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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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Lai Ziemassvētku laiks sniedz gaišām domām piepildītus  
brīžus, bet Jaunais 2016. gads paver jaunas iespēju durvis un 

piepilda visu ieplānoto! 

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!
Inčukalna novada domes vārdā

priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko
13. un 14. novembrī košās krā-

sās iemirdzējās ne tikai Rīga, bet 
arī Inčukalns. Tā kā šogad aizsāktā 
tradīcija guva plašu rezonansi un 
pozitīvas atsauksmes, jācer, ka nā-
kamgad iemirdzēsies arī citas vie-
tas mūsu novadā.

Vairākus gadus arī mēs, Inčukalna 
un citi Pierīgas ciematu iedzīvotā-
ji, novembra Valsts svētku dienās 
labprāt devāmies uz galvaspilsētu 
skatīties dažādi izgaismotos objek-
tus, stundām staigājām pa Rīgas ie-

lām, nepaspēdami visu apskatīt vie-
nā dienā. Katrai starošanai bija savs 
stāsts, katrai vietai savs „lieldraugs”, 
atbalstītāji un izpildītāji, visiem ob-
jektiem kopīgi izgatavota karte ar 
ieteicamajiem maršrutiem un laikiem. 
Viss vienmēr ir bijis lieliski, bet, kā 
teica Inčukalna pamatskolas direk-
tors Kaspars Kiris, „Staro Inčukalns” 
pasākuma koordinators un viens no 
ierosinātājiem: „Rīgas stariem vien-
reiz bija jāizlaužas uz āru.” Un tā nu 
tie sasniedza arī Inčukalnu.

Rīgas starošanas iedvesmots, 
šogad 13. un 14. novembra vakarā 
staroja arī mūsu nelielais ciemats. 
Šogad tika izveidotas četras staro-
šanas vietas – Inčukalna pamatsko-
la, Inčukalna parka estrāde, veikala 

„AIBE” sānu siena, vecā pasta ēka. 
Kopā ar Kasparu Kiri starošanas pa-
sākumus plānot palīdzēja Inčukalna 
tautas nama vadītāja Inga Freimane, 
pašvaldības ēku un teritorijas ap-
saimniekošanas daļas vadītājs Arnis 

Uzuliņš un izpilddirektors Oskars Kal-
niņš. 

Jau septembra sākumā projektā 
iesaistītie sāka risināt domas par 
tehniskajām iespējām, elektrības pie-
slēguma vietām, atbalsta komandu. 
Idejas par starošanas saturu un izpil-
dījumu veidojās pakāpeniski un apau-
ga ar detaļām, kuras gatavas ieraudzī-
jām tikai pirmajā starošanas vakarā.

Arī Inčukalna centram tika izveido-
ta objektu karte, lai gan starošanas 
vietas bija izvietotas netālu cita no 
citas. Pie vecās pasta ēkas – „Putnu 

mājā” – saimniekoja tautas nama ļau-
dis ar tik ļoti nepieciešamajiem palī-
giem – tehniskajiem cilvēkiem. Abus 
vakarus „Putnu mājai” un pasta ēkai 
gaismu un stāstu uzturēja Rihards 
Keišs, Andrejs Asītis un Arnis Miķel-
sons. Pasakas lasīja un ēnu teātri 
spēlēja līnijdejotāju skolotāja Kitija 
Vāvere ar saviem skolēniem. Kokos 
dziedāja putni, bet uz vecās ēkas reizē 
ar mūziku mainījās fantastiski raksti. 
Nākamajā objektā „Kaleidoskopā” pie 
veikala „AIBE” apmeklētāji bildēs re-
dzēja biedrības „Inčukalna izaugsmei” 
paveiktos darbus – mākslas plenērus, 
Lieldienu aktivitātes bērniem, Māmi-
ņas dienu un citus pasākumus. Inču-
kalna parka estrādē, kur atradās tre-
šais objekts „Inčukalna gaismas”, tika 
rādīti videoklipi. Ne tikai profesionāļu 
uzņemtie, bet arī īpaši šīm pasāku-
mam gatavotie, jo jau oktobra sākumā 
Inčukalna pamatskolas skolēniem tika 
dots uzdevums – nofilmēt pusotru mi-
nūti garus videoklipus par Inčukalnu 

ar nosaukumu „Mans Inčukalna no-
vads”. Filmēšanu un montēšanu veica 
paši skolēni – no 5. līdz 9. klasei. Tika 
izveidoti septiņi videoklipi, kurus tad 
arī varēja vērot brīvdabas estrādē. Par 
tehniku parkā rūpējās Arnis Uzuliņš, 
bet par iespēju apmeklētājiem dzert 
garšīgu, karstu tēju – Inčukalna pa-
matskolas skolas padomes pārstāves 
Jolanta Millere Līvmane, Signe Millere, 
Jānis Liepiņš ar palīgiem. Pirmajā va-
karā tika izdzerts 51 litrs tējas no 100 
ml krūzītēm! Tas nozīmē, ka apmeklē-
tāju bija vismaz 400, un tiešām tā arī 
izskatījās. Noskaņojums skatītājiem 
bija tikpat svinīgs kā jebkurā galvas-
pilsētas svētku reizē – ļaudis izman-
toja skaisto, silto novembra vakaru, 
lai kopā ar bērniem priecātos par gais-
mām un mūziku. Pēdējais un lielākais 
objekts „Vakara pasaka” – Inčukalna 
pamatskola – mirkšķināja tautai ar 
daudzkrāsainām logu acīm, bet pirmā 
stāva logos varēja redzēt, kas tad no-
tiek skolā pa nakti – strādā un vingro 
rūķi, guļ un staipās Inčukalna melnais 
kaķis un valša ritmos dejo peles. Šo 

ēnu teātri filmējām iepriekš, tika ie-
guldīts liels darbs, un rezultāts mūs 
visus ļoti priecēja, to gribējās vērot vēl 
un vēl. Darba gaitā katram no mums 
radās daudz jaunu ideju iespējamam 
nākamā gada gaismas un starošanas 
pasākumam.

Visu realizēt bija iespējams, tikai 
pateicoties projekta „motoram” – pa-
matskolas direktoram Kasparam Kirim, 
gaismu un skaņu „galvenajam opera-
toram”, skolas saimniekam Armandam 
Pētersonam, pasākuma „lieldrau-
gam” – Inčukalna novada domei – un 

jau minētajiem daudzajiem atbalstī-
tājiem un entuziastiem. Ar salīdzinoši 
maziem finansiāliem ieguldījumiem arī 
var panākt lieliskus rezultātus – prieks 
un gaisma novembrī ir īpaši veselīgi!

Jāpiebilst, ka arī televīzijas ļaudis 
apmeklēja Inčukalnu un tika izveidoti 
divi sižeti par mūsu kopīgo projektu. 
Abus iespējams apskatīt mājas lapā 
www.incukalns.lv.

Zinta Nolberga,  
viena no daudzajiem projekta  

domubiedriem 

Šogad staroja arī 
Inčukalns

INFORMATĪVS IZDEVUMS

Viskošāk iemirdzējās Inčukalna pamatskola, kas pasākumam bija gatavojusies īpa-
ši cītīgi. Šim nolūkam speciāli pat tika filmēti dažādi kustīgi kadri, kas vēlāk tika 
samontēti ēnu teātrim. Rezultāts bija ļoti interesants – logos ēnojās dažādi kustīgi 
tēli, radot iespaidu, ka naktī skolā notiek tikpat spraiga dzīve kā dienā. 

Vecā pasta ēka šajā pasākumā noteikti nejutās veca, jo uz ēkas sienas norisinājās daudz un dažādi kustīgi, krāsaini, telpiski un 
visādi citādi interesanti notikumi. Viens no interesantākajiem – pasaku attēlojumi ēnu veidā. Jāatzīst – šis ir viens no kreatīvā-
kajiem veidiem, kā iepazīt pasakas. 
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Inčukalna estrāde.
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• Рассмотрено заявление Школы музыки и искусства 
о присуждении денежных призов за достижения в 
области образования и культуры 5 воспитанникам. 
Согласно Положению «О порядке присуждения де-
нежных призов за выдающиеся достижения в обла-
сти образования и культуры и размере денежных 
призов», принято решение присудить денежный 
приз одному воспитаннику.

• Внести изменения в решение № 22-36§ Думы Инчу-
калнского края от 17 декабря 2014 года «Утвержде-
ние цен платных услуг Дневных центров Инчукал-
нского края» и дополнить приложение к решению 
«Цены платных услуг Дневных центров Инчукал-
нского края» пунктом 3 в следующей редакции:

• Рассмотрено заявление футбольной команды ве-
теранов Инчукалнского края с просьбой о финан-
совой поддержке для команды. Принято решение 
предоставить футбольной команде финансовую 
поддержку в размере EUR 250,00 для покрытия 
расходов, связанных с участием в Видземском от-
крытом зимнем чемпионате лиги ветеранов по фут-
болу в помещении.

• Осуществить отчуждение недвижимого имущест-
ва по адресу: улица Миера, 18, Инчукалнс, Инчу-
калнский край, организовав аукцион по продаже 
имущества. Утвердить начальную условную цену 
аукциона недвижимого имущества по адресу: ули-
ца Миера, 18, Инчукалнс, Инчукалнский край, в 
размере EUR 9675,53. Утвердить правила аукциона 
«Правила аукциона недвижимого имущества Думы 
Инчукалнского края по адресу: улица Миера, 18, 
Инчукалнс, Инчукалнский край». Поручить Комис-
сии аукциона осуществить процедуру отчуждения 
недвижимого имущества в порядке, установлен-
ном законом.

• Рассмотрено заявление Лиене Озолини с просьбой 
о сдаче в аренду спортивного зала Вангажской 
средней школы для проведения тренировок «зум-
ба» по субботам с 11.15 до 12.15. Принято решение 
заключить с Лиене Озолиней договор об аренде 
зала с 1 ноября 2015 года по 30 июня 2016 года. 
Плата за аренду помещений установлена в размере 
EUR 2,85 +НДС за один час.

• Внести изменения в решение Думы от 21.10.2015: 
Изменения в пункт 2.1.13. договора с Л. В. Межс. 
Изложить данный пункт в следующей редакции: 
Пункт 2.1.13. Объект является культурно-исто-
рическим объектом муниципального значения 
и находится в охраняемой зоне археологического 
памятника государственного значения «Инчукал-
нская Чертова пещера – культовое место». На 
охраняемой территории памятников культуры 
разрешено осуществление деятельности, ока-
зывающей влияние на культурно-историческую 
среду (например: строительство, искусственное 
преобразование рельефа земли, лесохозяйствен-
ная деятельность, извлечение из недр земли или 
воды таких предметов, которые могут обладать 
исторической, научной, художественной либо 
иной культурной ценностью) только с разреше-
ния Инспекции по охране государственных памят-
ников культуры. Все строительные работы в 
отношении объекта – Инчукалнского охотни-
чьего замка – могут осуществляться исключи-
тельно по предварительному согласованию с 
Думой Инчукалнского края.

• Утвердить уточненную редакцию Обязательных 
Правил № 10/2015 Думы Инчукалнского края от 21 
октября 2015 года «О поправках к Обязательным 
Правилам № 1/2015 Думы Инчукалнского края от 
18 февраля 2015 года «Социальная помощь в Инчу-
калнском крае»».

И др. 

NOVADA VĒSTIS

VAKANCESSAISTOŠIE NOTEIKUMI
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“NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, tālr. 20271787. 
Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests 
SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””. E-pasts: novada.
vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” inter-
netā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas pre-
cizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, 
sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja 
viedokli.

Inčukalna novada domes 
svarīgākie lēmumi novembrī
• Izskatīts Mūzikas un mākslas skolas iesniegums par 

naudas balvu piešķiršanu par sasniegumiem izglītībā un 
kultūrā 5 audzēkņiem. Saskaņā ar Nolikumu „Par kārtī-
bu, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasnie-
gumiem izglītībā un kultūrā un naudas balvu apmēru”, 
nolemts piešķirt naudas balvu vienam audzēknim. 

• Veikt izmaiņas 2014. gada 17. decembra Inčukalna nova-
da domes lēmumā Nr.22-36.§. „Inčukalna novada Dienas 
centru maksas pakalpojumu cenu apstiprināšana” un 
papildināt lēmuma pielikumu „Inčukalna novada Dienas 
centru maksas pakalpojumu cenas” ar 3. punktu šādā 
redakcijā:

• Izskatīts Inčukalna novada veterānu futbola koman-
das iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt komandu. 
Nolemts piešķirt futbola komandai finansiālu atbalstu 
EUR 250,00 apmērā dalības maksas segšanai Vidze-
mes atklātajā veterānu līgas ziemas čempionātā telpu 
futbolā.

• Atsavināt nekustamo īpašumu Miera ielā 18, Inčukal-
nā, Inčukalna novadā, organizējot īpašuma pārdošanu 
izsolē. Apstiprināt nekustamā īpašuma Miera ielā 18, 
Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles nosacīto sākuma 
cenu EUR 9675,53. Apstiprināt izsoles noteikumus „In-
čukalna novada domes nekustamā īpašuma Miera ielā 
18, Inčukalnā, izsoles noteikumi”. Uzdot Izsoles komisi-
jai veikt nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūru 
likumā noteiktā kārtībā.

• Izskatīts Lienas Ozoliņas iesniegums ar lūgumu izno-
māt Vangažu vidusskolas sporta zāli zumbas treniņiem 
sestdienās no plkst. 11.15. līdz 12.15. Nolemts slēgt ar 
Lienu Ozoliņu līgumu par zāles nomu no 2015. gada 1. 
novembra līdz 2016. gada 30. jūnijam. Maksa par telpu 
nomu tiek noteikta EUR 2,85 + PVN apmērā par vienu 
stundu.

• Veikt izmaiņas 21.10.2015. gada domes lēmumā: Izmai-
ņas līguma ar „L.V.Mežs” punktā 2.1.13. Izteikt šo pun-
ktu sekojošā redakcijā: 
Punkts 2.1.13. Objekts ir Pašvaldības nozīmes kultūr-
vēsturisks objekts un atrodas Valsts nozīmes arheolo-
ģijas pieminekļa „Inčukalna Velna ala – kulta vieta” aiz-
sardzības zonā. Kultūras pieminekļu aizsardzības zonā 
darbības, kas ietekmē kultūrvēsturisko vidi (piemēram: 
būvniecība, zemes reljefa mākslīga pārveidošana, mež-
saimnieciskā darbība, tādu priekšmetu izcelšana no ze-
mes vai ūdens, kuriem varētu būt vēsturiska, zinātniska, 
mākslinieciska vai citāda kultūras vērtība), drīkst veikt 
tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspek-
cijas atļauju. Visi būvniecības darbi ar objektu Inču-
kalna medību pils ir veicami, tikai un vienīgi iepriekš 
tos saskaņojot ar Inčukalna novada domi.

• Apstiprināt 2015. gada 21. oktobra Inčukalna novada 
domes saistošo noteikumu Nr.10/2015 „Par grozīju-
miem 2015. gada 18. februāra Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība 
Inčukalna novadā”” precizēto redakciju.
U.c. 

3. Printēšana/kopēšana: Vienība EUR
A4 formāts melnbalts lapa 0,15

A4 formāts melnbalts no abām 
pusēm

lapa 0,30

A4 formāts krāsains lapa 0,80
A3 formāts melnbalts lapa 0,40
A3 formāts melnbalts no abām 
pusēm

lapa 0,55

Наиболее важные 
решения, принятые Думой 
Инчукалнского края в ноябре

Inčukalna novada dome izsludina pie-
teikšanos uz fIlIālbIblIoTēkas bIblIo-
TEkāRa/Es amaTU (uz nenoteiktu laiku)
Pienākumi:
• lietotāju apkalpošana automatizētajā 

bibliotēku informācijas sistēmā „Alise”;
• nodrošināt lietotājus ar iespieddarbu 

krājumu un elektroniskajiem resursiem;
• sniegt nepieciešamo informāciju un in-

formācijas pakalpojumus lietotājiem;
• apmācīt lietotājus bibliotēkas pakalpo-

jumu izmantošanā;
• bibliotēkas krājuma sistematizēšana un 

kārtošana.
Prasības:
• vēlama darba pieredze bibliotēkā – vis-

maz 2 gadi;
• darba pieredze ar bibliotēku informāci-

jas sistēmu „Alise” (tiks uzskatīta par 
priekšrocību);

• augstākā izglītība bibliotēkzinātnē un 
informācijā;

• teicamas latviešu valodas, labas krievu 
valodas zināšanas;

• labas datorprasmes (Word, Excel, 
PowerPoint, BIS ALISE, internets);

• labas komunikācijas prasmes, spēja 
sadarboties, apzinīga un pozitīva attiek-
sme pret veicamajiem pienākumiem.
Novērtēsim:

• rekomendācijas vēstuli no iepriekšējā 
darba devēja.
Darba vieta: Inčukalna novada bibliotē-

kas filiālbibliotēka „Vangažu pilsētas bib-
liotēka”, Meža iela 1, Vangaži, LV-2136.

Motivācijas vēstuli un CV pretenden-
tiem/ēm sūtīt elektroniski uz domes e-pas-
tu: dome@incukalns.lv, līdz 2015. gada 
13. decembrim ieskaitot.

Papildu informācija pa tālr. 67977278 

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu 
zemei un dzīvojamo māju 
palīgēkām Inčukalna 
novadā 
Nr.9/2015 (protokols Nr. 16-12.§.)
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2015. 
gada 21. oktobra Inčukalna novada domes 
lēmumu Nr.17-23.§.

Izdoti saskaņā ar: likuma „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli”1. panta otrās daļas 

9.1 punktu, 3. panta pirmo daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 

kādā Inčukalna novada administratīva-
jā teritorijā tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklis zemei un dzīvojamo 
māju palīgēkām, ja palīgēkas platība 
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

2. Noteikumu mērķis ir: 
2.1. samazināt nekustamā īpašuma no-

dokli zemei Inčukalna novadā dekla-
rētām personām un reģistrētajiem 
uzņēmumiem;

2.2. ievērot nodokļu prognozējamības 
un stabilitātes principus attiecībā uz 
nekustamā īpašuma nodokli zemei un 
ēkām.

3. Inčukalna novadā deklarētajām fiziskām 
personām un reģistrētajiem uzņēmu-
miem noteikt nekustamā īpašuma no-
dokļa likmi zemei 1% apmērā, pārējām 
fiziskām un juridiskām personām – 1,5% 
apmērā (informācija tiek fiksēta pēc stā-
vokļa uz gada sākumu). 

4. Nepiemērot nekustamā īpašuma nodokli 
dzīvojamo māju palīgēkām, ja palīgēkas 
platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas informa-
tīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.

6.  Saistošie noteikumi publicējami pašval-
dības mājas lapā www.incukalns.lv, kā 
arī tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldī-
bas domē un Vangažu pilsētas pārvaldē.

Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs  

Inčukalna novada dome izsludina pie-
teikšanos uz TERIToRIJas PlāNoTāJa 
amatu (uz noteiktu laiku)

Prasības pretendentam:
• pirmā vai otrā līmeņa augstākā izglītība 

zemes ierīcībā, teritorijas plānošanā vai 
vides inženieru specialitātē;

• teritorijas plānošanas jautājumus regla-
mentējošo normatīvo aktu pārzināšana;

• latviešu valodas zināšanas augstākajā 
līmenī;

• pieredze darbā ar datoru (tajā skaitā MS 
Excel, Word vai analoģisku datorpro-
grammu lietotājprasmes) un interneta 
pārlūkiem;

• vēlama darba pieredze pašvaldības vai 
valsts darbā
Galvenie pienākumi:

1. Nodrošināt nacionālā un reģionālā plā-
nojuma prasību ievērošanu Inčukalna 
novada teritorijas plānojumā.

2. Nodrošināt aktuālo normatīvo dokumen-
tu prasību ievērošanu dažādu līmeņu 
teritorijas attīstības plānošanas doku-
mentu izstrādāšanā un ieviešanā.

3. Nodrošināt nepieciešamo datu ievadīša-
nu programmā TAPIS. 
Sagatavot lēmumu projektus Inčukalna 

novada domes sēdēm par:
• teritorijas plānojuma un tā grozījumu 

izstrādi;
• teritoriju lokālplānojumiem un to grozī-

jumu izstrādi (pēc IAS apstiprināšanas);
• teritoriju detālplānojumiem un to grozī-

jumu izstrādi;
• par citiem jautājumiem, kas saistīti ar 

Inčukalna novada teritorijas plānoša-
nu.
Sagatavot izziņas par zemes gabalu plā-

noto atļauto izmantošanu.
Darba vieta:
Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, 

Inčukalns, Inčukalna novads
Slodze: 0,5 slodzes
Motivācijas vēstuli un CV pretenden-

tiem sūtīt elektroniski uz domes e-pastu: 
dome@incukalns.lv, līdz 2015. gada 7. 
decembrim ieskaitot.

Papildu informācija pa tālruni: 67977278. 

Inčukalna novada zemes, 
mājokļu īpašnieku un 
nomnieku ievērībai

16.11.2015. bija nekustamā īpašuma 
nodokļa 4. ceturkšņa maksāšanas termiņš 
2015. gadam. Neatstājiet nodokļa parādus 
uz nākamo gadu. Paldies visiem tiem ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, 
kas ir laikus veikuši maksājumus.

Ja kāds nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājs nevar atrast nekustamā īpašu-
ma nodokļa paziņojumu 2015. gadam, in-
formāciju par maksājumiem varat saņemt 
mājas lapā www.epakalpojumi.lv. Ja no-
dokļa maksātāja deklarētā adrese nesakrīt 
ar faktisko dzīvesvietas adresi, tad mājas 
lapā www.epakalpojumi.lv varat pieteik-
ties saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumu elektroniski uz savu e-pasta 
adresi.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāju-
mi var tikt veikti:
1) ar bezskaidras naudas norēķiniem bankā, 

izmantojot portālu www.epakalpojumi.lv 
vai izmantojot internetbanku;

2) bankās un pasta nodaļās, līdzi ņemot 
nekustamā īpašuma nodokļa paziņoju-
mu;

3) Inčukalna domes vai Vangažu pilsētas 
pārvaldes kasēs.
Vangažu pilsētas pārvaldes un Inčukal-

na novada domes kases darba laiki:
Pirmdien 9.00–12.00, 13.00–19.00;
Trešdien 8.00–12.00, 13.00–17.00;
Ceturtdien 8.00–12.00, 13.00–18.00.

Ina Zvirbule, Inčukalna novada domes 
nodokļu inspektore 

3. Распечатка/копирование: Единица 
изм.

EUR

Формат A4, черно-белый лист 0,15

Формат A4, черно-белый, с 
обеих сторон

лист 0,30

Формат A4, цветной лист 0,80
Формат A3, черно-белый лист 0,40
Формат A3, черно-белый, с 
обеих сторон

лист 0,55
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Ļoti apsveicami, ka deputāta 
Modra Jaunupa vadītā biedrība 

„Inčukalna izaugsmei” iesaistās no-
vada dzīvē un dara labus darbus, ti-
kai ir ļoti skumji, ka blakus labajam 
ir arī daudz ne tik labā. Par dažiem 
no tiem.

Vangažu pensionāri ir sarūgtināti 
konkrēti par nepareizo informāciju 
biedrības avīzē. Vangaži nav tikai 
apdzīvota vieta, bet jau 24 gadus 
pilsēta – novadā vienīgā un 14. no-
vembrī nosvinēja savu jubileju. De-
putāta kungs varēja atbraukt gan 
uz pilsētas svētku koncertu, gan 
koncertu 26. septembrī uz Vanga-
žiem, kur visiem novada senioriem 
tika rīkots pasākums un iedalīts 
autobuss Inčukalns –Vangaži, tad 
nebūtu jāpublicē presē visādas ap-
lamības.

Runājot par senioru svētkiem – 
līdz ar novada izveidošanu 2009. 
gadā novada dome mūs informēja, 
ka Senioru diena novada pensio-
nāriem tiks rīkota Vangažos, bet 
Jaunais gads Inčukalnā. Mēs, pen-
sionāri, ar sapratni, draudzīgi to 
uzņēmām, un, tā kā uz pasākumiem 
tika iedalīts autobuss, tad visus šos 
gadus Inčukalnieši un Gaujas pen-
sionāri, arī citi, kas vēlējās, rudenī 
brauca uz Vangažiem, bet janvārī 
mēs uz Inčukalnu. To jau deputātam 
M.Jaunupam vajadzēja zināt.

Uz galdiem cienasts kā Vanga-
žos, tā Inčukalnā bija aptuveni 
vienāds, lielāko daļu dalībnieki 
nesa paši, nākot ar groziņiem. 

Par pasākumu Inčukalnā 1. ok-
tobrī mums nav zināms, arī par 
autobusu informācijas nebija, 

acīmredzot paši inčukalnieši gri-
bēja kopā pasēdēt.

Varbūt cienījamais deputā-
ta kungs ar savu atbalstu vēlas 
turpmāk abās vietās rīkot svēt-
kus senioriem gan rudenī, gan 
Jaungadā, Vangažos līdz šim 
senioriem Jaunais gads netika 
rīkots, tikai – vai novada pensio-
nārus vajadzētu dalīt un veicināt 
nesaskaņas, ko dara Jaunupa 
kungs savā avīzē? Līdz šim mēs 
esam draudzīgi svinējuši kopā un 
to arī vēlētos turpmāk, bet depu-
tātam M.Jaunupam derētu vairāk 
ieklausīties, kas notiek novadā, 
un apmeklēt novada pasākumus 
arī Vangažos. 

Inta Tetere, Vangažu Pensionāru 
biedrības priekšsēdētāja 

Ir tikai gadu mija, bet pārsteidzo-
ši arvien biežāk var dzirdēt (teiksim 
tā) „sirēnu dziesmas”, laikam jau 
būsim „iepeldējuši” priekšvēlēšanu 
aktivitāšu laikā. Bišķiņ gan varbūt 
par agru, bet par agru laikam nav 
par vēlu? Nolēmu pakomentēt dažu 
labu „dziesmu”, jo tik bieži atskan, 
ka novada domes pozīcijas deputāti 
nedomājot par novada attīstību, bet 
citi gan esot tie labākie (daži gan jau 
iepriekš arī bija domē). Tādas savda-
bīgas „sirēnu dziesmiņas”. Uzskatu, 
ka tā dalīt domi var tikai tie, kas ļoti 
stipri vēl joprojām pārdzīvo, ka neti-
ka galda galā, un apzināti darbojas 
tikai savās interesēs.

 Piemēram, skan „dziesmiņa” – lai 
novads uzplauktu, novada vadība 
maz dara, lai saliedētu novada ie-
dzīvotājus, nerīkojot kopīgus pasā-
kumus. Skaista doma – saliedēt ie-
dzīvotājus. Sirds atplaukst no tādas 

„dziesmas”. Bet, ja aizbāž ausis, kā to 
iesaka leģenda, tad skatam paveras 
balsojumi, kur tikai tāpēc, ka nav pil-
sonis, tiek balsots pret atļauju viņam 
iegādāties zemi mājas izbūvei vai 
mazdārziņam. Kaut gan dažreiz šis 
iedzīvotājs dzīvo novadā ilgāk nekā 
balsotājs. Un kas attiecas uz kopī-
giem pasākumiem, tad nez kāpēc ir 
domāts, ka tie jāorganizē Inčukalnā, 
bet vispār jau Vangažos dzīvo vairāk 
nekā puse novada iedzīvotāju un 

Gauja vispār ir aizmirsta. Cik tran-
sporta būtu nepieciešams, lai aizves-
tu iedzīvotājus uz kopējo pasākumu 
Inčukalnā?

Dzirdu „dziesmiņu” – Inčukalnā 
senioriem bija atvēlēts stipri trūcī-
gāks galds, nekā tas bija Vangažos, 
dome vainīga. Aizbāzīsim austiņas 
un – faktiski par pasākumiem atbild 
kultūras iestādes vadība, jo es neat-
ceros, ka dome, apspriežot budžetu, 
būtu balsojusi atsevišķi par to, cik 
un kādiem pasākumiem tērēt atvēlē-
tos līdzekļus. Bet, ja pasākuma rīko-
tājs novada pasākumus sāk pārvērst 
par vienas biedrības reklāmu vai, 
kā šajā gadījumā, veikt apzinātas 
(manā skatījumā) darbības, lai izska-
tītos, ka domē ir dažāda attieksme 
pret iedzīvotājiem, tad domāju – ir 
laiks izvērtēt šī vadītāja atbilstību 
ieņemamajai vietai. Bet, kas attiecas 
uz līdzekļu trūkumu, tad, „dziedot” 
par līdzekļu trūkumu, daži balso pret 
parādu piedziņu vai vispār pieprasa 
ieguldīt līdzekļus privāto karjeru iz-
veidē.

Atkal dzirdam – domes lēmumi 
nav vērsti uz novada attīstību. Pro-
tams, izmantot iespēju un, piesaistot 
fondu finansējumu, sakārtot Gaujas 
katlumāju un uzcelt jaunu Inčukal-
nā – tā nav novada attīstība „sirēnu 
dziesmās”. Tās ilgi un daudz „dziedā-
ja”, ka vajagot pieslēgties privātajam. 
Tas nekas, ka par pusmiljonu būtu jā-
uzceļ trase un garantiju par siltuma 
tarifu nedeva neviens.

Jau vairākus gadus skan „dzies-
ma”, ka iedzīvotāji nevarēs samaksāt 
par siltumu tik, cik tas maksā. Nez 
kā Vangažos un Gaujā iedzīvotāji to 
dara? Faktiski divas mājas apzināti 
izmanto daža laba saistību ar mājā 
dzīvojošo konsultatīvās padomes 
atbalstītāju. Gribētu gan atzīmēt, ka 
to, ko nesamaksā šīs mājas, apmak-
sā pārējie centralizētā siltuma saņē-
mēji Inčukalnā. Kā arī ir jāatgādina, 

ka citai mājai Inčukalnā savulaik 
tarifu pacēla pat divreiz, jo poli-
tiski tā bija parēķinājuši patiesās 
siltuma izmaksas. Pat viena Inču-
kalna ietvaros jau tiek dalīti cilvē-
ki savējos un citos. Un vēl „dzied” 
par novada saliedētību.

Vēl skaista „dziesma” – Inčukal-
na medību pils nomniekam rūp no-
vada nākotne un kultūrvēsturiskā 
rītdiena. Cik skaisti, es arī nebiju 
paspējis aizbāzt ausis. Bet faktiski 
tika pieliktas, domāju, ne mazas 
pūles, lai konstatētu kārtējo Inču-
kalna domes darbinieku neizdarību, 
ka jau 20. gadu tie nevarēja līdz 
galam sakārtot nepieciešamos 
dokumentus par šo visur reklamē-
to pili. Rezultātā tika pieprasīts 
atcelt šim objektam kultūrvēstu-
risko statusu. Par tāda lēmuma 
sekām nav daudz ko komentēt, 
tas dotu būvniekam visas tiesības 
pārvērst to pēc sava ieskata, kaut 
vai desu cehā. Bet kas notiek no-
vadā ar būvniecību, kur daudzus 
objektus būvēja (oficiāli) zemnieku 
saimniecība, arī nevajag komentēt.

Neraugoties uz tik bieži ska-
nošajām „dziesmām”, tomēr uz-
skatu, ka novads attīstās. Un visi 
centieni sadalīt sabiedrību ir lemti 
neveiksmei, jo princips „skaldi un 
valdi” jau sen nav modē. Protams, 
vēsturiski ir izveidojušās lielas 
plaisas un arī „lielās sirēnas” brī-
žiem tikai saldi dzied, bet arvien 
vairāk cilvēku kļūst imūni pret šīm 

„dziesmām”.
Gadu mijā vēlu visiem laikus 

atpazīt „sirēnu dziesmiņas”. Lai 
visiem nākamais gads būtu labāks 
nekā iepriekšējais, vismaz vietējā 
līmenī. Cerēsim, ka globālā kuģa 
stūrētāji arī paspēs laikus izvairī-
ties no zemūdens klintīm.

Igors Purmalis,  
Inčukalna novada domes deputāts 

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais 
īpašums Miera ielā 18, Inčukalnā, kas sastāv no zemes gabala 0,1201 ha platībā ar kadastra Nr. 8064 006 0499, 
dzīvojamās mājas ar kadastra Nr. 8064 006 0499 001, jaunbūves pamatiem ar kadastra Nr.8064 006 0499 003.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēša-
nas brīža līdz 2016. gada 29. janvārim plkst. 14.00.

Izsole notiks 2016. gada 29. janvārī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 9675,53.

Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir EUR 967,55, un dalības maksa EUR 100,- apmērā 
iemaksājami līdz 2016. gada 29. janvārim plkst. 14.00. Soļa apmērs – EUR 483,78. Pirkuma samaksa veicama 
EUR – 30 kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
brigādei tagad arī operatīvais  
izsaukumu tālruņa numurs

Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība 26. novembrī Inčukalna cen-
trā aicināja interesentus uz jaunās, savas pirmās ugunsdzēsības automašī-
nas prezentāciju. „Kad iegādājāmies automašīnu, tā bija ļoti sliktā stāvoklī. 
Tagad droši varam apgalvot, ka tā ir kā jauna. Ir ieguldīts milzīgs darbs, un 
ir labi padarīta darba sajūta,” automašīnas prezentācijā uzsvēra biedrības 
valdes priekšsēdētājs Rihards Keišs. 

Automašīna iegādāta un saremontēta par atbalstītāju – Inčukalna no-
vada uzņēmēju – ziedojumiem. „Mums beidzot ir pašiem sava mašīna, tas 
nozīmē, ka ugunsgrēka gadījumā varēsim reaģēt operatīvi un sniegt nepie-
ciešamo palīdzību jau pirms Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
(VUGD) ierašanās. Kā zināms, ugunsgrēku gadījumos daudz izsaka pat pāris 
minūtes, tāpēc tik būtiski ir ierasties pēc iespējas ātrāk.”

svarīga ziņa arī tā, ka ar 1. decembri Inčukalna brīvprātīgo uguns-
dzēsēju brigādei ir arī savs operatīvo izsaukumu tālruņa numurs – 
27300112.

Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība dibināta 2013. gada 31. mar-
tā. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss iegūts 2014. gada 21. augustā. 
Biedrības galvenie uzdevumi ir sadarbība ar VUGD, organizēt brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju komandu darbību ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbos, 
veikt profilaktiskos un organizatoriskos pasākumus ugunsgrēku un nelai-
mes gadījumu novēršanai sabiedriskajās ēkās, ražotnēs un dzīvojamā sek-
torā, organizēt apmācības un praktisko iemaņu pilnveidošanu brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju komandām u.c. Biedrība aktīvi organizē arī dažādus izglītojo-
šus pasākumus visā novadā. Kā viens no pēdējiem minama „Drošības diena”, 
kas tika organizēta Vangažu vidusskolā un Inčukalna pamatskolā.

Jana bunkus 

SLUDINĀJUMS

VIEDOKLIS

DEPUTĀTA VIEDOKLIS

„Sirēnu dziesmiņas” ar komentāriem
jeb Pārdomas pēc kādas biedrības izdotās  
avīzes un tajā publicētās informācijasPIRMS
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„Draudzība ir zelta stīga –
Pārrausi, vairs nesasiesi.
Un, ja tomēr sasiet spēsi,
Mezglu atsiet nevarēsi.”
Novembrī latvijā jau 18. reizi 

notika Ziemeļvalstu bibliotēku ne-
dēļa. Nedēļas galvenais mērķis bija 
Ziemeļvalstu literatūras un kultūras 
iepazīšana. 

Šajā laikā bibliotēkās notiek lasīju-
mi un vienlaikus tiek iedegtas sveces. 

12. novembra vakarā Vangažu bib-
liotēkā valdīja īpaša noskaņa – lasījām 
sveču gaismā. Šī gada nedēļas tēma – 

„Draudzība ziemeļos”. Pasākumā pie-
dalījās aktīvākie bibliotēkas lasītāji. 
Bērni piedalījās diskusijā „Kas ir drau-
dzība?”, tas mums palīdzēja izprast, 

kāds cilvēks ir īstais draugs un ko no-
zīmē vārds „draugs”. Šī vārda nozīme ir 

„būt citam, otram”. Draudzība var pa-
stāvēt starp diviem vai vairākiem cil-
vēkiem, bet par draudzību to var saukt 
tikai tad, ja šie cilvēki ir atklāti viens 
pret otru, neapceļ, nemānās, neaprunā 
viens otru un starp viņiem nepastāv 
sacensības gars, jo viņi ir vienoti. Ir 

draugs, ir īsts draugs, bet kas ir labā-
kais draugs? Bērni atbildēja – labākais 
draugs ir tas, kuram tu uzticies visvai-
rāk. Tas, bez kura tev ir grūti, bez kura 
dzīvē neiztiek neviens. Par draugiem un 
draudzību var izlasīt tautasdziesmās, 
teikās un pasakās. Šogad lasījām frag-
mentus no norvēģu bērnu rakstnieces 
Marijas Parras grāmatas „Vafeļu sirds”. 
Grāmata iekaroja daudzu lasītāju sirdis. 
Tas ir brīnišķīgs stāsts, kas liks jums 
smieties un raudāt. Grāmatas perso-

nāži aizved lasītāju vienkāršajā un tajā 
pašā laikā brīnumainajā bērnu pasau-
lē. Tajā ir ļoti daudz jautru notikumu – 
ziemassvētku dziesmu atskaņošana 
pašā vasaras karstumā vai arī kāpšana 
visaugstākajā kalna virsotnē, lai palī-
dzētu draugam. Mūsu aktīvākie lasītāji 
izrādīja lielu interesi par šo tēmu un 
palīdzēja cits citam izprast tās būtību. 

Regīna Haprova,  
Vangažu pilsētas  

bibliotēkas bibliotekāre 

ar lielu koncertu Vangažu kultū-
ras namā krievu dziesmu ansamblis 

„krievu kadriļa” atzīmēja savu rado-
šo jubileju.

15 kolektīva darbības gadi – tas ir 
daudz vai maz? Maz, jo priekšā ir inte-
resants radošais ceļš ar meklējumiem 
un uzvarām. No otras puses – daudz, 
jo ir izdarītas daudzas labas lietas un 
izveidojusies sava kolektīva vēstu-
re. Mūsu kolektīva gadi ir labs skait-
lis, kas liecina par to, ka kolektīvs ir 
nostabilizējies un izturējis pārbaudi 
dzīves viļņos. Un tāpēc var tikai apbrī-
not un priecāties par kolektīva panā-
kumiem un ilggadējo darbu.

Ansamblis ir vienots kopīgs kolek-
tīvs, un tomēr katrs ansambļa dalīb-
nieks ir patstāvīga, radoša personība. 
Sakām lielu paldies visiem kolektīva 
dalībniekiem par jūsu ieguldījumu tau-
tas tradīciju atdzimšanā, tautas rado-
šā mantojuma un krievu tautas māk-
slas savdabības saglabāšanā.

Gribas teikt sevišķus pateicības 
vārdus kolektīva dibinātājai Olgai 
Smirnovai un viņas ģimenei, visu mūsu 
koncertu un festivālu vadītājai Natāli-
jai Buglovai. Neviens dziedošs kolek-
tīvs nevar iztikt bez mūziķa atbalsta. 
Mūsu muzikālā vadītāja Aļona Kolčina 
ir iemācījusi mūs dzirdēt mūziku un 
dziedāt ansamblī. Liels paldies, Aļona, 
par pacietību un darbu ar mums! Pa-
teicoties viņai, mēs sākām piedalīties 
muzikālos konkursos un skatēs ar la-
biem rezultātiem. Ansamblis pastāvīgi 
piedalās visos pilsētas pasākumos, 
daudzos dziesmu festivālos dažādās 
Latvijas vietās un arī starptautiskos 
konkursos un koncertos.

Šogad mēs piedalījāmies skatēs un 
ieguvām tiesības piedalīties Starp-
tautiskajā folkloras festivālā „Baltica 
2015”. Piedalījāmies Starptautiskajā 
krievu dziesmas un mūzikas konkursā– 
festivālā „Rīgas prjaņiks 2015”, kur 
ieguvām 2. vietu starp 57 kolektīviem 
un saņēmām prēmiju, tāpēc varējām 
doties tūrisma braucienā uz Vāciju un 
piedalīties Vācijas atkalapvienošanās 
25 gadadienas koncertā.

Jubilejas koncerts savā ziņā ir pār-
skats par mūsu kolektīva radošo dar-
bību, sasniegumiem un uzvarām.

Mums augstākā balva ir skatītāju 
atzinība un mīlestība. Ne mazāk sva-
rīgs ir tas, kā mūsu radošo darbību 
novērtē novada vadība. Mēs esam ļoti 
pateicīgi Vangažu kultūras nama di-
rektoram A.Čamkinam par mūsu kolek-
tīva atbalstīšanu. Sevišķi patīkami, ka 
mūs jubilejā sveica Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, 
domes priekšsēdētāja vietniece izglī-
tības, kultūras un sporta jautājumos 
Ludmila Vorobjova, Vangažu pilsētas 
pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis.

Esam pateicīgi visiem cilvēkiem un 
uzņēmumiem, kuri 15 gadu laikā mums 
snieguši draudzīgu atbalstu un spon-
soru palīdzību.

Ansambļa „Krievu kadriļa” jubileja ir 
liels radošais ceļš, bet mums ir daudz 
ieceru un ideju nākotnē. Mūs gaida 
daudzi pasākumi, svētki, spilgtas uz-
stāšanās un pelnīta atzinība.

No visas sirds vēlu kolektīvam uz-
plaukumu, panākumus un jaunas rado-
šas uzvaras!

Gaļina Titarenko, kolektīva  
„Krievu kadriļa” vadītāja 

Novembris latvijā un mūsu pilsētā katru gadu tiek pa-
vadīts īpašā gaisotnē, jo šajā laikā tiek atzīmēta lāčplē-
ša diena, valsts svētki un mūsu pilsētas dzimšanas diena.

Ir svarīgi katram no mums ikdienā apzināties piederību 
savai valstij un tēvzemei. Tāpēc vislielākais prieks ir par to, 
ka svētkos un atceres dienās esam visi kopā un katrs ieliek 
savu daļiņu svētku noskaņā.

Lāčplēša dienā skola, Mūzikas skola un kultūras nams 
veidoja kopēju koncertu. Visi kopā izjutām svinīgu un emo-
cionālu noskaņu. Visiem svētku dalībniekiem pie krūtīm bija 
sarkanbaltsarkanās lentītes. Kā katru gadu pie skolas lais-
tījās svecīšu liesmiņas – gan izkārtotas mirdzošās kompozī-
cijās, gan pašu iedzīvotāju noliktās.

Vangažu pilsētas dzimšanas diena
14. novembrī mūsu pilsēta svinēja savu 24. dzimšanas 

dienu. Svinīgo koncertu atklāja sieviešu vokālais ansam blis 
„Kaprīze” (vadītāja Jana Bunkus) un estrādes deju grupa 
„Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovska) ar pilsētas svētkiem iz-
veidotu latvisku kompozīciju „Es atnācu uguntiņu”.

Koncertu turpināja Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku dalībnieki, skatē 1. pakāpi ieguvušais pirmssko-
las tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” (vadītāja I.Petrovska), 
kas dejoja deju no svētku repertuāra „Vēderiņš burkšķ” un 
I.Petrovskas horeogrāfiju „Vāverīte un vāverēns”.

Pagājušajā vasarā notika Starptautiskais folkloras festi-
vāls „Baltica 2015”. Šajā lielajā pasākumā no mūsu pilsētas, 
iegūstot labus rezultātus, piedalījās krievu vokālais an-
samblis „Krievu kadriļa” (vadītāja Gaļina Titarenko, koncert-
meistare Aļona Kolčina), ukraiņu vokālie ansambļi „Jatraņ” 
(vadītāja Irina Dukule, koncertmeistare Aļona Kolčina) un 

„Kvitočki” (vadītāja Liene Nesteroviča). Visi šie kolektīvi arī 
pilsētas svētku koncertā sniedza savus spilgtākos priekš-
nesumus.

Ritmikas deju grupa „Kolibri” (vadītāja Tatjana Everse) 
savā priekšnesumā uzdzirkstīja ar temperamentu, krāšņiem 
tērpiem un dejas aizrautību.

Koncertā jauki uzstājās jaunās vadītājas Lienes Neste-
rovičas sagatavotais bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”.

Deju grupa „Cat” (vadītāja Evija Ozola) svētkiem par godu 
bija iestudējusi latviešu tautas deju „Trejdeviņi tēvu zeme”.

Baltkrievu vokālais ansamblis „Žuravka” (vadītāja Ļu-
bova Aleksandrova, koncertmeistare Aļona Kolčina) papil-
dinātā sastāvā ar jaunām balsīm un flautisti Sabīni Tarvidu 
dziedāja baltkrievu tautasdziesmas.

Ukraiņu vokālais ansamblis „Veselka” gadiem ilgi ir uk-
raiņu tautas mākslas tradīciju kopējs un turpinātājs un ceļ 
godā ukraiņu dziesmas, un iepazīstina un priecē ar tām arī 
citus.

Ar emocionālu sniegumu solodziesmu izpildīja 
V.Komanovskis.

Mūsu pilsētā jau piecus gadus savam un citu priekam 
dejo līnijdeju grupa „Drime dance” (vadītāja Kitija Meikšāne), 
kura pavasarī svinēs lielo jubileju.

Austrumu deju grupa „Šeherezāde” (vadītāja Inga Fel-
dentāle) ir pārpilna sievišķības, mīlestības, fantāzijas, un 
tas tika atspoguļots dejā.

Uz deju priekšnesumu no saviem bērniem bija iedves-
mojušies estrādes deju grupas „Ciprese” un tautas deju 
kolektīva „Pīlādzītis” vecāki (vadītāja I.Petrovska), kuri 
koncertā paši nodejoja I.Petrovskas iestudēto tautas deju.

Koncerts noslēdzās ar visu dalībnieku dziedāto Vasilija 
Litviņuka sacerēto „Dziesmu par Vangažiem”.

Valsts svētku koncerts ar krāšņo 
grupas „Menuets” koncertu

17. novembrī pie mums viesojās un sapulcināja pilnu 
zāli skatītāju Latvijas mūzikas leģenda – grupa „Menu-
ets” –, kura aizkustināja visus skatītājus, par ko liecina 
atsauksmes sociālajos medijos un noskaņa zālē koncerta 
laikā.

Vangažu iedzīvotāja zanda Radziņa par grupu „Menuets” 
portālā „Facebook” rakstīja:

„Mums bieži jautā – ar ko identificējam Latvijas sajūtas? 
Es noteikti nosauktu „Menuetu”. Jā, esmu „Menueta” cil-
vēks. Četru gadu vecumā visas dziesmas zināju no galvas. 
Tās ir pārņemtās sajūtas – pārņemtas no mammas, jo viņa 
bija ar viņiem, viņas audzēkņi bija ar viņiem un arī ar Aus-
tras bērniem. Man vēl stipri sakarīgā pusaudža vecumā 
bija gods pazīt „Menueta” dibinātāju Jāni Blūmu un klau-
sīties viņa mūzikas izjūtās.

Man ir lepnums par daudzajiem mūsu cittautiešiem, kuri 
klausījās, dziedāja līdzi. Protams, „Menuets” ir jāklausās – 
saplūstot ar skatuvi, nevis sēžot zālē. Dikti gribējās jau 
ar pirmo dziesmu celties, iet tuvāk, jā, izvilkt šķiltaviņas – 
gaismai. Bet tas jau citreiz, jo, kad Latvijai būs 100,„Me-
nuetam” būs 50.”

Šogad pirmo reizi Inčukalna novada dome aicināja 
iedzīvotājus izvirzīt savus līdzgaitniekus „Labais vairo 
labo” nominācijām. Tādēļ sveicām: Leonu Kiščenko, Ingu 
Lījvaku, Ingūnu Lindi, Olgu Sutu, Ilonu Petrovsku, Dmitri-
ju Tončinski, Eviju Ozolu, krievu vokālo ansambli „Krievu 
kadriļa”, Lieni Nesteroviču, Lauru zvirbuli, Lindu Erdmani, 

Larisu Semeņecu, Irinu Bogoslavsku, veikalu 
„Pie Līvijas”, Ģirtu Bunkus, Elviju Novicki, Kārli 
Spravņiku un Ivaru Jansonu. Bet par labiem 
un augstiem sasniegumiem kultūrā, sportā un 
izglītībā šogad sveicām Ievu Vēberi, Vangažu 
vidusskolas lietišķās mākslas pulciņu, Vanga-
žu vidusskolas pulciņu „Esi vesels!”, Vangažu 
vidusskolas vokālo ansambli, ukraiņu vokālo 
ansambli „Kvitočki”, ukraiņu vokālo ansambli 

„Jatraņ”, krievu vokālo ansambli „Krievu kad-
riļa”, Inčukalna novada Mūzikas un mākslas 
skolas pedagoģi Mariju Vītolu, Vangažu vi-
dusskolas 5.–9. klašu kori, Vangažu kultūras 
nama pirmsskolas deju kolektīvu „Pīlādzītis”, 
kā arī deju grupu „Kolibri”. 

Evija ozola, Vangažu kultūras nama  
mākslinieciskās daļas vadītāja 

Pirmdien, 7. decembrī, plkst. 18.00 Egles iedegšana Gaujā. Viesosies Rūķis 
un pašdarbības kolektīvi.

Svētdien, 20. decembrī, plkst. 12.00 Ziemassvētku koncertuzvedums. Pie-
dalās bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, estrādes deju grupa „Ciprese”, 
bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”, teātra studija „Pigoriņi”.

Trešdien, 23. decembrī, plkst. 19.00 baptistu draudzes Ziemassvētku uzvedums.
Sestdien, 26. decembrī, plkst. 15.00 un 17.00 Pašvaldības eglītes bērniem. 

Ieeja ar ielūgumiem.
Ceturtdien, 31. decembrī, plkst. 23.00 Jaungada nakts diskotēka. 

Grupas „Menuets” koncerts bija lieliska dāvana visiem nova-
da iedzīvotājiem un Latvijai īpašajos svētkos.

Krāšņi koncerti par godu Latvijai un Vangažu pilsētai

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa Vangažu bibliotēkā

No visas sirds un ar  
vienkāršiem vārdiem

Pasākumi Vangažu kultūras namā decembrī

Deju kolektīva „Pīlādzītis” un „Ciprese” dejotāju vecāki Vangažu pilsētas 
svētku koncertā uzstājās pirmo reizi un saņēma daudzus atzinīgus vārdus 
no koncerta skatītājiem. Tā bija ļoti jauka dāvana pilsētai, malači!

Ansamblis „Krievu kadriļa” ir lepns par nozīmīgo jubileju un labajiem sasniegumiem 
šo gadu laikā
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Lai visiem prieks sirdī, miers dvēselē un ticība tam, ko katrs un visi kopā darām. Lai 
mūsu bērni aug veseli un godprātīgi, lai ģimenes stipras, lai vecie ļaudis laimīgi. Uz 
tikšanos!

Vēlā 25. novembra vakarā Inčukalna tautas 
namā amatierteātris inčukalniešus un viesus 
priecēja ar savu kārtējo uzvedumu – klēras 
būzas satīrisko komēdiju „sievietes, sievie-
tes”.

Jā, sievietes – viņas ir! Mājās, darbā, uz skatu-
ves, zālē... Ēdamistabā, kafejnīcā, gultā, veikalā, 
uzlaikošanas kabīnē, vingrošanas zālē, dzemdī-
bu namā, barojot bērnu... Priekos, laimē, mīlestī-
bā, cerībās, bet arī nodevības sāpēs, pamestības 
skumjās, ikdienības pelēkumā. Kā saglabāt savus 
sapņus, ilgas, mīlestību un cerību? Kā izturēt dvē-
seles sāpes un nenolaist spārnus cīņā par mīļoto? 
Kura ir īsta draudzene, bet kura tikai vējaslota, ap-
runātāja, klačotāja un pat nodevēja, kas grib atvilt 
tavu vīru? Kā saglabāt pašcieņu un neapmulst tajā 
visā, kā saskatīt svarīgāko un vērtīgāko, kā atšķirt 
patiesu dārgumu no lētiem vizuļiem un grabuļiem?

Vienīgi patiesās vērtības spēj dot īstu prieku, 
stiprina grūtībās, palīdz draudzībā un mīlestībā. 
Ļaunu neatmaksāt ar ļaunu, darīt otram tikai to, 
ko tu gribētu, lai dara tev, jo dievišķais likums 
saka – ar kādu mēru tu mērosi citus, ar tādu atmē-
rīs tev pašam un dots devējam atdodas.

Un kur tad vīrieši? Vai viņu nav? Vai var bez vi-
ņiem? Vai vajag viņus? Vai sievietes vienas pašas iz-
lemj arī viņu likteņus un nākotni? Vai varbūt sievietei 
labāk vispār būt vienai un tā sevi pasargāt no liekām 
sāpēm?

Šādi jautājumi un pārdomas pildīja manu prātu 
un dvēseli, skatoties izrādi, smejoties līdzi citiem 

un jūtot līdzi varonēm uz skatuves. Galvenais – lai 
arī luga pirmo reizi izrādīta tālajā 1936. gadā, tomēr 
pamatvērtības paliek nemainīgas pat caur gadu des-
mitiem un simtiem. Tāpēc milzīgs paldies 13 brīniš-
ķīgajām aktrisēm, režisorei un scenogrāfei zigrīdai 
Ezeriņai, kā arī diviem skatuves kārtotājiem, kas 
tik interesanti atsvaidzināja šo sievietēm pārbagāto 
priekšnesumu, kā arī visiem čaklajiem palīgiem, lai 
uzvedums būtu tik baudāms!

lilita atare 

Patiešām tumšais laiks novembrī 
pagāja nemanot, jo dažādu notiku-
mu pagājušajā mēnesī netrūka. 

Mārtiņdienas noskaņas tautas 
namā valdīja jau 6. novembrī – tur ska-
nēja tautas dziesmas un bērni varēja 
piedalīties tradicionālajās rotaļās, ku-
ras vadīja „Sprīdīša skolas” skolotāja 
no Rīgas Latviešu biedrības nama Mar-
gita Poriete, kā arī folkloras zinātājas 
Aiga Auziņa un Indra Čekstere. Viesos 
bija atraukuši arī krievvalodīgie bērni 
no Vecmīlgrāvja. Visi kopā bija jautrs 
un atraktīvs Mārtiņdienas bariņš.

Dienas otrajā pusē interesenti pul-
cējās uz Mārtiņdienas masku izstādes 
atklāšanu, kuru papildināja Inčukalna 
novada čaklās rokdarbnieces. Maskas 
tapa tepat Inčukalna tautas namā čet-
ru dienu laikā pirms izstādes atklāša-
nas. Margita Poriete ar palīgiem Daigu 
Kļaviņu un Aināru Ozoliņu, izmantojot 
sienu, salmus, koku mizas, tautis-
kas zeķes, lakatus, kartupeļu maisus, 
smilgas un vēl daudzas citas lietas, 
meistarīgi telpā sapulcināja tautiski 
dabiskus tēlus – kazu, dzērvi, salmu 
sievu un vīru, govi ar visu tesmeni, 
mazākas un lielākas salmu lelles, kas 
īsti labi izskatījās kopā ar rokdarbiem. 
Rakstainus cimdus, izšūtas sedziņas, 
tamborētus un adītus lakatus, šalles 
un austus lupatu grīdceliņus izstādei 
bija darinājuši Vangažu Amatnieku 
kopas un Inčukalna Invalīdu biedrības 
ļaudis. Rezultāts bija sasniegts – at-
mosfēra telpā atbilstoša veļu laikam – 
nedaudz noslēpumaina, drusku baisa 
(salmu vīrs, kas nosēdināts priekšna-
mā, nezinātājiem lika satrūkties) un 
noteikti – pavisam latviska. 

6. novembra vakarā Inčukalna tau-
tas namā bija iespēja noskatīties Dzin-
tras Gekas dokumentālo filmu „Dieva 
putniņi” par 1944. gadā uz Vāciju aiz-
braukušajiem latviešiem, viņu bērniem 
un dažādajiem likteņiem.

Mārtiņdienas svinēšana tautas 
namā turpinājās arī īstajos Mārtiņos – 
10. novembrī –, kad zaķis un Lācis ma-
zajiem pamatskolas bērniem mācīja 

senās latviešu gudrības, sakāmvārdus, 
ticējumus. Kopā visiem bija jautri arī 
iemācīties rotaļas.

Novembris – mēnesis, kad katrs 
Latvijai piederīgais var dziļi un pārlie-
cinoši izjust patriotismu. Lāčplēša die-
nas lāpu gājienam 11. novembrī varēja 
pievienoties ikviens inčukalnietis. Ie-
dedzām sveces, pieminot par Dzimteni 
kritušos varoņus un savus tuviniekus, 
piespraudām sarkanbaltsarkano len-
tīti pie sirds, kas atgādināja par mūsu 
valsts karogu, un patriotiska dziesma, 
kopīgi nodziedāta, lika justies lepniem 
par savu zemi. Šī gada lāpu gājienā 
tieši pēc nelielā svinīgā brīža Inčukal-
na pamatskolā, bungu, tauru un dūdu 
skaņām mainoties, soļoja ļoti daudz 
dalībnieku. Gājienam priekšgalā de-
vās zemessardzes 19. nodrošinājuma 
bataljons Ingas Stivriņas vadībā, kas 
pēc piemiņas brīža Inčukalna Vecajos 
kapos salutēja ar šāvienu zalvēm.

Pirmo reizi tieši valsts svētku die-
nā – 18. novembrī – tikāmies tautas 
namā. Pasākuma sākuma daļā no-
klausījāmies jauktā kora „Mežābele” 
un pūtēju orķestra sveicienu svētkos 
A.Jurjāna kantāti „Tēvija” un novada 
domes priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko 
uzrunu. Pirmo reizi akcijā „Labais vai-

ro labo” teicām paldies par labiem 
darbiem mūsu novadniekiem, kurus 
bija izvirzījuši paši novada iedzīvo-
tāji, iestādes un organizācijas: Vik-
toram Grūtupam un atpūtas parka 

„Rāmklani” kolektīvam; Uldim Mier-
kalnam un SIA „PATA” kolektīvam, 
Inčukalna pasta nodaļas un Inčukal-
na „Elvi” kolektīva ļaudīm, Valdim 
Valteram un visam Bonsai parka 
kolektīvam, Inčukalna bibliotēkas 
kolektīvam, biedrībai „Inčukalna 
izaugsmei”, Inčukalna Pensionāru 
padomei, Vitalim Kikustam, Ligitai 
Šteinai, Gunitai Galejai, Aivaram 
Šubem, Mirdzai Ošiņai, Mirdzai 
zandbergai, jaunajiem talantiem – 
Laimai Mūrniecei, Edgaram Cīrulim, 
Līgai Dombrovskai, Kitijai Vāverei, 
kā arī Ivetai Rozentālei, Līgai Lī-
dumai, Ilgai Bahanovskai, Janīnai 
Greivulei, Ingai Freimanei. „Labais 
vairo labo” – patiess teiciens, kas 
raksturo šo cilvēku ikdienas darbu.

Pateicības rakstus par labiem sa-
sniegumiem ārpus novada robežām 
bija nopelnījuši Inčukalna Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi – In-
čukalna pūtēju orķestris (vadītājs 
Vitalis Kikusts), Eduards Strauts, 
Gustavs Melngailis, Edijs Liepiņš.

Šogad Inčukalns var lepoties arī ar 
veseliem trijiem „Goda novadniekiem”. 

Tekla akmentiņa – veltījusi Inču-
kalna pamatskolai 53 darba gadus, 
strādājot par sākumskolas un darb-
mācības skolotāju. Izaudzinājusi meitu 
Dzintru, ir omīte mazbērniem Vinetai, 
Helēnai, Elzai un Edgaram. Lepojas 
ar mazmazbērniem Ernestu, Denisu 
un Jasmīnu. Par savu pirmo skolotāju 
Teklu Akmentiņu var saukt daudzi jo 
daudzi inčukalnieši. 

maija landiševa – kārtīga un ap-
zinīga darbiniece zvērsaimniecības 
uzņēmumā „Gauja” visa sava mūža 
garumā. Izaudzinājusi veselus piecus 
bērnus – četras meitas – Ināru, Irinu, 
Natāliju, zintu – un dēlu Juriju. Mai-
jai ir 11 mazbērnu, trīs mazmazbērni 
un daudzas dziedošas draudzenes, jo 
Maijas Landiševas vaļasprieks daudzu 
gadu garumā ir dziedāšana.

Irēna Ņikitina – Inčukalna pamat-
skolas direktora vietniece izglītības 
jomā jau 24 gadus. Strādā arī par vēs-
tures skolotāju, nepārtraukti mācoties 
un pilnveidojot savas prasmes. Ir bijusi 
Inčukalna domes deputāte, Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komite-
jas priekšsēdētāja. Aktīvi atbalstījusi 
Inčukalna Invalīdu biedrības izveido-
šanu, vairāk nekā 15 gadu bijusi viena 
no skolotājām, kas darbojās Inčukalna 
pamatskolas un zviedrijas pamat-
skolas sadarbības projektā. Irēna ļoti 
augstu vērtē savu ģimeni, kolēģus un 
draugus.

Daudzos labos vārdus un ziedu 
krāšņumu godināšanas noslēgumā 
papildināja Olgas Rajeckas koncerts, 
aicinot skatītājus dziedāt līdzi. 

Valsts svētku mēnesis novembris 
aizritējis smagnējs ar savu tumsu, bet 
starojošs Inčukalnā, ar pateicības vār-
diem krietniem cilvēkiem un mīlestību 
pret Dzimteni sirdī.

Bet nu esam jau ceļā uz ziemas-
svētkiem un Jauno gadu. 

Jūsu Inčukalna tautas nams  
un tā ļaudis 

Pasākumi  
Inčukalna tautas 
namā decembrī un 
janvārī

Sestdien, 5. decembrī, plkst.19.00
Tautas deju koncerts
VIlkU mēNEŠa saDaNCoŠaNās
Ieeja 2,00 eiro

Svētdien, 13. decembrī, sākot no 
plkst.10.00

Inčukalna tirgus laukumā
Ziemassvētku gadatirgus
Jūs gaidīs sunītis Duksis (noteikti 

nekodīs), varēsim paši darināt zie-
massvētku rotājumus, Adventes 
vainagus, un bērni būs sagatavo-
juši muzikālu ziemassvētku svei-
cienu.

Aicinām pieteikties tirgotājus ar 
ziemassvētku dāvanām pie Vijas pa 
tālr. 26388289.

Trešdien, 16. decembrī plkst. 20.30
filmas „Prāta vētra: starp 

krastiem” demonstrēšana.
Ieeja 2,00 eiro

Piektdien, 18. decembrī, plkst.19.00
Ziemassvētku koncertuzvedums
klUso NakŠU PIEskāRIENs
Piedalās aktrise Anita Grūbe, so-

liste Ingūna Kalniņa un komponists 
Māris Lasmanis.

Ieeja 2,00 eiro (biļetes iepriekš-
pārdošanā tautas namā un Inčukal-
na bibliotēkā).

Sestdien, 26. decembrī, 
Inčukalna novada pašvaldība ai-

cina novadā deklarētos bērnus, līdz 
6 gadiem ieskaitot (ar ielūgumiem), 
kopā ar vecākiem plkst. 11.00 un 
13.00 uz EGĪTI un pasaku „PRIN-
CEsE UZ ZIRŅa”. 

Uz pasākumu jūs varat nokļūt 
10.15 ar autobusu pa maršrutu Gau-
ja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangažu 
baznīca–Vangažu „Brālis”–Vanga-
žu stacija–„Sēnīte” – Inčukalns.

Ceturtdien, 31. decembrī, 
pie Inčukalna tautas nama
23.30 pavadām VECo 2015. 

gadu un sagaidām JaUNo 2016. 
GaDU

Un vēlam cits citam LAIMI!
Visi mīļi aicināti!
Turpinājums Inčukalna tautas 

namā 01.00 
JaUNGaDa ballE
(līdz plkst. 05.00). 
Spēlēs grupa „Kārklu blūzs”.
Līdzi ņemam labu noskaņojumu, 

draugus un groziņu omulībai.
Ieeja 8,00 eiro, iepriekšpārdošanā 

5,00 eiro, sēdvietas pie galdiņiem 
garantētas (biļetes var iegādāties 
tautas namā). 

Sestdien, 9. janvārī, plkst. 14.00
Novada pensionāru
GaDa ballE
Visi mīļi aicināti!

Sestdien, 16. janvārī, 19.00
15. Vecā un Jaunā gada  

kaRNEVāls „svešās zemēs esot 
jauki”’

Ierašanās maskās – gatavosimies!
Ieeja 5,00 eiro

Veļu mēnesis pārtop Ziemassvētku gaidīšanas laikā

Sievietes. Sievietes? Sievietes!

Pēc izrādes visas ir draudzenes...
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Pirms 11.novembra koncerta pie Vangažu 
vidusskolas viena aiz otras iedegās sveču 
liesmiņas, bet skaistās mūzikas skaņas 
koncerta laikā, papildināja to radīto svinīgo 
noskaņu.

„Vienīgi tad 
vēsture atver savu vaigu, 
ja ir cilvēki,
kuri bijušo laiku 
neaizmirst 
un savu pagātni godā ceļ.”

Šādu moto bijām izvēlējušies 
Patriotu nedēļas pasākumiem 
Vangažu vidusskolā. Esam pār-
liecināti, ka patriotisma jūtas 
un dzimtenes mīlestība bēr-
nos veidojas, ja vien katram 
skolēnam ir iespēja emocionāli 
līdzpārdzīvot, just piederību 
ģimenei, klasei, pilsētai, val-
stij. Tādēļ skolā tika organizēti 
vairāki pasākumi, kuros ikviens 
skolēns varēja aktīvi piedalīties. 

Nedēļu aizsākām ar klašu 
konkursu „Mūsu dziesma Latvi-
jai”. Jau septembrī katra klase 
izvēlējās dziesmu konkursam. 

Kopā ar mūzikas skolotāju M.Sipčenko un klašu audzinātājām bērni vingri-
nājās dziedāšanā. 9. un 10. novembrī uz skatuves kāpa gan mazi, gan lieli 
klašu kopkori. Daudziem bērniem tas bija pirmais mēģinājums dziedāt kla-
ses korī. Šajās dienās dziedāja visi. Ar klusu, skaudru un lepnu tautasdzies-
mu izskanēja sākumskolas skolēnu konkursa priekšnesumi, bet vecāko 
klašu skolēni priecēja ar atraktīvu un modernu dziesmu izpildījumu. Dzies-
mu konkursa uzvarētājiem bija iespēja vēlreiz dziedāt Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltītajos koncertos.

11. novembra tematiskās audzināšanas stundas un vēstures stundas bija 
veltītas brīvības cīņām. Godinot kritušos Latvijas karavīrus, jau vairākus 
gadus skolas pagalmā gan skolēni, gan pilsētas iedzīvotāji iededz piemiņas 
uguntiņas. No svecēm tika veidoti tautiski simboli, skolas pagalms pārvēr-
tās par zvaigžņu segu, bet sveču ausekļi simbolizēja gaismas uzvaru cīņā 
pret tumsu. Sadarbībā ar Mūzikas skolu un Vangažu kultūras namu jau vai-
rākus gadus top Lāčplēša dienai veltītais koncerts, esam priecīgi, ka ar kat-
ru gadu pieaug gan dalībnieku, gan skatītāju pulks. Šīs nedēļas laikā mazie 
sākumskolēni gatavojās dzejoļu konkursam, interesanti, ka visaktīvākie un 
pārliecinošākie konkursa dalībnieki bija pirmklasnieki. Pārvarot satrauku-
mu un kautrīgumu, viņi piedalījās svētku kulminācijā – Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltītajā koncertā – kā konkursa uzvarētāji.

Ceram, ka Patriotu nedēļas notikumi mums ļāva saprast, ka Latvija ir 
skaistākā un mīļākā vieta uz zemes. Tādēļ tagad ar gaišām domām un cerī-
bām par nākotni varam ieiet klusajā Adventes laikā.

solvita Runce,  
Vangažu vidusskolas direktores vietniece audzināšanas jomā 

Novembrī Inčukalna novada 
bibliotēkā kūsāja bērnu enerģi-
ja, jo ciemos bija visa Inčukalna 
pamatskolas 3. klase ar klases 
audzinātāju lanu Vanagu. 

Šoreiz mēs iepazināmies ar zie-
meļvalstīm, šo valstu bērnu litera-
tūru. Apskatījām dažādu ziemeļu 
valstu autoru grāmatas. zviedru 
rakstniecēm R.Lāgerkrancai un 
Ē.Eriksonei ir brīnišķīga grāmata 

„Mana laimīgā dzīve”. Bibliotekāre 
Marija iesāka lasīt grāmatu, bet 
bērniem vajadzēja turpināt lasīju-
mus, kamēr izlasījām visu grāmatu. 
Arī skolotāja iekļāvās lasījumā. Tā 
kā mēs visi vērtējām, kā kurš lasa, 
tad visi nobalsojām, ka vislabāk 
lasīja skolotāja Lana, par ko viņa 
saņēma nelielu dāvaniņu. Izrādījās, 
ka visi klasē lasa labi, bet visla-
bāk – tekoši un ar izteiksmi – Me-
lānija Rušiņa, Reinārs Siliņš, Mar-

kus Ābele un Ernests Brūns –, par 
ko arī viņi saņēma medaļas–šoko-
lādes. Bet mums par lielu pārstei-
gumu, kamēr mēs lasījām pirmo 
autores grāmatiņu, Dāvids Alekpe-
rovs klusiņām pie sevis jau izlasīja 
arī otro grāmatu „Mana sirsniņa 
lēkā un smejas”. Malacis! Tā jau 
ir ātrlasīšana. Salīdzinājām bērnu 
skolas dzīvi un mājas dzīvi ziemeļ-
valstīs un pie mums: izrādās, ka 
draudzēties patīk visiem, un, ja sa-
nāk kāds kašķis, tas ir tikai uz īsu 
brīdi. Secinājums: mēs esam tādi 
paši bērni kā ziemeļvalstīs. 

Iepirkām bibliotēkā grāma-
tu jaunumus: N.Ikstenas „Mātes 
piens” par triju paaudžu sieviešu 
pārbaudījumiem, pieslīpēšanos un 
mīlestību. Šī grāmata ir kā piemi-
neklis mātes un vecmāmiņas pa-
audzei. Grāmatu sērijā „Latvijas 
leģendas” jau iznākusi 5. grāmata, 
kurā ir stāstīts par tautas mīlēto 

Uldi Dumpi, mūsu lepnumu Uļja-
nu Semjonovu, jauno basketbola 
zvaigzni Kristapu Porziņģi.

Š.Betsas romāns „Garšvielu tir-
gotāja sieva” 2013. gadā saņēma 
balvu „Labākais vēsturiskais ro-
māns”. H.Kadūra „Valtenbergā” – 
mīlestība, spiegošana, kā arī drau-
dzība. Visi burbuļi – gan lieli, gan 
mazi – taču plīst. Tā arī uzblīdušie 
banku seifi, milzīgās serveru hal-
les arī plīst Andersa de la Motes 
trešajā romānā „Burbulis”. 

Tas, kurš kontrolē pagātni, 
pārvalda nākotni. Izklaidējoša 
un sirsnīga ir zviedrijas rakst-
nieces Osas Helbergas grāma-
ta „Sonjas pēdējā vēlēšanās” par 
patiesu sieviešu draudzību ar 
brīnumainiem pārsteigumiem. 
Aizkustinoši un brīžiem smieklīgi 
autore L.Moriartija grāmatā „Ko 
Alise aizmirsa” stāsta par sievieti, 
kas meklē atbildes uz savas dzī-

ves svarīgajiem jautājumiem. Nā-
ciet, izvēlieties sev interesantāko 
literatūru! Liels prieks par tiem 
jauniešiem, kuri interesējas un gai-
da interesējošās grāmatas.

sirsnīgus, mīļus Ziemassvēt-
kus un laimīgu 2016. gadu! Arī 
nākamajā gadā centīsimies jūs, 

mūsu mīļos, gudros lasītājus, ie-
priecināt ar jaunām, aizraujošām 
grāmatām, izzinošiem, interesan-
tiem pasākumiem. 

māra aleksejeva,  
Inčukalna novada bibliotēkas 

bibliotekāre 

Ir pierasts, ka novembris ir 
tumšs un neomulīgs, tomēr tā 
mēs jūtamies tikai tad, ja ir laiks 
par to aizdomāties. arī šis mēne-
sis mūsu skolā aizlidoja vēja spār-
niem, mārtiņdienas, valsts svētku, 
lāčplēša dienas, „starošanas”, 
sportošanas un veselības sargā-
šanas pasākumu skubināts. 

Mārtiņdienas rotaļas, maskoša-
nās, mīklu minēšana mazākajām 
pamatskolas klasēm (no „mazās 
skoliņas” līdz 5. klasei) notika pāris 
piegājienos Inčukalna tautas nama 
telpās 6. un 10. novembrī un snie-
dza mazajiem zināšanas par sena-
jām latviešu gadskārtu tradīcijām, 
masku gatavošanu un to nozīmi. Jo 
tas ir ļoti svarīgi – neatstāt novārtā 
mūsu tautas nemateriālo mantoju-
mu, kā arī turpināt iepazīstināt ar to 
mūsu bērnus. 

Lāčplēša dienas rītā katrs varēja 
piespraust pie apģērba sarkanbalt-
sarkano lentīti un justies īpaši, bet 
vakarā doties lāpu gājienā. Pirms 
lāpu gājiena pulcējāmies zālē, lai 
noklausītos mūsu pūtēju orķestra 
sagatavotos skaņdarbus un dziedo-
šo skolēnu priekšnesumus. Skolas 
koncertam vēl svinīgāku noskaņu 
piešķīra daudzo zemessargu klāt-
būtne, arī gājiens kļuva svarīgāks, 

jo priekšgalā soļoja organizētu vīru 
rindas. Šogad gājiens bija īpaši ap-
meklēts, piedalījās daudzu bērnu 
vecāki, un kādu brīdi pa visu cen-
trālo ielu no zvaigžņu ielas sākuma 
līdz veikalam „Elvi” plūda gaismiņu 
straume. Svinīgajā piemiņas mirklī 
Inčukalna vecajos kapos skolē-
ni labprāt pievienojās patriotisku 
dziesmu dziedāšanai un ieklausījās 
Inčukalna novada domes priekšsē-
dētāja Aivara Nalivaiko uzrunā, bet 
šauteņu zalves salūta vietā šoreiz 
lika aizdomāties par to, ka mūsu 
bērniem un mums ir laimējies dzīvot 
valstī, kura jau daudzus gadus ne-
pazīst karu un kaujas trokšņus.

Patriotiskās nedēļas piektdienā, 
13. novembrī, klausījāmies skolē-
nu koncertu „Caur mūziku brīvībā”, 
kurā dzirdējām Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ņu priekšnesumus. Arī tas radīja 
svētku noskaņu, jo skolā svētki tur-
pinājās līdz pat deviņiem vakarā, kā 
arī nākamajā dienā – sestdienā –, jo 
mūsu skola bija lielākais starojo-
šais objekts projektā „Staro Inču-
kalns”, ar ko mēs ļoti lepojamies.

Arī valsts svētki – 18. novembris – 
mūsu skolai bija īpaši, jo svinīgajā 
pasākumā tautas namā teicām 
paldies mūsu skolas čaklajiem un 
krietnajiem darbiniekiem, kuriem, 

iespējams, ikdienas steigā paskrie-
nam garām – pavārītei Mirdzai 
zandbergai, garderobistei Mirdzai 
Ošiņai, pirmsskolas skolotājas pa-
līdzei Gunitai Galējai, pagarinātās 
grupas skolotājai Līgai Līdumai un 
šoferim Aivaram Šubem. Mēs prie-
cājamies, ka strādājam ar jums roku 
rokā! Skola lepojas arī ar „Goda no-
vadnieku” titula īpašniekiem – biju-
šo skolotāju Teklu Akmentiņu, kas 
Inčukalna skolai veltījusi 53 gadus 
sava darba, un Irēnu Ņikitinu, kas 
jau 25. gadu ir direktora vietniece 
izglītības jautājumos un vēstures 
skolotāja. Irēna ir patiesa sava no-
vada un savas darbavietas patriote, 
ar aktīvu sabiedrisko nostāju un 
vēlmi nekad neapstāties pie izdarī-
tā. 

Parastajā ritmā skolā turpinās 
arī ikdienas darbs. Veselību veici-
nošas skolas ietvaros sākumskolas 
un „Mazās skoliņas” skolēniem bija 
iespēja piedalīties izzinošā lekcijā 
par mutes dobuma veselību. Infor-
matīvā kampaņa norit sadarbībā 
ar Slimību profilakses un kontroles 
centru. Akcijas „Man ir tīri zobi!” 
mērķis ir uzrunāt bērnus un piedā-
vāt viņiem dažādus interesantus 
veidus, kā atcerēties par regulāru 
zobu tīrīšanu, nostiprināt bērnos 
pareizus zobu tīrīšanas paradumus 
un likt apzināties nelabvēlīgos fak-
torus, kas ietekmē zobu veselības 
stāvokli.

Un vēl kādas pavisam labas zi-
ņas – Inčukalna pamatskola sa-
darbībā ar Inčukalna novada domi 
no šī gada 30. novembra līdz 18. 
decembrim nodrošinās apmaksā-
tas pusdienas visiem pamatskolas 
skolēniem. 

Ir palicis nepilns mēnesis līdz zie-
massvētkiem, un tad jau atkal viens 
kalendārais gads būs beidzies, būs 
mērķis, uz ko tiekties – pavasaris, 
saule, vasara! Šobrīd krāsim gaismu 
savās domās, attiecībās un darbos! 

Skolas darbiņus  
un notikumus apkopoja

Zinta Nolberga 

Bibliotēka Ziemsvētku gaidās

Gaisma novembrī Patriotu nedēļa  
Vangažu vidusskolā

Visā Latvijā laiks starp Lāčplēša dienu un Latvijas dzimšanas dienu tiek saukts par 
Patriotu nedēļu. Lāpu gājiens Inčukalnā radīja patiesi dziļas patriotiskas sajūtas.

Fo
to

: J
an

a 
Bu

nk
us

Fo
to

: V
ija

 O
ns

ku
le



72015. gada DECEMBRIS NOVADA VĒSTIS

Novembris visā latvijā un arī In-
čukalna novada mūzikas un mākslas 
skolā ir Patriotiskais mēnesis, kad 
vairāk pievēršam uzmanību latvis-
kajam, atceramies latvijai būtiskos 
vēsturiskos notikumus un uzsveram 
katra latvijas iedzīvotāja nozīmību 
mūsu valsts nākotnes veidošanā.

Mūziķi kā ik gadu iestudēja latviešu 
mūzikas skaņdarbus, lai iepriecinātu 
novada iedzīvotājus ar koncertiem, sa-
vukārt mākslinieki rūpējās par svētku 
noformējumu.

Latviešu mūzika sāka skanēt 11. no-
vembrī Vangažos kopīgā pasākumā „Ar 
mūziku un dziesmu brīvībā”. Lāčplēša 
dienu atzīmēja Mūzikas un mākslas 
skola, Vangažu vidusskola un Vangažu 
kultūras nams. No svecēm izveidotās 
latvju zīmes pie skolas radīja svinīgu 
noskaņu, kas turpinājās koncertā. Mu-
zikālie priekšnesumi, dzeja un Inčukal-
na novada pūtēju orķestra varenais 
skanējums sniedza mums tik nepiecie-
šamo kopības un vienotības sajūtu.

13. novembrī Mūzikas nodaļas ve-
cāko klašu audzēkņi sniedza saviem 
skolas biedriem latviešu mūzikas 
koncertu Inčukalna pamatskolā. 
Koncertā izskanēja latviešu kompo-
nistu–dižgaru Jurjānu Andreja, Alfrē-
da Kalniņa, Raimonda Paula, brāļu 
Jēkaba un Jāņa Mediņu skaņdarbi. 
Repertuārā bija arī mūsdienu latvie-
šu komponistu skaņdarbi – Selgas 
Mences „Kokiem rudenī”, Viļņa Sala-
ka „Circenītis blusu kūla”, Ilzes Arnes 

„Sienāzēns” un Pētera Plakida „Āzī-
tis”. Skolēnus, skolotājus un vecākus 
priecēja Inčukalna pamatskolas otrā 
un trešā stāva gaiteņos izvietotie 
Mākslas nodaļas bērnu darbi par 
Latvijas novadiem un pilsētām. Pal-
dies skolotājai Kristīnei Ronei par 
pārdomāto un vizuāli pievilcīgo zāles 
noformējumu un izsmeļošo izstādi!

16. novembrī 
Vangažu Mūzikas 
nodaļas audzēk-
ņi devās uz Gauju 
koncertēt PII „Lap-
siņa” mazajiem 
bērnudārzniekiem 
un sociālās aprū-
pes mājas „Gauja” 
iemītniekiem. Ar 
kopīgu himnas 
nodziedāšanu sā-
kās koncerts un 
turpinājās, demon-
strējot mūzikas 
instrumentu daudz-
veidību un latviešu 
mūzikas skaistumu.

Dienu vēlāk, 17. novembrī, Inčukalna 
skolas zāle piebira pilna ar mazajiem 

„Minkas” ķipariem. Mūzikas skolas jau-
nāko klašu audzēkņi bija sagatavojuši 
skaistus muzikālus priekšnesumus 
ar latviešu tautasdziesmu melodijām. 
Mazajiem klausītājiem dziesmas šķita 
pazīstamas un tuvas, tāpēc ik pa lai-
kam zāle dziedāja līdzi. Arī pirmsskol-
nieki uzstājās skolas lielajā zālē – gan 
skaitot dzejoli par Latvijas pilsētām, 
gan dziedot dziesmas par mūsu zemes 
skaistumu.

19. novembrī Inčukalnā izskanēja 
skolotāju Ineses zanderes un Ingas 
Knites audzēkņu latviešu mūzikas 
koncerts. 

Plašo koncertu sēriju noslēdza 
pūtēju orķestru draudzības koncerts 
Siguldas pagasta kultūras namā 21. 
novembrī. Bija sabraukuši pieci pūtēju 
orķestri no Līgatnes, Salaspils, Inču-
kalna un divi no Siguldas. īpaši jāuzteic 
mūsējie diriģenti Kaspars Puikevics 
Puikevskis un Vitalis Kikusts, jo viņu 
vadītais Inčukalna orķestris skanēja 
ļoti muzikāli un mākslinieciski augst-
vērtīgi.

Tik skanīgs, daudzveidīgs, krāsains 
un mūzikas skaņām piepildīts izska-
nēja novembris Mūzikas un mākslas 
skolā. Milzīgs paldies skolotājiem par 
ieguldīto darbu un iniciatīvu. Paldies 
vecākiem un klausītājiem par atbalstu! 
Uz tikšanos decembra koncertos!

Novēlam nezaudēt kopības sajūtu 
visa gada garumā, jo, kā savā svēt-
ku uzrunā pauda Latvijas prezidents 
Raimonds Vējonis: „Tikai tad, ja ie-
stāsimies viens par otru, Latvija būs 
stipra. Tas ir spēks, kurš liek mums 
justies droši un padara stiprākus. Tā 
ir pārliecība, ka līdzcilvēku sirdis, gluži 
kā mūsējās, pukst par Latviju, par tās 
iedzīvotāju laimi un labklājību.”

 līga Cera, Ieva kikuste 

Šī gada pauerliftinga atklā-
tās sacensības noslēgsies Inču-
kalnā, kur 12. un 13. decembrī 
notiks latvijas čempionāts sva-
ru stieņa spiešanā guļus, bez 
ekipējuma. sportisti vēl pēdējo 
reizi šogad cīnīsies par jauniem 
latvijas rekordiem un godalgo-
tām medaļām.

Sacensību nolikums un pietei-
kuma veidlapa pieejama interneta 
vietnē http://piedalies.sp.lv/. Ko-
mandu un individuālie pieteikumi 
jānosūta līdz 8. decembrim. Čem-
pionāts notiks Inčukalna sporta 

kompleksā zvaigžņu ielā 2a. Sa-
censību sākums plkst. 11.00.

Šogad ir notikušas vairāk nekā 
30 atklātās pauerliftinga sacen-
sības, kā arī 12 posmi sacensību 

„Latvijas spēcīgākā pilsēta” ie-
tvaros. Taču vienas no ievēroja-
mākajām sacensībām notiks tieši 
Inčukalnā. 

Sacensību pirmajā dienā, 12. 
decembrī, startēs sievietes, se-
niori (40+, 50+, 60+ un 70+) un 
open grupu sportisti. Noslēdzo-
šajā dienā, 13. decembrī, tiks no-
skaidroti čempioni jauniešu (U18) 
un junioru (U23) vecuma grupās. 

Lai sasniegtu lieliskus rezultā-
tus, sportistiem ir nozīmīgs līdz-
jutēju atbalsts. Ieeja sacensībās 
ir bez maksas. Mājās palikušie 
pauerliftinga entuziasti varēs se-
kot līdzi video un rezultātu tieš-
raidei mājas lapā http://goodlift.
info/.

Sacensības organizē Latvijas 
Pauerliftinga federācija sadarbī-
bā ar biedrību „Spēka pasaule”. 
Sacensības atbalsta Latvijas 
Sporta federāciju padome, Latvi-
jas Republikas Izglītības un zināt-
nes ministrija, Inčukalna novada 
dome, SIA „z Truck”, pārstrādes 
uzņēmums „Rosība” un interneta 
veikals veikals.sp.lv/.

baiba Norberte 

Vangažu vidusskolā 14. novembrī tika aizvadīts vienas dienas šaha turnīrs ar vilinošu balvu fondu – 700 eiro. 

To organizēja Inčukalna novada dome sadarbībā ar Rīgas Šaha federāciju. Turnīrs notika pēc Šveices sistēmas 7 kārtās 
ar FIDE ātrā šaha reitinga aprēķinu (12+5).

Tas pulcēja gan visai spēcīgu, gan daudzskaitlīgu šahistu sabiedrību. 76 dalībnieku konkurencē labākais bija IM Vladi-
mirs Svešņikovs (2413), kurš ieguva 6 punktus no 7. Tikpat punktu, tikai sliktāks papildrādītājs, ir IM Rolandam Bērziņam 
(2436). Aiz viņiem vietas pirmajā sešiniekā vēl ieguva NM Deniss Nikolajevs (2347), NM Imants Kārkliņš (2230), MK Agris 
Kantoris (2095) un GM Jevgēnijs Svešņikovs (2449).

Labākās dāmas balvu saņēma WFM Līga Ungure (1979), jaunieša U-16 balvu – Iļja Semjonovs (2136), senioru – FM 
Olevs Šulcs (Igaunija, 2202) un NM Jānis Visockis (2103), reitinga – Vambuts Raimonds (1952) un Eļdars Bagirovs (1565), 
bet par labāko vangažnieku kļuva Pjotrs Martiņenko (1500).

kaspars migla, www.sahafederacija.lv 

Vangažu vidusskolas skolēni un 
skolotāji ir aktīvi iesākuši mācību 
gadu. Esam piedalījušies Pierīgas 
novada sacensībās futbolā, olim-
piskajās stafetēs, krosā. Pirmajās 
sacensībās mēs iesildījāmies un 
guvām prieku par piedalīšanos. 

Krosa sacensībās 1. vietu ieguva 
Igors Ignatjevs 2000 m skriešanā, 
2. vietu – Matīss Šalkovskis 500 m 
skriešanā. Mūsu skola atsaucās Si-
guldas novada aicinājumam pieda-
līties sacensībās telpu futbolā. Tur 
4.–5. klases komanda izcīnīja 2. vietu. 
Tagad aktīvi gatavojamies Pierīgas 
novada turnīram tautas bumbā.

Iesaistījāmies projektā „Sporto 
visa klase”, kuru attīsta Olimpiskā 
komiteja. Kopā ar Inčukalna pamat-
skolas 3. klasi piedalījāmies atklā-
šanas pasākumā Rīgā un Inčukalna 
skolā.

Skolēni aktīvi iesaistījās visā val-
stī organizētajā Olimpiskajā dienā, 
kura tika veltīta basketbola popu-
larizēšanai. Galvenie skolotāju palīgi 
bija 9., 10, 11. klases skolēni. 9.–11. 
klases zēni spēlēja basketbola tur-
nīrā, 5.–8. klases spēlēja rotaļu ar 
basketbola elementiem, bet sākum-
skolas bērni labprāt pildīja dažādus 
uzdevumus ar basketbola elemen-
tiem. 

Notika arī skolas tautas bumbas 
turnīrs gan meitenēm, gan zēniem. Šī 
rotaļa ir ļoti populāra skolnieku vidū. 
Sacensībās piedalījās 4.–5. klases 
skolēni. Turnīrā uzvarēja 5.b klases 
meitenes un 5.b klases zēni.

24. novembrī 4. un 5. klases pie-
dalījās Pierīgas novadu sacensībās 
tautas bumbā. 14 komandu konku-

rencē mūsu 4.–5. klases meitenes 
ieguva 4. vietu.

Šajā dienā mūsu skolas futbolis-
ti telpās bija uzaicināti piedalīties 
Siguldas novada sacensībās. Mūsu 
skolas 8.–9. klases komanda ieguva 
1. vietu, bet 10.–11. klases puiši – 4. 
vietu.

Neformālās skolas izglītībā ār-
pusstundu laikā Vangažu vidusskolā 
skolēniem tiek piedāvātas iespējas 
iesaistīties skolas un pašvaldības 
atbalstītajos pulciņos: „Audz ve-
sels”/vispārēja fiziskā sagatavo-
tība/, futbola, handbola, par kuru 
gribētos pastāstīt nedaudz vairāk. 
Veicot kopsavilkumu par pagājušā 
mācību gada sasniegumiem dažā-
dos handbola turnīros, ar lepnumu 
varam minēt, ka 4. un 5. klašu zēnu 
un meiteņu minihandbola komandas 
ir izcīnījušas trīs pirmās vietas, divas 
otrās vietas un divas trešās vietas. 

Pagājušajā mācību gadā vēlmi ap-
gūt handbola spēli izrādīja arī mei-
tenes, kuras šogad turpina trenēties 
un piedalīties Latvijas jaunatnes 
čempionātā.

Jūlija sākumā Latvijas jaunatnes 
olimpiādē Valmierā Vangažu hand-
bola komanda pārstāvēja Inčukalna 
novadu, kur septiņu spēcīgāko nova-
du konkurencē ieguva 4. vietu.

Aizvadītajā vasarā Vangažu jau-
nie handbolisti jūlijā un augustā 
piedalījās 14 dienu nometnē, kur 
trenera Valtera Lījvaka, sporta 
skolotājas Larisas Medvedevas 
un Latvijas Minihandbola kustības 
dibinātāja Dmitrija Bražņikova va-
dībā apguva minihandbola, street 
handbola un pludmales handbola 
elementus. Nometnes ietvaros sko-

lēni devās 2x2 dienu izbraukuma 
izglītojošās, sportiskās un atpūtas 
aktivitātēs uz Skaņo kalnu Mazsa-
lacā, jūru zvejniekciemā ar tūrisma 
elementiem, nakšņojot teltīs, iz-
baudot lauku vidi.

Šajā sezonā Latvijas jaunatnes 
čempionātam handbolā no Vangažu 
vidusskolas pieteiktas četras ko-
mandas – trīs zēnu un viena meite-
ņu komanda. Jau ir aizvadīti pirmie 
turnīri, un, piedaloties Latvijas sko-
lēnu 69. spartakiādē minihandbolā, 
meiteņu komanda ieguvusi 3. vietu.

Vangažu handbols ir devis savu 
papildinājumu arī Latvijas handbola 
izlasei, kurā Latvijas godu pagāju-
šajā sezonā aizstāvēja Artūrs Laz-
diņš, savukārt Latvijas jaunatnes 
handbola izlasē dalību turpina Ar-
tūrs Kļaviņš, Norberts Slavinskis un 
Igors Ignatjevs.

Analizējot turnīros un Latvijas 
čempionātā pieteiktās handbola ko-
mandas, varam secināt, ka Vangažu 
jaunajiem handbolistiem ir jācīnās ar 
pieredzējušu sporta skolu un sporta 
centru handbola komandām. Hand-
bola attīstību Latvijā galvenokārt 
veic sporta skolas un sporta centri. 
Vangažu vidusskolas handbola ko-
manda ir gandrīz vienīgā vispārizglī-
tojošās skolas komanda, kura regu-
lāri piedalās organizētajos turnīros 
un čempionātos ar Inčukalna novada 
pašvaldības atbalstu un trenera Val-
tera Lījvaka iniciatīvu. Paldies Inču-
kalna novada domei, handbolistu ve-
cākiem un handbola kluba „Celtnieks” 
vadībai par sniegto atbalstu!

larisa medvedeva un Valters 
lījvaks, skolotāji 

Pēdējais Latvijas čempionāts 
notiks Inčukalnā

Sporta aktivitātes Vangažu vidusskolā

76 šahistu konkurencē Vangažos labākais Vladimirs Svešņikovs

Patriotiskais mēnesis Mūzikas 
un mākslas skolā
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PATEICīBAS

Vēlam: saujiņu prieka, sieciņu laimes,
Veselu pūru veselības.
Lai ir dzīvē vienmēr saules gana,
Lai ir silts, kad vēji brāzmot sāk.
Dzīves cīņās – izturību.
Bēdu dienās – pacietību.
Vienmēr visur mīlestību!

Apsveicam!
28. novembrī siguldā norisinājās latvijas čempionāts spēka trīscīņā. 
Novadnieks Jānis anšmits no 153 dalībniekiem izcīnīja zelta medaļu.

Plašāk lasiet www.incukalns.lv

Vangažu Ev. lut. draudze novēl 
gaišus, mierīgus un svētīgus 

ziemassvētkus novada ļaudīm un 
aicina uz

Ziemassvētku  
svētvakara  

dievkalpojumu
ceturtdien, 24. decembrī, 

plkst.16.00.

Autobuss plkst.15.00 pa maršru-
tu Inčukalns–Indrāni–Gauja– 

Vangaži–Baznīca.

sIa „Graanul Pellets” 
savam kolektīvam aicina 

pievienoties  

maTERIālU  
PIEŅēmēJU.

Galvenie pienākumi:
1. Materiālu pieņemšana; 
2. Materiālu uzmērīšana un kon-

trole (apaļkoki, šķelda, skai-
das);

3. Pavaddokumentu aizpildīša-
na.

Prasības kandidātiem:
1. Datorprasmes (Excel, Word – 

labā lietotāja līmenī);
2. Valodu prasmes (latviešu, 

krievu);
3. Spēja patstāvīgi plānot un or-

ganizēt savas darba gaitas;
4. Labas komunikācijas spējas;
5. Godīgums un augsta atbildī-

bas sajūta.
Uzņēmums piedāvā:
Stabilu un interesantu darbu 

starptautiskā uzņēmumā;
Konkurētspējīgu atalgojumu, 

sociālās garantijas un veselības 
apdrošināšanu;

Profesionālu un pieredzējušu 
kolēģu atbalstu.

Darba laiks: Darbs maiņās.
Darba vieta: Plānupes iela 34, 

Inčukalns, Inčukalna novads.
CV un pieteikuma vēstuli lū-

dzam sūtīt uz e-pastu: sandra.
smiltniece@graanulinvest.com 
vai ienest personīgi kokskaidu 
granulu ražotnē Plānupes ielā 34, 
Inčukalnā, līdz 2015. gada 30. de-
cembrim.

Informējam, ka sazināsimies 
tikai ar tiem kandidātiem, kuri ie-
kļūs atlases otrajā kārtā!

12. novembrī ar krāšņu at-
klāšanu durvis vēra dienas 
centra „Vangaži” Amatnieku 
kopas izstāde. Tā bija veltīta 
Vangažu pilsētas dzimšanas 
dienai, par ko liecināja arī 
nosaukums – „Mēs savai pil-
sētai”. Izstādē bija apskatāmi 
radoši un oriģināli darbi, bet 
pats galvenais – kopas bied-
ru skaits strauji pieaug. Tas 
nozīmē, ka arī 2016. gads būs 
radošs!

GaDaTIRGI NoVaDā
13. decembrī – Inčukalnā
19. decembrī – Vangažos

Kļūsti kā bērns, ļauj,  
lai šonakt tavs prieks
Atmiņu kupenās bradā,

Uzticies brīnumam  
trauslam kā sniegs
Vienu vakaru gadā.

Pirmsskolas izglītības 
iestāde „Jancis” sveic 

Inčukalna novada 
iedzīvotājus  

Ziemassvētkos!

14. novembrī Inčukalna medību 
pilī norisinājās „mārtiņdienas ķirbju 
ballīte”, kurā bija gan vēstures, gan 
radošā, gan muzikālā elpa. 

Latvijas dzimšanas dienas priekš-
vakarā mēs pulcējām mūsu novada 
iedzīvotājus Kārļzemniekos, Medību 
pilī, lai  iepazīstinātu ar šo vietu un 
pakavētos vēstures notikumos. Par šo 
iespēju mums jāpateicas Ingai Freima-
nei un zintai Nolbergai. 

Vēstures notikumi tika ilustrēti ar 
fotoattēliem, un katram bija iespēja 
uzzināt ko jaunu un nedzirdētu par In-
čukalna vēsturi un cilvēkiem, kas šeit 
dzīvojuši.

Kamēr vecāki bija iesaistīti šajā ne-
parastajā piedzīvojumā, mazākie Inču-
kalna iedzīvotāji, kuru skaits sniedzās 
pāri četrdesmit, gatavojās galvenajam 
vakara notikumam. Lielākie bērni ga-
tavoja lukturīšus, bet mazākie krāsai-
no sāli, lai ērtāk būtu ievietot svecītes.

Kad vecāki bija gatavi pievienoties 
bērniem, mēs visi kopā devāmies lau-
kā, kur veidojām gaismas zīmējumu. 

Vakara aktivitātes bija veidotas ar 
īpašu domu, tās deva iespēju bērniem 
pabūt kopā ar vecākiem, iesaistīties 
kopējās atrakcijās un aktivitātēs.

Kopā tika veidota kolāža, kopā va-
rēja piedalīties dažādos konkursos. 
Bērniem īpaši patika būt žūrijā un vēr-
tēt vecākus. 

Dejas turpi-
nājās līdz vēlam 
vakaram.  Par 
muzikālo nofor-
mējumu rūpējās 
grupa „Pilssē-
ta”. Liels paldies 
puišiem par pieda-
līšanos un noska-
ņas veidošanu! Par 
vakara mājīgumu 
un jauko gaisot-

ni rūpējās šī vakara saimniece Ligita 
Šteina, bet par iespēju izmantot šīs 
mājīgās telpas jāpateicas pils šī brī-
ža saimniekam Modrim Kalvānam. Par 
īpašām sajūtām un mazākajiem pasā-
kuma apmeklētājiem rūpējās Jolanta 
Bodniece un Andra Bērziņa. Vakars 
noteikti nebūtu izdevies tik jauks, ja 
ne pasākuma atbalsta cilvēki Renārs 
Bedrītis un Jana zvirbule. Bet visi kopā 
mēs  esam biedrība „Inčukalna  pagas-
ta iedzīvotāju konsultatīvā padome”. 

Uz drīzu atkalredzēšanos! 

Vēlos pateikties visiem, kas or-
ganizēja Vangažu pilsētas svētku 

koncertu. Ļoti jauks pasākums. 
īpaši vēlos izcelt Evijas Ozolas un 
Ilonas Petrovskas dejotājus. Ļoti 

skaists bija „Kaprīzes” dziedā-
jums.

Andrejs Mazins 

Inčukalna novada Sociālais die-
nests izsaka pateicību Reģionālās 

pašvaldības policijas Inčukalna 
novada nodaļai par atsaucību 

un sadarbību, iesaistoties bērnu 
tiesību un drošības jautājumu 

risināšanā.
Tikai kopā esam stiprāki un varam 

izdarīt vairāk!
Inčukalna novada  
Sociālais dienests

Vēlos sirsnīgi pateikties Rīgas 
Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīcas Gerontoloģijas klīnikas 

nodaļas vadītājam Feliksam 
Šustermanim un ārstējošai ārstei 

Irinai Mitkevičai, kā arī sanitā-
rēm par manu aprūpēšanu un 

ārstēšanu.
Andrejs Mazins

Vangažu pilsētas pārvaldes ko-
lektīvs no sirds pateicas dienas 
centra „Vangaži” Amatnieku ko-

pai par skaistajiem ziemassvētku 
darinājumiem pārvaldes ēkas 

izpušķošanai. Visi laipni aicināti 
apskatīt!

Liels paldies arī draudzei  
„Roždestvo” par interesantajām 
un košajām fotogrāfijām projekta 

„Citādi Vangaži” ietvaros. 
Uz sadarbību arī turpmāk!

Liels paldies visiem 
iesaistītajiem  

skolotāju streikā  
27. novembrī!

Vecākiem par neizmērojamo 
sapratni, iecietību, atsaucību un 
uzmundrinājuma vārdiem.

Kolēģiem par mobilizāciju. Ga-
tavojoties streikam, spēcīgi saju-
tu kolektīva saliedētību.

Vadītājai Kadrijai Janiselei par 
sadarbību, šis atbalsts ir ļoti nozī-
mīgs arodbiedrības darbībā.

Inčukalna novada pašvaldībai 
par konstruktīvu darbu.

Visi kopā mēs paveicām nozī-
mīgu darbu.

linda Erdmane,
Inčukalna novada Vangažu 

pirmsskolas izglītības iestādes 
„Jancis” LIzDA pirmorganizācijas 

priekšsēdētāja

FOTOMIRKLIS

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA

Inčukalna novada  
Sociālais dienests sveic 

skaistajās jubilejās –  
75, 80, 85, 90…

Eglīte, iededzies!
Visi mīļi gaidīti uz egles 

iedegšanu Gaujā  
7. decembrī plkst.18.00. 

Patiesā cieņā 
sveicam 2015.
gada „Goda 

novadniekus”: 
Teklu Akmentiņu 

(no kreisās), 
Irēnu Ņikitinu 

un Maiju  
Landiševu.

Mārtiņdienas ķirbju ballīte pilī

Ziemassvētku pabalsts  
Inčukalna novadā deklarētajiem:

• bērniem ar invaliditāti,
• klientiem ar invaliditāti kopš bērnības,
• pirmās grupas invalīdiem,
• daudzbērnu ģimeņu bērniem,
•  aizbildnībā esošiem bērniem.

Tiek piešķirts 30,00 EUR apmērā katram. 
Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums, 

un daudzbērnu ģimenēm jāuzrāda bērnu dzimšanas apliecība. 
Visiem Inčukalna novada Sociālā dienesta sadarbības partneriem 

un klientiem liels paldies par sadarbību un sapratni!

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas, 
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Vēl novada  
Sociālais dienests
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