оплаты расходов, связанных
с членскими взносами и участием в соревнованиях, Латвийской
Федерации боевого искусства таэквондо из средств, предусмотренных для спорта. Выплата финансирования, предоставленного самоуправлением, осуществляется из средств, предусмотренных для спорта, на основании заключенного договора
и в соответствии со счетом, выставленным лицом, обратившимся с просьбой о предоставлении финансовой поддержки.
О финансовой поддержке для футбольной команды
ветеранов Инчукалнского края. Результаты открытого
голосования: ЗА «14» голосов И. Бернатс, А. Блаус,
Й. Бункус, A. Цирулниекс, A. Фреймане, M. Яунупс,
С. Калниньш, П. Кондрахинс, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Й. Сергеевс, A. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение, принятое Думой: предоставить футбольной команде ветеранов Инчукалнского края финансовую поддержку
в размере EUR 250,00 для покрытия расходов в связи с участием в Видземском Открытом зимнем чемпионате лиги ветеранов по футболу в помещении из средств, предусмотренных для
спорта. Выплата финансирования, предоставленного самоуправлением, осуществляется из средств, предусмотренных
для спорта, на основании заключенного договора и в соответствии со счетом, выставленным лицом, обратившимся с просьбой о предоставлении финансовой поддержки.
О заявлении общества «Центр развития детей и молодежи «Гауя»». Результаты открытого голосования: ЗА
«13» голосов И. Бернатс, А. Блаус, Й. Бункус, A. Цирулниекс, A. Фреймане, M. Яунупс, С. Калниньш, А. Наливайко,
Л. Неймане, С. Розите, Й. Сергеевс, A. Сича, Л. Воробьева;
ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, в голосовании не
участвовал П. Кондрахинс, согласно части первой статьи
11 закона «Об устранении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц».
Решение, принятое Думой: предоставить обществу «Центр
развития детей и молодежи «Гауя»» финансовую поддержку
в размере EUR 300,00 для организации Международного турнира по дзюдо «Кубок Гауйского Гулливера 2017» 2–3 декабря
2017 года и Рождественских соревнований по плаванию «Гауйские молодые таланты 2017» 17 декабря 2017 года. Выплата
финансирования, предоставленного самоуправлением, осуще-

ствляется из средств, предусмотренных для спорта, на основании договора, заключенного с обществом «Центр развития
детей и молодежи «Гауя»» и в соответствии со счетом, выставленным лицом, обратившимся с просьбой о предоставлении
финансовой поддержки.
Об организации конкурса эскизов. Результаты открытого
голосования: ЗА «13» голосов А. Блаус, Й. Бункус, A. Цирулниекс, A. Фреймане, M. Яунупс, С. Калниньш, П. Кондрахинс, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите, Й. Сергеевс,
A. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – «1» голос И. Бернатс; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение, принятое Думой: организовать конкурс эскизов для
реконструкции административного здания и библиотеки самоуправления Инчукалнского края по адресу: улица Атмодас 4,
Инчукалнс; Установить, что, согласно пункту 8 части седьмой
статьи 8 закона о публичных закупках, самоуправление будет
использовать процедуру переговоров с победителем конкурса
эскизов о разработке строительного проекта по реконструкции
административного здания и библиотеки самоуправления и
авторском контроле реализации разработанного строительного проекта; Установить призовой фонд для конкурса эскизов
в размере EUR 3500,00 (три тысячи пятьсот евро) до оплаты
налогов, предусмотрев, что обладатель первого места признается победителем Конкурса, с которым заключается договор
об услугах; призовой фонд для обладателя второго места –
EUR 2000,00 (две тысячи евро, 00 центов) до оплаты налогов;
призовой фонд для обладателя третьего места – EUR 1500,00
(одна тысяча пятьсот евро, 00 центов) до оплаты налогов; Если
для оценки эскизов будут приглашены дополнительные эксперты с правами советника, предусмотреть финансирование
для выплаты вознаграждения экспертам не более EUR 350,00
до оплаты налогов.
О делегировании задач управления другому самоуправлению. Результаты открытого голосования: ЗА «11» голосов
А. Блаус, Й. Бункус, A. Цирулниекс, A. Фреймане, С. Калниньш, П. Кондрахинс, А. Наливайко, Л. Неймане, Й. Сергеевс, A. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – «3» голоса И. Бернатс, С. Розите, M. Яунупс.
Решение, принятое Думой: Делегировать самоуправлению
Кекавского края, юридический адрес: улица Гайсмас 19, к. 9,
Кекава, Кекавская волость, Кекавский край, LV-2123, выполнение управленческих задач в рамках компетенции самоуправления Инчукалнского края на административной территории Инчукалнского края, предусмотренных автономной
функцией самоуправления, определенной в пункте 12 части
первой статьи 15 закона «О самоуправлениях» - участвовать в
обеспечении общественного порядка, бороться с пьянством и
распутством: 1.1. профилактику нарушений законов; 1.2. охрану
и конвоирование лиц, задержанных и арестованных за административные нарушения; 1.3. контроль выполнения обязатель-

ных правил, утвержденных самоуправлением, за нарушение
которых предусмотрена административная ответственность,
а также наложение денежных штрафов за нарушение данных
правил и их взыскание.
Об обновлении договора. Результаты открытого голосования: ЗА «14» голосов И. Бернатс, А. Блаус, Й. Бункус,
A. Цирулниекс, A. Фреймане, M. Яунупс, С. Калниньш,
П. Кондрахинс, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите,
Й. Сергеевс, A. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение, принятое Думой: 1. Заключить с обществом «Спортивный центр «Спортс Про»», адрес: Валдлаучи 2-7, Кекавская
волость, Кекавский край, договор обновления об обновлении
договора аренды нежилых помещений от 28 октября 2016 года.
Контроль над выполнением решения поручить исполнительному директору Думы Инчукалнского края.
О заявлении общества «Целябиедри». Результаты открытого голосования: ЗА «14» голосов И. Бернатс, А. Блаус,
Й. Бункус, A. Цирулниекс, A. Фреймане, M. Яунупс, С. Калниньш, П. Кондрахинс, А. Наливайко, Л. Неймане, С. Розите,
Й. Сергеевс, A. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение, принятое Думой: внести изменения в договор аренды нежилых помещений от 2 октября 2017 года и изложить:
1.1. подпункт 1.1. договора в следующей редакции: «1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает в аренду, а АРЕНДАТОР принимает в аренду помещения, находящиеся в Вангажской средней школе,
улица Гауяс 2, Вангажи, Инчукалнский край»; 1.2. подпункт
1.2. договора в следующей редакции: «1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ
гарантирует, что помещения сдаются в аренду АРЕНДАТОРУ
для нужд частной начальной школы» (не указывается для каких детей); 1.3. подпункт 2.1. договора в следующей редакции:
«2.1. Согласно предварительному письменному соглашению
АРЕНДАТОР и Вангажская средняя школа договариваются о том, сколько и какие помещения будут арендованы и на
какой период времени, после чего Дума Инчукалнского края
рассчитывает размер арендной платы и оформляет счет за
аренду помещений к оплате»; 1.4. в подпункте 2.4. договора
вместо слова АРЕНДАТОРУ слово АРЕНДАТОР; 1.5. подпункт
3.1. договора в следующей редакции: «3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ
сдает АРЕНДАТОРУ в аренду помещения, согласно условиям
данного договора и акту сдачи-приемки, в котором перечислен инвентарь и прочие существенные предметы, находящиеся
в арендуемых помещениях»; 1.6. подпункт 4.2. договора изложить в следующей редакции: «4.2. АРЕНДАТОР в сроки, установленные в пункте 2.3., обязан произвести оплату за аренду
помещений в соответствии со счетами, выставленными Думой
Инчукалнского края»; 1.7. изложить подпункт 5.1. договора в
следующей редакции: «5.1. Договор вступает в силу в момент
его подписания 2 октября 2017 года и действует до 31 августа

2023 года с возможностью продления договора»; 1.8. объединить подпункты 5.3., 5.4. и 5.5. договора в один подпункт в
следующей редакции: „ 5.3./5.4./5.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет
право в одностороннем порядке расторгнуть Договор досрочно либо расторгнуть Договор, если АРЕНДАТОР не выполняет
какое-либо из условий части 4 данного Договора, письменно
предупредив АРЕНДАТОРА не менее чем за один календарный
месяц до расторжения договора»; 1.9. подпункт 5.7. договора в
следующей редакции: «5.7. Подписав данный договор, Стороны подтверждают, что ознакомлены с содержанием договора,
содержание договора понятно, и Стороны согласны с условиями договора, в той мере, насколько это не противоречит нормам закона об аренде помещений»; 1.10. изложить подпункт
5.9. договора в следующей редакции: «5.9. Договор составлен
на двух листах в двух экземплярах на латышском языке по
одному экземпляру для каждой стороны договора». Поручить
исполнительному директору Думы Инчукалнского края заключить соглашение об изменениях к договору об аренде нежилых
помещений от 2 октября 2017 года. Контроль над выполнением
решения поручить исполнительному директору Думы Инчукалнского края.
О передаче локального планирования для публичного обсуждения и получения заключений учреждений. Результаты
открытого голосования: ЗА «12» голосов А. Блаус, Й. Бункус, A. Цирулниекс, A. Фреймане, M. Яунупс, С. Калниньш,
П. Кондрахинс, А. Наливайко, Л. Неймане, Й. Сергеевс,
A. Сича, Л. Воробьева; ПРОТИВ – «1» голос И. Бернатс; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – «1» голос С. Розите.
Решение, принятое Думой: передать для публичного обсуждения и получения заключений учреждений редакцию
Локального планирования недвижимого имущества, улица
Гауясличу 6, Гауя, Инчукалнская волость, Инчукалнский край.
2. Организовать публичное обсуждение Локального планирования – улица Гауясличу 6, Гауя, Инчукалнская волость, Инчукалнский край, определив срок 4 (четыре) недели, с 5 декабря
2017 года по 2 января 2018 года, и во время публичного обсуждения 11 декабря 2017 года организовать совещание по вопросу публичного обсуждения. В течение 5 (пяти) рабочих дней
до начала публичного обсуждения Локального планирования улица Гауясличу 6, Гауя, Инчукалнская волость, Инчукалнский
край, опубликовать сообщение в Информационной системе
планирования территориального развития (TAPIS) и на Интернет-странице самоуправления: www.incukalns.lv. Предоставить
редакцию Локального планирования - улица Гауясличу 6, Гауя,
Инчукалнская волость, Инчукалнский край, в учреждения для
получения заключений. По завершении публичного обсуждения, 4 января, организовать совещание по вопросу полученных
заключений и предложений. Сообщить о совещании в газете
самоуправления и на домашней странице самоуправления
www.incukalns.lv в течение двух недель до даты проведения
совещания. И др.

2017. gada DECEMBRIS
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Inčukalna tautas nama
novembra aktualitātes

Inčukalna tautas namā ik dienu aktivitātes pēc vasaras brīvdienām uzņem
lielāku un lielāku jaudu.
Prieks par Kitijas Vāveres „Born to Dance” dejotāju starptautiskajiem panākumiem. Koriem „Mežābele” un „Atblāzma” jau aiz muguras pirmie koncerti.
Esam saņēmuši sirsnīgus atzinības
vārdus par senioru kora skanējumu
Vangažu Ev. lut. baznīcā un pansionātā
„Gauja”. Tāpat vidējās paaudzes deju
kolektīvi „Virši”, kā arī „Runči un kaķes”
jau iepriecinājuši skatītājus Lielvārdē
un Krimuldā. Tautas nama amatierteātris pēc pirmizrādēm „Pidžama sešiem”
Inčukalnā un Vangažos ar lieliskiem
panākumiem startēja Pierīgas IKSP rīkotajā skatē Mālpilī. Par mūsu pūtēju
orķestra jauniešiem prieks – neviens
lielāks pasākums novadā neiztiek bez
viņiem. Tautas namā, Inčukalna bibliotēkā un Sociālā dienesta telpās ir apskatāma no Vangažiem atceļojusī Antona Salīša klūgu darbu izstāde „Latvju
rakstu ornamenti”. 4. decembrī Gaujā,
Vangažos un Inčukalnā tika iedegtas
novada egles. Lielu paldies jāsaka Inčukalna Mākslas skolas skolotājai Ingunai
Lindei un viņas audzēkņiem, Inčukalna
pamatskolas tēlotājmākslas pulciņam
un vadītājai Agitai Mālupei, PII „Minka”

vadītājai Ritai Galiņai, pedagogiem un
audzēkņiem par cimdiņiem, kuri grezno
Inčukalna eglīti.
8. decembra vakars bija īpašs tautas
namā. Koncerta „Kaislība un drāma
operā” mākslinieki sajūsmināja apmeklētājus ar savu profesionālo varēšanu un māksliniecisko skanējumu.
Lielus komlimentus izpelnījās inčukalnietes Leldes Tīreles izjustā klavierspēle, Lauras Greckas skaistā balss,
un daudziem liels pārsteigums bija redzēt un dzirdēt Jekaterinas Suvorovas
spēlēto arfu. Neviena pastiprinātāja,
bet skanējums piepildīja tautas nama
telpu pilnībā. Skaisti!
Priekšā īpašs 2018. gads – XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju
svētki, kā arī Latvijas simtgade. Tie ir
lieli notikumi katram personīgi un visiem kopā – ģimenei, novadam un Latvijai. Lai visiem, visiem mums izdodas
piedzīvot īpašās svētku sajūtas, ticību
Latvijai, tautas gara vienotību.
Mēs maza cilts,
Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.
/J. Rainis/
Inga Freimane, n
Inčukalna tautas nama vadītāja

NOVADA VĒSTIS

Inčukalna novadā
sumināti Goda novadnieki
Jau ierasts, ka novembris ir laiks,
kad novadnieki izvērtē savu līdzcilvēku devumu sabiedrības labā. Janīna Greivule un Rita Bikše savu darba mūžu un brīvo laiku ir veltījušas
mūsu Inčukalna novadam un joprojām
sniedz būtisku ieguldījumu tā attīstībā. Iegūt līdzcilvēku atzinību un saņemt titulu „Goda novadnieks” ir pagodinājums ikvienam, tāpēc vēlamies
vēlreiz sumināt abas kundzes, kuras
ieguva titulu šī gada 18. novembrī.

JANĪNA GREIVULE
Janīna Greivule ir
dzimusi 1936. gada
2. jūlijā Veronikas
un Donāta Bebru
ģimenē Preiļu pagasta Vicmuižā. Vecāki saimniekoja lauku saimniecībā,
un ģimenē auga pieci bērni. Janīna ir
mācījusies Vicmuižas pamatskolā. Pēc
tās beigšanas devās dzīvot pie tēva
māsas uz galvaspilsētu un mācījās
Rīgas Finanšu un kredīta tehnikumā.
1954. gadā ieguva specialitāti „valsts
ieņēmumu dienesta finansiste” un tika
aizsūtīta strādāt uz Aizputes finanšu
nodaļu. 1961. gadā Janīnu ievēlēja
par deputāti un viņa sāka strādāt par
sekretāri pagasta pārvaldē. Veselus
25 gadus viņa pildīja tautas deputātes pienākumus. Lielākā daļa darba
mūža – 36 gadi un 9 mēneši – aizvadīti
Inčukalna Mežrūpniecības saimniecībā
un virsmežniecībā: no rēķinvedes kasieres darba pienākumiem transporta
cehā līdz kadru inspektorei, kadru inženierei, kasierei, lietvedei, darbvedei.
Vaļasprieks – dziedāšana. Jau no
Vicmuižas pamatskolas laikiem
Janīna dziedāja koros. Aizputes
koris 1955. gadā aizvadīja Janīnu

uz XII Vispārējiem latviešu dziesmu svētkiem. Kopš šīs pirmās
Dziesmu svētku reizes viņa ir bijusi
vēl 13 Dziesmu svētkos. Inčukalnā
Janīna sāka dziedāt MRS jauktajā
korī, kas vēlāk pārtapa par jaukto
kori „Mežābele”. Janīna ir dziedājusi arī MRS sieviešu vokālajā
ansamblī, kas ir ieguvis daudzas
godalgotas vietas konkursos un
skatēs. Šobrīd Janīna turpina
dziedāt senioru jauktajā korī „Atblāzma” un gatavojas piedalīties
savos 15. Dziesmu svētkos.
Janīnas prieks, lepnums un atbalsts
ir viņas bērni – Vilis un Sandra –,
7 mazbērni un 3 mazmazbērni, bet
visus grūtākos dzīves mirkļus ir
palīdzējusi pārvarēt mīlestība uz
dziesmu.

ru Egilu. Darba gaitas Rita iesāka
1981. gadā toreizējā Inčukalna
Mežrūpniecības saimniecībā, strādājot par apstādījumu inženieri,
tad par dārzniecības vadītāju. Bērniem uzsākot skolas gaitas Inčukalna pamatskolā un sākoties mežinieku sistēmas reorganizācijai,
Rita 1990. gadā pieteicās strādāt
Inčukalna pamatskolā.
Kā jau visi skolotāji, Rita nepārtraukti pilnveidojas un šajos gados
ir mācījusies 39 dažādos kursos.
2015. gadā Liepājas Universitātē
Rita Bikše ieguva pamatizglītības
datorikas skolotājas sertifikātu un
no 2015. gada māca datoriku sākumskolas klasēs. Ilgu laiku Rita
Bikše ir bijusi Inčukalna novada
Valsts izglītības informatizācijas
sistēmas administratore.
Viens no Ritas vaļaspriekiem ir
rokdarbi. Tie ir palīdzējuši grūtajos
laikos apģērbt bērnus. Gan adīts,
gan šūts, gan gatavotas rotaslietas, iemēģināts mezglot un aust.
Tagad Rita ar to darbojas tikai
īpašos iedvesmas mirkļos. Tāpat
Rita ilgus gadus dzied Inčukalna
jauktajā korī „Mežābele” un ir piedalījusies vairākos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos, kā
arī jau ceturto gadu dejo senioru
deju kolektīvā „Labāko gadu Virši”. Patīk dārza darbi, vērot, kāds
ir dārzs pavasarī, vasarā klausīties putnu dziesmās, bet rudenī –
baudīt ražu.
Visi trīs Ritas bērni ir pabeiguši
Inčukalna pamatskolu, izglītojušies
tālāk un jau ir patstāvīgā dzīvē.

RITA BIKŠE
Rita Bikše ir dzimusi 1958. gada
19. janvārī Marijas
un Gunāra Gravu
ģimenē. Tā kā vecākiem bija jāstrādā,
tad mazo Ritu pieskatīja vecaistēvs,
kurš lasīja priekšā pasakas, mācīja
lasīt, rēķināt, kā arī mājas un dārza
darbus.
Skolas gaitas Rita uzsāka 1965. gadā
Inčukalna centrā mazajā (Šakeru)
skoliņā, bet jau 1967. gadā turpināja mācības jaunuzceltajā Inčukalna
Astoņgadīgajā skolā. Tālāk skolas
gaitas turpinājās Rīgas 6. vidusskolā, kā arī bija regulāri treniņi
basketbolā 2. bērnu jaunatnes
sporta skolā.
1976. gadā Rita uzsāka studijas
Jelgavā LLA. Šajā laikā viņa satika arī savu nākamo dzīvesbied-

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Pievērs uzmanību! Informācija par NĪN atlaidēm

PAZIŅOJUMS
VUGD aicina
svētku laikā
neaizmirst par drošību!
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Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā
par vienu mājokli 2018. gadā, iedzīvotājiem Inčukalna novada domē jāvēršas
ar iesniegumu. Atkarībā no personas
statusa tur iespējams elektroniski pievienot arī nepieciešamo dokumentu
kopijas (invalīda apliecību, izziņu par
maznodrošināto personu, uzņēmuma
reģistrācijas apliecību u.c.).
Iesniegumu ir iespējams lejupielādēt
(www.incukalns.lv sadaļā „Veidlapas
un citi dokumenti” vai http://ej.uz/
NIN_atlaides), izdrukāt, aizpildīt un
nosūtīt pa pastu uz adresi: Inčukalna
novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.
Lai saņemtu iesnieguma veidlapu
un to aizpildītu klātienē, jāvēršas
domes klientu apkalpošanas centrā (Atmodas iela 4, Inčukalns) vai
Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža
iela 1, Vangaži) pie sekretāres. Darba laiks: pirmdien plkst. 9.00–19.00,
ceturtdien plkst. 8.00–18.00, otrdien
un trešdien plkst. 8.00–17.00, piektdien plkst. 8.00–14.00. Pusdienas

pārtraukums plkst. 12.00–13.00.
Pārējās NĪN atlaides, kas noteiktas
pašvaldības saistošajos noteikumos
„Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Inčukalna novadā” paliek spēkā kā līdz šim:
1) 1., 2. grupas invalīdiem, ja deklarētā
dzīvesvieta ir īpašumā, – 70%;
2) Īpašnieka pirmās kārtas ģimenes
locekļiem 1., 2. grupas invalīdiem,
bērniem invalīdiem, ja deklarētā
dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
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3) Maznodrošinātām personām, ja deklarētā dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
4) Goda novadniekiem, ja deklarētā
dzīvesvieta ir īpašumā, – 50%;
5) Sabiedriskā labuma organizācijām,
kas sniedz pakalpojumus Inčukalna
novada iedzīvotājiem, – 50%;
6) Uzņēmumiem, kuru reģistrācijas vieta ir Inčukalna novads, nav nodokļu
parādu un nodarbina ne mazāk par
5 Inčukalna novadā deklarētiem iedzīvotājiem. Atlaide par ēkām, kur
notiek uzņēmējdarbība (izņemot

vairumtirdzniecību vai mazumtirdzniecību, azartspēļu organizēšanu,
telpu iznomāšanu). Atlaide 25%.
NĪN atvieglojumi uz vienu īpašumu netiek summēti, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm. Atlaides tiks piemērotas personām, kurām nav nekustamā
īpašuma nodokļa parādi.
I. Zvirbule, n
Inčukalna novada
nodokļu administratore,
tālr. 67977108, 67995840

Pagājušajā gadā Adventa laikā
ugunsdzēsēji dzēsa 19 ugunsgrēku, kuri izcēlās no degošas svecītes
Adventa vainagā vai Ziemassvētku
eglītē vai arī no degošām svecēm,
kuras atstātas bez uzraudzības.
2016. gadā šādos ugunsgrēkos cieta
pieci cilvēki, bet četri tika izglābti. Savukārt šogad līdz decembrim reģistrēti jau 15 šādi ugunsgrēki. Lielākoties
Adventa vainagi sastāv no degtspējīgiem materiāliem, un tie, līdzīgi kā
telpās novietotas Ziemassvētku eglītes, var viegli aizdegties no sveces
liesmas, kas atstāta bez uzraudzības.
Lai degoša svece neizraisītu ugunsgrēku, VUGD aicina ievērot piesardzību. Neaizmirstiet – ja tomēr notikusi
nelaime un ir nepieciešama operatīvo
dienestu palīdzība, nekavējoties zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības
izsaukumu numuru 112!
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„Gauja Guliver Cup 2017” –
Inčukalnā pulcējās
jaunie džudisti no deviņām valstīm

Vasarā Vangažu bibliotēkā tika rīkota informatīva Dabas aizsardzības
pārvaldes ceļojošā izstāde „Purvs”.
Vangažu pilsētas bibliotēka kopumā
aizvadījusi veiksmīgu gadu. Gads ir
bijis gana aktīvs, organizējot dažādas
izstādes, pasākumus, popularizējot
bibliotēku, tās krājumu un pakalpojumus, līdz ar to mūsu lietotāju loks ir
palielinājies.
2017. gadā, pateicoties Inčukalna novada domes atbalstam, tika
veikts bibliotēkas remonts – iegādāti jauni, mūsdienīgi plaukti, nomainīts apgaismojums. Patīkami
sagaidīt savus apmeklētājus gaišās,
siltās izremontētās telpās ar domu,
lai katrs tajā varētu atrast savu
vietu un sev nepieciešamo uzziņas
avotu. Iespēju robežās īstenojām
visu apmeklētāju vēlmes – gan iegādājoties jaunāko literatūru, gan
abonējot periodiku, gan nepieciešamības gadījumā sagādājot atsevišķus izdevumus no citām bibliotē-

kām, gan veicot informācijas meklēšanu datubāzēs.
Paldies par sapratni un sadarbību
visiem, kas mūs atbalstījuši kopīgajā darbā – Inčukalna novada domes
vadībai, Vangažu pārvaldes vadītājam Jurim Jakubovskim; Vangažu
vidusskolas skolotājām – I. Kalniņai,
I. Grīnbergai, S. Runcei, S. Vencjunai;
Vangažu kultūras nama darbiniecēm
I. Zirnei, E. Ozolai; PII „Jancis” vadītājai K. Janiselei un audzinātājām.
Paldies lasītājiem, kas piedalījās
bibliotēkas rīkotajos pasākumos,
kā arī atbalsta bibliotēku ikdienā!
Paldies „Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas” ekspertiem!
Lai veiksmīgs 2018. gads esošajiem
un potenciālajiem bibliotēkas apmeklētājiem!
Jeļena Ozoliņa, n
Vangažu bibliotēkas bibliotēkāre

PATEICĪBAS
Iesim viens otram tuvāk
Ar tīrām domām.
Iesim viens otram pretī
Ar mīlestību.
Dvēseles dzīlēs tik daudz
Mirdzošu dārgakmeņu.
Iesim cauri visiem biezokņiem
Brīnumu pilnā pasaulē...
Lai katrā mājā valda saticība, mīlestība un savstarpējā sapratne! Lai katrā
ģimenē ienāk Ziemassvētku gaisma un katrā sirdī ielīst Ziemassvētku miers.
Jaunajā gadā būt iejūtīgākiem citam pret citu, neturēt naidu sevī, un dzīvot
būs daudz vieglāk.
Inčukalna novada bāriņtiesas vārdā
Iveta Kokina, n
priekšsēdētāja
Paldies visiem Inčukalna novada senioriem par aktīvu darbošanos aizejošā gada aktivitātēs. Paldies Inčukalna domes
darbiniekiem, deputātiem un sociālā dienesta darbiniekiem
par sadarbību un atbalstu senioriem. Novēlu visiem priecīgus
Ziemassvētkus, veselīgu un panākumiem bagātu jauno gadu!
Ņ. Bērziņa, n
Inčukalna novada Pensionāru padomes priekšsēdētāja

Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja” vadītājs un dibinātājs Dmitrijs Tončinskis kopā ar „Gauja Guliver
Cup 2017” čempioniem.
Simtiem jauno dalībnieku vecumā no
10 līdz 16 gadiem ar saviem treneriem
no deviņām valstīm, trīs tatami, pūtēju
orķestris, spēcīga brīvprātīgo, tiesnešu
un karsējmeiteņu komanda, tribīnēs
līdzjutēji vecāki, vietējā novada domes
vadītāju un ārzemju goda viesu apsveikuma runas, skaistas balvas un iespaidīgi liels goda pjedestāls... Tā varētu
raksturot trešā džudo turnīra „Gauja
Guliver Cup 2017” vidi Inčukalnā. Gluži
nemanot šī pilsēta pamazām pārvēršas
par Latvijas džudo galvaspilsētu.
Organizācija patiešām ir visaugstākajā līmenī, bet Latvijas mērogam –
gluži ideāla. Šķiet, ka esi nonācis lielā
starptautiskā turnīrā vai čempionātā – tāda sajūta pārņem tos, kuri šajā
atmosfērā ienirst pirmoreiz. Milzums
emociju, pozitīvu sajūtu un godīga
cīņa šo brīdi Inčukalna Sporta centra
sienās padara neaizmirstamu. Pēc
turnīra rezultātiem tika nosaukti spēcīgākie četrās vecuma kategorijās, un
kopumā atbilstoši svara kategorijām ir
57 uzvarētāji (17 meitenēm, 40 zēniem
un jauniešiem).
Bērnu un jauniešu attīstības centra
„Gauja” vadītājs un dibinātājs, kā arī
turnīra galvenais iedvesmotājs Dmitrijs Tončinskis neslēpj, ka nav viegli
pienācīgā līmenī uzņemt un izmitināt
vairāk nekā 500 sportistu no gandrīz
desmit valstīm. Tomēr tas ir paveicams ar kompetentu pieeju un labi
koordinētu visas komandas darbu.
„Šādas sacensības mēs organizējam
jau trešo gadu. Nav viegli, taču Inčukalnam tas ir liels sporta pasākums.
Turklāt bērni ir sajūsmā, jo viņiem ir
brīnišķīga iespēja pārbaudīt savas
spējas, sacenšoties ar ārvalstu vienaudžiem, un turnīra līmenis ir pietiekami augsts. Protams, šādas sacensības mēs nespētu organizēt vieni,
tāpēc vēlos pateikties gan Inčukalna
novada domei un tās mēram Aivaram

Nalivaiko, gan mūsu ģenerālsponsoram – būvuzņēmumam „Guliver” un
tā prezidentam Edgaram Demidovam.
Mēs sadarbojamies ar Latvijas Tehnisko universitāti un tās atbalsta grupu
„Cheer”, kā arī ar citiem partneriem.
Cenšamies visu izdarīt tā, lai skatītājiem un dalībniekiem nebūtu garlaicīgi.
Tāpēc arī viena no neiztrūkstošajām
turnīra sastāvdaļām ir Vitala Kikusta
vadītā Inčukalna pūtēju orķestra uzstāšanās,” stāsta Dmitrijs Tončinskis.
Deviņu valstu skaitā bija ne tikai mūsu
kaimiņi igauņi, lietuvieši no Ķēdaiņiem,
baltkrievi no Gomeļas un krievi no
Мaskavas apkārtnes un Kaļiņingradas, bet arī Čehijas (Brno), Vācijas,
Somijas (Pori) un Ukrainas komandas.
Dalībnieku sastāvs ir pilnībā konkurētspējīgs, un šogad galvenās lomas
izpildīja Rīgas klubs „Lido”, Kaļiņingradas „Koenig JC” un „Brand-comMasters” no Lobņas Maskavas apkārtnē. Viņi ieguva pirmās trīs vietas
komandu kopvērtējumā. „Lido” pieteikumā bija iekļauts gandrīz pussimts
dažāda vecuma dalībnieku, kuri ieguva
astoņas zelta, sešas sudraba un astoņas bronzas medaļas. Kaļiņingradieši
saņēma 12 balvu (7-3-2), tāds pats
skaits balvu tika arī Piemaskavas džudistiem (5-4-3).
Speciālo balvu par vēlmi uzvarēt saņēma Jelgavas BJSS audzēknis Ņikita
Skorbenko, kurš uzvarēja U-16 grupā
svara kategorijā līdz 73 kg. Turklāt
viņš to saņēma no Latvijas Džudo
federācijas prezidenta, Sidnejas olimpisko spēļu bronzas laureāta Vsevoloda Zeļonija.
„Šī turnīra medaļas tika izgatavotas pēc speciāla pasūtījuma, turklāt
augstākās raudzes balvas tiešām ir
pārklātas ar zeltu,” dažus noslēpumus atklāj Dmitrijs Tončinskis. „Uzvarētājus un balvu saņēmējus gaidīja speciālas sponsoru dāvanas un
balvas. Tās taču ir bērnu un jauniešu

sacensības, tāpēc mēs pievēršam lielāku uzmanību dalībniekiem. Bērniem
ir jāatceras šis turnīrs, pat ja viņi nav
uzvarētāju vidū.”
No sākuma līdz beigām uz tatami
notika vissīvākās cīņas vairākās vecuma kategorijās gan zēniem, gan
meitenēm. Daži sportisti piedalījās arī
vairākās kategorijās. Bija zaudētāju
apbēdinājuma asaras un triumfējušo
gaviles – viss, kas piederas šādiem lieliem turnīriem, kuriem uzmanību veltī
pat ārvalstu vēstniecības.
Pirms tiesneša žesta, kas uz tatami
aicināja pirmos sacensību dalībniekus, varēja dzirdēt ne tikai Inčukalna
mēra runu, bet arī Krievijas Federācijas vēstnieka Latvijā padomnieka
Anatolija Ribina nolasīto apsveikumu
no Krievijas vēstnieka mūsu valstī
Jevgeņija Lukjanova. Tā galvenā
doma bija saprotama un tuva visiem –
sportam ir jāvieno, nevis jāšķeļ, un
tieši sportam ir jāpalīdz tuvināt valstis. Inčukalna turnīrs ir uzskatāms
šādas sadarbības piemērs.
Nez kāpēc skatienu piesaistīja līdzās
izkārtie Krievijas un Ukrainas karogi.
Tiešām – Inčukalnā sports vieno nevis
vārdos, bet darbos.
Runājot par gala rezultātiem, jauno
Latvijas cīkstoņu pārākums gala rezultātu protokolos bija acīmredzams – uzvaras savās svara un vecuma kategorijās izcīnīja Jelgavas un Ādažu BJSS,
klubu „Gauja”, „Makkabi”, „Lido”, „Ziemeļblāzma” un LSPA, Bondarenko un
V. Zeļonija džudo skolu, kā arī „Samur”,
„Lokys”, „Jikan” un „Dodze” audzēkņi.
Tātad Latvijā aug jauni „Vsevolodi Zeļoniji” – jauni čempioni, un šim sporta
veidam mūsu valstī ir nākotne: džudo
attīstās un kļūst populārs ne tikai galvaspilsētā, bet arī perifērijā. Ja neticat,
brauciet uz Inčukalnu!
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists
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Vangažu pilsētas bibliotēkas
atskats uz paveikto 2017. gadā
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Šogad skolas audzēkņi un Vangažu
iedzīvotāji devās kopīgā lāpu gājienā
no Vangažu vidusskolas uz kultūras
namu. Pie kultūras nama kopīgi noskatījāmies gaismas šovu „Visapkārt
zeme zied”. Skaisti izgaismotas bija
arī Vangažu vidusskolas un bērnudārza fasādes un teritorija.
12. novembrī atzīmējām mūsu pilsētas dzimšanas dienu ar krāšņu koncertu „Ar tavu vārdu”, kurā piedalījās
visi pilsētas pašdarbības kolektīvi.
Viss sākas ar mūsu pilsētas vārdu –
Vangaži. Mēs paši esam tie, kas veido
pilsētas tēlu un nes tās vārdu plašajā pasaulē: „Vangaži – mūsu pilsēta,
mūsu vieta, mūsu mājas un mūsu
vārdi, kuros ieklausāmies!” Sirsnīgā
kopā būšana kārtējo reizi uzjundīja
sajūtu, ka nekur nav tik labi kā mājās,
Vangažos!
Pilsētas svētku ietvaros notika arī
radošās darbnīcas, kur katrs varēja
izgatavot sev vai saviem tuvajiem
dāvaniņu un apgleznot tējas maisiņu ar tekstilkrāsām. Vangažu dienas

centra amatnieku kopa uz pilsētas
svētkiem visus iepriecināja ar plašu
izstādi „Mēs savai pilsētai” Parka
ielas telpās. Ilggadējajai meistaru
kopai ir pievienojušies arī jauni dalībnieki un šobrīd kopā apgūst arī jaunas prasmes (šūšanu).
14. novembrī kultūras nama mazajā
zālē atklājām mākslinieces Ingūnas
Lindes gleznu izstādi „Noskaņas”, kas
būs apskatāma līdz 14. decembrim.
17. novembrī kultūras namā noritēja Latvijas valsts proklamēšanas
99. gadadienas svinīgais sarīkojums.
Pasākumu ar svētku uzrunu atklāja
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko. Tika godināti
mūsu pilsētas iedzīvotāji, iniciatīvas
„Labais vairo labo” laureāti. Svētku koncertu sniedza grupa „Dzelzs
vilks”. Noslēgumā pulcējāmies pie
galdiņiem uz deju vakaru ar grupu
„Vēja radītie”.
Mīlestību – mazliet vairāk nekā vakar,
Sapņus – vairāk nekā šodien,
Un draugus – tuvu, tepat blakām.
Novēlu visiem gaišu Ziemassvētku
gaidīšanas laiku!
Evija Ozola, n
Mākslinieciskās daļas vadītāja

Dienas centra „Gauja” darbs
aizvadītajā gadā
Aizejošais gads dienas centrā „Gauja”
ir bijis bagāts ar dažādiem pasākumiem
un aktivitātēm gan skolēniem, gan pieaugušajiem.
Dienas centrā bija apskatāmas skolēnu
zīmējumu izstādes „Pavasara krāsas”,
„Labo sajūtu stūrītis” (izkrāsotas mandalas) un vasaras brīvdienās radošajās
darbnīcās darināto darbu un zīmējumu
izstāde. Skolēniem notika vairāki novusa turnīri un „Sporta sadraudzības
diena starp dienas centriem”, kurā
piedalījās Inčukalna novada skolēni. Ikdienā dienas centrā aktīvi darbojās seniori. Regulāri notika senioru ansambļa
„Gauja” mēģinājumi. Ansamblis piedalījās arī vairākos pasākumos ārpus centra – koncertos Nīcā un salidojumā pie
dziedātājas un komponistes A. Ozolas.
Gaujas ciemata iedzīvotāji apguva
jaunas iemaņas skaistu un praktisku
lietu izgatavošanā, darbojoties radošajās darbnīcās. Reizi mēnesī notika
filmu pēcpusdienas, kad kopā ar psiholoģi varējām skatīties filmas, pēc
kurām notika diskusijas par redzēto.

Savukārt 8. martā dienas centrā ar
skaistu koncertu „Veltījums” viesojās
biedrība „Cerību spārni” no Siguldas.
Iedzīvotāju dārzos izaudzēto, dabas
veltes, čaklo roku darinājumus un
bērnu zīmējumus varēja skatīt izstādē „Mans vaļasprieks”, kas bija ļoti
bagāta ar eksponātiem. Novembrī
notiek dienas centra apmeklētāju
aptauja par viņu vēlmēm, interesēm
un vajadzībām, lai pilnveidotu dienas
centra darbu 2018. gadā. Liels paldies
visiem dienas centra apmeklētājiem
par līdzdarbošanos dienas centra aktivitātēs. Ceru uz aktīvu sadarbību
jaunajā gadā. Novēlu visiem priecīgus
Ziemassvētkus! Lai visiem veiksmīgs,
radošs un veselīgs jaunais gads!

Novembris aizvadīts
patriotiskās noskaņās

„Minkas” bērni piedalījās svinīgajā pasākumā par godu Latvijas 99. dzimšanas dienai.
Novembris ir īpašs mēnesis mums
visiem – tas ir laiks, kad atzīmējam
Latvijas svētkus: iededzam svecīti,
biežāk kavējamies atmiņās, ielūkojamies vēstures lappusēs un sirdīs
sajūtam īpaši patriotisku noskaņu.

200 sveču Latvijas karoga krāsās
sniedza gaismu un akcentēja valstiskās vērtības, kā arī radīja emocionāli gaišu, patriotisku noskaņu.
Šie svētki nenoliedzami iezīmēja
ceļu uz Latvijas simtgadi un aizsāka patriotisma nedēļu pie mums,
„Minkā” un „Lapsiņā”, kā arī valstī
kopumā.
Kā turpinājums aizvadītajiem gaismas
svētkiem bija Gaismas pils – Latvijas
Nacionālās bibliotēkas – apmeklējums Lāčplēša dienā. Teju trīs desmiti
„Minkas” un „Lapsiņas” darbinieku un
viņu ģimenes locekļi izmantoja iestādes noorganizēto iespēju gida pavadībā izstaigāt mūsu Latvijas galvenās

bibliotēkas krātuvju labirintus, iepazīt
Gaismas pili no pirmā līdz pat četrpadsmitajam stāvam un baudīt elpu
aizraujošās Rīgas ainavas itin kā no
putna lidojuma.
Bet, sagaidot Latvijas 99. dzimšanas dienu, 15. novembrī „Minkas” bērni piedalījās svinīgajā pasākumā par godu šai nozīmīgajai
jubilejai. Savukārt 16. novembrī
filiāles „Lapsiņa” lielie un mazie
ar nelielu koncertu un saldumiem
viesojās pie sociālās aprūpes centra „Gauja” senioriem.

Deju grupa „Ciprese”
ar teicamiem panākumiem piedalās
divos starptautiskos deju konkursos

Starptautiskajā festivālā un konkursā
„Rudens pērle 2017”, kas norisinājās
Rīgā laikā no 10. līdz 13. novembrim,
deju žanrā „Modern dance” vecumā
no 14 g. līdz 17 g. sacentās vairāk
nekā 40 deju grupu. Sīvā konkurencē estrādes deju grupa „Ciprese” no
Vangažiem ar deju „Real Life” (horeogrāfe Patrīcija Petrovska) ieguva
godalgoto II vietu.

Mūsu novadā jau par tradīciju kļuvuši gaismas svētki „Staro Inčukalna novads”, kuru devīze šogad bija
novadnieka L. Brieža dzejas rindas
„Visapkārt zeme zied”. Uz novada
pašvaldības aicinājumu izgaismot
savu iestādi atsaucās arī PII „Minka”
un tās filiāles „Lapsiņa” kolektīvs,
ar iedegtajām gaismiņām izveidojot
savu ziedošo pasauli. Vairāk nekā

Inese Pliena, n
PII „Minka” lietvede

Lai mūžam staro Ziemassvētku zvaigznes
Un zemei pāri baltu mieru lej,
Ar klusinātu dziesmu gaismu atnes
Un visās sirdīs mīlestību sēj.
G. Rostoka, n
dienas centra „Gauja”
sociālā darbiniece
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Deju grupas „Ciprese” dalībnieces: Darja, Kitija, Aleksandra, Patrīcija
(horeogrāfe), Liene un Anastasija.

FOTO: NO DEJU GRUPAS „CIPERESE” ARHĪVA

Novembris Vangažos aizritējis ar vairākiem nozīmīgiem pasākumiem. Lāčplēša dienas koncertu sniedza Inčukalna
novada Mūzikas un mākslas skolas un
Vangažu vidusskolas audzēkņi. Viesojās
Inčukalna novada pūtēju orķestris.
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Vangažu kultūras nama
novembra aktualitātes

NOVADA VĒSTIS

Savukārt 19. novembrī Polijā, Suvalkos, notika starptautisks festivāls „Baltic Amber Suwalki 2017”,
tajā estrādes deju grupa „Ciprese” piedalījās trīs vecuma grupu
sastāvā un izcīnīja šādas godalgotas vietas:
• pirmā vieta – deja „Midnight
unrest”, horeogrāfe Patrīcija Petrovska;
• pirmā vieta – deja „Routine”, horeogrāfe Patrīcija Petrovska;
• pirmā vieta – deja „Marionettes”,
horeogrāfe Ilona Petrovska;
• otrā vieta – deja „Little Monsters”,
horeogrāfe Ilona Petrovska.
Apsveicam vadītāju Ilonu Petrovsku,
Patrīciju Petrovsku un dejotājas!
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists
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Latvijas valsts 99. dzimšanas dienas pasākumi
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā

Novembris Latvijā ir patriotisku noskaņu piepildīts, kad svinam Lāčplēša dienu un Latvijas neatkarības
proklamēšanas gadadienu. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolā skaisti un svinīgi izskanējuši
svētku koncerti.
10. novembra pēcpusdienā Vangažu vidusskolas lielajā zālē notika
Lāčplēša dienai veltīts pasākums,
kurā piedalījās mūzikas skolas un
Vangažu vidusskolas audzēkņi.
Koncerts iesākās ar Vangažu vidusskolas direktores Indras Kalniņas
uzrunu, kam sekoja valsts himna
„Dievs, svētī Latviju!” Inčukalna novada pūtēju orķestra pavadījumā,
pēc tam – „Trīs karavīru dziesmas”
Jāņa Ābola apdarē. Īpašo svētku
noskaņu radīja latviešu komponistu
Ilzes Arnes, Mendeļa Baša, Zigmara
Liepiņa, Arvīda Žilinska, Raimonda
Paula, Jāņa Ķepīša, Indras Rišes,
Emīla Dārziņa, Pētera Plakiža, kā
arī citu komponistu skaņdarbi, kurus
atskaņoja gan klavieru, gan stīgu,
gan pūšaminstrumentu, gan ģitāras
spēles klases audzēkņi. Pirmo reizi
savu sniegumu ar dziesmu „Skaista
ir mana Latvija!” parādīja mūzikas
skolas 1. grupas solfedžo ansamblis.
Ļoti skaisti pasākumu piepildīja vidusskolas skolēnu skaitītie dzejoļi
par Latviju. Koncerta noslēgumā
izskanēja divas dziesmas – „Stūru stūriem Tēvu zeme” komponista
Ēvalda Siliņa apdarē un Daces Robules dziesma vidusskolas kora izpildījumā, kuru diriģēja skolotāja Dzintra
Meijere, koncertmeistars skolotājs
Jurijs Kaspers. Pēc pasākuma visi
dalībnieki devās lāpu gājienā pa
skaisti izgaismoto pilsētu.
14. novembra pievakarē mūs gaidīja
Vangažu kultūras nama izstāžu zālē,

15. novembra svētku koncerts Inčukalna pamatskolas zālē. Koncertā uzstājās „Sprīdīšu”, „Minkas” audzēkņi un mūzikas skolas bērni.
kur savus mākslas darbus ir izstādījusi mūsu skolas vizuāli plastiskās
mākslas skolotāja Ingūna Linde.
Izstādes vadmotīvs „Noskaņas” lieliski atainoja burvīgās Latvijas dabas
lauku ainavas. Lieliskas gleznas un
latviešu mūzika ļāva apmeklētājiem
baudīt pasteļu toņos radītās noskaņas un rāmo Latvijas mieru. Iesaku
ikvienam aiziet aplūkot šo izstādi,
smelties iedvesmu un enerģiju!
15. novembra rīts bija rosīgs Inčukalna pamatskolas zālē, kad mūzikas skolas jaunāko klašu audzēkņi
un skolotāji gaidīja ciemos mazos
draugus no bērnudārza „Minka” un
pirmsskolas grupu „Sprīdīši”. Koncertā uzstājās „Sprīdīšu”, „Min-

kas” audzēkņi un mūzikas skolas
bērni. Skanēja skaistas dziesmas
par Latviju un muzikāli priekšnesumi visdažādāko mūzikas instrumentu izpildījumā – klavieru solo,
dueti, vijoļu dueti, trio, solo, arī
akordeona solo, obojas solo, ģitāristu trio un pat flautu septets.
Vismīļākās bija latviešu tautasdziesmu apdares „Aijā žūžū lāča
bērni”, „Kur tu teci”, „Velc, pelīte,
saldu miegu”, „Aijā, Ancīt, aijā” un
„Kas dārzā”, kurām mazie klausītāji aktīvi dziedāja līdzi.
Tās pašas dienas pēcpusdienā
mūzikas skolas vecāko klašu audzēkņi sniedza svētku koncertu
Inčukalna pamatskolas 5.–9. klašu

audzēkņiem. Īpašs prieks bija dzirdēt pamatskolas apvienoto zēnu
un meiteņu ansambli. Cerams, ka
pavisam drīz skolā atkal atdzims
koris. Abus svētku koncertus vadīja
9. klases audzēkne Samanta Asīte.
Paldies viņai par atsaucību!
16. novembrī Vangažu muzikanti devās ciemos uz aprūpes namu
„Gauja”, kur kopā ar bērnudārza
bērniem iepriecināja aprūpes nama
iemītniekus.
18. novembrī Inčukalna tautas
namā ar jaunu, interesantu programmu klausītājus priecēja Inčukalna novada pūtēju orķestris, kurā
spēlē arī daudzi mūsu mūzikas skolas audzēkņi un absolventi.
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Šo pašu svētāko tu neaizmirsti:
Vai celies debesīs,
Vai jūras dzīlēs nirsti,
Vai draugu pulkā dali savu prieku,
Vai viens pats satiecies ar pretinieku –
Tu esi Latvija!
/O. Vācietis/

Paldies mūsu audzēkņu vecākiem
par uzticēšanos un atbalstu! Paldies
skolotājiem Līgai Cerai, Līgai Zaulai,
Līgai Vasiļjevai, Ievai Kikustei, Jeļenai
Tresikovai, Sanitai Klešnieks, Rasai
Melngalvei, Svetlanai Šalajevai, Ingai Knitei, Jurijam Kasperam, Inesei
Zanderei, Kasparam Puikevicam-Puikevskim, Mārcim Liepiņam, Gintim
Kalniņam, Vitalim Kikustam, Ingūnai
Lindei, Dzintrai Meijerei un Solvitai
Runcei par bērnu sagatavošanu.
Uz tikšanos decembra koncertos!
Ieva Kikuste, n
direktore,
Līga Vasiļjeva, n
izglītības metodiķe mūzikā

Starptautiskais mācību metodiskais
pieredzes apmaiņas seminārs Vācijā.
„Iespējams ir viss. Neiespējamais
vienkārši prasa vairāk laika.”
/Dens Brauns/
Rudens brīvdienās Vangažu vidusskolas skolotājas Solvita Runce
un Valentīna Čerņeja piedalījās
starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārā Vācijā „Mūsdienīga
mācību vide – izziņas aktivitāti,
patstāvību un radošumu veicinošs
mācību process”. Semināra mērķis
bija izziņas darbības aktualizācija
un mācīšanās prasmju attīstīšana
dabas un kultūrvidē, kā arī izzinoša mācību procesa organizēšana

kultūrvidē. Piecu dienu laikā semināra ietvaros bija organizētas ne
tikai interesantas lekcijas, diskusijas, bet arī izzinoši pasākumi un
ekskursijas kultūrvidē: Potsdamā
– Cecīlienhofā, Sansusī pilī, Goslārā, uzņēmumā „Volkswagen”
Volfsburgā, dabas vidē – Harza
kalnos.
Par brauciena kulmināciju uzskatāms The Georg Eckert Institute
for International Textbook Research apmeklējums Braunšveigā,
kur skolotājiem bija iespējams
iepazīties ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem un pieejām dažādās
pasaules valstīs.
Seminārs bija arī cieši saistīts ar
Vangažu vidusskolas piedalīšanos

ESF projektā „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Bija iespēja
piedalīties lekcijā „Audzēkņu gatavības dzīvesdarbībai veidošanās skolā”. Tāpat starptautiskajā
seminārā ļoti lietderīgs bija uzņēmuma „Volkswagen” apmeklējums
Volfsburgā, kur ekskursijas laikā
īpašu uzmanību pievērsa uzņēmējspēju veicināšanai.
Projekta „Esi līderis” skolotāju
vēlme redzēt starptautisku vidi un
iemācīties ko jaunu vai uzzināt, kā
pielietot vecās zināšanas praksē,
bija pārsteidzoša!
V. Čerņeja, n
Vangažu vidusskolas skolotāja

Vangažu vidusskolas skolotājas Solvita Runce un Valentīna Čerņeja piedalījās
starptautiskā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārā
Vācijā, Braunšveigā.
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Rudens aktualitātes Vangažu vidusskolā
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Saudzēsim dabu kopā!
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Lai sasildās sirds tai baltajā dziesmā,
Ko šovakar zeme ar debesīm dzied.
Lai saglabā sirds to svecīšu liesmu,
Ar kuru droši caur puteņiem iet.

Pie Vangažu PII „Jancis” 2. grupiņas viesojās „Vidzemes televīzija”, kopīgi tika pildīti „Latvijas Valsts mežu”
izstrādātās pirmsskolu ekoprogrammas „Cūkmena detektīvi” uzdevumi.
Jau otro reizi PII „Jancis” 2. grupiņas
bērni piedalās „Latvijas Valsts mežu”
izveidotajā ekoprogrammā „Cūkmena detektīvi”. Tās mērķis ir rosināt
bērnos atbildību pret vidi, vairojot
izpratni par vērtīgo un lieko dabā.
Šī gada 28. novembrī mūsu darbu
vēroja „Vidzemes televīzija”. Mēs
parādījām, kā pildām uzdotos uzdevumus, piemēram, atpazīt mežā
Cūkmena draugus un nedraugus,
iemācīties un nodejot jautro Cūkmena himnu. Bērni ar interesi iesaistās
šajā ekoprogrammā. Sargāsim dabu
visi kopā! „Janča” 2. grupas dzīvē labprāt iesaistās bērnu vecāki.

30. novembrī aicinājām vecākus
kopā ar bērniem uz radošo darbnīcu.
Šajā vakarā paveicām četrus lielus
darbus diezgan īsā laikā. Sagatavojām Ziemassvētku apsveikuma
kartītes, kuras sūtīsim uz dažādām Eiropas valstīm („eTwinning”
Eiropas skolu sadarbības projekts)
un apsveiksim savus Inčukalna novada sadarbības partnerus. Uztaisījām Adventa vainagus, kurus no
17. decembra varēs apskatīt Vangažu kultūras namā Vangažu Pensionāru biedrības rīkotajā izstādē, pēc
izstādes vainagi tiks nogādāti Latvijas pansionātiem. Visus šos darbus
uzraudzīja Panama – koku varde,

kas atceļojusi no Anglijas. Panama
pie mums ir ieradusies „eTwinning”
projekta „Panamas Big Adventure”
ietvaros, kopā ar bērniem piedalījās nodarbībās, dziedāja, gāja uz
mežu, ēda, gulēja un darīja daudz
ko citu. Šos piedzīvojumus ierakstīsim Panamas grāmatā un sūtīsim citiem draugiem.
Izsakām vislielāko pateicību radošajiem un atsaucīgajiem vecākiem.
Kopā mēs varam vairāk!
Līga Brizga, n
Linda Erdmane, n
PII „Jancis”
2. grupas skolotājas

PII „Jancis” organizēja akciju „Ziedo patversmes dzīvniekiem”
Ziemassvētki jau pavisam tuvu, un
šogad PII „Jancis” svētku sezonu
atklāja ar leļļu teātra izrādi „Sniega
meitiņas skola”, kuru bērniem rādīja
neviens cits kā pašu vecāki.
Idejas pirmsākums radās Gaujas
bērnudārzā „Lapsiņa”, kur vecāki
radīja lelles un iestudēja šo izrādi
pirmo reizi. Šogad lelles atceļoja
uz „Janci”, ieguva jaunu apveidu un
jaunu aktieru rokās atkal izdzīvoja
stāstu par Sniega meitiņas skolu

meža zvērēniem. Izrāde sagādāja
daudz pozitīvu emociju gan bērniem, gan pašiem vecākiem. Mēs to
noteikti atkārtosim!
Ziemassvētki ir dāvināšanas laiks,
tas ir laiks, kad katru gribas iepriecināt ar kādu mazu dāvaniņu. Tāpēc
šogad, jau trešo gadu pēc kārtas,
PII „Jancis” organizēja akciju „Ziedo patversmes dzīvniekiem”. Kāpēc
tieši „Mežavairogi”? Tāpēc ka tieši
tur nonāk dzīvnieciņi no mūsu novada. Šis mēnesis, kamēr vācām zie-

dojumus, bija īsts sirsnības laiks…
Redzot, kā mazie ķipari nesa lielos
maisus ar dzīvnieku pārtiku, pārņēma patiess aizkustinājums. Sirsnīgs
paldies visiem, kuri piedalījās, kuri
brauca uz patversmi līdzi, lai pastaigātos ar suņiem, visiem, kuri
ziedoja! Mēs noteikti turpināsim šos
labos darbiņus darīt arī turpmāk.
Priecīgus Ziemassvētkus!
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Labestību, iecietību un sirsnību
vienam pret otru,
sagaidot Ziemassvētkus,
novēl Inčukalna novada
Sociālais dienests!

Inčukalna novada
Sociālais dienests informē
Informējam, ka pabalstus Ziemassvētkos daudzbērnu ģimenēm,
personām ar pirmās grupas invaliditāti, personām ar invaliditāti kopš
bērnības un bērniem ar invaliditāti
Sociālajā dienestā var pieprasīt, sākot ar šā gada 4. decembri.
Atgādinām, ka daudzbērnu ģimenēm, kur kāds no bērniem ir vecumā

no 18 līdz 24 gadiem, kopā ar iesniegumu jāiesniedz izziņa no mācību
iestādes, ka jaunietis mācās.
Gaidīsim jūs Sociālajā dienestā pirmdienās no plkst. 9.00 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 19.00
un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00
Atmodas 2a, Inčukalnā, un Meža 1,
Vangažos.

PAZIŅOJUMS
PROJEKTA „NODARBINĀTO PERSONU PROFESIONĀLĀS
KOMPETENCES PILNVEIDE” (NR. 8.4.1.0/16/I/001)
AKTUALITĀTES
2017. gada 6. novemrī noslēdzās pieteikšanās pirmajai kārtai pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Izglītības iestādēs saņemti 6067 pieteikumi mācībām četrās prioritārajās
nozarēs visā Latvijā.
Tiek gatavots mācību piedāvājums otrajai pieteikšanās kārtai, kurā būs
plašāks nozaru klāsts. Lūdzam sekot jaunumiem un izmantot pieaugušo
izglītības iespējas nodarbinātām personām. Otro pieteikšanās kārtu plānots uzsākt martā.
Sīkāku informāciju var iegūt:
• Mācību piedāvājumi publicēti: www.macibaspieaugusajiem.lv .
Aktualitātes par projektu:
• http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/
• http://www.incukalns.lv/public/lat/attistiba/projekti/
Inčukalna novada pašvaldībā konsultē: projekta koordinators, Margita Līce,
e-pasts: margita.lice@incukalns.lv, tālr. 67977108, 29486755

Sarmīte Rauza, n
PII „Jancis” 7. grupas skolotāja

Ziemassvētku dievkalpojums Vangažu Ev. lut. baznīcā
Svētdien, 24. decembrī, plkst. 16.00

No 15.30 kora „Mežābele” Ziemassvētku koncerts
Dievkalpojuma laikā tiks vākts ziedojums Siguļu nodegušas baznīcas atjaunošanai
Autobuss plkst. 15.00. Maršruts: Inčukalns–Gauja–Vangaži–Baznīca

Zvaigznes dienas dievkalpojums

Svētdien, 7. janvārī, plkst. 14.00 ar kora „Mežābele” piedalīšanos

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī,
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
/R. Skujiņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumjā brīdī esam kopā
ar Modri Jaunupu, sievu mūžībā aizvadot.
Partiju „Vienotība”, „Latvijas attīstībai”
Inčukalna novada nodaļa
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VANGAŽU KULTŪRAS NAMA JAUNUMI
l 17. decembrī plkst. 14.00 izstādes „Pasaku mežs” atklāšana.
Plkst. 16.00 Ziemassvētku koncertuzvedums „12 mēneši”. Piedalās
teātra studija „Pigoriņi”, bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”
un estrādes deju grupa „Ciprese”.

l 19. decembrī plkst. 19.00 Ziemassvētku noskaņas izdziedās Siguldas novada Kultūras centra jauktais koris „Atvars” ar instrumentālās grupas pavadījumu. Ieeja brīva.
l 23. decembrī plkst. 18.00
Vangažu Baptistu draudzes Ziemassvētku izrāde.

INČUKALNA NOVADA JUBILĀRI

l 26. decembrī plkst. 15.00 un
17.00 pašvaldības eglīte bērniem.
Muzikāla pasaka „Ziemassvētku vecīša cimdiņš”. Ieeja ar ielūgumiem.
l Vangažu kultūras nams rīko Ziemassvētku tirdziņu, kas norisināsies
26. decembrī no plkst. 12.00 līdz
15.00 pie kultūras nama.
Aicinām pieteikties mājražotājus,
mazos ražotājus, amatniekus un
ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus,
kas gatavo, veido un rada skaistas,
gardas un noderīgas lietas, piedāvātu plašu mājās gatavotu gardumu, rokdarbu un interesantu Latvijā
ražotu dāvanu klāstu, radot iespēju
Vangažu iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem notvert Ziemassvētku sajūtu un sagatavoties svētkiem tepat,
pie mājām. Pieteikties, sūtot ziņu uz
ktn@vangazi.lv līdz 20. decembrim!

Ko šodien mēs tev sacīt varam,
kad balti sniegi zemi klāj,
kad tava mūža gadu kokam
ir zelta krāsas lapa klāt?
Tik klusa, rimta katru dienu,
tik nemanāma daudziem mums,
bet, tevi satiekot, mēs jūtam –
nāk labestības strāvojums.
Un tādēļ mēs no sirds tev vēlam,
lai balta katra diena aust,
lai tavā dzīves zelta kausā
ir laimes, prieka, saules daudz.
/Lauma Daugiša/

Inčukalna novada dome
sirsnīgi sveic
decembrī dzimušos
Inčukalna novada iedzīvotājus!

INČUKALNA TAUTAS NAMA JAUNUMI

VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ – 28. DECEMBRĪ PULKSTEN 13:00!
INČUKALNA TAUTAS NAMĀ – 28. DECEMBRĪ PULKSTEN 19:00!
BIĻETES NOPĒRKAMAS KULTŪRAS NAMA KASĒ,
BIĻEŠU PARADĪZES KASĒS, WWW.BILESUPARADIZE.LV
Biļetes cena 6–12 eiro, bērniem no 3 gadu vecuma sākot no 1,50 eiro
TĀLRUNIS INFORMĀCIJAI 26226701

Visi laipni aicināti sagaidīt Jauno Latvijas simtgades 2018. gadu pie svētku
egles bērnu laukumā plkst. 23.30.

Vangažu kultūras nams
rīko ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅU,
kurš norisināsies 26. decembrī
plkst. 12.00–15.00 pie kultūras nama

Aicinām pieteikties mājražotājus, mazos ražotājus,
amatniekus un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējus,
kas gatavo, veido un rada skaistas, gardas un noderīgas
lietas, lai piedāvātu plašu mājās gatavotu gardumu,
rokdarbu un interesantu, Latvijā ražotu, dāvanu klāstu,
radot iespēju Vangažu iedzīvotājiem un pilsētas
viesiem notvert Ziemassvētku sajūtu un sagatavoties
svētkiem turpat pie mājām.

Pieteikties, sūtot ziņu ktn@vangazi.lv
līdz 20. decembrim!
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l 16. decembrī plkst. 19.00 deju
kolektīvs „VIRŠI” kopā ar deju
draugiem ielūdz uz tradicionālo
VILKU MĒNEŠA sadancošanās
koncertu. Ieeja 2 eiro.
l 26. decembrī plkst. 11.00 un
13.00 pašvaldības eglīte bērniem – muzikāla pasaka „Ziemassvētku vecīša cimdiņš”. Ieeja ar
ielūgumiem. Uz eglīti plkst. 11.00
varēsiet nokļūt ar autobusu
plkst. 10.15 pa maršrutu: Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Sēnīte–
Inčukalns.
l 31. decembrī JAUNGADA SAGAIDĪŠANA UN BALLE. Pie svētku
egles bērnu laukumā plkst. 23.30
pavadām VECO 2017. un sagaidām JAUNO Latvijas simtgades
2018. gadu. Turpinājums Inčukalna tautas namā – RETRO diskotēka un maskarāde no plkst. 00.30
līdz 05.00
l 6. janvārī plkst. 14.00 novada senioru Jaungada ballē jūs
sagaida tikšanās ar dziedātāju
Andri Daņiļenko. Un balles mūziķu
apvienību „KĀRKLU BLŪZS”. Uz pasākumu jūs variet nokļūt ar autobusu plkst. 13.00 pa maršrutu: Gauja–
Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži–Vangažu Brālis–Sēnīte–Inčukalns.
l 12. janvārī plkst. 18.00 mākslas
izstādes „Esi sveicināta, saule!”
atklāšana – Dace Visnola un Pauls Putniņš.
l Tuvojas Inčukalna 17. karnevāls.
3. februārī plkst. 19.00 karnevāla
tēma: „ES ESMU LATVIETIS DZĪVĒ, KINO UN PASAULĒ”. Ierašanās
maskās – gatavojamies. Spēlēs
balles muzikanti „Kārklu blūzs”.
Ieeja 5 eiro.

