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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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Šajā baltajā klusumā – brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt.

Šajā baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis un noticis...

Jaunajā gadā saviem 
novadniekiem novēlu stip-
ras, saticīgas un laimīgas 
ģimenes, īstus draugus, uz 
kuriem var paļauties, dar-
bu, kas sniedz piepildījumu 
un gandarījumu, un lielus 
mērķus, kurus ir izaicinā-
jums piepildīt!

Lai katram izdodas pie-
dzīvot savu Ziemassvētku 

brīnumu un visu Jauno gadu to saglabāt savā sirdī! 
Ģimeniskus, sirds siltus Ziemassvētkus un laimīgu, pārticīgu un vese-

līgu Jauno 2017. gadu!
Inčukalna novada domes vārdā  

priekšsēdētājs  
Aivars Nalivaiko

Lai Jaunajā 2017. gadā Inčukalna novadā top skaistas 
un harmoniskas būves, lai pietiek spēka un iespēju tādas 

uzbūvēt! Un, lai viss notiktu likumīgi, Jaunajā gadā būvēsim 
kopā!

Inčukalna novada būvvaldes vārdā vadītājs 
Mārtiņš Hofmanis

PII „Minka” novēl visiem novadā dzīvojošajiem un strādājošajiem ļau-
dīm saliedētību, realizējot visdažādākās idejas – gan nedaudz aušīgās, 
gan nopietnās. Mīlestību un savstarpējo cieņu!

PII „Minka” vārdā vadītāja Indra Podziņa

Lai 2017. gadā katra jauna diena nāk kā jauna cerība, jauna ticība 
un jauna sajūsma! Lai būtu darbs, kas iepriecina, un  domas, kas nes 
gaismu!

Inčukalna novada domes Personāldaļas vadītāja
Indra Hofmane

Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt, 
Daudz labu darbu plānot un veikt,
Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt!
Veiksmi 2017. gadā! 

Inčukalna novada domes deputāts 
Arvīds Blaus

Pār mazo ciemu ielejā līst zvaigžņu rāmais zelts.
Un klusās ielās, būdiņās, šķiet, mieram templis celts.
Bet pāri klusam klajumam aust gaišums neredzēts –
Te smelties spēku grūtumam būs ļaudīm novēlēts!

/R.Willis/
Sociālā dienesta kolektīvs

Novēlu inčukal-
niešiem Jaunajā 
gadā veselību, sati-
cību, godaprātu un 
gaišu skatu nākotnē!

Vēlētos, lai nākamajā gadā 
novada vēlēšanās aktīvāk ie-
saistītos jaunatne un, vēlot de-
putātus, nevērtētu tos pēc iepa-
kojuma, bet pēc satura.

Inčukalna novada domes 
deputāte Alda Freimane

Lai aizejošā gada labākais, kas ar mums ir noticis, ir pa-
mats nākamā gada laimes brīžiem!

Vangažu PII „Jancis” vārdā vadītāja
Kadrija Janisele

Klāt Ziemassvētku laiks, un tuvojas kārtējā gadumija.
Visiem Inčukalna novada iedzīvotājiem vēlu mīļus Ziemassvētkus, būt 

visai ģimenei kopā, domāt gaišas domas, lai mums laba veselība, lai 
mīlestības katrā sirdī ir tik daudz, ka var arī citiem dot!

Gaišus Ziemassvētkus un skaistāko sapņu piepildījumu Jaunajā gadā!
Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece 

Ludmila Vorobjova

Lai gaišas domas, lai labi darbi, lai vēlme redzēt pozitīvo cilvēkos un 
viņu darbos ne tikai gadu mijā, bet visā laika ritējumā!

Vangažu vidusskolas kolektīva vārdā direktore 
Indra Kalniņa

Mums visiem novēlu domāt 
gaišas domas un darīt gaišus 
darbus, tad arī mūsu novads būs 
gaišs!

Vangažu pilsētas pārvaldes 
vadītājs Juris Jakubovskis

Lai ziemas saulgriežu zvaigznes
ikvienam nes debesu gaišumu.
Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām un
priecīgiem atelpas brīžiem.
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties,
paciest un palīdzēt!

/K.Apškrūma/
Novēlam visiem Inčukalna 

novada iedzīvotājiem, lai 2017. 
gads nes mieru, saticību, neiz-
sīkstošu enerģiju un darba prie-
ku!

Sociālā dienesta vadītāja 
Zinaīda Gofmane, Inčukalna 

novada domes deputāts  
Ivo Bernats, Inčukalna novada 
domes deputāte Anete Šica un 

Vidzemes partija

Gan sirsnību, gan labestību 
Par spīti visam sirds lai jūt. 
Ja sevī nosargāt tās spēsim, 
Tad katrs gads mums laimīgs būs...

Lai katrā ģimenē priecīgi un gaiši Ziemassvētki, lai 
Jaunais gads ir veiksmīgs, lai netrūkst radošu domu un vēlmes tās reali-
zēt! Lai vecākiem pietiek spēka un enerģijas audzināt un aprūpēt bērnus, 
lai atrodas laiks viņus samīļot, uzklausīt, iedrošināt...

Inčukalna novada bāriņtiesas vārdā priekšsēdētāja Iveta Kokina

Novēlu visiem gaišus Ziemassvētkus un skaistāko Ziemassvētku sapņu 
piepildījumu!

Inčukalna novada domes deputāts Modris Jaunups

Pa spožu mēness taku
Šurp atnāk Jaunais gads.
Tev droši sacīt varu –
Tas būs – kāds būsi pats!
Lai svētku sajūta un miers mājo ikvienā no mums, lai šis svētku laiks 

ļauj mums vēlreiz novērtēt līdzcilvēku sirds siltumu un klātbūtni.
Lai Jaunajā gadā ir drosme izvirzīt lielus mērķus un nezūdošs cīņas 

spars savus mērķus sasniegt!
Latvijas Zemnieku savienības Inčukalna nodaļas vārdā Līga Neimane

Gaišus, sirsnīgus un ģimeniskus Ziemassvētkus un laimīgu 2017. gadu!
Inčukalna novada domes deputāti Ņikita Kozlovs, Ludmila Vorobjova, 

Sergejs Gorčinskis, Igors Purmalis („Saskaņa”)
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informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Agnese Liepiņa, tālr. 

20271787. Maketu sagatavojusi SIA “Sigul-
das Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa 

“Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, 
tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: 
www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas 
precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas 
devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu sa-
turs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Svarīgākie Inčukalna novada domes lēmumi novembrī
• Apstiprināti Inčukalna novada saistošie noteikumi Nr.10/2016 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprū-

pes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem”.
• Izskatīts biedrības „BJAC SPORT STAR” iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt biedrību „BJAC SPORT 

STAR”, apmaksājot Latvijas Cīņas federācijai dalības maksu par 2016. gadu 100,00 EUR apmērā. Nolemts 
piešķirt biedrībai „BJAC SPORT STAR” finansiālu atbalstu 100,00 EUR apmērā Latvijas Cīņas federācijas 
dalības maksas segšanai no sporta pasākumiem paredzētiem līdzekļiem.

• Izskatīts Inčukalna novada veterānu futbola komandas kapteiņa iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu 
atbalstu Inčukalna novada veterānu futbola komandai. Finansējums 250,00 EUR apmērā nepieciešams, lai 
piedalītos Vidzemes Atklātajā veterānu līgas ziemas čempionātā futbolā telpās. Nolemts piešķirt Inčukal-
na 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.

• Izskatīts nodibinājuma „Fonds „Sibīrijas bērni”” iesniegums ar lūgumu 2017. gada pašvaldības budžetā pa-
redzēt finansējumu projektiem, konferencei un koncertam „Aizvestie”, kas notiks 2017. gada 14. jūnijā, bēr-
nu sacerējumu konkursa  organizēšanai, filmas „Tālā zeme Sibīrija – Tomskas un Altaja apgabals” montāžai, 
ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanai. Nolemts ieplānot 2017. gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus 
150,00 EUR apmērā nodibinājuma „Fonds „Sibīrijas bērni”” projektu, konferences un koncerta „Aizvestie”, 
kas notiks 2017. gada 14. jūnijā, bērnu sacerējumu konkursa  organizēšanas, filmas „Tālā zeme Sibīrija – 
Tomskas un Altaja apgabals” montāžas, ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanas finansiālam atbalstam.

• Ņemot vērā, ka ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” noslēgtā Pārvaldes uzdevumu 
deleģēšanas līguma Nr.16-0283/2016 darbības termiņš beidzas 2016. gada 31. decembrī un saskaņā ar 
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 18. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām 
ir piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, nolemts iekļaut Inčukalna novada pašvaldības 
2017. gada budžeta projektā pašvaldības finansējumu 18 725,00 EUR apmērā.

• Izskatīts Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Uzraudzības padomes iesniegums ar lūgumu 
dibinātājpašvaldību domēm izskatīt jautājumu par līdzfinansējuma palielinājumu, kā arī,  pamatojoties uz 
Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikuma 5. sadaļas „Pārvaldes finansēšanas kārtība” 2. 
punktu, lūdz Inčukalna novada domi apstiprināt  izmaiņas Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 
nolikumā. Nolemts atbalstīt līdzfinansējuma palielinājumu: ja pašvaldībā ir no 1000 līdz 5000 deklarēto 
iedzīvotāju, maksājums ir 1,85 EUR (viens euro, 85 centi)” un par katru nākamo iedzīvotāju, sākot no 5001, 
maksājums ir 1,56 EUR (viens euro, 56 centi)”.

• Sakarā ar skolēnu un viņu vecāku vienaldzīgo attieksmi pret pašvaldības īpašumu, pamatojoties uz likuma 
„Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, ka, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā 
noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 
mantu, ir nepieciešams pieņemt uzvedības noteikumus skolēnu autobusos. Nolemts pieņemt noteikumus 

„Uzvedības noteikumi Inčukalna novada pašvaldības skolēnu autobusos”.
• Izskatīts Vangažu vidusskolas Attīstības plāns 2017.–2019. gadam. Ņemot vērā iepriekš minēto un pama-

tojoties uz likuma „Attīstības plānošanas sistēmas likums” 2. pantu, ka likums attiecas uz attīstības plā-
nošanu Saeimā, Ministru kabinetā, tiešās valsts pārvaldes iestādēs, plānošanas reģionos, pašvaldībās un 
valsts pārvaldes iestādēs, kas nav padotas Ministru kabinetam, nolemts apstiprināt Vangažu vidusskolas 
Attīstības plānu 2017.–2019. gadam.

• Izskatīts sporta centra „SPORTS PRO” iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt biedrību, apmaksājot Lat-
vijas Tekvondo kaujas mākslas federācijai dalības maksu un biedra maksu 300,00 EUR apmērā. Nolemts 
piešķirt biedrībai sporta centram „SPORTS PRO” finansiālu atbalstu 300,00 EUR apmērā Latvijas Tekvondo 
kaujas mākslas federācijas dalības maksas un biedra maksas segšanai no sporta pasākumiem paredzētiem 
līdzekļiem.

• Izskatīts jautājums par SIA „Vangažu ambulance” kapitāla daļu izsoles rezultātu apstiprināšanu. Konsta-
tēts, ka Izsoles komisija 2016. gada 21. oktobrī veikusi SIA „Vangažu ambulance” kapitāla daļu izsoli, taču 
uz izsoli nepieteicās neviens dalībnieks. Konstatēts, ka saskaņā ar izsoles noteikumu „Noteikumi SIA „Van-
gažu ambulance” kapitāla daļu pircēja noteikšanai izsolē” 6.1.1. punktu izsole uzskatāma par nenotikušu, 
ja uz izsoli nav pieteicies neviens dalībnieks. 4.1. punkts – izsoles rezultātus apstiprina Inčukalna novada 
dome. Nolemts apstiprināt 2016. gada 21. oktobra SIA „Vangažu ambulance” kapitāla daļu izsoles rezultā-
tus, noteikt, ka izsole nav notikusi, tā kā nav pieteicies neviens dalībnieks.

• Izskatīts a/s „KNK mediji” iesniegums ar lūgumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 
A/s „KNK mediji”  pārdod akciju sabiedrībai piederošās 8000 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļas. A/s 

„KNK mediji” piederošo daļu pirkuma maksa ir 16 000,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši euro). Inčukalna novada 
dome arī ir sabiedrības dalībnieks.  Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas pirmo pun-
ktu, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestādes, 
dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabiedrībās. 
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 189. panta pirmo daļu, ja sabiedrības dalīb-
nieks pārdod sev piederošu daļu, pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesību izlie-
tošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par pārdošanu iesniegts valdei. Dalībnieks var 
rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesībām pirms noteiktā termiņa beigām. Nolemts atteikties izmantot 
pirmpirkuma tiesības iegādāties SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļas.

• Izskatīts a/s „KNK mediji” iesniegums ar lūgumu izlemt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu. 
A/s „KNK mediji”  pārdod akciju sabiedrībai piederošās 7000 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļas. A/s 

„KNK mediji” piederošo daļu pirkuma maksa ir 35 000,00 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši euro). Inčukalna no-
vada dome arī ir sabiedrības dalībnieks. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas pirmo 
punktu, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības veidot pašvaldību iestā-
des, dibināt biedrības vai nodibinājumus, kapitālsabiedrības, kā arī ieguldīt savus līdzekļus kapitālsabied-
rībās. Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Komerclikuma 189. panta pirmo daļu, ja sabiedrības 
dalībnieks pārdod sev piederošu daļu, pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesību 
izlietošanas termiņš ir viens mēnesis no dienas, kad paziņojums par pārdošanu iesniegts valdei. Dalībnieks 
var rakstveidā atteikties no pirmpirkuma tiesībām pirms noteiktā termiņa beigām. Nolemts atteikties iz-
mantot pirmpirkuma tiesības iegādāties SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla daļas.

• Izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma, dzī-
vokļa, Siguldas ielā 2-25, Vangažos, Inčukalna novadā, 
īres tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Konstatēts, 
ka Izsoles komisija 2016. gada 11. novembrī veikusi In-
čukalna novada domes nekustamā īpašuma Inčukalna 
novadā, Vangažos, Siguldas ielā 2-25, īres tiesību izsoli, 
taču uz izsoli nepieteicās neviens dalībnieks. Konstatēts, 
ka saskaņā ar izsoles noteikumu „Par Inčukalna novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašuma Siguldas ielā 2-25, Van-
gažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsole” 25. punktu 
izsoles rezultātus apstiprina Inčukalna novada dome 
kārtējā domes sēdē. Nolemts apstiprināt 2016. gada 11. 
novembra nekustamā īpašuma, dzīvokļa Inčukalna no-
vadā, Vangažos, Siguldas ielā 2-25, īres tiesību izsoles 
rezultātus, noteikt, ka izsole notikusi bez rezultātiem. 

Важнейшие решения думы Инчукалнского края в ноябре
• Утверждены обязательные правила Инчукалнского края № 10/2016 «О платных услугах агентства самоу-

правления «Дому социального ухода «Гауя»».
• Рассмотрено заявление товарищества «BJAC SPORT STAR» с ходатайством об оказании финансовой под-
держки товариществу «BJAC SPORT STAR», о произведении оплаты Латвийской федерации борьбы член-
ских взносов за 2016 год в размере EUR 100,00. Принято решение оказать товариществу «BJAC SPORT 
STAR» финансовую поддержку для оплаты членских взносов Латвийской федерации борьбы в размере 
EUR 100,00 из средств, предусмотренных для спортивных мероприятий.

• Рассмотрено заявление капитана футбольной команды ветеранов Инчукалнского края с ходатайством 
о предоставлении финансовой поддержки футбольной команде ветеранов Инчукалнского края. Финан-
сирование в размере EUR 250,00 необходимо для участия в Видземском открытом зимнем чемпионате в 
помещениях лиги ветеранов по футболу. Принято решение оказать команде ветеранов футбола Инчукал-
нского края финансовую поддержку в размере EUR 250,00 для участия в Видземском открытом зимнем 
чемпионате в помещениях лиги ветеранов по футболу из средств, предусмотренных для спортивных ме-
роприятий. 

• Рассмотрено заявление образования «Фонд – дети Сибири» с ходатайством – предусмотреть в бюджете 
самоуправления на 2017 год финансирование на проекты – конференцию и концерт «Увезённые», который 
предусмотрено организовать 14 июня 2017 года, а также для организации конкурса детских сочинений, 
монтажа фильма «Далёкая страна Сибирь – Томская область и Алтайский край», организации экспедиции 
в Сибирь. Решено запланировать финансовые средства в бюджете самоуправления на 2017 год в размере 
EUR 150,00 для финансовой поддержки организации проектов - конференции и концерта «Увезённые», 
который предусмотрено организовать 14 июня 2017 года, а также для организации конкурса детских со-
чинений, монтажа фильма «Далёкая страна Сибирь – Томская область и Алтайский край», организации 
экспедиции в Сибирь. 

• С учётом того, что 31 декабря 2016 года заканчивается срок действия договора № 16-0283/2016 о деле-
гировании задач по управлению, заключенного с товариществом «Инчукалнское товарищество добро-
вольных пожарных», и согласно пункту 18 первой части статьи 15 закона «О самоуправлениях», одной 
из автономных функций самоуправления является участие в обеспечении мероприятий по гражданской 
обороне. Принято решение включить в проект бюджета Инчукалнского края на 2017 год финансирование 
самоуправления в размере EUR 18 725,00.

• Рассмотрено заявление Совета по надзору Управления образования, культуры и спорта Рижского округа с 
ходатайством о рассмотрении самоуправлениями-учредителями вопроса об увеличении софинансирова-
ния, а также на основании пункта 2 раздела 5 положения об Управлении образования, культуры и спорта 
Рижского округа «Порядок софинансирования управления», в котором изложено ходатайство утвердить 
изменения к положению об Управлении образования, культуры и спорта Рижского округа. Принято реше-
ние поддержать увеличение софинансирования: если в самоуправлении проживают от 1000 до 5000 за-
декларированных жителей, платёж составляет EUR 1,85 (один евро 85 центов), а на каждого следующего 
жителя, начиная с 5001, платёж составляет 1,56 (один евро 56 центов).

• В связи с равнодушным отношением учеников и их родителей к имуществу самоуправления, на основа-
нии пункта 3 второй части статьи 14 закона «О самоуправлениях», а также для выполнения своих функций, 
самоуправления в установленном законом порядке обязаны рационально и соответствующим образом 
заботиться о движимом и недвижимом имуществе самоуправления, поэтому необходимо принять правила 
поведения в школьных автобусах. Принято решение принять правила «Правила поведения в школьных 
автобусах самоуправления Инчукалнского края».

• Рассмотрен план развития Вангажской средней школы на 2017 – 2019 годы. С учётом вышеизложенного 
и на основании статьи 2 закона «Закон о системе планирования развития», что закон касается планирова-
ния в Саэйме, Кабинете министров, учреждениях прямого государственного управления, регионах плани-
рования, государственных и самоуправленческих учреждениях, не подчиняющихся Кабинету министров. 
Принято решение утвердить план развития Вангажской средней школы на 2017 – 2019 годы. 

• Рассмотрено заявление спортивного центра «SPORTS PRO» с ходатайством о финансовой поддержке то-
варищества в участии и оплате членских взносов Латвийской федерации боевого искусства таэквондо в 
размере EUR 300,00. Принято решение оказать финансовую поддержку товариществу спортивному центру 
«SPORTS PRO» и выделить EUR 300,00 для участия и оплаты членских взносов Латвийской федерации 
боевого искусства таэквондо из средств, предусмотренных на спортивные мероприятия.

• Рассмотрен вопрос об утверждении результатов аукциона долей капитала ООО «Вангажу амбуланце». 
Установлено, что комиссия по проведению аукциона 21 октября 2016 года провела торги долей капи-
тала ООО «Вангажу амбуланце», но на принятие участия в торгах не изъявил желание ни один участник. 
Установлено, что согласно пункту 6.1.1 условий аукциона «Правила определения покупателя на аукционе 
долей капитала ООО «Вангажу амбуланце»», аукцион считается состоявшимся, если принять участие в 
аукционе не изъявил желание ни один участник. Пункт 4.1 – результаты аукциона утверждает дума Инчу-
калнского края. Принято решение утвердить результаты аукциона долей капитала ООО «Вангажу амбу-
ланце» от 21 октября 2016 года, установить, что аукцион не состоялся, поскольку принять в нём участие 
не изъявил желание ни один участник. 

• Рассмотрено заявление АО «KNK mediji» с просьбой решить вопрос об использовании права преимущест-
венной покупки. АО «KNK mediji» продаёт принадлежащие акционерному обществу 8 000 долей капитала 
ООО «Rīgas Apriņķa Avīze». Покупная плата долей капитала, принадлежащих АО «KNK mediji», состав-
ляет EUR 16 000,00 (шестнадцать тысяч евро). Дума Инчукалнского края также является участником 
общества. Согласно пункту 1 первой части статьи 14 закона «О самоуправлениях», при исполнении своих 
функций самоуправления в установленном законом порядке имеют право учреждать товарищества са-
моуправления или образования, общества с вложением капитала, а также вкладывать свои средства в 
общества с вложением капитала. С учётом вышеизложенного и на основании первой части статьи 189 
Коммерческого закона, если участник общества продаёт принадлежащую ему долю, остальные участ-
ники имеют право преимущественной покупки. Срок использования права преимущественной покупки 
составляет один месяц со дня подачи заявления о продаже в правление. Участник в письменном виде 
может отказаться от права преимущественной покупки до окончания установленного срока. Принято 
решение – отказаться от использования права преимущественной покупки долей капитала ООО «Rīgas 
Apriņķa Avīze».  

• Рассмотрено заявление АО «KNK mediji» с просьбой решить вопрос об использовании права преимущест-
венной покупки. АО «KNK mediji» продаёт принадлежащие акционерному обществу 7 000 долей капитала 
ООО «Rīgas Apriņķa Avīze». Покупная плата долей капитала, принадлежащих АО «KNK mediji», составляет 
EUR 35 000,00 (тридцать пять тысяч евро). Дума Инчукалнского края также является участником общества. 
Согласно пункту 1 первой части статьи 14 закона «О самоуправлениях», при исполнении своих функций 
самоуправления в установленном законом порядке имеют право учреждать товарищества самоуправле-
ния или образования, общества с вложением капитала, а также вкладывать свои средства в общества с 
вложением капитала. С учётом вышеизложенного и на основании первой части статьи 189 Коммерческого 
закона, если участник общества продаёт принадлежащую ему долю, остальные участники имеют право 
преимущественной покупки. Срок использования права преимущественной покупки составляет один ме-
сяц со дня подачи заявления о продаже в правление. Участник в письменном виде может отказаться от 
права преимущественной покупки до окончания установленного срока. Принято решение – отказаться от 
использования права преимущественной покупки долей капитала ООО «Rīgas Apriņķa Avīze».

• Рассмотрен вопрос об утверждении результатов аукциона на право найма недвижимого имущества, 
квартиры по улице Сигулдас, 2-25, в Вангажи, Инчукалнском крае. Установлено, что комиссия по прове-
дению аукциона 11 ноября 2016 года провела аукцион на право найма недвижимого имущества думы Ин-
чукалнского края, квартиры по улице Сигулдас, 2-25, в Вангажи, Инчукалнском крае, но принять участие 
в аукционе не изъявил желание ни один участник. Установлено, что согласно пункту 25 Правил аукциона 
«Аукцион на право найма недвижимого имущества думы Инчукалнского края, квартирной собственности 
по улице Сигулдас, 2-25, в Вангажи, Инчукалнском крае» результаты аукциона утверждает дума Инчу-
калнского края на очередном заседании думы. Принято решение – утвердить результаты аукциона от 11 
ноября 2016 года на право найма недвижимого имущества, квартиры по улице Сигулдас, 2-25, в Вангажи, 
Инчукалнском крае, и установить, что аукцион прошёл без результатов. 
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Esiet sveicināti šī gada pēdējā mē-
nesī – decembrī! Šoreiz savā uzrunā 
gribu pateikt paldies visiem cilvē-
kiem, kuri ir ieguldījuši savu darbu, 
enerģiju un mīlestību Inčukalna no-
vada attīstībā. 

Amatnieku kopas  
izstādes atklāšana

10. novembrī viesojāmies Amatnie-
ku kopas izstādes atklāšanā Vanga-
žos. Mūsu seniori bija darinājuši daudz 
skaistu rokdarbu dažādās tehnikās. 
Izstāde bija veltīta Vangažu dzimšanas 
dienai „Mēs savai pilsētai”. Priecājos, 
ka mūsu novadā dzīvo tik talantīgi cil-
vēki.

Goda novadnieku tikšanās
Latvijai tik nozīmīgā diena – Lāč-

plēša diena, 11.  novembris – sakās ar 
Goda novadnieku tikšanos, ar smalk-
maizīšu un kafijas smaržu piepildītā 
gaisotnē. Tika pasniegtas Goda novad-
nieku nozīmītes tiem, kuri tās vēl nebi-
ja saņēmuši. Paldies par vērtīgajām sa-
runām un veltītajiem labajiem vārdiem 
Inčukalna novada domei.

Lāčplēša dienas lāpu 
gājiens

Lāčplēša dienā mēs godinām Latvi-
jas karavīrus, savas valsts aizstāvjus. 
Šajā dienā mēs atceramies 1919. gada 
11. novembri, kad Latvijas armija Rīgā 
guva vēsturisko uzvaru cīņā pret Ber-
monta karaspēku. Tas bija izšķirošs 
brīdis, sākot visas valsts atbrīvošanu 
no iebrucējiem.

Īpašu uzmanību Bermonta karaspē-
ka un Latvijas armijas cīņas piesaista 
ar faktu, ka latviešu cīnītāji bija skait-
liskā mazākumā, turklāt sliktāk bruņoti. 
Joprojām kā galvenie Latvijas armijas 
uzvaras iemesli tiek minēti latviešu ka-
ravīru drosme un varonīgums. 

Ikgadējam lāpu gājienam tikāmies 
pie Inčukalna pamatskolas, lai tālāk 
dotos uz Inčukalna Brāļu kapiem un 
Kārļa Zāles pieminekli, godinot latvie-
šu drosmi un varonīgumu. Paldies, ka 
jūsu silto un patriotisko siržu šajā va-
karā bija tik daudz, paldies, ka atradāt 

laiku un ieradāties, lai kopā pieminētu 
mūsu varoņus.

Festivāls  
„Staro Inčukalna novads” 

11. novembra vakara turpinājumā 
Inčukalna novads aicināja gan mazos, 
gan lielos baudīt gaismas un skaņas 
festivālu „Staro Inčukalna novads 
2016” ar tautisko motīvu „Rak stu 
raksti” un muzikālās apvienības 

„Raxtu raxti” pavadījumā apmeklēt 
astoņus izgaismotos objektus visā 
novadā. 

Paldies Inčukalna pamatskolas di-
rektoram Kasparam Kirim, kurš radī-
ja šo brīnumskaisto tradīciju „Staro 
Inčukalna novads” un organizēja tās 
ieviešanu dzīvē. Paldies visiem, kas 
piedalījas novada izgaismošanā, un 
visiem tiem, kas apmeklēja festivālu.

Vangažu pilsētai 25
Novembrī atzīmējām Vangažu pil-

sētas 25. dzimšanas dienu! Visi kopā 
vērojām salūtu, gājām svētku gājienā, 
ēdām lielo svētku torti, smējāmies, 
sportojām, dejojām, dziedājām un bau-
dījām brīnišķīgo Igo Fomina koncertu 
un lustīgo grupu „Sestā jūdze”. Van-
gažu pilsēta – šeit dzīvo krietni un dzī-
vespriecīgi cilvēki. Audz liela un stipra 
pilsēta!

Mūsu zelta cilvēki
17. novembrī Vangažu kultūras namā 

un 18. novembrī Inčukalna tautas namā 
atzīmējām Latvijas Republikas prokla-
mēšanas 98. gadadienu un sveicām 
mūsu „Goda novadniekus” un titula 

„Labais vairo labo” ieguvējus.
Šogad titulam „Goda novadnieks 

2016” iedzīvotāji izvirzīja sākumskolas 
skolotāju Ilgu Kavtaskinu par ilgga-
dēju, profesionālu un pašaizliedzīgu 
darbu Inčukalna pamatskolā un ener-
ģiski aktīvu koordinatores darbu Inču-
kalna novada politiski represēto kopā un  
Aliguseinu Šihaļijevu par ilggadēju, 
profesionālu un pašaizliedzīgu iegul-
dījumu Vangažu pilsētas labiekārtoša-
nā un attīstībā, par nesavtīgi sniegto 
materiālo atbalstu Vangažu pilsētai un 
sirds siltumu novadniekiem.

Par labajiem paveiktajiem darbiem 
„Labais vairo labo” nominācijas saņēma: 
• Sņežana Marina – par ilggadēju, 

profesionālu un pašaizliedzīgu darbu 
Vangažu Sociālajā dienestā, palīdzot 
un sniedzot atbalstu grūtībās nonā-
kušiem cilvēkiem;

• Irina Dukule – par ilggadēju un 
profesionālu darbu, vadot Vangažu 
Ukraiņu biedrību un Latvijas Ukrai-
ņu biedrību, veiksmīgi noorganizējot 
Latvijas ukraiņu svētkus „Sarkanais 
irbenājs”, atbalstot dziedošos ko-
lektīvus un popularizējot Inčukalna 
novada vārdu Latvijā un pasaulē;

• Vasilijs Litvinuks – par Vangažu pil-
sētas himnas sarakstīšanu, par ilg-
gadēju un profesionālu darbu, vadot 
Vangažu Ukraiņu biedrības vokālo 
ansambli „Veselka”, par ieguldījumu 
novada kultūras dzīves izaugsmē, 
popularizējot Inčukalna novadu Lat-
vijā un pasaulē;

• Mārīte Grišanova – par ilggadēju, 
profesionālu un pašaizliedzīgu dar-
bu Vangažu vidusskolā, strādājot par 
latviešu valodas skolotāju;

• Tatjana Everse – par ilggadēju, pro-
fesionālu un sasniegumiem bagātu 
darbu, vadot Vangažu vidusskolas 
deju grupu „Kolibri” un popularizējot 
Inčukalna novadu Latvijā un pasaulē, 
kā arī paldies par darbu Vangažu vi-
dusskolā, strādājot par krievu valo-
das skolotāju;

• Vitālijs Čmihovs – par veiksmīgu 
uzņēmuma SIA „Gaujas koks” darbī-
bu, nodrošinot novada iedzīvotājiem 
darba vietas un sniedzot ieguldījumu 
Inčukalna novada izaugsmē, popula-
rizējot Inčukalna novadu Latvijā un 
pasaulē;

• Valērijs Kļimovs – par veiksmīgu 
uzņēmuma SIA „Izoterms” darbību, 
nodrošinot novada iedzīvotājiem 
darba vietas un sniedzot ieguldījumu 
Inčukalna novada izaugsmē, popula-
rizējot Inčukalna novadu Latvijā un 
pasaulē;

• Jana Bunkus – par ilggadēju un 
profesionālu darbu Inčukalna nova-
da domē, strādājot par sabiedrisko 
attiecību speciālisti, kā arī pašaizlie-
dzīgu ieguldījumu novada kultūras 
pasākumu organizēšanā un vadīša-
nā;

• Zinaīda Kļaviņa – par profesionālu 
un pašaizliedzīgu brīvprātīgo dar-
bu zupas virtuvē, par sirds siltumu 
un nesavtīgu atbalstu grūtībās no-
nākušiem cilvēkiem;

• Andra Bērziņa – par Egļupes 40. 
dzimšanas dienas svinību orga-
nizēšanu, grāmatas „Egļupei 40” 
izdošanu un ieguldījumu Egļupes 
attīstībā; par deju kolektīva „Min-
kāns” atbalstu un nesavtīgu palī-
dzību novada vientuļajiem senio-
riem;

• Zinta Nolberga – par ilggadēju, 
profesionālu, radošām idejām ba-
gātu un pašaizliedzīgu ieguldījumu 
Inčukalna novada kultūras dzīvē;

• Vita Segliņa – par ilggadēju, pro-
fesionālu un pašaizliedzīgu sko-
lotājas darbu PII „Minka”, mācot 
bērniem  latviešu tautas tradīcijas, 
rakstus un paražas; par skaista-
jiem dzejoļiem un PII „Minka” him-
nas vārdiem;

• Ieva Kalniņa – par Balto galdau-
tu svētku organizēšanu Inčukalnā, 
veicinot patriotismu, piederības 
sajūtu un saliedētību Inčukalna no-
vadā;

• Rihardam Keišam un Brīvprātī-
go ugunsdzēsēju biedrībai – par 
aktīvu pilsonisko pozīciju kritiskās 
situācijās Inčukalna novadā, par 
atbalsta un drošības nodrošinā-
šanu Inčukalna 580 gadu jubilejas 
svinībās un pasaules mēroga ral-
lijkrosa čempionātā, par Inčukalna 
novada popularizēšanu Latvijā un 
pasaulē;

• Līga Kurte – par aktīvu cilvēcisko 
pozīciju, radošo iniciatīvu un atbal-
stu Inčukalna tautas nama darbā; 
par nesavtīgo dalīšanos ar savā 
dārzā izaudzētajiem skaistajiem 
ziediem novada kultūras pasāku-
miem;

• Kaspars Kiris – par profesionalitā-
ti, radošajām un inovatīvajām ide-
jām novada pasākumos, par igauņu 
sadraudzības pilsētas Saues dienu 
organizēšanu un jaunas tradīcijas 

„Staro Inčukalna novads” ieviešanu;
• Ārija Vāvere – par ilggadēju, pro-

fesionālu un pašaizliedzīgu darbu 
Vangažu evaņģēliski luteriskajā 
draudzē, nesavtīgi sniedzot atbal-

stu draudzes locekļiem un novada 
iedzīvotājiem;

• Viktors Grūtups – par veiksmīgu 
uzņēmuma „Rāmkalni” darbību, 
nodrošinot novada iedzīvotājiem 
darba vietas, un ieguldījumu Inču-
kalna novada izaugsmē, populari-
zējot Inčukalna novadu Latvijā un 
pasaulē;

• Ieva Kalniņa – par ieguldījumu In-
čukalna 580 gadu jubilejas svinībās, 
popularizējot māksliniekus Ritu 
Valneri un Eduardu Kalniņu māks-
las izstādē „Mūsu novadnieki“.
Paldies, zelta cilvēki, ka jūs tādi 

esat, mēs lepojamies ar jums!

Iemirdzējušās  
Ziemassvētku egles  
Inčukalna novadā

Paldies visiem, jo īpaši mūsu ma-
zajiem, izturīgajiem rūķēniem, kuri, 
neskatoties uz auksto laiku, kopā ar 
mammām un tētiem atnāca, lai 28. no-
vembrī Gaujā, Vangažos un Inčukalnā 
palīdzētu iemirdzēties Ziemassvētku 
eglītēm un satiktu Salatēti, Sniegbal-
tīti un rūķi Kašeru.

Lai visiem mierīgs, sirsnīgs un patī-
kamu pārdomu pilns Ziemassvētku un 
gadumijas gaidīšanas laiks! Uz tikša-
nos Jaunajā gadā!

Inčukalna novada domes vārdā 
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko 

Cienījamie Inčukalna novada iedzīvotāji!

Būvniecības ieceres veids un 
adrese: „Vēsturiski piesārņoto vietu 

„Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sa-
nācijas darbi” Dienvidu dīķis (kadastra 
Nr. 8064 002 0663) un Ziemeļu dīķis 
(kadastra Nr. 8064 002 0219).

Ar būvniecības ieceres dokumen-
tiem var iepazīties: no 23.11.2016. 
līdz 21.12.2016. Inčukalna novada 
domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inču-
kalna novadā, LV-2145.

Būvniecības ieceres prezentācija: 
12.12.2016. plkst. 18.00 Ceremoniju 
zālē Vangažu pārvaldē, Meža ielā 1, 
Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136.

Atsauksmju sniegšana: no 
23.11.2016. līdz 21.12.2016. Inčukalna 
novada domē Atmodas ielā 4, Inčukal-
nā, Inčukalna novadā, LV-2145.

Būvniecības ierosinātājs: Valsts 
vides dienests, reģ. Nr. 90000017078, 
juridiskā adrese: Rūpniecības iela 23, 
Rīga, LV-1045. Kontaktpersona: Valsts 

vides dienesta projekta vadītāja Inese 
Tiļļa, inese.tilla@vvd.gov.lv, tālr. +371 
25781800.

Būvprojekta izstrādātājs: PA „IN-
TERGEO” galvenais biedrs SIA „INTER-
GEO BALTIC”, reģ. Nr. 40103884728, 
juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 20-9, 
Rīga, LV-1011.

Inčukalna sērskābā gudrona Dienvi-
du dīķis un Ziemeļu dīķis atrodas Inču-
kalna pagasta teritorijā 30–35 km uz 
austrumiem no Rīgas, bijušajos smilšu 
karjeros. 20. gadsimta 50.–80. gados 
no Rīgas Naftas pārstrādes un smēr-
eļļu rūpnīcas izveda sērskābā gudrona 
ražošanas atkritumus, kas veidojās 
medicīnisko un parfimērijas eļļu ražo-

šanas procesā. Atkritumi tika izgāzti 
smilts karjeros bez pamatnes un bortu 
hidroizolācijas.

Sanācijas mērķi ir novērst turpmāku 
piesārņojošo vielu, īpaši sērskābā gud-
rona atkritumvielu, emisiju no izgāz-
tuves pazemes ūdeņos un turpmāku 
piesārņojuma izplatīšanos izgāztuvei 
piegulošās teritorijas gruntsūdeņos, 
virszemes ūdeņos (grāvjos), kā arī 
gruntī un augsnē. Sanācijas ietvaros 
tiks uzlabota gruntsūdens, virszemes 
ūdens, kā arī augsnes un grunts kva-
litāte bīstamo atkritumu izgāztuvei 
piegulošajā teritorijā līdz tādai pakā-
pei, ka netiek apdraudēta cilvēku vese-
lība un vide, kā arī attiecīgo teritoriju 

iespējams izmantot noteiktai saimnie-
ciskajai darbībai saskaņā ar teritorijas 
attīstības plānu.

Sanācijas darbu veikšanai ir nepie-
ciešams izbūvēt pagaidu inženierbūves, 
kas pēc sanācijas darbu pabeigšanas 
tiks demontētas.

Abi zemes gabali, kuros paredzēta 
būvniecības iecere, atrodas Inčukalna 
novadā:
1. Ziemeļu dīķis ar kadastra Nr.8064 

002 0219. Pēc Inčukalna novada 
teritorijas plānojuma 2013.–2024. 
gadam (turpmāk – teritorijas plāno-
jums) funkcionālā zonējuma zemes 
gabals atrodas lauksaimniecības 
teritorijā (L).

2. Dienvidu dīķis ar kadastra Nr.8064 
002 0663. Pēc teritorijas plānoju-
ma funkcionālā zonējuma zemes 
gabals atrodas tehniskās apbūves 
teritorijā (Ta).
Būvvaldes lēmumi:

• Būvvaldes lēmums Nr.2016/6 par 
publiskās  apspriešanas uzsākšanu 

„Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna 
sērskābā gudrona dīķi” sanācijas dar-
bi” Dienvidu dīķis un Ziemeļu dīķis”.

• Būvvaldes lēmums Nr.2016/5 par ne-
pieciešamību veikt publisko apsprie-
šanu būvniecības iecerei „Vēsturiski 
piesārņoto vietu „Inčukalna sērskā-
bā gudrona dīķi” sanācijas darbi” 
Dienvidu dīķis  un Ziemeļu dīķis”.
Aptaujas anketas:

• Aptaujas anketa par būvniecības 
ieceri „Vēsturiski piesārņoto vietu 

„Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” 
sanācijas darbi” Dienvidu dīķis.

• Aptaujas anketa par būvniecības 
ieceri „Vēsturiski piesārņoto vietu 

„Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” 
sanācijas darbi” Ziemeļu dīķis.
Būvvaldes lēmumi un aptaujas an-

ketas ir pieejamas Inčukalna novada 
mājaslapā www.incukalns.lv.

Rasa Ziediņa, Inčukalna novada 
domes teritorijas plānotāja, 

tālr. 67977232 

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai. Būvniecības ieceres  
prezentācija: 12.12.2016. plkst. 18.00 Ceremoniju zālē Vangažu pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži) 
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„Staro Inčukalna novads” pulcē un  
priecē novada iedzīvotājus

2015. gada rudenī pirmo reizi Rīga „izstarojās” ārpus tās robežām un dzi-
ma pasākums „Staro Inčukalns”. Inčukalns staroja arī šogad, un tam pievie-
nojās arī Gaujas ciemats un Vangaži.

Tā bija Inčukalna pamatskolas direktora Kaspara Kira un viņa draudzīgā un ak-
tīvā kolektīva ideja, kurai atradās daudz atbalstītāju. „Gribējām mūsu iedzīvotā-
jiem un Latvijai dāvāt prieku, lepnumu un gaismu mūsu valsts lielajos svētkos,” 
saka autori. „Esam priecīgi, ka šogad Vangaži un Gauja pievienojās Inčukalnam, 
lai starošanas prieks ar motīvu „Rakstu raksti” varētu notikt visā novadā.”

Šogad, pateicoties Inčukalna novada pašvaldības projektu konkursam „Novad-
nieks novadam”, arī mēs, līdzīgi domājošu cilvēku grupa, kam no darba brīvajos 
vakaros šad un tad rodas vēlme radoši izpausties, piedalījāmies ar diviem pro-
jektiem. Pie Inčukalna pamatskolas varējāt vērot, kā veidojas hologramma stikla 
piramīdā projektā „Soļu rakstu raksti”, bet Aleksandra parka estrādē tapa smilšu 
zīmējumi kopā ar projektu „Smilšu raušu raksti”. To, kā projekti izskatījās, ar vār-
diem nevar izstāstīt, tas bija jāredz uz vietas. Varbūt tiem, kuri dažādu apstākļu 
dēļ nevarēja apskatīt gaismas objektus, vēl radīsies tāda iespēja, jo abi objekti ir 
izmantojami arī nākotnē. Hologrammas piramīdu var pielāgot jebkuram āra pa-
sākumam diennakts tumšajā laikā, bet smilšu zīmējumi jau šobrīd top Inčukalna 
pamatskolas pirmsskolas sagatavošanas grupiņā, tā padarot mācību procesu 
daudzveidīgāku un interesantāku.

Mums ir kopējs prieks, ka pasākums „Staro Inčukalna novads 2016” izdevās 
krāšņs un daudzveidīgs, sniedzot Inčukalna novada iedzīvotājiem krietnu devu 
pozitīvu emociju.

 Inčukalna pamatskolas projektu asistente Anete Nolberga .

Ziemeļvalstu  
bibliotēku nedēļā  
Inčukalna bibliotēkai 
uzbrūk „Kukainīši”

Vairumā Latvijas bibliotēku noti-
ka Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa, 
kuras uzdevums bija iepazīstināt ar 
Ziemeļvalstu rakstnieku darbiem. Mūsu 
bibliotēku apciemoja Inčukalna bērnu-
dārza PII „Minka” grupiņa „Kukainīši”, 
un mēs visi kopā iepazināmies ar norvē-
ģu rakstnieka S.Hola grāmatu „Gārma-
na vasara”. Noklausījušies stāstu, bērni 
apskatīja bibliotēku, novērtēja grāmatu 

fondu. Visvairāk mazos lasītājus ieinte-
resēja grāmatiņas ar skaņām – izrādās, 
ka bērni ir ļoti zinoši un māk nosaukt 
gan mājas dzīvniekus, gan meža dzīv-
niekus. Viņi solīja, ka nāks uz bibliotēku 
vēl. „Kukainīši” kopā ar audzinātājām 
Lauru un Elitu bibliotēkai uzdāvināja 

savu kopdarbu: no ozolzīlēm un kas-
taņiem pašu darināto Latvijas kontūru. 
Paldies par omulīgo apciemojumu, un 
uz tikšanos drīz!

Vija Onskule, 
Inčukalna bibliotēkas vadītāja,

 Marija Aleksejeva, bibliotekāre 

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Minka” audzēkņiem un darbiniekiem 
rudens mēneši allaž bijuši dažādu no-
tikumu bagāti – gadam nosliecoties uz 
noslēguma pusi, tiek svinēta Miķeļ-
diena – ražas svētki – un Mārtiņdiena, 
kas iezīmē rudens beigas un ziemas 
sākumu. Arī Lāčplēša dienas svinības 
un valsts dzimšanas dienas atzīmē-
šana „Minkas” kolektīvam kļuvusi par 
ikgadēju tradīciju. 

Tomēr ne jau tikai svētkus bērni 
svin. Kopā ar pieaugušajiem arī šoru-
den viņi devās pārgājienos, lai iepazītu 
Inčukalna novada skaistākās vietas 
un darbīgākos cilvēkus apkārtnē, cie-
mojās vietējā bibliotēkā un muzejā. 
Iestādes kolektīvs aktīvi līdzdarbojās 
un kuplināja dažādos novada pasāku-
mus. Sagaidot Lāčplēša dienu un Lat-
vijas dzimšanas dienu, „Minkas” ļaudis 
piedalījās gaismas un skaņu festivālā 

„Staro Inčukalna novads 2016”, kura 
laikā ikviens interesents varēja vērot 

„Minkas” starošanu un ar savas balss 
un improvizētu mūzikas instrumentu 
palīdzību radīt „skaņu rakstus”. 

Ar lielu rūpību arī iestādes filiāles 
„Lapsiņa” kolektīva lielie un mazie ga-
tavojas ikvienam pasākumam, ikvie-

nai svētku reizei. Nav izmērāmas un 
aprakstāmas tās emocijas, kad vien-
kopus tiekas vairākas paaudzes, lai 
kopā bagātinātos, nostiprinot mūsu 
kultūras tradīcijas. Labo darbu nedēļā 

„Lapsiņas” bērni aicināja pansionāta 
iemītniekus un darbiniekus uz koncer-
tu, lai kopā padziedātu un uzspēlētu 

„orķestrī”. Vajag taču pavisam maz, ne-
reti pat nieku, lai ienestu gaišumu un 
smaidu otra dzīvē!

Lielisks piemērs dažādu paaudžu 
saiknes stiprināšanā bija „Lapsiņas” 
mazuļu kopīgie koncerti ar aprūpes 
nama „Gauja” senioriem un Vangažu 
Mūzikas skolas audzēkņiem Latvijas 
dzimšanas dienā, kas noritēja, dalo-

ties savstarpējā cilvēciskā sirds siltu-
mā.

Klāt decembris, un otrā Advente 
arī klāt. Ir sācies Ziemassvētku gaidī-
šanas laiks, kad kaut kur klusi staigā 
rūķi un vēro mūs, kad zīmētas tiek 
kartītes Ziemassvētku vecītim, lai tas 
nekļūdīgi varētu atrast ceļu pie bēr-
niem, gādāti apsveikumi, pārsteigumi 
un dāvanas...  

Vēl tikai mirklis, un „Minkas” namā 
telpas sāks piepildīt egļu, piparkūku 
un mandarīnu smarža un rosība vis-
apkārt liecinās par Ziemassvētku tu-
vošanos. 

Inese Pliena, 
PII „Minka” lietvede 

Mūsu skola no  
Mārtiņiem līdz Andrejiem

9. novembrī skolā kopā ar ķekatniekiem rosījās Mārtiņ-
dienas tirdziņš. Sagatavošanās darbi sākās jau labu laiku 
pirms tirgus dienas – klasēs tika domāts par to, kādas lie-
tas varētu tirgot, ko un kā pagatavot, kā labāk reklamēt un 
noformēt savu preci, diskutēts par saprātīgu „cenu politiku”. 
Bērni bija ieinteresēti un ar vēlmi darboties. 1.–4. klašu sko-
lēni bija tirgotāji, bet 5.–9. klašu audzēkņi, vecāki, pedagogi, 
skolas darbinieki un visi, kam vien bija interese, – pircēji. Mil-
zīgs paldies jāsaka skolēnu vecākiem, kas sarūpēja visdažā-
dākos labumus – gan ēdamus, gan neēdamus: pīrādziņus, 
kūciņas, kēksus, vafeles, konfektes, zāļu tējas un auglīšus... 
un pat torti! Bija klājiens mājās tapušu gardumu un pašu ro-
kām gatavotu rotu, dekoru, svečturu, grāmatzīmju, pinumu, 
darinājumu no koka un vēl daudz, daudz citu jauku lietu! Bija 
padomāts par glītu preču noformējumu, gaumīgām cenu zī-
mītēm un pat par reklāmu. Tirdziņš izdevās – deva prieka un 
azarta tika visiem!

Turpinām piedalīties veselību veicinošā skolas pro-
jektā – 5. novembrī Inčukalna pamatskolā viesojās Slimī-

bu profilakses un kontroles centra pārstāve, kas pirmajām 
klasēm stāstīja par skolēna personīgo higiēnu un roku maz-
gāšanas svarīgumu. Skolēni saņēma arī mājas darbu „Roku 
mazgāšanas tabulu”, kas bija jāaizpilda visu turpmāko ne-
dēļu. Tad tika apkopoti rezultāti par skolēnu roku mazgāša-
nas paradumiem.

Katrs skolēns dāvanā saņēma dvielīti roku slaucīšanai.
Piektdiena, 11. novembris, Inčukalna pamatskolā sā-

kās ar Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas un „4. 
maija deklarācijas kluba” izbraukuma nodarbību „Latvijas 
Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana”. Dienas 
turpinājumā – Lāčplēša dienas lāpu gājiens, kas pulcēja 
lielu skaitu dalībnieku – skolēnus, vecākus un ciema iedzī-
votājus, bet gaismas objekti vakarpusē, neskatoties uz no-
vembrim neparasto salu, pulcēja daudzus zinātkāros.

Piektdien, 18. novembrī, svinīgā valsts pasākuma lai-
kā tika godināta mūsu ilggadējā skolotāja Ilga Kavtaskina, 
kurai piešķīra „Goda novadnieka” titulu, bet trim skolas pe-
dagogiem pasniedza pateicības rakstus – Kasparam Kirim, 
Ievai Kalniņai un Zintai Nolbergai. Esam priecīgi par augsto 
pedagogu novērtējumu!

Trešdien, 23. novembrī, Rīgā notika LIZDA (Latvijas 
Izglītības un zinātnes arodbiedrības) konference „Paaugsti-
nāsim profesijas prestižu – uzticoties, cienot un novērtējot 
pedagogu darba nozīmīgumu”, kurā Inčukalna pamatskola 
saņēma apbalvojumu „Pedagogam draudzīgākā izglītības 
iestāde 2016”, jo piedalījāmies arodbiedrības rīkotajā kon-
kursā, lai novērtētu pedagogu darba apstākļus. Tā ir atzi-
nība gan mūsu darba devējam, gan arī mūsu vislabākajam 
darba kolektīvam! Vajag tikai uzdrīkstēties, un viss sanāks!

 Inčukalna pamatskolas projektu asistente 
Anete Nolberga  

Vangažu bibliotēka piedalās projektā 
„Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa” 

No 14. līdz 20. novembrim Latvijas bibliotēkās norisinājās „Ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļa”. Šogad „Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas” tēma bija „Nā-
kotne ziemeļos”. Latvijā projekts norisinās jau 19. reizi, projekta galve-
nais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana.

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publisko un skolu bibliotēku Zie-
meļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaikus tika iedegtas sveces un lasīta kopīgi iz-
vēlēta grāmata. Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļai ir trīs kopējie lasījumi – „Rīta 
stunda” pašiem mazākajiem lasītājiem, „Krēslas stunda” pieaugušajiem un pus-
audžiem.

Vangažu pilsētas bibliotēkā „Rītausmas stundas” lasījumi bērniem notika 15. 
novembrī plkst. 9.00, sadarbojoties ar Vangažu vidusskolas skolotājas un biblio-
tekāres Ineses Grīnbergas audzināmo 2. a klasi. Bērni klausījās norvēģu rakstnie-
ka Stīana Hola grāmatas fragmentu „Gārmana vasara”, pēc lasījuma bija atrak-
tīva jautājumu un atbilžu spēle. Pasākuma noslēgumā, strādājot grupās, bērni 
izveidoja Latvijas nākotnes kolāžas redzējumu. Vangažu pilsētas bibliotēkas bib-
liotekāres vēlas teikt lielu paldies skolotājai Inesei Grīnbergai par sadarbību, 2. a 
klases skolēniem par priekšzīmīgu uzvedību pasākumā un brīnišķīgajām kolāžām.

Jeļena Ozoliņa, Vangažu pilsētas bibliotēkas bibliotekāre, 
Vineta Bordāne, Vangažu pilsētas bibliotēkas vadītāja 

PII „Minka” aizvadīts notikumiem un emocijām bagāts rudens

„Rakstu raksti pie Inčukalna tautas nama” 
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„Goda novadnieks 2016" Aliguseins Šihaļijevs.

Grūti atcerēties gadu, kad jau no-
vembra sākumā uzsnieg sniegs un mēs 
jūtamies kā tautas dziesmā – „Sniga 
sniegi āriņos’i, Balti jāja karavīri...”. 
Skaudrāk izjūtam, cik grūti bija izcīnīt 
brīvības cīņas slikti bruņotajiem, slikti 
ģērbtajiem karavīriem. Labāk sapro-
tam, cik spēka, tēvzemes mīlestības 
un ticības uzvarai tiem bija jābūt! Kaut 
uz brīdi mēģinām sevi iedomāties viņu 
vietā. Un nu jau valsts svētku mē-
nesis garām – gan Lāčplēša dienas 
lāpas, gan novada starojošais vakars, 
gan tradicionālais atskats uz labi pa-
darītiem darbiem novadā svētku pa-
sākuma laikā. Lāpu gājiena vakars 
spirdzināja visus ar patīkami aukstu 
laiku – visas tradicionāli lielās peļķes 
pazudušas, varēja droši soļot un prie-
cāties par kuplo dalībnieku skaitu, bet 
18. novembrī sniegs bija pazudis un 
svina pelēkas debesis pašā dienas vidū 
radīja vakara iespaidu. 

Tomēr, neskatoties uz drūmo laiku, 
tautas namā valdīja svētku noskaņa, 
jo godinājām Ilgu Kavtaskinu, šī gada 
Goda novadnieku.

Ilga Kavtaskina jau 1964. gadā 
sāka strādāt Inčukalna pamatskolā 
par sākumskolas skolotāju. Ilgas 
ģimene, izvesta no Jēkabpils rajo-
na 1949. gadā, veselus 15 gadus 
pavadīja izsūtījumā, bet pēc atgrie-
šanās mājas atrada Inčukalnā. Ilga 
Kavtaskina, neskatoties uz nedaudz 

„sabojāto”, pēc tā laika uzskatiem, 
biogrāfiju, vienmēr ir bijusi aktīva 
un sabiedrībā pazīstama – viņa tika 

ievēlēta par skolas arodbiedrības 
priekšsēdētāju un vairākus sasauku-
mus darbojās Inčukalnā kā deputāte. 
Tikai no 2000. gada Ilga vairs ne-
strādā skolā, tomēr aktīvi piedalās 
dažādās aktivitātēs, kas tiek rīkotas 
represētajiem, tagadējiem un bijuša-
jiem skolas pedagogiem un Inčukal-
na senioriem. Šobrīd Ilgas galvenais 
pienākums un sūtība ir palīdzēt mei-
tai Lienei audzināt trīs dēlus. Ilga ir 

dzīvespriecīga, vienmēr atsaucīga un 
nemainīgi pozitīva. 

Svētkos tika sveikti arī citi kriet-
ni darba darītāji ar pateicības rakstu 

„Labais vairo labo” – Zinaīda Kļaviņa 
Andra Bērziņa, Zinta Nolberga, Vita 
Segliņa, divas Ievas Kalniņas, Inču-
kalna BUB un Rihards Keišs, Līga 
Kurte, Kaspars Kiris, Ārija Vāvere 
un Viktors Grūtups, kurus bija nomi-
nējušas pagasta iestādes.

Svētku noskaņu lietainajai dienai 
piešķīra Zemessardzes 19. bataljona 
bruņojuma tehnikas demonstrējumi un 

iespēja nogaršot pavisam īstu putru 
no lielā karalauku virtuves katla. Die-
nas turpinājumā inčukalniešus priecēja 
koncerts, kuru sniedza puiši no Latga-
les – „Galaktika” un brāļi Puncuļi –, tas 
beidzās ar sirsnīgu kopā dziedāšanu 
un nevēlēšanos šķirties. Pašā vaka-
rā kopā pulcējās ļaudis, kas svētkos 
vēlējās padejot „savējo” pavadījumā – 
mums spēlēja „Kārklu blūzs”.

Pirmizrādi arī Inčukalnā pieredzēja 
filma „Melānijas hronika”, kuru divos 
seansos noskatījās aptuveni 150 cil-
vēku. Līdzīgi pirmizrādi pieredzēja fil-
ma „Inčukalna rakstu raksti”, kuru par 
novada līdzekļiem projekta „Novad-
nieki novadniekiem” ietvaros izveidoja 
radošā komanda. Tā ir veidota, bal-
stoties uz mūsu novadnieku atmiņām 
un citiem vēsturiskiem avotiem. Filmu 
noteikti varēsim skatīties vēl, jo mūsu 
laikabiedru liecības, kas sniegtas tajā, 
būs interesantas daudziem.

Esam nākamo svētku gaidās – Zie-
massvētki jau pavisam drīz būs klāt! 
Cerēsim, ka ar sniegu.

Zinta Nolberga, 
Inčukalna tautas nama 

Mākslinieciskās daļas vadītāja 

Vangažiem šis ir īpašs gads – no-
svinēta pilsētas 25 gadu jubileja. 
Vangaži ir otra jaunākā pilsēta Latvi-
jā, bet šo gadu gaitā mazais ciemats 
izaudzis par attīstītu un modernu 
pilsētu.

Vangažu pilsētas 25 gadu jubilejas 
svētkus sākām ar Veselības veicinā-
šanas un sporta dienu – ar degsmi 
plašā pulkā piedalījāmies zumbas no-
darbībā, devāmies nūjot priežu mežā 
instruktores pavadībā, vingrojām.

Pasākuma ietvaros notika novada 
sporta kluba „Sport Stars” grieķu–ro-
miešu cīņu paraugdemonstrējumi un 
ūdenspolo prezentācija ar fotogrāfi-
jām.

12. novembra rītu sākām ar brīvo 
skatuvi „Dāvana pilsētai”. Pasākumā 
piedalījās ar radošu garu un mūzikas 
mīlestību apveltīti lieli un mazi van-
gažnieki. Pasākums pagāja, sirsnīgā 
un siltā atmosfērā baudot priekšnesu-
mus, rīta kafiju un tēju.

Sirsnīgā gaisotnē pavadīts Vangažu 
pilsētas 25 gadu jubilejas koncerts. 
Paldies visiem koncerta dalībniekiem – 
jūs kā vienmēr padarījāt svētkus par 
lielu notikumu! Paldies Inčukalna no-
vada domei, Vangažu pilsētas pārval-
dei – bez jums šie svētki nebūtu tik 

vērienīgi. Paldies ilggadejam Vangažu 
pilsētas domes priekšsēdētājam Vil-
māram Lucānam par sirsnīgo uzrunu, 
paldies draugiem no sadraudzības 
pilsētas Saues par apciemojumu un 
iedvesmojošiem apsveikuma  vārdiem, 
kā arī Inčukalna tautas namam.

Pēc koncerta visi kuplā pulkā de-
vāmies skatīties uguns deju šovu un 
svētku salūtu.

Pilsētas īstā jubilejas diena – 14. 
novembris – tika atzīmēta ar pasā-
kumiem pie Vangažu kultūras nama. 
Lai gan lija stiprs lietus, tas netrau-
cēja vangažniekiem iet skaistā gājie-
nā, ar mirdzošiem baloniem godinot 
savu pilsētu. Uz pasākumu ieradās 
kupls skaits bērnudārza audzēkņu 
ar vecākiem un audzinātājām. Ievadā 
izskanēja labākā eseja skolas konkur-
sā „Mana pilsēta vakar, šodien, rīt”. 
Pēc Vangažu pārvaldes apsveikuma 
vārdiem bērni palaida gaisā savus 
balonus un kopā ar vecākiem – lielas, 
krāsainas gaismas laternas. Uz kultū-
ras nama fasādes tika demonstrētas 
iedzīvotāju iesūtītās fotogrāfijas no 
dažādiem Vangažu pilsētas dzīves 
gadiem. Kā jau dzimšanas dienā, bija 
liela svētku torte, kuru pasniedza In-

čukalna novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Nalivaiko.

Pilsētas jubilejai bija sagatavotas 
fotogrāfiju izstādes skolas muzejā un 
bibliotēkā, kā arī amatnieku kopas 
jaunāko darbu izstāde „Mēs savai pil-
sētai”.

17. novembrī kultūras namā svinē-
jām Latvijas Republikas proklamēša-
nas 98. gadadienu un godinājām mūsu 

„Goda novadnieku 2016” – Aliguseinu 
Šihaļijevu. 

Aliguseins Šihaļijevs ir dzimis 1955. 
gada 6. septembrī Azerbaidžānā. 1975. 
gadā ieradies Latvijā, dienējis armijā 
Lielvārdē. Pēc armijas uzsācis uzņē-
mējdarbību – deviņu stāvu ēku celtnie-
cību Rīgā, Imantā. Celtniecība kopš tā 
laika kļuvusi par viņa sirdslietu.

1979. gadā sācis biznesu Vangažu 
pilsētas teritorijā. Padomju laikā kol-
hozos veicis dažādus remontdarbus. 

Vangažos viņa 
vadībā ar Līvānu 
mājām (kotedžām) 
tika apbūvēta visa 
Dārza iela darbinie-
kiem. Dzīvojamās 
telpas tajos laikos 
bija deficīts.

Vangažos dzī-
vo no 2006. gada. 
Vangažnieki Aligu-
seinu jeb Ali sauc 
par īstu saimnieku, 
jo viņš sniedzis neizmērojamu ieguldī-
jumu Vangažu pilsētas attīstībā. Van-
gažos ir uzbūvējis vairākus veikalus, 
un šobrīd noris darbi pie jauna, liela 
veikala izbūves darbiem, jo iedzīvo-
tāji to lūdza. Aliguseins ir materiāli 
nesavtīgi atbalstījis Vangažu pilsētu 
dažādos pasākumos un projektos un 
palīdzējis tiem, kuriem atbalsts bijis 
visvairāk nepieciešams. Ar Ali iniciatī-
vu un atbalstu sakārtots laukums pie 
Vangažu kultūras nama, jo viņš uzska-
ta, ka tajā nav vietas automašīnām, 
tikai gājējiem un svētkiem. 

Hobijs – mak-
šķerēšana. For-
mula labam 
izskatam – visu 
laiku ir jākustas, 
jābūt darbībā.

Aliguseins ir 
ļoti pateicīgs 
cilvēkiem, kas 
dzīves laikā viņu 
ir atbalstījuši un 
motivējuši: „Bez 
šo cilvēku atbal-

sta tas viss, ko esmu paveicis, nebūtu 
iespējams” – tā intervijā saka Ali. 

Jautājot, ar ko visvairāk lepojas 
savā dzīvē, viņš atbild: „Man ir ļoti 
paveicies, patiešām paveicies – man 
ir brīnišķīgs kolektīvs, mīloša un at-
balstoša ģimene, un jau vairāk nekā 
30 gadu, ja vien esmu Latvijā, katru 
svētdienas rītu plkst. 8.00 satiekos 
ar saviem draugiem un mēs ejam pirtī.

Intervijas nobeigumā Ali paliek 
domīgs un teic: „Ja tu šeit dzīvo, tad 
iestādi puķi, un, ja to izdarīs katrs, tad 
mums nekur nebūs jābrauc lūkoties 
pēc skaistuma, jo viss skaistums būs 
šeit, ir tikai jākustas un jāmīl vieta, 
kurā dzīvojam!”

Svētkos tika godināti arī mūsu no-
vada krietno darbu darītāji – „Labais 
vairo labo” nominanti: Sņežana Ma-
rina, Irina Dukule, Vasilijs Litvinuks, 
Mārīte Grišanova, Tatjana Everse, 
Vitālijs Čmihovs, Valērijs Kļimovs 
un Jana Bunkus, kurus bija nominē-
jušas novada iestādes. Paldies par 
jūsu ieguldīto pašaizliedzīgo un vēr-
tīgo darbu!

Vakara turpinājumā svinīgajā sarī-
kojumā pie mums ar skaistu koncer-
tu viesojās tautā zināmi un iemīļoti 
mākslinieki – Igo Fomins, Aivars Her-
manis, Raimonds Macats un grupa 

„Sestā jūdze”.
Paldies ikvienam, kas piedalījās un 

radīja šos brīnišķīgos svētkus!

Evija Ozola, 
Vangažu kultūras nama Mākslinie-

ciskās daļas vadītāja, 

Nosvinēta Vangažu pilsētas 25. dzimšanas diena, 
godināts Goda novadnieks un labo darbu darītāji

Latvijai – 98

„Goda novadnieks 2016" Ilga Kavtaskina kopā ar pārstāvjiem no Inčukalna  
represēto biedrības. No kreisās: Venta Līce, Ilga Kavtaskina, Svetlana Selena un 
Jānis Kļaviņš.

„Labais vairo labo" titula ieguvēja Līga 
Kurte - šoreiz pati saņem ziedus, bet 
visa gada garumā no sava dārza tos da-
līja labiem ļaudīm dažādos pasākumos.
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Novembris ir latviskās pašap-
ziņas un patriotisma apzināšanās 
mēnesis. Mēs, skolotāji un vecāki, 
šajā laikā cenšamies īpaši izcelt 
mūsu unikālās vērtības – valodu, 
kultūru, vēsturisko mantojumu. 
Tāpēc Mūzikas un mākslas skolas 
un novada pasākumos skan latvie-
šu komponistu mūzika – to saga-
tavojuši itin visi audzēkņi. Šogad 
svētki ir īpaši – tiek svinēta arī 
Vangažu pilsētas jubileja.

Pirmo no koncertiem bija sagata-
vojuši pianisti – Latviešu klaviermū-
zikas koncerts Vangažos notika 10. 
novembra vakarā. Audzēkņi kopā ar 
skatītājiem baudīja dažādu paau-
džu komponistu darbus – sākot no 
Arvīda Žilinska un beidzot ar Selgu 
Menci. Latvisko noskaņu pastiprinā-
ja videoprojekcijas ar dzimtās zemes 

dabas ainavām un ievērojamākajām 
vietām.

Ikgadējais Lāčplēša dienas kon-
certs 11. novembrī Vangažos tika 
veidots, sadarbojoties Mūzikas un 
mākslas skolai ar vidusskolu, bet In-
čukalnā – sadarbojoties ar Inčukalna 
pamatskolu. Instrumentālie skaņ-
darbi, dzeja, pūtēju orķestris un kora 
mūzika visiem sniedza svinīgu svēt-
ku sajūtu un piederības apziņu. Pēc 
pasākuma iedegtās svecītes un lāpu 
gājiens izgaismoja tumšo novembra 
vakaru un vēl ilgi sildīs mūsu sirdis 
arī turpmākajos aukstajos mēnešos.

Svētku dievkalpojumu par godu 
Vangažu pilsētas 25. gadskārtai Van-
gažu luterāņu baznīcā 13. novembrī 
papildināja vijoļu, flautu un saksofo-
na izpildītie skaņdarbi. Jaukā atmos-
fēra un siltā tēja ar cienastu bērniem 
radīja patiesi pozitīvas sajūtas. Tajā 

pašā laikā Inčukalna novada pūtēju 
orķestris piedalījās koncertā „Ru-
dens dabā, mūzikā, Siguldā” kopā ar 
vēl pieciem pūtēju orķestriem no Si-
guldas, Līgatnes un Salaspils. Sigul-
das 1. pamatskolas zālē valdīja paci-
lājoša svētku atmosfēra un skanēja 
skaļi klausītāju aplausi, apliecinot 
savu patikšanu.

14. novembra rīts gaidīja mazos 
ciemiņus no bērnudārziem „Minka” 
un „Sprīdīši” Inčukalnā. Mūzikas 
skolas mazie pianisti un akordeo-
nisti bija sagatavojuši savu muzikālo 
dāvanu Latvijai dzimšanas dienā. Arī 

„Minkas” un „Sprīdīšu” bērni dziedāja 
skaistas latviešu dziesmas un skaitī-
ja tautas dziesmas par Tēvzemi.

Novembra koncertcikla noslē-
dzošā diena bija 16. novembris, kad 
Vangažu Mūzikas nodaļas audzēkņi 
apciemoja sociālās aprūpes cen-

tru „Gauja” un kopā ar PII „Lapsiņa” 
bērniem sveica visus klātesošos ar 
jaukiem, sirsnīgiem priekšnesumiem. 
Savukārt Inčukalna pamatskolā ska-
nēja latviešu komponistu sacerētā 
mūzika klavieru, vijoļu, pūšamins-
trumentu, akordeona un pūtēju or-
ķestra izpildījumā.

Šie svētku koncerti kārtējo reizi 
apliecināja mūsu bērnu milzīgo vē-
lēšanos darboties, sevi parādīt, pie-

rādīt sev un citiem savu varēšanu un 
aktīvo līdzdarbošanos mūsu valsts, 
mūsu novada labā. Milzīgs paldies 
mūsu skolotājiem par ieguldīto dar-
bu bērnu attīstībā un savu radošo 
spēju pilnveidē! Mums priekšā vēl 
lieli darbi un daudz skaistu koncertu!

Lai visiem labi izdodas!
Ieva Kikuste, Mūzikas un māks-
las skolas direktore, Līga Cera,  

direktores vietniece mācību darbā 

Novembris ir slieksnis starp skarbiem ru-
dens vējiem un balto ziemas brīnumu. Šis ir 
laiks, kad Lāčplēša dienas, pilsētas jubilejas 
un valsts proklamēšanas svētku gaisotnē stip-
rinām mūsu valstsgribu un lepnumu par to, kas 
mums pieder. Šis mēnesis skolā ir bijis emocio-
nāli piesātināts un darbīgs. 

Svētku gaidīšanas laiks sākās oktobrī, kad, 
pašvaldības rosināti, 6.–12. klašu skolēni pieda-
lījās eseju konkursā „Mana pilsēta vakar, šodien 
un rīt”, akcentējot tās pozitīvās pārmaiņas, kuras 
skārušas mūsu pilsētu. Labākās esejas autors 
bija 11. klases skolnieks Kristaps Loža, kas uz-
svēra, ka mūsu pilsētas nākotne ir atkarīga no 
pašu iedzīvotāju attieksmes, ieinteresētības un 
rūpēm par to. 

Šogad aizsākām jaunu tradīciju skolā – kon-
kursu 5.–9. klašu zēniem „Lāčplēša kauss”. Puiši 
sacentās erudīcijā, šaušanā mērķī, pārbaudīja 
savu izturību un veiklību sportiskajās aktivitātēs, 
praktiskumu ikdienas mājas darbos un rokdarbos. 
Šogad sīvā konkurencē uzvaru izcīnīja 7.a klases 
skolnieks Hermanis Bruno Krallišs, un viņa vārds 
tika iegravēts ceļojošajā kausā. Esam lepni, ka 
skolā ir tik daudz zinošu, aktīvu, sportisku jau-

niešu. Kā noslēgums šim konkursam bija 
iespēja tikties ar Latvijas armijas 19. ba-
taljona pārstāvjiem, kuri pastāstīja par 
to, kā tiek sargāta Latvija, kādus ieročus 
izmanto Latvijas armija.

Pieminot pašaizliedzīgos tautas varo-
ņus, kas cīnījās par Latviju, tradicionāli 
Lāčplēša dienā iededzam sveces skolas 
pagalmā, novērtējot to, ka mums ir do-
tas vienas no lielākajām vērtībām – brī-
vība un drošība. Bet šogad mūsu skolas 

izgaismotajos logos varēja ieraudzīt arī latvju 
zīmes, kuras skolēni paši izveidoja rokdarbu stun-
dās. Mūsu skola atsaucās draudzīgajam aicināju-
mam un piedalījās starošanas pasākumā, sasildot 
un uzmundrinot visus garāmgājējus ar gaismu un 
siltumu. 

Svētku gaidīšanas laikā ikvienam bija iespēja 
viesoties skolas muzejā, kurā skolotājas O.Sutas 
vadībā iepazinām pilsētas vēsturi, atjautīgi sacen-
tāmies, atpazīstot fotogrāfijās pilsētas ielas un 
mājas, kuras piedzīvojušas vislielākās pārmaiņas. 
Sākumskolas skolēni savas zināšanas apliecināja 
viktorīnā „Mana pilsēta, novads, valsts”. 

Pilsētas jubilejas dienā skolā izskanēja dzies-
mu konkurss „Latvijas spēka dziesmas”, kurā 1.–6. 
klašu skolēni dziedāja tautā iemīļotas, skanīgas 
dziesmas. Ikvienam bija iespēja piedalīties svēt-
kos un sajust savu nenovērtējamo nozīmību.

Mēs uzskatām, ka mūsu paaudzes pienākums ir 
novērtēt vēstures notikumus un turpināt godināt 
karos kautās dvēseles, kuras ir devušas pamatu 
mazai, neatkarīgai, patstāvīgai valstij – Latvijai.

Solvita Runce, Vangažu vidusskolas 
latviešu valodas skolotāja, 

direktora vietniece audzināšanas jomā 

PII „Jancis” sveic Latviju  
98. dzimšanas dienā  
un rīko senlietu izstādi  

„Vecmāmiņas pūra lādē”
16. novembrī PII „Jancis” svētku zālē bijām 

sapulcējušies kopā gan lielie, gan mazie PII mā-
jinieki un viesi, lai kopā sveiktu mūsu skaisto 
Latviju dzimšanas dienā ar dziesmām, dzeju un 
rotaļām. Pasākums izdevās ne tikai svinīgs, bet 
arī ļoti sirsnīgs, ar kopības sajūtu un piederību savai mīļai valstij – Latvijai.

Par godu Latvijas 98. dzimšanas dienai rīkojām senlietu izstādi „Vecmāmiņas pūra lādē”. Lai izveido-
tu šo jauko izstādi, aicinājām visus vecākus mazliet pārcilāt vecvecāku mantu lādes, pāršķirstīt vecos 
fotoalbumus, pārskatīt grāmatu plauktus. Izstādē varēja apskatīt lietas no 1858. gada līdz pat pagā-
jušā gadsimta 80. gadiem.

Paldies visiem vecākiem, kuri aktīvi piedalījās izstādes izveidošanā, un paldies visiem apmeklētājiem! 
Vangažu PII „Jancis” pirmsskolas skolotājas

Aleksandra Mika-Larionova un Līga Jukeviča-Onskule  

Amatnieku kopas izstāde „Mēs savai pilsētai”
10. novembrī dienas centrā „Vangaži” 

tika atklāta ikgadējā Amatnieku kopas 
izstāde „Mēs savai pilsētai”. Līdz pat 
1. decembrim katram interesentam bija 
iespēja apskatīt un iepazīties ar šo 
izstādi un katru darbiņu atsevišķi, par 
kuriem labprāt plašāk stāstīja Amat-
nieku kopas dalībnieces. Mēs priecāja-
mies par iespēju turpināt nemateriālo 
kultūras vērtību nodošanu gan Vanga-
žu pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem, 
kuri bija atbraukuši apskatīt izstādi arī 
no citām Latvijas pilsētām.

Dienas centra „Vangaži” Amatnieku 
kopa no sirds pateicas Inčukalna novada domes priekšsēdētājam Aivaram Nalivaiko, priekš-
sēdētāja vietniecei Ludmilai Vorobjovai, Sociālā dienesta vadītājai Zinaīdai Gofmanei, Vangažu 
pilsētas pārvaldes vadītājam Jurim Jakubovskim, Vangažu vidusskolas direktorei Indrai Kalni-
ņai, Inčukalna tautas nama vadītājai Ingai Freimanei un daudziem citiem brīnišķīgajiem viesiem 
par to, ka atradāt laiku un bijāt kopā ar mums svarīgā dienā – izstādes „Mēs savai pilsētai” 
atklāšanā.

Ja jūs kādu iemeslu dēļ nevarējāt apskatīt izstādi, laipni lūdzam apmeklēt dienas centra 
„Vangaži” Amatnieku kopu otrdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00. Brīnišķīgajā mākslinieku atmo-
sfērā un gaišajās rokdarbiem rotātajās telpās jūs sirsnīgi sagaidīs amatnieki, lai dalītos pie-
redzē dažādos rokdarbu veidos. Sirsnīgi aicinām jūs ierasties vietā, kur valda miers, skaistums 
un radošums! Gaidām ciemos!

Pieteikties uz tikšanos var dienas centrā „Vangaži” pa tālruni: 67898525.
Lilija Geža, dienas centra „Vangaži” sociālā darbiniece 

Aicinām iedzīvotājus elektroniski pieteikties un gadu 
mijā jauniešiem svētceļniekiem piedāvāt naktsmājas

Gadu mijā, no 28. decembra līdz 1. janvārim, Rīgā pulcēsies vairāk 
nekā 12 000 jauniešu (no 17 līdz 35 g.) no Eiropas. Viņi piedalīsies 
ekumēniskās kristiešu kopienas „Tezē” rīkotajā pasākumā un 
iepazīs Latviju, tās kultūru un cilvēkus. 

Arī mēs, Inčukalna novada iedzīvotāji, esam aicināti atvērt 
mūsu mājas durvis šiem jauniešiem un parādīt viņiem latviešu 
viesmīlību un laipnību. Jaunieši līdzi ņems guļammaisu un 
paklājiņu un būs sagatavoti gulēt uz grīdas. Silta uzņemšana ir svarīgāka par materiālo kom-
fortu. No rīta ir nepieciešamas tikai vienkāršas brokastis, bet 1. janvārī jūs esat aicināti ielūgt 
jauniešus uz pusdienām. Par transportu uz Rīgu un no Rīgas ir padomājuši tikšanās organizatori. 
Katru dienu no 29. līdz 31. decembrim jaunieši piedalīsies rīta programmā (lūgšana un pārrunas grupās), 
kas notiks Inčukalna tautas namā. Aicinām arī Inčukalna un apkaimes jauniešus. Pēcpusdienas pro-
gramma (semināri, darbnīcas u.c) paredzēta dažādās vietās Rīgā, vakara lūgšana pulcinās jauniešus 
Ķīpsalas izstāžu hallē un „Arēnā Rīga”. Pēc vakara lūgšanas Rīgā viņi atgriezīsies pie jums ap plkst. 
22.00. Gan rīta programmā, gan pēcpusdienas programmā ir aicināts piedalīties ikviens interesents 
neatkarīgi no vecuma un reliģiskās pārliecības! 

Kļūt par viesģimeni un uzņemt svētceļniekus var ikviens Rīgas un Rīgas apkārtnes iedzīvotājs, kuram 
savā mājoklī pieejami vien divi kvadrātmetri. 2 m2 = 1 uzņemts svētceļnieks.

Jebkurš Inčukalna iedzīvotājs, neatkarīgi no ticības, tautības, vecuma, ģimenes stāvokļa, valodu 
zināšanām, dzīvokļa/mājas iekārtojuma, var pieteikties uzņemt jauniešus. Vienīgais, kas jādara, ir 
jāaizpilda anketa internetā www.ej.uz/nemViesus vai rakstiski, kas atrodama avīzei klāt pievienotajā 
brošūrā, anketa jānodod Inčukalna tautas namā vai Vangažu dienas centrā.

Inčukalna novadā par jauniešu uzņemšanu atbild Vadims un Lilija Gežas. Ja ir papildu jautājumi, 
zvaniet pa tālruni: 29444203, vai rakstiet uz e-pastu: lilija.geza@gmail.com.

Lilija Geža, dienas centra „Vangaži” sociālā darbiniece  

Novembris – svētku mēnesis Mūzikas un mākslas skolā 

Patriotu nedēļa Vangažu vidusskolā
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• Karstā zupa turpmāk  
Inčukalna centrā

Katru trešdienu no plkst. 9.00 līdz 
10.00 dienas centrā „Sarma” (Atmo-
das ielā 1, Inčukalnā). Līdzi jāņem 
slēdzams trauks, kurā var ieliet kar-
stu zupu. Porcijas lielums – 0,5 l. 

Sākam ar 2017. gada 4. janvāri.

• Atbalsts ģimenēm un  
invalīdiem Ziemassvētkos

Inčukalna novada Sociālais die-
nests aicina daudzbērnu ģimenes, 
ģimenes, kurās ir bērns ar invalidi-
tāti, personas ar 1. grupas invalidi-
tāti un personas ar invaliditāti kopš 
bērnības saņemt atbalstu Ziemas-
svētkos.

Atbalsta apmērs: 30,00 eiro, 
daudzbērnu ģimenēm 30,00 eiro par 
katru bērnu.

Lai saņemtu minēto atbalstu, 
esat laipni gaidīti Inčukalna novada 
Sociālajā dienestā vai sazinieties 
ar Sociālo dienestu pa tālruņiem – 
67977466 (Inčukalnā) un 67995140 
(Vangažos).

• Aicinājums uzņēmējiem 
atbalstīt ģimenes  
Ziemassvētkos!
Inčukalna novada Sociālais die-

nests aicina novada uzņēmējus 
atbalstīt daudzbērnu ģimenes un 
grūtībās nonākušas ģimenes Zie-
massvētku laikā.

Ar savām idejām un piedāvāju-
miem aicinām vērsties Inčukalna 
novada Sociālajā dienestā, tālrunis 
67977466.

Zinaīda Gofmane, 
Inčukalna novada 

Sociālā dienesta vadītāja 

Kopš centra dibināšanas 
BJAC „Gauja” jaunie cīkstoņi ar 
panākumiem piedalījušies dažāda 
mēroga džudo turnīros Latvijā. 
2016. gada rudens iezīmēja jaunu 
lappusi kluba vēsturē – 22. oktobrī  
Inčukalna sportisti startēja pirmajās 
sacensībās ārpus savas valsts 
robežām.

Lietuvas kūrortpilsētā Palangā 
risinājās Baltijā lielākais bērnu un 
jauniešu džudo turnīrs „Ugnies aidas”. 
Sacensības organizēja lietuviešu cīņas 
klubs ar tādu pašu nosaukumu, kur uz 
tatami ar spēkiem mērojās ap piecsimt 
jauno džudistu no Baltijas valstīm, 
Vācijas, Polijas, Krievijas, Baltkrievi-
jas un Ukrainas. Kopskaitā sacensībās 
Palangā piedalījās 32 džudo klubi. 
Latviju pārstāvēja sportisti no Rīgas, 
Ventspils, Liepājas, kā arī 15 sportistu 
lielā „Gaujas” džudo komanda.

„Gaujas” džudisti starptautiskajās 
sacensībās kārtējo reizi pierādīja, ka 

dzimtais Inčukalns var lepoties 
ar novada jauno paaudzi. Sīvās 
divcīņās mūsu džudisti apliecināja 
savu meistarību un gribasspēku.  Il-
zei Aleksejevai un Nikai Motiļkovai  – 
zelta medaļas, čempionēm par 
godu tika pacelts Latvijas karogs. 
Kristapam Gucaļukam turnīrā 
sudrabs, bet Lolitai Mihailovai, 
Vladai Sockai un Aleksam 
Vancānam – bronza. Savukārt 
klubu ieskaitē „Gaujai” 5. vieta. 
Pirmais ārzemju brauciens „Gaujai” 
nebija vis ekskursija, bet sava 
sportiskā varējuma apliecinājums 
starptautiskā mērogā. Malači! Ko-
mandu sacensībām Palangā gat-
avoja treneris Leonīds Kuzņecovs 
un Ričards Kapcionoks.

Tikmēr Inčukalna džudistu augošie 
rezultāti dažādos džudo turnīros 
vērtējami kā pārliecinošs pierādījums 
Dmitrija Tončinska vadītās BJAC 

„Gauja” valdes plānveidīga darba 
kvalitātei  mūsu novada jaunatnes 
audzināšanā sportiskā un patriotiskā 
garā. Paldies! 

Jāatzīmē, ka turnīrs bija labi 
organizēts un mūsu sportistiem bija 
radīti teicami sadzīves apstākļi. Par 
to paldies sacensību saimniekam – 

„Ugnies aidas” prezidentam Sauļum 
Piļeckesam! Lietuviešu treneris 
atzina, ka plāno šo turnīru attīstīt 
kā tradicionālās sacensības, līdzīgi 
kā mūsu pašu tradīcijām bagātais  

,,Gaujas Gulivera kauss”.
Gaujas" sporta kluba 

kolektīvs 

12. novembrī Vangažos tika aizva-
dīts Inčukalna novada atklātais čem-
pionāts šahā, kas notika jau astoto 
reizi un pulcēja 72 dalībniekus no 
Latvijas un Lietuvas. Par uzvarētāju 
kļuva mūsu lielmeistars Normunds 
Miezis (2475).

Miezis septiņās ātrā šaha (12+5) 
kārtās ieguva 6,5 punktus, izcīnot 
sešus panākumus un tikai reizi spē-
lējot neizšķirti ar IM Vladimiru Sveš-
ņikovu (2412). Pagājušajā nedēļā 
Miezis Jēkabpilī Mileikas memoriālā 
uzvarēja gan rapidā, gan blicā, tā-
dējādi astoņu dienu laikā mūsu liel-
meistars ieguva trīs čempionu titu-
lus vienas dienas turnīros.

Vangažos otrais ar sešiem punk-
tiem palika reitingfavorīts IM Ņikita 
Meškovs (2529), kuram vienīgais klu-
piens bija tieši pret Miezi. Trešo vie-
tu visai sensacionāli izcīnīja Imants 
Kārkliņš (2144). Pēdējā kārtā viņš ar 
melnajiem pretuzbrukumā apspē-

lēja pērnā gada šī turnīra čempionu 
Vladimiru Svešņikovu, kurš atradās 
otrajā vietā, bet pēc neveiksmes at-
krita uz piekto vietu. Ceturtajā vietā 
palika IM Rolands Bērziņš (2444).

Dāmu balvu ieguva WIM Salomeja 
Zaksaite (otro vietu šajā vērtējumā 
ieguva Latvijas finanšu ministre un 
šahiste WGM Dana Reizniece-Ozo-
la), reitingbalvas: Pāvels Lindermans 
(līdz 2000) un Kristaps Zass (līdz 
1550). Labākā jaunieša balva tika 
Iļjam Semjonovam, veterānu – Jā-
nim Lelim (virs 65) un Uldim Mel-
derim (virs 50). Pie godalgām tika 
arī trīs labākie vangažnieki: Sergejs 
Karpovs, Arsēnijs Grigorjevs un Ja-
roslavs Kiseļica. Paralēli notika arī 
jauniešu turnīrs, kurā uzvarēja Re-
nārs Vanags.

Paldies par lielo atsaucību, un uz 
tikšanos nākamreiz!

Kaspars Migla, Latvijas Šaha 
federācijas pārstāvis 

Mīļi aicinām visu vecumu novad-
niekus un interesentus pavadīt savu 
brīvo laiku lietderīgi un interesanti!

Pirmdienas ir multfilmu un filmu 
pēcpusdienas bērniem, skatāmies 
pašu izvēlētas filmas un multfilmas, 
našķojoties ar popkornu. 

Otrdienu pēcpusdienas ir rado-
šo darbnīcu laiks – kopā veidojam 
dažādas skaistas lietas, izmantojot 
dažādus dabas materiālus. Tiekamies 
plkst. 15.30.

Filmu pēcpusdienas pieaugušajiem, 
kas šajā rudens sezonā būs katra 
mēneša otrajā otrdienā plkst. 15.30. 

Kino var palīdzēt pārskatīt dažādas 
dzīves sfēras, pārvērtēt savus uz-
skatus par mīlestību un attiecībām, 
bērnu audzināšanu un kalpošanu tu-
vākajiem. 

Ceturtdienas pēcpusdiena ir „Gar-
šas darbnīcas” laiks, kur var iegūt no-
derīgas prasmes dzīvei. Kā jau vārds 

„darbnīca” rosina domāt – šī ir vieta, 
kur atlocīt piedurknes un mesties 
iekšā radošajā procesā. Tiekamies 
ceturtdienās plkst. 15.00. 

Fiziskās aktivitātes un kopīga iz-
vingrošanās – pirmdienās, trešdie-
nās, ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 

11.30 (laiks var tikt mainīts, atkarīgs 
no apmeklētāju vēlmēm) – vingroju-
mi iecerēti iesācējiem jeb cilvēkiem, 
kuri ilgāku laiku nav veikuši nekādas 
fiziskās aktivitātes, bet nu nolēmuši 
meklēt motivāciju darīt kaut ko lietas 
labā. 

Datoriemaņas iesācējiem, ko var 
apgūt pirmdienu, trešdienu un 
piektdienu rītos (iepriekš vēlams 
pieteikties). 

Mīļi gaidīšu jūs un jūsu ierosinājumus!
Eva Lukjanska, 

dienas centra „Sarma” sociālā 
darbiniece, tālr. 67977102 

Paldies mūsu domei!
Mēs, Inčukalna novada Gaujas iedzīvotāji, bijām ļoti priecīgi par radīto Lat-

vijas 98. dzimšanas dienas svētku noskaņojumu. Šogad Gaujas ciematā ir ne 
tikai uzliets jauns asfalts vienam no centrālās ielas posmiem, bet, tāpat kā 
citur, svētkos ir karodziņi pie ielu laternām. Mūsu bērniem ir bērnu laukums, 
skeitparks, kā arī mums nu ir praktiski soliņi, kur vecāka gadagājuma cilvēki 
var ievilkt elpu pastaigas laikā vai vienkārši pasēdēt svaigā gaisā un parunāt 
par dzīvi. Ziemassvētkos jau vairākus gadus tiek iedegta svētku egle. Mums ir 
uzcelta moderna katlumāja. Sakām paldies par Goda novadnieku krūšu nozī-
mītēm, kuras nu ar lepnumu var nēsāt Goda novadnieki mūsu novadā. Daudzi 
Goda novadnieki nāk tieši no Gaujas ciemata, un arī šogad Gaujas ciemats 
var atkal lepoties ar jaunu Goda novadnieka 
titula iegūšanu. 

Paldies mūsu priekšsēdētājam un deputā-
tiem par rūpēm un uzmanību, paldies!

Gaišu svētku laiku, priecīgus Ziemassvēt-
kus un laimīgu 2017. gadu vēlam Inčukalna 
novada Sociālajam dienestam, domei un vi-
siem mūsu novada iedzīvotājiem!

Gaujas ciemata iedzīvotāji un  
Inčukalna pensionāru padome 

Gadiem bagātākā sociālās aprūpes 
mājas „Gauja” iedzīvotāja Milda Bar-
tuševiča 9. novembrī svinēja 97. dzim-
šanas dienu.

Kopš 2015. gada pavasara Milda 
par savām mājām sauc Sociālās aprū-
pes māju „Gauja”. Milda dzimusi 1919. 
gada 9. novembrī Liepājas apriņķa 
Gramzdes pagastā zemnieku ģimenē – 
vidējā no pieciem bērniem. 1942. gadā 
apprecējusies, pārcēlusies uz Rīgu, 
ģimenē piedzimusi meita un trīs dēli. 
Strādājusi dažādus darbus, jo īstenot 
kopš bērnības loloto sapni – mācīties 
mājturības skolā un kļūt par saimnie-
ci – neizdevās ģimenes apstākļu dēļ. 
Savu sapni Milda daļēji īstenojusi jau 
pensijas gados, kad bijusi saimniece 
un klājusi galdus kāzās un citos lielos 
godos.

Milda pavadījusi uz mūža mājām 
gan brāļus un māsas, gan visus čet-
rus savus bērnus, toties joprojām 
viņu priecē mazdēls un mazmeita, kā 
arī trīs mazmazbērni. Milda lepojas ar 
saviem gadiem. Vienmēr esot svinējusi 

dzimšanas dienas, neslēpjot gadus, un 
tā darīs arī turpmāk, vismaz līdz simts. 
Par spīti slimībām, kas reizēm Mildu 
nogulda gultā, viņa ceļas, iet un mudi-
na uz kustībām arī citus. Viņai nepatīk 
cilvēki, kuri čīkst un žēlo sevi.

Tā kā ar Latviju abas ir gandrīz vien-
audzes (Milda tikai gadu jaunāka), tad 
Latvijas dzimšanas dienai par godu 
Milda no atmiņu apcirkņiem izceļ dze-
joli, diemžēl autoru neatceras.

Pūtiet, taures, skaniet, zvani!
Saule plašu gaismu lej.
Karogs sarkanbalti sarkans
Vējos atraisījies skrej.
Skrej pa laukiem,
Skrej pa klajiem,
Sauc arvienu dzirdamāk.
Lai no mājām,
Lai no namiem,
Lai no kapiem ārā nāk.
Pildās baigiem tēliem ielas,
Pildās bālām ēnām gaiss,
Un iet mirušais un dzīvais,
Ko sauc karogs dīvainais.
Celies augšā, plīvojošais,
Kur zūd saulē debess jums,
Lai redz tevi, kas šo zemi
Vēlāk pārstaigās pēc mums.
Skrien pa priekšu pulkiem kaujā
Brīvs tu pats, brīvs dari mūs,
Līdz ar sauli saules mūžu
Tavai tautai dzīvot būs.
Sirsnīgi sveicam Mildu 97. gadu ju-

bilejā!
Sociālās aprūpes mājas 

„Gauja” kolektīvs 

Dienas centra „Sarma” nodarbību plāns decembrim

Inčukalna novada atklātajā čempionātā 
šahā piedalās arī Latvijas finanšu  
ministre Dana Reizniece-Ozola

„Gaujas” džudisti sevi pierāda  
starptautiskā mērogā

Cilvēki Inčukalna novadā: Milda Bartuševiča
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Inčukalna  
novada Sociālais 
dienests informē:
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Inčukalna tautas namā
Svētdien, 11. decembrī, plkst. 11.00
tautas namā aicinām noskatīties filmu „INČUKALNA 

RAKSTU RAKSTI”
Filma tapusi ar Inčukalna novada pašvaldības pro-

jekta „Novadnieki novadam” finansiālo atbalstu, pieda-
loties novada ļaudīm: A.Rudziņam, Dz.Ošai, J.Zvirbulim, 
A.Poprockai, A.Ielītei-Sviklei, U.Lucs, I.Martinsonei un 
M.Ērglim.

Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva.
Svētdien, 11. decembrī, plkst. 18.00 
Dziedātāja Evita Zālīte un pianiste Lelde Tīrele aicina 

uz ZIEMASSVĒTKU KONCERTU 
Biļetes iepriekšpārdošanā tautas namā un bibliotēkā – 

5,00 eiro.
Koncerta dienā – 8,00 eiro.

Sestdien, 17. decembrī, plkst. 19.00 
tautas deju koncerts „VILKU MĒNEŠA SADANCOŠANĀS”
Biļetes cena: 2,00 eiro.
Pirmdien, 26. decembrī, plkst. 11.00 un 13.00 

„BĒRNU EGLES” Inčukalna tautas namā 
Inčukalna novada pašvaldība aicina novadā deklarētos 

bērnus, līdz 6 gadiem ieskaitot /ar ielūgumiem/, kopā ar 
vecākiem uz EGLĪTI un pasaku „BALTĀ LĀČA ZIEMAS-
SVĒTKI”.

Plkst. 10.15 uz pasākumu varēs nokļūt ar autobusu pa 
maršrutu: Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Sēnīte–Inčukalns.

Pirmdien, 26. decembrī, plkst. 19.00
Inčukalna amatierteātris ielūdz uz vīna glāzi kopā ar 

populārākajām operu ārijām
Raimonda Auškapa izrādē „PRIEKA SAPNIS ĪSS”
Biļetes cena: 2,00 eiro.
Sestdien, 31. decembrī, plkst. 23.30
Inčukalna novada dome aicina pie svētku egles (pie tau-

tas nama), lai kopā pavadītu VECO 2016. gadu un sagai-
dītu JAUNO 2017. GADU (būs svētku torte un karstvīns).

LAI LAIMĪGS UN VEIKSMĪGS JAUNAIS GADS!
Visi mīļi aicināti!
Turpinājums Inčukalna tautas namā jau 1. janvārī plkst. 

00.30
JAUNGADA BALLE /līdz plkst. 05.00/.
Spēlēs grupa „SILUETS”.
Līdzi ņemam labu noskaņojumu, draugus un groziņu 

omulībai.
Biļetes cena: 8,00 eiro, iepriekšpārdošanā 5,00 eiro un 

garantētas sēdvietas pie galdiņiem (biļetes var iegādā-
ties tautas namā).

Sestdien, 7. janvārī, plkst. 14.00
novada pensionāru „GADA BALLE”
Jūs sagaida tikšanās ar dziedātāju Viktoru Zemga-

lu un balles muzikantu Ilmāru Miķelsonu.
Visi mīļi aicināti!
Uz pasākumu varēs nokļūt ar autobusu plkst. 13.00 

pa maršrutu: Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži–Van-
gažu Brālis–Sēnīte–Inčukalns.

Sestdien, 14. janvārī, plkst. 19.00
Vecā Jaunā gada KARNEVĀLS „MANAS BĒRNĪBAS 

SALA”
Ierašanās maskās – gatavojamies!
Spēlēs „Vēju muzikanti”.
Biļetes cena: 5,00 eiro.
Inčukalna tautas namā aicinām apmeklēt izstādi 

„DĀMU PARADĪZE” līdz 18. janvārim.
Māksliniekiem lūgums pieteikt dalību mākslas izstā-

dei „CEĻOJUMS” līdz 15. janvārim tautas namā pie In-
gas Freimanes. Izstādes atklāšana piektdien, 20. janvārī, 
plkst. 16.00.

Inčukalnā
Svētdien, 11. decembrī 
Ziemassvētku GADATIRGUS Inčukalna tirgus lauku-

mā.

Vangažu kultūras namā 
Sestdien, 10. decembrī, plkst. 17.00 
CIRKS „KARABAS” 
Iluzionista Gabriela Gota maģiskais šovs. Biļetes varēs 

iegādāties divas stundas pirms izrādes vai rezervējot pa 
tālruni: 26862740.

Piektdien, 16. decembrī, 
Vangažu kultūras namā laipni aicinām lielus un mazus 

apmeklēt „SVĒTĀ MIKOLAJA SVĒTKUS”
• plkst. 17.00 meistardarbnīcas – ukraiņu tradicionālie 

izšuvumi, rotu gatavošana, tautasdziesmas un rotaļas, 
nacionālā dvieļa izšūšana;

• plkst. 18.00 Ziemassvētku izrāde „VERTEPS”. Pieda-
lās Doļinskas dramatiskais teātris (Ukraina).
Svētdien, 18. decembrī, plkst. 16.00 
Ziemassvētku koncertuzvedums „ZVAIGZNĪTES 

STĀSTS”
Piedalās bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”, tautas 

deju kolektīvs „Pīlādzītis”, estrādes deju grupa „Ciprese”, 
teātra studija „Pigoriņi”.

Piektdien, 23. decembrī, plkst. 19.00 
Vangažu baptistu draudzes Ziemassvētku izrāde „LAI-

KA PULKSTENIS”
Pirmdien, 26. decembrī, plkst. 15.00 un 17.00 

„BĒRNU EGLES” Vangažu kultūras namā 
Inčukalna novada pašvaldība aicina novadā deklarētos 

bērnus, līdz 6 gadiem ieskaitot /ar ielūgumiem/, kopā ar 
vecākiem uz EGLĪTI un pasaku „BALTĀ LĀČA ZIEMAS-
SVĒTKI”.

Sestdien, 31. decembrī, plkst. 24.00
JAUNGADA NAKTS DISKOTĒKA Vangažu kultūras 

namā.
Biļetes cena: 5,00 eiro. 

Inčukalna novada  
Sociālais dienests sveic 
skaistajās jubilejās –  
75, 80, 85, 90…

Vēl gadi būs bagāti,
Vēl skaisti būs gadi, 
Būs pērkonu vasaras,
Ziemā snigs sniegs, 
Jo cilvēks ir tas, 
Kas šo skaistumu rada,
Un bagāts ir tas, 
Kas spēj to citiem sniegt! 

Sirsnīgi sveicam arī pārējos 
novadniekus, kuri 
dzimuši šajā mē-
nesī! Lai dzīves-
prieks un visu sap-
ņu piepildījums!

Jaunākās grāmatas –  
Inčukalna bibliotēkā.  
Nāc un atrodi savējo!

Laiks skrien vēja spārniem – nu jau tu-
vojas Ziemassvētki. Šajā tumšajā laikā ie-
sakām palasīt kādu interesantu grāmatu, 
ko piedāvā bagātais bibliotēkas literatūras 
krājums. 

Lasītāju iemīlētās rakstnieces Sāras Lar-
kas „Tūkstoš avotu sala” ir aizraujošs stāsts 
par mīlestību, par Jamaikas vēsturi un da-
žādu Āfrikas cilšu ticējumiem un dzīvesveidu, 
bet R.Flanagana „Šaurais ceļš uz dziļajiem 
ziemeļiem” ir vienlaikus gan skaists mīlas 
stāsts, gan vēstījums par austrāliešu ka-
ragūstekņiem, kuriem izdevies izdzīvot pēc 
Birmas Nāves dzelzceļa būves. P.Hīlsmanes 
romāns „Kamenes sirdī” vēsta par kādu jau-
nu sievieti, kuras dzīve apmet kūleni, kad 
kāzu dienā līgavainis pasaka, ka mīl citu… 
Divi autori – E.Evarts un J.Pavlovičs –, ap-
skatot un pētot sarežģītos laikus mūsu 
valsts vēsturē no 1941. līdz 1945. gadam, ir 
uzrakstījuši pētījumu „Ikdienas dzīve Latvijā 
nacistiskās Vācijas okupācijas laikā”. Daces 
Judinas grāmatā „Septiņi vakari” jaunieši 
piedzīvo biedējoši reālas atklāsmes par to, 
kas divsimt gados ir noticis ar māju un tās 
saimniekiem. 

Jauniešus noteikti iepriecinās P.Brauna 
„Sarkanās sacelšanās” 3. grāmata „Rīta 
zvaigzne” un H.Blekas un K.Klēras „Ma-
ģistrijas” otrā grāmata „Vara bruņu cimds”. 
Pašus mazākos mēs iepriecināsim ar grā-
matām „Kāpēc zābaki nelido?” (eksperimen-
ti, izmēģinājumi, fakti un rēbusi), „Minces 
Ziemassvētki”, „Ziemassvētku brīnumi”, 
J.Zvirgzdiņa „Mazās bites lielais ceļojums”, 
K.Greja „Deizija un nedienas zoodārzā”, 
I.Zīgnera „Mazais pūķis Kokosrieksts iet uz 
skolu” un daudzām citām. Darboties uz vie-
tas bibliotēkā bērni varēs, izmantojot pasa-
ku pužļu grāmatu. 

Lasiet, priecājieties, smaidiet, mīliet! Mēs 
esam iemācījušies izdzīvot, nevis dzīvot. 
Mums ir apgrūtinoši pāriet pāri ielai, lai 
satiktu kaimiņu, mūsu saskarsme ir arvien 
retāka, mēs vairs nemākam smaidīt, mēs 
neatrodam laiku saviem mīļajiem, mēs 
aizmirstam pateikt saviem vistuvākajiem, 
ka mēs viņus mīlam… Atvēlēsim laiku mī-
lestībai, atvēlēsim laiku sarunām, atvēlēsim 
laiku pārdomām un grāmatām!

Vija Onskule, Inčukalna bibliotēkas  
vadītāja, Marija Aleksejeva, bibliotekāre 

VESELĪBAS PĀRBAUDES
Osteoporozes pārbaude (lūdzam iepriekš pierak-

stīties dienas centrā „Sarma” vai zvanot pa tālruni 
67977102)

14. decembrī plkst. 10.00–15.00 dienas centrā „Sarma” 
notiks osteoporozes pārbaude. 

Izmanto iespēju pārbaudīties bez maksas!
Osteoporoze… tā ir mūsdienu klusējošā epidēmija. Šī 

saslimšana nemanāmi mazina kaulu blīvumu, tie kļūst 
trausli un pieaug lūzumu risks. Būtiski samazinās arī kus-
tību spējas un dzīves kvalitāte. Osteoporozes biežākās 
izpausmes: muguras sāpes, kustību ierobežojumi, augu-
ma saīsināšanās un saliekta stāja.

Pasākuma laikā apmeklētāji netiek ārstēti, bet tiek 
sniegta rekomendatīva rakstura informācija. Ja tiek 
konstatēti cilvēka veselības riska faktori, rekomendē-
jam vērsties pie ģimenes ārsta vai speciālista. Vēlamies 
atgādināt, ka veselības saglabāšanā un uzlabošanā liela 
nozīme ir regulāriem un savlaicīgiem profilaktiskiem pa-
sākumiem.

Sievietēm lūgums nevilkt zeķbikses. Mērījums tiks veikts 
kailā pēdā.

Izmeklējumam nepieciešams zināt savu pašreizējo au-
gumu un svaru.

Mobilā diagnostika – mamogrāfija, rentgens,  
D vitamīna noteikšana (lūdzam iepriekš pierakstīties, 
zvanot pa tālruni 25431313).

12. decembrī plkst. 10.00–17.00 Inčukalnā, Miera ielā 2 
(pie doktorāta), notiks pārbaudes.

Mamogrāfija:
• ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstuli – 

bez maksas;
• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 2,85 eiro;
• bez nosūtījuma – 20,00 eiro.

Rentgens (plaušām, locītavām u.c.):
• 1 projekcija 6,50 eiro (ģimenes ārsta nosūtījums nav 

nepieciešams).
D vitamīna noteikšana: 4,50 eiro.
Pakalpojumu nodrošina MFD Veselības grupa. Ārstnie-

cības iestādes reģistrācijas kods 0100-64111. 

Inčukalna novada 
Sociālais dienests 
aicina darbā  
sociālās palīdzības 
organizatoru

Galvenie darba pienākumi:
• apkalpot klientus atbilstoši so-

ciālās palīdzības organizatora 
amata pienākumiem;

• novērtēt klientu sociālo un ma-
teriālo situāciju;

• noteikt nepieciešamo sociālās 
palīdzības veidu un apjomu;

• informēt klientus par viņu tiesī-
bām uz sociālo palīdzību.
Prasības pretendentam:

• pirmā vai otrā līmeņa profesio-
nālā augstākā izglītība sociālās 
palīdzības organizēšanā vai so-
ciālajā darbā;

• pieredze darbā pašvaldībā tiks 
uzskatīta par priekšrocību;

• zināšanas sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības institūciju 
darbības tiesiskajā regulējumā 
Latvijā;

• lieliskas komunikācijas prasmes;
• teicamas latviešu valodas zinā-

šanas, krievu valoda – sarunva-
lodas līmenī;

• teicamas iemaņas darbā ar dato-
ru („Microsoft Office”, datubāzes, 
interneta pārlūkprogrammas);

• prasmes strādāt komandā;
• prasmes strādāt intensīvi un 

patstāvīgi organizēt savu darbu.
Darba laiks: paredzēts pilns 

darba laiks, 40 stundas nedēļā. 
Darba vieta: Vangažu pārvalde 
(Meža iela 1, Vangaži).

CV un motivācijas vēstuli lūdzam 
sūtīt līdz 2016. gada 15. decem-
brim uz e-pasta adresi: zinagof-
mane@inbox.lv vai iesniegt Inču-
kalna novada domes kancelejā ar 
norādi „Sociālā dienesta vadītājai 
Z.Gofmanei”.

PASĀKUMI DECEMBRĪ UN JANVĀRĪ

Vangažu ev.lut. draudze sveic 
novada ļaudis Ziemassvētkos 
un novēl svētīgu Adventes 
laiku, gaidot Kristus  
piedzimšanas svētkus 

„Es, Gaisma, esmu nācis pasaulē, lai 
neviens, kas Man tic, nepaliktu tum-
sā.”/Jāņ. 12:46) 

un aicina uz svētku dievkalpoju-
miem:
• 2. Adventē, 4. decembrī, plkst. 14.00;
• 3. Adventē, 11. decembrī, plkst. 

14.00;
• 4. Adventē, 18. decembrī, plkst. 

14.00 – draudze un Svētdienas 
skola aicina ģimenes ar bērniem uz 
svētbrīdi pie Eglītes, kur varēs no-
skatīties bērnu sagatavotu Ziemas-
svētku stāstu.  Tam sekos dāvanas 
un sadraudzība. 
Uz baznīcu varēs nokļūt ar tran-

sportu plkst. 13.10 pa maršrutu: Inču-
kalns–Gauja –Vangaži–Baznīca.

Ziemassvētku svētvakara diev-
kalpojums sestdien, 24. decembrī, 
plkst. 16.00, no plkst. 15.30 Ziemas-
svētku dziesmu dziedājumi.

Uz dievkalpojumu var nokļūt ar 
transportu plkst. 15.00 pa maršrutu: 
Inčukalns–Gauja–Vangaži–Baznīca. 




