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SVEICIENS JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!

LAIKR

Eglīte
ungadalaiki,
mirdz,
Egļupeismaržo
40 – tie ir četri
actiņās
prieks,
satraukta
četras paaudzes
un četrdesmit
gadi sirds

6. augustā ar grezniem svētkiem,
dažādiem pasākumiem un koncertu
tikai nosvinēta Egļupes 40 gadu jubileja.

IN F OR M AT ĪV S IZ DE V U M S

Jauns ga
jaunas ie

Koncertu mēs noslēdzām ar balonu
„uguņošanu”. Četrdesmit gadi – tas ir
maģisks skaitlis Egļupei.

Egļupei ir skaista vēsture
un gaiša nākotne

Jaunā gada sā
kad gribas cerēt
No šīs dienas Egļupe sāk jaunu
paliks aizvien maz
Dombrovsku lika pasmaidīt gan lie- posmu savā dzīvē, mēs turpinām
ka vairāk. Gan vi
liem, gan maziem, bet mazās Egļupes savu vēsturi ar skaistiem svētkiem,
variantā mēs paš
dejotājas dejoja ar augstu paceltām ar dzejoli, kas ir rakstīts tieši šai macēji, vismaz – liel
galvām. Tas bija tik mīļi un vienlaikus zajai Latvijas vietai – Egļupei. Te aug
šajā gadā visiem
jauna koku birzs, kuru iestādīja mazie
tik skaisti.
vada iedzīvotājiem
Es uzskatu, ka katru lietu, ko dara, Egļupes iedzīvotāji, un pēc desmit gaierosinātājiem.
ir jādara ar mīlestību. Un tā ir ar Līgu. diem tā būs brangi paaugusies.
Labas pārmaiņ
Bet jaunieši būs tikuši pie sporta
Es patiesi priecājos, ka mana meita
arī ar laikrakstu
jo, No šī gada
var mācīties dejot un mīlēt deju pie laukuma un pirmajām atrakcijām, tis”.
pateicoties maniem draugiem no formātā.
InLīgas Dombrovskas.
Ja šobrīd
Es gribu pateikt vislielāko paldies čukalna pagasta iedzīvotāju padomes,
tas nozīmē, ka jū
Vangažu kolektīviem, kas bija mūsu jaunajam sporta laukumam šogad būs
nonācis laikrakst
viesi un izklaidēja skatītājus ar dzies- volejbola aprīkojums.
mātā un izskatā.
Gribu iedrošināt mūsu novada najā
ie- laikmetā ar
mām gan latviešu, gan krievu valodā.
Gribu piebilst, ka koncerta programmu dzīvotājus. Inčukalna novada dome
izdevumam jāiet
ar nolūku gatavoju tā, lai interesanti šogad izsludināja projektu konkursu
tam jākļūst mod
būtu dažādu tautību iedzīvotājiem.
„Novadnieks novadniekam”, mēs pieformāta, gan nofo
Jana Bunkus ar savām meitenēm dalījāmies šajā konkursā un saņēmām
Un tas ir noticis!
Egļupes jubileja aizritēja tikpat koši un krāsaini kā baloni, kas ar laba vēlējumiem
no sieviešu estrādes ansambļa „Kap- papildu finansējumu svētku organizē-Turklāt – paliel
un gaišām domām tika palaisti brīvi lidojam zilajās debesīs.
rīze” parādīja, cik skanīgi Egļupē var šanai. Uzdrīkstieties, jo šī ir iespēja
plāru skaits un a
skanēt dziesmas, cik skaista ir akus- tieši jums organizēt kādu jauku pasāapjoms, jo kā ie
kumu mūsu Inčukalna novada iedzīvojas. Atbildēju, ka viņa vārds ir minēts dīķa, bez sēdvietām. Es gan pati neiz- tika un kā sieviešu balsis tajā izceļas.
laikrakstā tagad
Arī mums pašiem bija ar ko palepo- tājiem. Es ļoti ceru, ka šī labā prakse
grāmatā, viņš lepni smaidīja, un tad baudīju koncertu, jo kā jau namamāte
„Siguldas Elpa” nu
laikam es tā pa īstam pārliecinājos, vadīju pasākumu, bet es redzēju cilvē- ties. Es domāju, ka katru skatītāju līdz tiks turpināta arī nākamajā gadā un
iespēju ne tikai
ka darbs, ko mēs paveicām, ir kas ļoti ku atsaucību, smaidus un to, cik daudz sirds dziļumiem aizskāra mazās Aņas tas noteikti padarīs krāsaināku mūsu
mus mūsu novad
Lai mīlētu vietu, kurā tu
novada ikdienu.
viņu bija. Bērnu laukumiņā, kur maza- dziedājums.
īpašs un vajadzīgs.
miņos.
esi dzimis, ir jāveido saikne
Paldies visiem, visiem, un tiksimies Izbaudiet šīs p
Un vēl mums, egļupiešiem, ir sava
Mēs ikdienā esam tik ļoti aizņemti, jiem un lielajiem bija iespēja apgleznot
starp cilvēku un vietu
ka neatliek brīva laika, lai aizietu cie- akmentiņus, darbnīcas vadītāja Ligita poēma par to, kā tapa Egļupe un kā nākamajos svētkos!
ceru uz sadarbīb
Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs
Mūsu dzīve sastāv no labām un mos pie laba paziņas, kas varbūt dzīvo Šteina minēja, ka pēc 120. bērna viņa tā turpina augt. Šo vēlējumu Egļupei
Andra BērziņaJa jums ir kas s
sliktākām atmiņām, un vieta, kurā tikai divas mājas tālāk. Man ļoti gribē- pārstāja skaitīt. Ap bērnu laukumu uzrakstīja Semjons Dudarevs.
varat sazināties
mēs dzīvojam, – no tās vēstures. Kad jās visus mūsu cilvēkus apvienot kopā, tika aplasīti visi mazie akmentiņi, tie
pa tālruni 29170
paaudzes nomainās, ar tām aiziet arī un tam bija pat ļoti nozīmīgs iemesls – tagad rotā dārzus un atgādina par cieuz Inčukalna nov
atmiņas, un tas ir neatgriezeniski, tā- četrdesmit gadu ciematam un mūsu mata svētkiem.
Vangažu pilsētas
pēc mēs nolēmām tās apkopot. Tagad atmiņu stāsta „Egļupei 40” izdošana.
Tikpat liela atsaucība bija animatoru
arī uz e-pastu n
darbs ir padarīts, grāmatiņa nav liela,
komandai, kas darbojās sporta laukuinbox.lv. Jūsu at
mā Daces Buķeles vadībā.
bet gadi ies uz priekšu, un pēc nāka- Svētki – visu kopdarbs
ierosinājumi vienm
Lielu interesi un uzmanību izpelnīmajiem desmit tā būs jau daudz bieEs gribu pateikties visiem tiem cilveidot pilnvērtīgā
zāka. Doma par to, ka nepieciešams vēkiem, amatniekiem, pašdarbības ko- jās puiši no Siguldas, kas demonstrēja
dies visiem iedzī
apkopot cilvēku atmiņas, man radās lektīviem, kas nenobijās un atsaucās, ielu vingrošanas prasmes.
līdz šim aktīvi sa
tad, kad vecās paaudzes cilvēki stāstī- lai atbrauktu uz Egļupi. Es gribu piemiĪpaša svētku rozīnīte bija Cūkmens,
laikrakstu!
ja vienu otru atgadījumu, bet pēc gada nēt, ka neviens pašdarbības kolektīvs kas ieradās izklaidēt bērnus.
Laikraksta elekt
Katrs kolektīvs un cilvēks, kas uzjau bija devušies citā saulē – viņu at- neteica nē un ļoti labprāt atsaucās uz
tu jūs varat atrast
miņas aizgāja kopā ar viņiem, un vecās manu uzaicinājumu, neskatoties uz to, stājās koncertā, to darīja ar tādu sirds
valdības mājas la
fotogrāfijas tika sadedzinātas. Es šo ka mums vēl nav savas estrādes un siltumu, ka to nevarēja nejust. Mazie
kalns.lv sadaļā „lai
Senioru koris „Atblāzma”
Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
domu pastāstīju cilvēkiem kopsapulcē, koncerts bija paredzēts laukumā pie „Minkāna” dejotāji ar savu vadītāju Līgu
Esiet aktīvi un l
un mani atbalstīja. Palīdzēt apkopot
Jana Bunkus
da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā paarī dažādos sociā
visu vienā kopdarbā uzņēmās Mārtiņš
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas bija kā laba ceļamaize visiem novada gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas
kuros ir pārstāvēt
Pagodkins, kas pēc profesijas ir žurnāTādā noskaņā sestdien izskanēja Gofmanes laba vēlējumi novada se- senioriem 2013.gadam, kad ikviens neatmet cerību, ka kādu dienu kolekvads: portālā drau
lists.
biedru grupas: Inču
Inčukalna novada senioru Gada bal- nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – tīvam pievienosies arī vīri.
Mums pievienojās daudz citu cilvēĪpašs pārsteigums senioriem bija
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus dienests sanākušajiem dāvāja gardu veselību.
portālā www.face
ku, arī Andrejs Kovaļevskis, kas ir gadus.
kaisApsveikuma vārdus teica arī Latvi- Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB”
daļā: Inčukalna no
līgs fotogrāfs un Egļupi fotografē visos
direktoram Uldim Mierkalnam par dā- jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko- garais koncerts, kurā mākslinieks izTwitter (konts:
gadalaikos. Tagad tas ir izdarīts arī no
Gada balli Inčukalna Tautas namā ar vanu visiem pasākuma dalībniekiem!
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas
vads).
putna lidojuma augstuma.
Uz sadarbību, u
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlēNeapšaubāmi, savs vārds sakāms un Inčukalna novada domes deputāts dziesmas. Skaistās melodijas iedrošiIngrīda Supe, kas strādā Valstsjumu
bib- vārdiem tajās, stāvot pie kuplās bija arī abām mūsu senioru apvienī- Staņislavs Ungurs.
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pamums visiem! La
liotēkā, meklēja materiālus par Egļupi,
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada bu – Inčukalna pensionāru padomes
Elegantais sieviešu klubiņš „Ru- sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.
nam!
pirms tā kļuva par ciematu. Vēl iedzīvotāju
bija
Inčukalna novada senioriem novēsarūpētajiem labestības un Vangažu pensionāru biedrības – dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko)
daudz cilvēku, kas nesa savas fotogeņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete- kopā ar solistu Rihardu Keišu ie- lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo
Inčukalna
rāfijas, stāstīja atmiņas. Svētku dienā
slimiem bērniem, atklāja senioru koris rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa- līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs
sabiedrisko attie
pie manis pienāca kāds vecs kungs
un
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai„Atblāzma”
(vadītāja Ņina Kiršteina). darbību visiem aktīvistiem, domei un dziedāšanu.
jautāja, vai es atceroties, ka tieši Kora
viņš dziesmu „Lai laba diena tev un „labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā
Savukārt uz deju soli aicināja šajā rot labās – ar laimi un veselību piepilstādīja egļu aleju pie Egļupes staciman” labi papildināja Inčukalna nova- gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu sezonā izveidotais senioru deju kolek- dītās – dienas!
Foto: Vita Oša

Foto: Vita Oša

Foto: Zinta Nolberga

Es dzīvoju Egļupē un lepojos ar to.
Jā, protams, mums nav asfaltētu ceļu,
un domāju, ka arī nekad nebūs, bet
toties mums apkārt ir mežs, mums
ir savs avots ar ļoti garšīgu ūdeni. Ar
katru gadu arvien vairāk pie mums
pārvācas dzīvot jauni iedzīvotāji, kas
Egļupi izvēlas par savām pastāvīgajām mājām. Egļupes ciema teritorija
ir ļoti liela, un arī problēmu ir tikpat
daudz. Tāpat kā visur tie ir ceļi, un šeit
priekšā ir liels darbs tieši ar iedzīvotājiem, jo tikai tad, kad katrs sapratīs un
pieņems kā pašu par sevi saprotamu
to, ka blakus esošie meliorācijas grāvji
ir jātīra, mēs varēsim stāties pretī dabas izaicinājumiem. Ir upes krasts, kas
palēnām ir jāsaved kārtībā, un tad atliks to tikai uzturēt. Un vēl, un vēl... Ko
darīt ir daudz, ja tikai ir vēlēšanās, un
egļupiešiem tāda ir.
Šogad mēs nosvinējām sava ciemata četrdesmit gadu jubileju. Nav daudz
mazo ciematu, kas var lepoties ar savu
vēsturi, bet Egļupes vēsture tagad ir
apkopota un izdota grāmatā.
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NOVADA VĒSTIS

2016. gada SEPTEMBRIS

DOMES LĒMUMI

Svarīgākie domes lēmumi
augustā īsumā
• Nolemts apstiprināt nekustamā
īpašuma „Gaujasloki”, Krustiņos,
Inčukalna novadā, izsoles nosacīto
sākuma cenu 5000 EUR un izsoles
noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā īpašuma „Gaujasloki”, Krustiņos, Inčukalna novadā,
izsoles noteikumi”. Uzdot Izsoles
komisijai veikt nekustamā īpašuma
atsavināšanas procedūru likumā noteiktajā kārtībā.
• Apstiprināti noteikumi Nr.5/2016
„Par grozījumiem 2015. gada 21. janvāra noteikumos Nr.1/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības mantas
un finanšu resursu izmantošanu””.
• Nolemts piešķirt brīvpusdienas, neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli, Inčukalna novada pašvaldības
izglītības iestāžu 6. klašu skolēniem
no 2016. gada 1. septembra.
• Izskatīts 2016. gada 2. augustā domē
reģistrētais Inčukalna novada būvvaldes atzinums, kurā rakstīts, ka,
apsekojot dzīvojamo māju Siguldas
ielā 2, Vangažos, tika konstatēts, ka
ēkas bēniņos caur jumta paneļiem iekļūst ūdens un tiek bojāti pārseguma
paneļi un sienu konstrukcijas. Š. g. 1.
augustā notikusi dzīvojamās mājas
Siguldas ielā 2 kopsapulce, kurā ir
pieņemts lēmums par jumta seguma
nomaiņu par 9549,43 EUR, sadalot
maksājumus uz trijiem gadiem. Līdz
ar to nolemts palielināt dzīvojamās
mājas Siguldas ielā 2, Vangažos,
Inčukalna novadā, pašvaldības dzīvokļu īrniekiem apsaimniekošanas
maksu par 0,094 EUR mēnesī par
1m2 uz trijiem gadiem par jumta seguma remontdarbu izmaksu segšanu.
Uzdot SIA „Vangažu namsaimnieks”
likumā noteiktajā kārtībā informēt
Siguldas ielas 2, Vangaži, Inčukalna
novads, pašvaldības dzīvokļu īrniekus par apsaimniekošanas maksas
paaugstināšanu.
• Nolemts apstiprināt noteikumus
Inčukalna novada pašvaldībai pie-

derošo SIA „Vangažu ambulance” kapitāla daļu pircēja noteikšanai izsolē. Apstiprināt izsoles sākuma cenu
20 000 EUR apmērā par 100% kapitāldaļu. Uzdot Inčukalna novada domes
Izsoles komisijai veikt SIA „Vangažu
ambulance” kapitāldaļu pārdošanu
izsolē, organizēt izsoles procedūru.
Kapitāla daļu pārdošanas rezultātā
iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Inčukalna
novada pašvaldības budžetā.
• Nolemts veikt izmaiņas Inčukalna
novada domes 2012. gada 18. aprīļa
lēmumā Nr. 4-48.§. „Par Inčukalna
novada domes Uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības iestādēs
apstiprināšanu” un apstiprināt Inčukalna novada domes Uzņemšanas
komisiju pirmsskolas izglītības ie
stādēs šādā sastāvā:
1. Inčukalna novada domes sekretāre/dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste Jana Bluka,
2. PII „Minka” vadītāja Indra Podziņa,
3. PII „Jancis” vadītāja Kadrija Janisele,
4. Inčukalna novada domes Sociālā
dienesta darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Sņežana Marina,
5. Inčukalna novada bāriņtiesas loceklis Māris Onskulis.
• Nolemts nodot lokālplānojuma
projektu nekustamā īpašuma „Gaujaskrasti”, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai, kā
arī noteikt publiskās apspriešanas
termiņu no 5. septembra līdz 3. oktobrim. Publiskās apspriešanas
sanāksmi organizēt 15. septembrī
plkst. 17.00 Inčukalna tautas namā
Atmodas ielā 1a, Inčukalnā.
• U.c.
Visus Inčukalna novada domes lēmumus
un citas aktualitātes varat izlasīt pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv.

Краткое резюме наиболее важных
решений, принятых Думой в августе
• Принято решение утвердить условную начальную цену на аукционе недвижимого
имущества «Гауяслоки» (Крустини, Инчукалнский край) в размере 5000 евро и правила аукциона «Правила аукциона недвижимого имущества Думы Инчукалнского
края «Гауяслоки» (Крустини, Инчукалнский
край). Поручить Комиссии аукциона выполнить процедуру отчуждения недвижимого
имущества в порядке, установленном в законе.
• Утверждены Правила № 5/2016 «О поправках к Правилам № 1/2015 от 21 января 2015
года «Об использовании имущественных и
финансовых ресурсов самоуправления Инчукалнского края»».
• Принято решение о предоставлении бесплатных обедов, без оценки материального
положения семей, школьникам 6-х классов
учебных заведений самоуправления Инчукалнского края, с 1 сентября 2016 года.
• Рассмотрено заключение Строительного
управления Инчукалнского края, зарегистрированное в Думе 2 августа 2016 года, в
котором указано, что после осмотра жилого
дома на улице Сигулдас, 2 (Вангажи) было
констатировано, что через кровельные панели на чердак здания проникает вода, нанося повреждения панелям перекрытия и
стенным конструкциям. 1 августа этого года
состоялось общее собрание жилого дома на
улице Сигулдас, 2, на котором было принято
решение о замене кровельного покрытия за
EUR 9549.43, распределив платежи на три
года. В связи с этим, принято решение об
увеличении платы хозяйственного обслуживания для жильцов муниципальных квартир
жилого дома на улице Сигулдас, 2 (Вангажи,
Инчукалнский край) на 0,094 евро в месяц
за 1м2 на период трех лет с целью покрытия
стоимости работ по ремонту кровельного
покрытия. Поручить ООО «Вангажу намсаймниекс» в порядке, установленном законом,
информировать жильцов муниципальных
квартир жилого дома на улице Сигулдас, 2
(Вангажи, Инчукалнский край) об увеличении платы хозяйственного обслуживания.
• Принято решение утвердить правила для
определения покупателя долей капитала

ООО «Вангажу амбуланце», принадлежащих самоуправлению Инчукалнского края,
на аукционе. Утвердить начальную цену
аукциона в размере 20000 евро за 100%
долей капитала. Поручить Комиссии аукциона Думы Инчукалнского края осуществить
продажу долей капитала ООО «Вангажу
амбуланце» на аукционе, организовать процедуру аукциона. Средства, полученные в
результате продажи долей капитала, подлежат зачислению в бюджет самоуправления Инчукалнского края.
• Принято решение внести изменения в Решение №- 4-48§ Думы Инчукалнского края
от 18 апреля 2012 года «Об утверждении
приемной комиссии Думы Инчукалнского
края для дошкольных учебных заведений»
и утвердить приемную комиссию Думы Инчукалнского края для дошкольных учебных
заведений в следующем составе:
1. Секретарь / специалист по декларированию места жительства Думы Инчукалнского края Яна Блука,
2. Руководитель ДУЗ «Минка» Индра
Подзиня,
3. Руководитель ДУЗ «Янцис» Кадрия Яниселе,
4. Работник Социальной службы Думы Инчукалнского края по работе с семьями и
детьми Снежана Марина,
5. Член Сиротского суда Инчукалнского
края Марис Онскулис.
• Принято решение передать проект локального планирования «Недвижимое имущество «Гауяскрасти» (Инчукалнская волость,
Инчукалнский край)»» для публичного обсуждения и получения заключений, а также
установить срок публичного обсуждения с
5 сентября по 3 октября. Собрание для публичного обсуждения организовать 15 сентября в 17.00, в Инчукалнском Народном
Доме на улице Атмодас 1А (Инчукалнс).
• И др.
Все решения и прочая актуальная информация
Думы Инчукалнского края представлены на
домашней странице самоуправления:
www.incukalns.lv. .

SLUDINĀJUMI PAR IZSOLI
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums „Gaujasloki”, Krustiņos, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes gabala 2,2 ha platībā, uz kura atrodas
saimniecības ēkas jaunbūve. Īpašums reģistrēts Rīgas rajona tiesas Inčukalna pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr.
100000555152, īpašuma kad. nr. 8064 002 0670.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas
brīža līdz 2016. gada 14. oktobrim plkst. 14.00.
Izsole notiks 2016. gada 14. oktobrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena –
5000,- EUR.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no
sākumcenas, tas ir 500,- EUR, un dalības
maksa 100,- EUR apmērā iemaksājami līdz
2016. gada 14. oktobrim plkst. 14.00 Inčukalna novada domes kontā: a/s „SEB banka”
INČUKALNA NOVADA
Siguldas filiāle, LV90UNLA0027800130800,
informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
kods UNLALV2X, reģ. nr. 90000068337, vai
iemaksājot Inčukalna novada domes kasē
Materiālus apkopojusi Inčukalna novada dome, tālr. 20271787. Maketu saAtmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna nogatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””.
vadā. Soļa apmērs – 250,- EUR. Pirkuma
E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā:
www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors
samaksa veicama EUR 30 kalendāro dienu
vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž
laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoizdevēja viedokli.
les rezultātu apstiprināšanu.

NOVADA V

Paziņojums par Inčukalna novada pašvaldībai piederošo SIA „Vangažu ambulance”, reģistrācijas Nr.
40003134298, 100% kapitāla daļu izsoli
Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles organizētājs: Inčukalna novada domes Izsoles
komisija.
Izsoles vieta un laiks: 2016. gada 21. oktobris plkst.
14.00 Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, 2. stāvā,
priekšsēdētāja kabinetā.
Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2016. gada 21. okto
brim plkst. 14.00 Inčukalna novada domes kancelejā, 2.
stāvā, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Izsoles sākumcena: 20 000 eiro.
Izsoles dalības maksa 100 eiro.
Izsoles solis 150 eiro.
Drošības naudas/dalības maksas apmērs un iemaksas
kārtība:
drošības nauda 2000 eiro un dalības maksa 100 eiro
jāpārskaita uz Inčukalna novada domes norēķinu kontu: a/s „SEB banka” Siguldas filiāle. Konts: LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, ar norādi – drošības
nauda / dalības maksa – dalībai SIA „Vangažu ambulance”
kapitāla daļu izsolē.

2016. gada SEPTEMBRIS

NOVADA VĒSTIS

LABDARĪBAS AKCIJA

Akcija „Skolas soma 2016”
palīdz sagatavoties skolas gaitām
26 novada bērniem

Augustā, kad visi gatavojas
skolai, Inčukalna novadā biedrības „Inčukalna dabas parks”
valdes locekle Līga Neimane
sadarbībā ar dienas centra
„Vangaži” vadītāju Liliju Gežu
rīkoja labdarības akciju „Skolas soma 2016”.
Līdz šim šāda veida un apjoma labdarības akcija Inčukalna
novadā nebija norisinājusies. Neapšaubāmi, tuvojoties mācību
sākumam, dažādas labdarības
organizācijas palīdz bērniem ar
skolas lietām, taču ideja bija izveidot lielu akciju, kurā iesaistītos pēc iespējas vairāk novadnieku un sadzirdētu par līdzcilvēku
grūtībām. Šādu akciju, kā uzsver
Līga Neimane, veidojām pirmo
reizi, veidojot šo akciju, bija jāiet
pa jaunu un nezināmu ceļu, taču
mērķis bija skaidrs – palīdzēt
bērniem sagatavoties un uzsākt
skolas gaitas Inčukalna novadā.
Akcijas „Skolas soma 2016”
ietvaros bija plānots palīdzēt
dienas centra „Vangaži” bērniem
sagatavoties skolas gaitām. Protams, palīdzēt visiem bērniem, lai
vai kā gribējās, nebija iespējams,
jo dienas centra mājīgās telpas
Vangažos apmeklē aptuveni 100
bērnu. Tika izraudzīti tie bērni,
kas dienas centru apmeklē visbiežāk un ir cītīgi skolas darbos.
Labdarības akcija, kuras ietvaros Līga Neimane un Lilija Geža
uzrunāja ļoti daudz cilvēku – novadniekus, kolēģus, novada uzņēmējus, veikalus un radiniekus –,
deva cilvēkiem prieku palīdzēt
citiem. Arī novada bērni bija priecīgi palīdzēt citiem novada bērniem, atdāvinot savas jaunās, bet
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INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Inčukalna novada dome realizē projektu „Sporta inventāra iegāde Inčukalna novada izglītības iestādēs”, kurš tiek līdzfinansēts no
valsts budžeta līdzekļiem.

nelietotās burtnīcas, pildspalvas
un citus skolas piederumus.
19. augustā Vangažu dienas
centrā norisinājās akcijas no
slēguma pasākums ielūgtajiem
bērniem kopā ar vecākiem. Pasākuma sākumā L.Geža vecākus
iepazīstināja ar dienas centra
darbību, telpām un brīvā laika
pavadīšanas iespējām bērniem.
„Galvenokārt mums bija svarīgi
bērniem atgādināt par drošību uz
ceļa, jo, tuvojoties mācību laikam,
tas ir īpaši svarīgi. Ļaut, lai bērni
kopā ar vecākiem, pildot uzdevumus, izspēlē dažādas situācijas,
par kurām vēlāk būtu iespējams
vēl runāt mājās. Pasākumā bērni
kopā ar vecākiem pildīja dažādus
uzdevumus, kuros bērni varēja
atkārtot savas zināšanas par drošību uz ceļa, sacensties dažādu
atjautības uzdevumu, spēļu, mīklu un rotaļu pildīšanā. Ļoti svarīgi
mums arī bija, lai pasākums no-

risinātos nelielā sacensību garā,
lai bērni nezaudētu uzmanību,
tādēļ bērnus kopā ar vecākiem
sadalījām komandās,” stāsta
Līga. Pasākumā L.Neimane un
L.Geža bērniem bija sagatavojušas dažādus atjautības uzdevumus, uzdevumus par drošību uz
ceļa, rotaļas, un pasākuma noslēgumā 16 bērni saņēma savas
dāvanas. „Skolas soma 2016” ietvaros tika sarūpētas jaunas skolas somas, jauni penāļi, burtnīcas,
kladītes, krāsainie zīmuļi, krāsas,
flomāsteri, zīmēšanas albumi u.c.
skolai noderīgas lietas. Taču, lai
bērni vēl mirkli varētu pakavēties
bērnībā, katrā skolas somā bija
ielikta arī mīkstā rotaļlieta.
Pēc sirsnīgā pasākuma 19. augustā dienas centrā L.Neimane
nolēma, ka ir jāpalīdz vēl citiem
novada bērniem, arī tiem, kuri neapmeklē dienas centru. Ar novadnieku palīdzību tika apkopotas

Projekta mērķis: sporta inventāra iegāde 3 novada izglītības iestādēs,
attiecīgā vispārējā izglītības posma prasībām atbilstošu vingrojumu un
vingrinājumu pamatprasmju apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni
par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās,
nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku fizisko un garīgo attīstību.
Kopējais bērnu skaits, kuri gūs labumu no šī projekta, ir 784, tie ir
pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis”, Vangažu vidusskolas un Inčukalna pamatskolas audzēkņi. Vajadzību sarakstu veidoja katras iestādes atbildīgās personas, līdz ar to tiks iegādāts tas inventārs, kas katrai
iestādei ir visnepieciešamākais.
Rezultātā tiks iegādāts sporta aprīkojums un inventārs par kopējo
summu 5731,82 EUR, no kuriem 50% tiks segti no valsts budžeta līdzekļiem un 50% no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
Margita Līce, Inčukalna novada domes projektu vadītāja

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Paziņojums par lokālplānojuma
projekta „Gaujaskrasti”
nodošanu publiskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai
Inčukalna novada dome 2016. gada 17. augustā ir pieņēmusi
lēmumu (prot. Nr.13, 24.§) „Par lokālplānojuma projekta nekustamajā īpašumā „Gaujaskrasti”, Inčukalna pagastā, Inčukalna
novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.
Lokālplānojums tiks izstrādāts Inčukalna pagasta teritorijā, kurā
atrodas nekustamais īpašums „Gaujaskrasti”. Lokālplānojuma mērķis ir minētā īpašuma teritorijā veikt grozījumus spēkā esošajā Inčukalna novada teritorijas plānojumā, izmainot teritorijas plānojumā
noteikto teritoriju funkcionālo zonējumu, izmainot atļauto teritorijas
izmantošanu no Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz Savrupmāju apbūves teritoriju (DzS) un mežu teritoriju (M).
Publiskā apspriešana ir noteikta no 2106. gada 5. septembra līdz
2016. gada 3. oktobrim.
Ar lokālplānojuma projektu var iepazīties un priekšlikumus iesniegt
Inčukalna novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads,
LV-2141) vai elektroniski sadaļas „Attīstība” apakšsadaļā „Attīstības plānošanas dokumenti”, kā arī interneta vietnē http://ej.uz/Gaujaskrasti līdz 2016. gada 3. oktobrim.
Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas sanāksme notiks
15.09.2016. plkst. 17.00 Inčukalna tautas namā Atmodas ielā 1a, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
bērnu vajadzības un vēlmes. Un
27. augustā vēl desmit novada
bērni saņēma jaunas, ar kancelejas precēm piepildītas mugursomas. „Prieks, ka tik daudzus
bērnus, sākot no 1. klases līdz
pat 7. klasei, ir izdevies sagatavot skolai!”
L.Neimane saka lielu paldies
par atsaucību L.Gežai, biedrības
„Inčukalna dabas parks” biedriem
par ziedojumiem, veikalam „Elvi”
Vangažos un visiem, visiem nova-

da iedzīvotājiem, kuri piedalījās,
lai pasākums 19. augustā dienas
centrā „Vangaži” izdotos. Paldies
novadniekiem par atsaucību, rūpējoties par bērniem, kuri savas
jaunās mugursomas saņēma 27.
augustā. Inčukalna novadniekiem
ir svarīgi, lai bērni būtu gatavi 1.
septembrī doties uz skolu! Kopā
mēs varam paveikt lielas un
sirsnīgas lietas, padarot mūsu
novadu labāku, un šī akcija to
pierādīja.
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„VIRŠI” zied Latvijā un dejo Ungārijā

Ieeju Inčukalna priežu mežā un, kur vien
skatos, zili lillā virši zied. Gluži kā mūsu Inčukalna deju kolektīva „Virši” jaunie sievu
brunči.

tu savu dejotprasmi un latviešu tautas dejas
skaistumu. Tika izvēlēta Ungārija un pēc iesnieguma izskatīšanas saņemts uzaicinājums
piedalīties Starptautiskajā mūzikas un folkloras festivālā „County-Wandering”. Viss notika,
Tātad rudens klāt, un dejotāji no jaunības pateicoties dāsnajiem finansiālajiem atbal
līdz pat sirmam vecumam tiek gaidīti uz deju stītājiem: Inčukalna novada domei, Latvijas
nodarbībām 21. sezonā jau 16. septembrī Zemnieku partijas Inčukalna nodaļai, firmai
20.00 Inčukalna tautas namā. Vēlreiz atgādinu, „VIRŠI-A”, SIA „Graanul Pellets“, atpūtas
ka tautas deja ir jaunais latviešu nacionālais parkam „Rāmkalni” un Andram Briņķim.
sporta veids.
LIELS PALDIES!
Gribu pastāstīt par „Viršu” skaisto vasaru
Laikā no 26. jūlija līdz 1. augustam varējām
Ungārijā, kas paliks katra dejotāja atmiņā priecāties par Ungārijas plašajiem saulespuķu
uz mūžu un arī mūsu deju kolektīva vēstu- laukiem Rumānijas pierobežā, par neskaitārē. Gada sākumā kolektīvs nosvinēja savu majiem zaķiem un stirnām, kurus varēja labi
20 gadu jubileju un kala plānus par kopīgu saredzēt jau nopļautajos laukos, par skaisbraucienu ārpus Latvijas robežām, lai parādī- tajām pilsētām Mako, Čongrādu un Segedu ar

neatkārtojamo arhitektūru, par upi Tisu, pa
kuru nobraucām ar kuģīti, par Bugačpustas
ugunīgo zirgu šova programmu, ungāru maltīti un nacionālo mūziku, par termālajiem baseiniem Čerkesēlē, par atsaucīgajiem ļaudīm
koncertos un, protams, par citu tautu – čehu,
bulgāru, igauņu – un pat Latvijas Jauniešu
pūtēju orķestra sniegumu. Nekādi nevar nepieminēt ungāru vīnus.
Mūsu uzstāšanās visos koncertos tika uzņemta ar lielu vietējo sajūsmu, jo nemaz jau
tik mēreni ziemeļnieki neesam – uguntiņas
un asuma mūsos, gan jaunajos, gan senioros,
ir gana. Īpaši tuvas attiecības izveidojās ar
čehu folkloras kapelu. Naktīs tika kopīgi nodziedāts ne viens vien abām tautām zināms
vācu šlāgeris un arī savas tautasdziesmas.
Liekas, ka nākotnes sapņi jau ir nosprausti, –
dosimies uz Čehiju, jo mums taču labi sapas.
Latvijas pūtēji diriģenta Jāņa Puriņa vadībā
divām mūsu dejām – „Klabdancis” un „Puķīte
pa dambi” – bija sagatavojuši muzikālo pavadījumu.

Atceroties Ungārijas braucienu:

Dejotāja Anete: „Man patika. Lielais ieguvums ir kolektīva saliedētība.”
Dejotāja Irēna: „Ļoti, ļoti patika. Neskatoties
uz to, ka bija jādejo 34 un vairāk grādu karstumā, atgriežoties mājās, biju gatava jau kaut
vai tulīt doties atkal ceļā un dejot.”
Dejotājs Aleksandrs: „Tas bija interesants
pasākums. Biju pārsteigts par mūsu kolektīvu – organizēta tauta un pat uz minūti. Man
gan bija nedaudz par karstu.”
Inga Freimane

„Gaujas” sportisti aizvada kārtējo
sporta nometni Limbažos
Pēdējo šīs vasaras treniņnometni aizvadījuši Inčukalna novada jaunie sportisti.
Bērnu un jaunatnes attīstības centra „Gauja” cīkstoņi laikā no 15. līdz 21. augustam
pilnveidoja savu meistarību un uzlaboja fizisko formu „Olimpiskajā centrā „Limbaži””
(LOC). Bez inčukalniešiem nometnē piedalījās arī viņu partneri un tatami konkurenti
no Ādažu Sporta skolas, kopskaitā spraigu
nedēļu Limbažos aizvadīja 52 jaunie sportisti.

Kā allaž, LOC bija radīti lieliski apstākļi
pilnvērtīgam treniņdarbam un jauno sportistu sadzīvei, nodrošināta augstvērtīga
un garda ēdināšana. Par to pateicība LOC
profesionālajam darbinieku kolektīvam, jo
īpaši valdes loceklei Baibai Martinsonei.
Nedēļas lietainajās dienās džudisti trenējās modernajā LOC vieglatlētikas hallē, bet,
uzspīdot augusta saulei, nodarbības jau
turpinājās brīvā darbā – stadionā un pludmalē.

Par sportistu daudzveidīgu treniņdarbu,
nometnes vadītāja Dmitrija Tončinska organizēta, gādāja vesela treneru komanda.
Paldies vieglatlētikas trenerei Gintai Teko,
fiziskās sagatavotības trenerim Artim Baronam, cīņas trenerim Leonīdam Kuzņecovam
un trenerei audzinātājai Evitai Bērziņai – viņa
rūpējās, lai nometnē valdītu stingra disciplīna un tiktu ievērots dienas režīms. Limbažos
sūrā un spraigā treniņdarbā tika likts pamats
jaunajai sporta sezonai, kurā „Gaujas” cīkstoņiem paredzama dalība dažādos Latvijas un
arī starptautiskos turnīros. Jācer, Limbažos
lietie sviedri drīzumā pārvērtīsies olimpisko
čempionu medaļās.
Treniņnometne nenozīmēja vien sportiskās
aktivitātes. „Gaujas” jaunie sportisti ir iesaistījušies arī labdarības akcijā, proti, vācot
līdzekļus palīdzībai trūcīgās un daudzbērnu
ģimenēs augošiem vienaudžiem, viņi piedalās
portāla „Ziedot.lv” sadaļas „Gribu būt aktīvs!”
atbalstā. Tieši pateicoties viņu rūpēm, treniņnometnē Limbažos varēja piedalīties četri
bērni, kuru vecākiem nepietiek naudas sporta nometņu apmaksai. Šī labdarības akcija
turpināsies, un paredzams, ka BJAC „Gauja”
organizētajā treniņnometnē Ziemassvētku
brīvlaikā atkal bez maksas sportiskās iemaņas apgūs vēl vairāk bērnu no trūcīgām un
daudzbērnu ģimenēm.
Dmitrijs Tončinskis

SKOLĒNU AUTOBUSU
BRAUKŠANAS GRAFIKI
Autobusa braukšanas grafiks
2016./2017. m. g.,
SETRA, GP 1352
Autobusa vadītājs Egīls Vēvers

I reiss

7.25 – Inčukalna pamatskola
7.40 – Gauja (laukums pie ūdenstorņa)
7.55 – Vangažu vidusskola
8.00 – Vangažu stacija
8.10 – Vangažu vidusskola
8.20 – DUS „Totāls”
8.25 – Inčukalna pamatskola
8.35 – Gauja (laukums pie ūdenstorņa)
8.50 – Inčukalna pamatskola

II reiss

13.55 – Inčukalna pamatskola
14.05 – Gauja (pietura „Gauja”)
14.10 – DUS „Totāls”
14.20 – Vangažu vidusskola
14.30 – Vangažu stacija
14.45 – Gauja (pietura „Gauja”)
15.00 – Inčukalna pamatskola

III reiss

16.00 – Inčukalna pamatskola
16.10 – Gauja (pietura „Gauja”)
16.25 – Vangažu vidusskola
16.40 – Vangažu stacija
16.50 – Gauja (pietura „Gauja”)
16.55 – pietura „Sēnīte”
17.00 – Inčukalna pamatskola

Autobusa braukšanas grafiks
2016./2017. m.g.,
„Volkswagen Crafter”, HR 4602
Autobusa vadītājs Aivars Šube

I reiss

7.30 – Egļupe (pie bērnu rotaļu laukuma)
7.45 – Inčukalna pamatskola
8.10 – Vangažu vidusskola
8.30 – Kārļzemnieki (Kārļzemnieki 4)
8.45 – Inčukalna pamatskola

II reiss – pirmdienās

11.00 – Inčukalna tautas nams
11.10 – Gauja (laukums pie ūdenstorņa)
11.20 – Kārļzemnieki (Kārļzemnieki 4)

III reiss

15.40 – Inčukalna pamatskola
15.50 – Kārļzemnieki (Kārļzemnieki 4)
16.00 – Vangažu vidusskola
16.15 – Inčukalna pamatskola
16.30 – Egļupe (pie bērnu rotaļu laukuma)

IV reiss – pirmdienās, otrdienās,
piektdienās

18.00 – Inčukalna pamatskola
18.10 – Gauja (laukums pie ūdenstorņa)
18.20 – Kārļzemnieki (Kārļzemnieki 4)

Autobusa braukšanas grafiks
2016./2017. m.g.,
FORD, GO 3040
Autobusa vadītājs Gints Krēsliņš

I reiss

7.30 – Lielpurvi
7.40 – Zālītes
7.45 – Vangažu baznīca
8.05 – Vangažu vidusskola

II reiss

14.40 – Vangažu vidusskola
14.55 – Lielpurvi
15.10 – Vangažu baznīca
15.20 – Zālītes

2016. gada SEPTEMBRIS
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Inčukalna senioru vasaras brauciens uz Madonas novadu
10. augustā Inčukalna seniori kopā ar Vangažu un
Gaujas senioriem brauca iepazīt Madonas novadu.

Kā pirmo apmeklējām Bērzaunes pagastu – z/s „Līvi”,
kas nodarbojas ar kazkopību un kurā ir lielākais kazu
ganāmpulks Latvijā – 300 kazu. Tās dod ekoloģiski tīru
pienu, no kura tiek ražoti dažādi sieru veidi. Mūs izvadāja pa saimniecību un tās apkārtni, kā arī degustējām
piecus dažādus sierus. Tikām cienāti ar tomātu zupu ar
sieru. Pēc z/s „Līvi” apmeklējuma devāmies uz vienu no
Latvijas skaistākajiem dārziem – Kalsnavas arborētumu. Kalsnavas arborētums tiek saukts arī par trešo botānisko dārzu Latvijā, kas apbur apmeklētājus ar savu
šarmu un izsmalcināto kolekciju teju vai katrā gadalaikā. Dārzā kopumā aug ap 45 000 stādu. No Kalsnavas
turpinājām ceļu uz Madonu, kur mūs sagaidīja gide
Ilze. Madonu izbraukājām un apskatījām krustu šķērsu, apskatot tās skaistākās un nozīmīgākās vietas, par
kurām gide sniedza vēsturisko ieskatu. Tā nu nemanot

Aizvadīts jau
piektais Mākslas
plenērs Inčukalnā
Sestdien, 27. augustā, Alek- papildinās Aleksandra parkā esošo
sandra parkā pie Inčukalna es- „Sajūtu taku”.
trādes jau piekto gadu pēc kārtas
Visas dienas garumā pasākuma
norisinājās biedrības „Inčukalna apmeklētājiem bija iespēja piedalīizaugsmei” organizētais pasā- ties dažādās bezmaksas aktivitātēs,
kums „Mākslas plenērs Inčukal- sportiskos konkursos, izlēkāties
nā”, kura ietvaros ikvienam bija piepūšamajā pilī, našķoties ar cuiespēja radoši izpausties māks- kurvati un pat izveidot no siena lelli,
las darbnīcās, doties izbraucienā ar kuru pēc tam spēlēt improvizēto
zirga pajūgā, piedalīties spor- teātri.
ta aktivitātēs, kā arī dažādos
Biedrības „Inčukalna izaugsmei”
mākslinieciskos konkursos.
valdes priekšsēdētājs Modris Jaunups atzīst, ka pasākums izdevās,
Vēlme radoši izpausties bija kā bija paredzēts: „Bērni bija prieliela, ikviens gan mazs, gan liels cīgi, visi aktīvi darbojās mākslas
vēlējās piedalīties konkursos, kā darbnīcās, uz vairākām aktivitātēm
arī biedrības „Inčukalna izaugs- pat veidojās rindas. Esam gandarīti,
mei” radošajā teltī izveidot sev ka „Mākslas plenērs Inčukalnā” ir
kādu atmiņai paliekošu pašdari- kļuvis par novadnieku iemīļotu panātu mākslas darbu – apglezno- sākumu. Ir liels prieks, ka pasākuma
tu krūzīti, šķīvīti, aplikācijas vai organizēšanu arī šogad atbalstīja
rotas no pērlītēm. Īpašs prieks, novadnieki – Inčukalna mākslinieku
ka, tāpat kā pagājušajā gadā (at- kopa Jāņa Zvirbuļa vadībā, Jolanta
jaunojot gliemežu krāsojumu), arī Bodniece, apgleznojot bērniem sešogad izdevās pasākuma ietvaros jas, tautas nams Ingas Freimanes
atstāt novadam ko paliekošu – vi- vadībā un, protams, vietējie uzņēsiem bērniem tika dota iespēja mēji.”
kopīgiem spēkiem izkrāsot dažāBiedrība
da veida koka izstrādājumus, kas
„Inčukalna izaugsmei”

bija pienācis pusdienas laiks, un devāmies uz kafejnīcu
„Efija” baudīt pasūtītās pusdienas. Pēc pusdienām apmeklējām Cesvaines pili. Cesvaines pils ir valsts mēroga
arhitektūras piemineklis un kopš 1997. gada iekļauta
Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. Ādolfa fon Vulfa
pils uzskatāma par vienu no spožākajiem 19. gs. otrās
puses arhitektūras sasniegumiem. Šobrīd pili atjauno
un tajā atrodas Cesvaines muzejs. Pēc pils apskates
sākās mūsu mājupceļš, un vakara tēju jau noguruši, bet
gandarīti par jauko ekskursiju varējām dzert katrs savās mājās.
Pateicos Inčukalna novada jaukajam un draudzīgajam
senioru kolektīvam, kas šo burvīgo dienu pavadīja kopā,
kā arī liels paldies Inčukalna novada domei par piešķirtajiem līdzekļiem un sniegto atbalstu, lai senioriem šis
mazais sapnis varētu piepildīties.
Ņina Bērziņa,
Inčukalna pensionāru padomes priekšsēdētāja
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„CLEAN R” INFORMĀCIJA

Saimnieka rudens
darbu saraksts
Vairs nav tālu brīdis, kad pie durvīm klauvēs rudens – laiks, kad kārtīgs saimnieks domā par gatavošanos garajai ziemas sezonai. Rudenī
ir aktuāla virkne svarīgu darbu, par
kuriem stāsta vides pakalpojumu
uzņēmuma „Clean R” izpilddirektors Valerijs Stankevičs.

2016. gada SEPTEMBRIS
GODA NOVADNIEKS

Cienījamie Inčukalna novada iedzīvotāji!
No 1. līdz 30. septembrim norit balsošana par titulu „Goda novadnieks”.
Noteikumi pieejami arī Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv.
Būsim aktīvi un izcelsim savus godājamākos novadniekus balsojot!

NOTEIKUMI
PAR TITULA „GODA NOVADNIEKS” PIEŠĶIRŠANU
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šis nolikums nosaka Inčukalna novada domes (turpmāk – DOME) titula „Goda novadnieks” (turpmāk –
Tituls) piešķiršanas, izvērtēšanas, pasniegšanas un anulēšanas kārtību.
1.2. Līdzekļi konkursa rīkošanai tiek plānoti DOMES kārtējā gada budžetā sadaļā „Titula „Goda novadnieks”
piešķiršana”.
1.3. Informācija par konkursa norisi tiek publicēta informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis” un interneta
1. Rudens lapas
mājas lapā www.incukalns.lv.
Lai arī krāsainā koku rota priecē sirdi, pienāk brīdis, kad lapu pārbagātība kļūst par apgrūtinājumu. Lapas ir ne tikai jāsagrābj, bet arī
no lapu kaudzēm jātiek vaļā. Viens no variantiem ir lapu kompostē- 2. TITULA PIEŠĶIRŠANAS UN IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
šana, tomēr ne katrs privātmājas īpašnieks dārza stūrī vēlas ierīkot 2.1. Tituls tiek piešķirts fiziskām personām par nozīmīgu darbu zinātnē, veselības aizsardzībā, sociālajā aprūpē, tautsaimniecībā, sabiedriskajā drošībā, kultūrā, izglītībā un sportā, kā arī par citiem ieguldījumiem
komposta kaudzi, jo īpaši tad, kad lapu ir daudz. Ilgus gadus iecienīts
pašvaldības attīstībā personām, kuru dzīves vai darba vieta ir šobrīd vai ir bijusi Inčukalna novada pašrisinājums bija lapu dedzināšana, tomēr kodīgie ugunskura dūmi ne
valdības teritorija. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem
vienmēr ir pa prātam kaimiņiem, turklāt daudzās pašvaldībās šāda
bagāta darbība.
rīcība nav atļauta un tiek sodīta. Nereti iedzīvotāji savāktās lapas
mēdz izmest piemājas mežā, taču arī šāda rīcība ir uzskatāma par 2.2. Titulu var piešķirt ne tikai Inčukalna novada iedzīvotājiem, bet arī augstām Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu vadītājiem.
vides piegružošanu, par ko pienākas bargs sods. Labākais un videi
draudzīgākais veids, kā atbrīvoties no kritušajām lapām, ir atkritumu 2.3. Tituls tiek piešķirts vienreiz gadā ne vairāk kā 3 personām.
konteinera pasūtīšana pie sava atkritumu apsaimniekotāja. „Clean R” 2.4. Tituls ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi.
lapu izvešanai ir pieejami dažāda tilpuma būvgružu konteineri no 5,5 2.5. Pieteikumus Titula piešķiršanai izvērtē DOMES Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja).
līdz pat 18 kubikmetriem. Ja rodas bažas, ka konteiners ir par lielu,
labs risinājums ir kooperēšanās ar kaimiņiem, vienojoties par izdevu- 2.6. Komiteja pieņem lēmumu, balsojot atklāti.
2.7. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komitejas kopējā sastāva. Lēmumi
mu dalīšanu.
tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komitejas priekšsēdētāja balss.
2. Vasaras darbu būvgruži
Rudens arīdzan ir brīdis, kad noslēdzas aktīvā āra būvniecības se- 2.8. Komitejas balsojums tiek protokolēts.
zona, kļūstot aktuālai būvgružu izvešanai un teritorijas sakopšanai. 2.9. Izskatot pieteikumus par Titula piešķiršanu, Komiteja vērtē:
Būvgružus nedrīkst mest sadzīves atkritumos, tāpēc pie sava atkri- 2.9.1. pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti;
tumu apsaimniekotāja ir jāpasūta būvgružiem paredzētais atkritumu 2.9.2. ieguldījumu kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā;
konteiners. „Pasūtot konteineru, maksa tiek aprēķināta tikai par kon- 2.9.3. pozitīvu novada tēla veidošanu un novada vārda popularizēšanu;
teinera izvešanu atkarībā no atrašanās vietas. Īres maksa par kontei- 2.9.4. profesionālo darbību;
nera izmantošanu netiek skaitīta, ja konteiners tiek izmantots līdz 6 2.9.5. ilggadēju un panākumiem vainagotu darbu novada labā;
dienām,” skaidro V.Stankevičs. Jāuzsver, ka būvgruži ir viens no atkri- 2.9.6. nozīmīgu dzīves vai darba jubileju;
tumu veidiem, kas visbiežāk nelegāli nonāk mežos, pļavās, ceļmalās 2.9.7. citus īpašus nopelnus.
un citās neatļautās vietās, piesārņojot mūsu skaisto, zaļo Latviju. „Lai 2.10. Komiteja uz DOMES sēdi sagatavo lēmuma projektu par Titula piešķiršanu.
būvgruži nenonāktu tuvējā mežā, izvēloties būvgružu konteinera izve- 2.11. DOME pieņem lēmumu par Titula piešķiršanu.
dēju, ir ieteicams nepaļauties uz paziņām, interneta sludinājumos atrodamajiem darboņiem, kas piedāvā izvest atkritumus par ļoti zemām
cenām. Lai piedāvātu zemākas cenas, viņi atkritumus mēdz nenogādāt 3. PRETENDENTU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA
atkritumu poligonos, bet veido nelegālas izgāztuves, nereti – mežos. 3.1. Pieteikt pretendentu Titula piešķiršanai ir tiesīgi Inčukalna novada iedzīvotāji, Inčukalna novada domes
deputāti, pašvaldības iestāžu vadītāji, sabiedrisko un politisko organizāciju vadītāji, kā arī struktūrviePriekšroka dodama pašvaldības atkritumu apsaimniekotājam,” skaidnību vadītāji.
ro „Clean R” pārstāvis.
3.2. Pieteikumi jāparaksta pilngadīgām personām.
3.3. Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru.
3. Kanalizācija un notekūdeņi
Vēl viens svarīgs darbs, kas jāpaveic ikvienam privātmājas ar vietējo 3.4. Titula piešķiršana notiek vienā kārtā ar balsu vairākumu, bet ne mazāk kā 100 (viens simts) balsu.
kanalizācijas sistēmu īpašniekam, ir asenizācija jeb kanalizācijas un 3.5. Pieteikumi jāiemet speciāli izveidotajās urnās, kuras izvietotas sabiedriski publiskajās vietās: Inčukalna novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalns), Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži), Inčukalna
notekūdeņu aku izsūknēšana un tīrīšana. Labs saimnieks zina, ka šo
tautas namā (Atmodas iela 1A, Inčukalns), Vangažu kultūras namā (Gaujas iela 12, Vangaži), Inčukalna
darbu nav ieteicams atstāt uz pēdējo brīdi vairāku iemeslu dēļ. „Pirmbibliotēkā (Atmodas iela 4, Inčukalns), dienas centrā „Vangaži” (Parka iela 2, Vangaži), dienas centrā
kārt, pēc pirmā sala vai sniega to būs grūtāk paveikt, jo būs aizsa„Gauja” (Centra iela 6, Gauja).
lis viss, kas var aizsalt. Otrkārt, var gadīties, ka īsi pirms pirmā sala
izsūknēt kanalizāciju vēlēsies daudzi, tāpēc var veidoties pat rindas. 3.6. Balsošanas norises laiks katru gadu tiek izziņots atsevišķi.
Ne katrs zina, ka asenizāciju ar izdevīgiem nosacījumiem piedāvā arī 3.7. Pretendentu pieteikšanu izsludina novada sabiedriskajās vietās, uz ziņojumu dēļiem, mājas lapā
www.incukalns.lv, kā arī novada informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.
mūsu uzņēmums,” skaidro „Clean R” izpilddirektors.
3.8. Pieteikumā ir jābūt šādām ziņām par pretendentu:
3.8.1. vārds, uzvārds;
4. Smiltis ziemai
Ziemas sezonā aktuāla ir ietvju kaisīšana, tāpēc ir svarīgi parū- 3.8.2. amats vai nodarbošanās;
pēties par smiltīm un to uzglabāšanu. „Clean R” interneta veikala 3.8.3. darbības apraksts attiecīgajā jomā;
videsprodukti.lv piedāvājumā ir plašs klāsts ar dažāda tilpuma un di- 3.8.4. pieteikuma iesniedzēja pamatots motivējums pretendenta izvirzīšanai.
zaina konteineriem smilšu, grants un kaisāmā sāls uzglabāšanai. Galvenā to priekšrocība ir kvalitāte – reiz iegādāti, tie kalpos ilgi.
Rudens darbu sarakstu var saīsināt lapu, zaru un citu zaļo atkritumu
kompostēšanai izvēloties lielāka tilpuma – 120 vai 140 litru – tvertni.
Protams, ja vien vieta pagalmā to ļauj novietot. Rudens un ziemas garos vakarus var izmantot lietderīgi, apdomājot pavasarī darāmos darbus dārza un piemājas teritorijas labiekārtošanai, tostarp aprīkošanu
ar soliņiem, puķu kastēm, velonovietnēm. No septembra līdz februārim
„Clean R” sola īpaši draudzīgas cenas šīm lietām. Labs saimnieks ratus
taisa ziemā, bet ragavas vasarā, un „Clean R” ir īpaši draudzīgs labiem
saimniekiem!
Kaspars Līcītis

4. TITULA „GODA NOVADNIEKS” PASNIEGŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Titula saņēmēji tiek godināti Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību laikā.
4.2. DOME Titula ieguvējam pasniedz simbolisku balvu – Inčukalna novada „Goda novadnieka” nozīmīti un
atzinības rakstu par „Inčukalna novada Goda novadnieka” piešķiršanu. Nozīmīte nēsājama krūšu kreisajā
pusē.
4.3. Titulēto personu ieraksta „Inčukalna goda grāmatā” un „Vangažu goda grāmatā”.
4.4. Ar atsevišķu lēmumu DOME var piešķirt Titula ieguvējiem naudas balvu līdz 100,00 eiro (viens simts
eiro).
4.5. Apbalvojumu pasniedz pašvaldības domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
A.Nalivaiko, domes priekšsēdētājs

2016. gada SEPTEMBRIS
INČUKALNA
TAUTAS NAMS
Pasākumi septembrī
un oktobrī
Sestdien, 3. septembrī, plkst.
20.00 parka estrādē zem Baltajām
akācijām
INČUKALNA DZEJAS DIENAS
2016
Inčukalna bibliotēka un tautas
nams aicina novada dzejniekus (tie,
kuri raksta dzeju) pieteikt savu dalību un iesūtīt dzejoļus publikācijai pasākuma avīzē uz e-pastiem:
ingatn@inbox.lv; atniz@inbox.lv vai
personīgi tautas namā līdz 31. augustam
Piektdien, 23. septembrī, plkst.
19.30
Komēdija pēc A.Gaļina lugas motīviem
„Sauc, es nākšu”
Režisors F.Deičs. Lomās: Jakovs
Rafalsons, Gunta Virkava un Aīda
Ozoliņa
Biļešu iepriekšpārdošana Inčukalna tautas namā vai Inčukalna bibliotēkā
Biļešu cena 5,50 EUR, iepriekšpārdošanā un izrādes dienā – 7,00 EUR
Sestdien, 24. septembrī,
„Rudens velobrauciens”
Izbraukšana plkst. 9.30 no tautas
nama. Maršruts: Inčukalns–Ādažu
poligons–Ādaži–Inčukalns
Tuvāka informācija, rakstot uz
e-pastiem: ingatn@inbox.lv vai
atniz@inbox.lv
Piektdien, 7. oktobrī, plkst. 19.30
DZINTARA ČĪČAS solokoncerts
LIKTEŅLĪNIJAS
Biļešu iepriekšpārdošana www.bilesuparadize.lv vai Inčukalna tautas
namā, Inčukalna bibliotēkā
Biļešu cena 5,00, 8,00 un 10,00 eiro
Piektdien, 14. oktobrī, plkst. 18.30
Radošā apvienība „TEĀTRIS un ES”.
Jautra komēdija bērniem un vecākiem
„Baltais Lācis – SUPERZVAIGZNE”.
Režisors: Armands Ekštets
Biļešu iepriekšpārdošana Inčukalna tautas namā vai Inčukalna bibliotēkā
Biļešu cena 3,00 eiro iepriekšpārdošanā vai 4,00 eiro izrādes dienā
Uzmanību!
Rudenim iestājoties, vakari kļūst
garāki, nu ir laiks piesēst pie rokdarbiem, lai pagatavotu kādu rotu,
noadītu vai notamborētu cimdu vai
zeķu pāri vai pat ko lielāku... izšūtu dvieli, var taču pat nofilcēt krāšņu čību pāri vai smalku cepuri. Bet,
lai būtu ierosme jaunajai sezonai,
aicinām čaklās rokdarbnieces un
amatniekus piedalīties ar jau izgatavotajiem darbiem izstādē „DĀMU
PARADĪZE” Inčukalna tautas namā
ceturtdien, 20. oktobrī.
Darbi jāiesniedz līdz 14. oktobrim.
Tuvāka informācija pa tālr. 29478251
vai tautas namā.
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INČUKALNA TAUTAS NAMA KOLEKTĪVI

Inčukalna tautas nams aicina radošā kopā būšanā
jaunajā 2016./2017. gada sezonā
Inčukalna jauktais koris „Mežābele” (84. sezona). Vadītājs Vitalis Kikusts (tālr. 26592633).
Nodarbības pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00 Inčukalna pamatskolā.
Pirmā tikšanās ceturtdien, 29. septembrī, plkst.19.00 Inčukalna pamatskolā.
Inčukalna tautas nama pūtēju orķestris (34. sezona). Diriģents Vitalis
Kikusts (tālr. 26592633).
Trešdienās plkst.18.30, sestdienās plkst.11.00 un pēc individuāla grafika
Inčukalna skolā. Pirmā tikšanās sestdien, 10. septembrī, plkst.11.00 Inčukalna pamatskolā.
Senioru koris „Atblāzma” (50. sezona). Vadītāja Ņina Kiršteina (tālr.
29478592).
Otrdienās un ceturtdienās plkst.13.00 tautas namā.
Pirmā tikšanās ceturtdien, 29. septembrī, plkst. 13.00.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši” (21. sezona). Vadītājs Andrs
Briņķis (tālr. 29413203).
Nodarbības otrdienās un piektdienās plkst. 20.00.
Pirmā tikšanās piektdien, 16. septembrī, plkst. 20.00 Inčukalna tautas
namā.
Senioru deju kolektīvs „Virši” (5. sezona). Vadītājs Andrs Briņķis (tālr.
29413203).
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00.
Pirmā tikšanās piektdien, 16. septembrī, plkst. 20.00 Inčukalna tautas
namā.
Amatierteātris (14. sezona). Vadītāja Zigrīda Ezeriņa (tālr. 28253723).
Trešdienās plkst. 19.00 tautas namā.
Pirmā tikšanās trešdien, 7. septembrī, plkst. 19.00.

MAKSAS KOLEKTĪVI

Bērnu tautas deju kolektīvs „Minkāns”. Vadītāja Līga Dombrovska
(tālr. 26456062).
- 1. un 2. klase. Nodarbības pirmdien un trešdien plkst. 18.00,
- 2. un 3. klase. Nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst. 18.00,

- 4. un 5. klase. Nodarbības piektdienās plkst. 18.00.
Pirmā tikšanās kopā ar vecākiem piektdien, 2. septembrī, plkst. 19.00
Inčukalna tautas namā.
Mūsdienu deju grupa „BORN TO DANCE” bērniem un pusaudžiem.
Vadītāja Kitija Vāvere (tālr. 29575718).
Nodarbības svētdienās plkst. 15.00 tautas namā.

INTEREŠU GRUPAS

Tradicionālā karatē grupa – bez vecuma un sagatavotības ierobežojuma.
Vadītājs – treneris Armands Pētersons, 1. Dan. (tālr. 22321426).
Nodarbības jau notiek svētdienās plkst. 13.00 tautas namā.
Līnijdeju grupa pieaugušajiem. Vadītājs Aivars Vāvers (tālr.
29234084). Nodarbības jau notiek pirmdienās plkst. 19.00 tautas namā.
Mākslinieku kopa. Vadītājs Jānis Zvirbulis (tālr. 28339088).
Mākslinieku tikšanās ceturtdien, 20. oktobrī.

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA KOLEKTĪVI

Vangažu kultūras nama pašdarbības kolektīvi
septembrī atsāk darbu un aicina jaunus dalībniekus
• Pirmsskolas vecuma bērnu
latviešu tautas deju kolektīvs
„Pīlādzītis” no 3 gadu vecuma
(vadītāja Ilona Petrovska, tālr.
29472304, koncertmeistare
Aļona Kolčina)
• Bērnu vokālais ansamblis
„Karuselis” no 3 gadu vecuma
(vadītāja Liene Nesteroviča,
tālr. 29656849)
• Teātra studija „Pigoriņi” no 5.
līdz 12. klasei (vadītāja Evija
Ozola, tālr. 26312233)
• Sieviešu vokālais estrādes
ansamblis „Kaprīze” (vadītāja
Jana Bunkus, tālr.29170955)
• Līnijdejas (vadītāja Kitija
Meikšāne, tālr. 26407541)
• Ukraiņu kultūras biedrības vokālais ansamblis „Jatraņ” (vadītāja Irina Dukule, tālr. 29861068, koncertmeistare Aļona Kolčina)
• Ukraiņu kultūras biedrības vokālais ansamblis „Veselka” (vadītājs Vasilijs Litviņuks, tālr. 29175329)
• Ukraiņu kultūras biedrības vokālais ansamblis „Kvitočki” (vadītāja Liene Nesteroviča, tālr. 29656849)
• Krievu kultūras biedrības vokālais ansamblis „Krievu kadriļa” (vadītāja Gaļina Titarenko, tālr. 26060955,
koncertmeistare Aļona Kolčina)
• Baltkrievu kultūras biedrības vokālais ansamblis „Žuravka” (vadītāja Ļubova Aleksandrova, tālr. 26715029,
koncertmeistare Aļona Kolčina)
• Neatkarīgā estrādes deju grupa „Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovska, tālr. 29472304)

VANGAŽU
KULTŪRAS NAMS
Pasākumi septembrī

Sestdien, 3. septembrī, plkst.
10.00 „Grafiti festivāls”.
Trešdien, 21. septembrī, plkst.
11.40 sadarbībā ar Vangažu bibliotēku un vidusskolu tikšanās
ar dzejnieci un rakstnieci Ievu
Samausku (Vangažu vidusskolas
Mazajā zālē).
Piektdien,
30.
septembrī,
plkst. 10.00 „Teātris un Es” izrāde bērniem „Baltais lācis –
SUPERZVAIGZNE”. Ieeja 3 eiro.
Sestdien, 1. oktobrī, plkst. 13.00
Vangažos visi mīļi gaidīti uz „Senioru dienas pēcpusdienu”. Ar koncertu uzstāsies Māsas Legzdiņas, viesi
no Gaujas un Ikšķiles. Līdzi jāņem
neliels groziņš ar cienastu.
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NOVADA VĒSTIS

2016. gada SEPTEMBRIS

Inčukalna novada Sociālais dienests
sveic skaistajās jubilejās –
75, 80, 85, 90….
Labu veselību un možu noskaņojumu!
NOVADNIEKI NOVADAM

Inčukalna novada dome izsludina projektu konkursa
„Novadnieki novadam" 2. kārtu

Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā Inčukalna novada teritorijā.
Projekta 2. kārtas pieteikumu iesniegšanas gala termiņš ir š. g. 15. septembris plkst.16.00.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties Inčukalna novada mājas lapā www.incukalns.lv.

INČUKALNA BIBLIOTĒKA

Rudentiņš, bagāts vīrs – arī bibliotēkā
Bibliotēkas darbinieces ir sagādājušas daudz labu grāmatu mūsu čaklajiem lasītājiem. Interesantas grāmatas
esam iegādājušās arī pašiem mazākajiem mūsu mīļajiem
lasītājiem, piemēram, grāmatas ar skaņām: „Pelēns muzikants”, „Lielā grāmata par laukiem”, kuras klausoties
bērni varēs iepazīties ar 50 laukos dzirdamām skaņām.
Grāmata „Mans luksofors” iemācīs satiksmes noteikumus, bet grāmata „Kas ir cilvēka ķermenī”, skatoties
attēlus, ļaus iepazīt mūsu ķermeni bērniem saprotamā
valodā.
Savukārt grāmata ar lodziņiem sniegs atbildes uz jautājumiem: kāpēc tīģerim ir svītras, kāpēc bitēm patīk ziedi, kā zivis elpo, kā kāpurs pārvēršas par tauriņu?

PATEICĪBAS

Jaunajām šuvējām padomdevējs būs grāmata „Bērnu
modītes”, bet jaunajiem programmētājiem lieti noderēs
grāmata „Programmēšana. Tas ir tik vienkārši!”.
Par savām slēptākajām jūtām, par draudzību, zēniem,
par savu trako ģimeni blogā raksta meitene ar segvārdu –
Meitene tīmeklī.
Jau 1973. gadā franču rakstnieks, ceļotājs un pētnieks
Žans Raspajs savu redzējumu par miljoniem bēgļu aprakstīja romānā „Svēto nometne”, kuru tolaik nosauca par
fašistisku un ksenofobisku.
Lai jums visiem jauks septembris!
Gaidām bibliotēkā!
Marija Aļeksejeva, bibliotekāre

FOTOMIRKLIS

Vangažu ev. lut. draudze izsaka
pateicību par ūdens pumpja padeves atjaunošanu Vangažu kapos
deputātiem Ludmilai Vorobjovai un
Ivo Bernatam un Inčukalna
Brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības vīriem Jānim Švikulim un
Ģintam Krēsliņam.

DARBA SLUDINĀJUMI
Sakarā ar ražošanas uzņēmuma „Izoterms” SIA
paplašināšanu aicinām darbā:

PROJEKTA VADĪTĀJU
Prasības kandidātiem:
- Tehniskā izglītība metāla apstrādes vai celtniecības jomā,
- Vēlama darba pieredze projekta vadītāja amatā minētajā sfērā,
- Latviešu un vēlams angļu valodas prasmes,
- Iemaņas darbā ar datorprogrammām un biroja tehniku,
- Komunikācijas prasmes ar pasūtītājiem un ražošanas
daļas kolektīvu.
Amata pienākumi:
- pasūtījumu analīze, uzskaite,
- saziņa ar pasūtītājiem, piegādātājiem, apakšuzņēmējiem un citām
projektā iesaistītajām pusēm,
- projekta budžeta realizācija, atskaišu gatavošana un analīze,
- līgumu izpildes kontrole,
- sadarbība ar ražošanas departamentu,
- tehniskās dokumentācijas kontrole.
Darbs tiek piedāvāts uz pilnu darba dienu Vangažos.
Lūdzam CV sūtīt uz elektronisko adresi factory@izoterms.lv.

Sakarā ar ražošanas uzņēmuma „Izoterms” SIA
paplašināšanu aicinām darbā:

METĀLA KONSTRUKCIJU ATSLĒDZNIEKUS

PRASĪBAS kandidātiem:
- Tehniskā izpratne un darba pieredze metālapstrādē;
- Vēlama tehnisko rasējumu lasīšanas prasme;
- Vēlama sekmīga iepriekšējā darba pieredze ražošanas vai celtniecības uzņēmumā
Darbs tiek piedāvāts uz pilnu darba dienu Vangažos.
Lūdzam sūtīt savu CV vai kontakta informāciju ar norādi „atslēdznieks” uz e-pastu factory@izoterms.lv.

Sakarā ar ražošanas uzņēmuma „Izoterms” SIA
paplašināšanu aicinām darbā:

METĀLKONSTRUKCIJU KRĀSOTĀJUS
PRASĪBAS kandidātiem:
- Tehniskā izpratne par metālapstrādi;
- Obligāta iepriekšēja darba pieredze virsmu sagatavošanā un krāsošanā.
Darbs tiek piedāvāts uz pilnu darba dienu Vangažos.
Lūdzam sūtīt savu CV vai kontakta informāciju ar norādi „krāsotājs”
uz e-pastu factory@izoterms.lv.

Inčukalna novada
Sociālais dienests saka paldies
firmai “SORBAS” par sagādātajiem
skolas piederumiem bērniem.

Sakarā ar ražošanas uzņēmuma „Izoterms” SIA
paplašināšanu aicinām darbā:

LĪDZJŪTĪBA

METINĀTĀJUS
Prasības kandidātiem:
- Vēlama profesionālā vidējā / arodizglītība metinātāja specialitātē;
- Spēja intensīvi strādāt, vēlme pelnīt un mācīties;
Darbs tiek piedāvāts uz pilnu darba dienu Vangažos.
Lūdzam sūtīt savu CV vai kontakta informāciju ar norādi „metinātājs”
uz e-pastu factory@izoterms.lv.

Sakarā ar ražošanas uzņēmuma „Izoterms” SIA
paplašināšanu aicinām darbā:

Mana zvaigzne ir tik maziņa,
Ka nevaru tev to parādīt...
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
Bet es taču dzīvošu vienā no tām.
Esam kopā ar
ZINTU NOLBERGU
un viņas ģimeni,
tēti EDVĪNU BERĶI
mūžībā aizvadot.
Inčukalna tautas nama
kolektīvs

PLAZMAS GRIEŠANAS IEKĀRTAS OPERATORU
Prasības kandidātiem:
- Vidējā izglītība: Tehnika, elektrotehnika, elektronika, mašīnzinības
- Darbs ar plazmas griešanas iekārtu „OmniCut 3600”
- Metāla lokšņu apstrāde
3. augustā PASAM „Gauja” viesojās Vācijas Sarkanā Krusta delegācija, lai
apspriestu nepieciešamo palīdzību. Iespēju robežās tiks sagādāti speciālie naktsskapīši guļošajiem klientiem, rati pārvadāšanai un citas kopšanas
lietas.
Irēna Ikstena, PASAM „Gauja” direktore

Darbs tiek piedāvāts uz pilnu darba dienu Vangažos.
Lūdzam sūtīt savu CV vai kontakta informāciju ar norādi „plazmas
griešanas operators” uz e-pastu factory@izoterms.lv.

