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Ar Vangažu vidusskolas atjaunotā stadiona atklāšanu
sagaidīsim Zinību dienu
Vangažu vidusskolas 60. jubilejā svinīgi tiks atklāts renovētais skolas
stadions. Stadiona atklāšana notiks Zinību dienā, 2. septembrī, plkst. 11.00,
un pasākumā tiek aicināti piedalīties skolēni, viņu vecāki, vecvecāki un Vangažu pilsētas iedzīvotāji. Vangažu vidusskolas direktore Indra Kalniņa cer,
ka jaunais skolas stadions bērnus priecēs, radīs viņos interesi par sportošanu, kā arī motivēs tiekties uz labākiem rezultātiem. Jaunais stadions būs
piemērots arī skolas, pilsētas un novada pasākumiem.

Vangažu vidusskolas stadions pirms pārbūves 2019. gada martā.

Šā gada 14. septembrī Vangažu Kultūras namā
plkst. 18.00
Vangažu pilsētas dzimšanas dienas
un Vangažu Kultūras nama
60 gadu jubilejas svinības

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”
Gada balvas kultūrā
pasniegšanas ceremonija,
viesi un pārsteigumi.
Ieeja brīva.

Plkst. 21.00 balle ar Ati Ieviņu &
„The Rock Brothers”.
Ieejas maksa: 4 eiro.
Galdiņus lūgums rezervēt līdz
12. septembrim pa tālruni 26312233 (Evija).

Atjaunotais Vangažu vidusskolas sporta stadions, kurā paredzēta vieta skriešanai, tāllēkšanai, futbolam u.c. aktivitātēm.

Dzejas dienas
Inčukalna novadā
Pirmdien, 9. septembrī
Vangažos un Inčukalnā viesosies dzejniece, literāte, kultūras
darbiniece Maija Laukmane. Plašāka informācija par norises vietu
un laikiem būs novada mājaslapā.

Ceturtdien, 12.septebrī, plkst. 19.00
Inčukalna Tautas nams sadarbībā ar Inčukalna bibliotēku aicina
uz Dzejas dienu pie Inčukalna Vecā pasta ēkas. Pasākumā piedalīsies: literatūrvēsturnieks Viesturs Vecgrāvis, radošie, dzeju rakstošie novadnieki, kā arī pasākuma viesis, dzejas grāmatas „12
stāsti par mīlestību” autors Andris Marts (īstajā vārdā Atis Priedītis) ar bērnu vokālās grupas „Zibsnis” dalībniekiem. A. Priedītis
ir komponists, dzejnieks, dziesmu tekstu autors, jauno talantu
skolotājs un muzikālais audzinātājs.
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Sēdes protokols Nr. 11
Inčukalna novadā, Vangažos,
Meža ielā 1, 2019. gada 17. jūlijā
Par zemes atsavināšanu. Dome
nolemj: uzsākt pašvaldības nekustamā īpašuma, Atmodas iela 6,
Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, kadastra numurs
8064 006 1050, 0,0485 ha platībā
atsavināšanas procesu Publiskas
personas mantas atsavināšanas
likumā noteiktā kārtībā.
Par telpu iznomāšanu SIA
„N. Sergejevas ģimenes ārsta
prakse”. Dome nolemj: 1. Iznomāt nedzīvojamās telpas Parka
ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā,
135,3 m2 platībā, ar koplietošanas
telpām 22,8 m2 platībā SIA „N. Sergejevas ģimenes ārsta prakse”,
reģistrācijas Nr. 40203219748, ar
2019. gada 17. jūliju, nosakot nomas līguma darbības termiņu līdz
2024. gada 31. decembrim (ieskaitot), veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai (telpu plāns lēmuma
projekta pielikumā); 2. Noteikt telpu nomas maksu (bez PVN) mēnesī – 0,71 euro par vienu kvadrātmetru; 3. Slēdzot līgumu par telpu
nomu, paredzēt, ka iznomātājam
ir tiesības, nosūtot nomniekam
rakstisku paziņojumu, vienpusēji
mainīt nomas maksas apmēru bez
grozījumu izdarīšanas līgumā, ja
normatīvie akti paredz citu nomas
maksas apmēru vai nomas maksas
aprēķināšanas kārtību.
Par dzīvokļa, kas atrodas Vidzemes ielā 12 – 32, Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles
nosacītās sākuma cenas un īres
tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu. Dome nolemj: 1. Apstiprināt dzīvokļa Nr. 32 Vidzemes
ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles nosacīto sākuma cenu – 1,12 euro (viens euro
un 12 centi) par vienu m2 mēnesī,
kas kopā ir 32,93 euro (trīsdesmit divi euro un 93 centi) apmērā
mēnesī, papildus maksājot citus
īres līgumā noteiktos maksājumus;
2. Apstiprināt izsoles soli 1,65 euro
(viens euro un 65 centi) apmērā;
3. Apstiprināt noteikumus „Izsoles
noteikumi dzīvokļa, kas atrodas
Vidzemes ielā 12 – 32, Vangažos,
Inčukalna novadā, īres tiesību izsolei”; 4. Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai organizēt īres
tiesību izsoli un apstiprināt izsoles
rezultātus; 5. Uzdot Inčukalna no-

vada pašvaldības izpilddirektoram
un SIA „Vangažu Namsaimnieks”
slēgt trīspusējo dzīvojamo telpu
īres līgumu.
Par dalību starptautiskā festivālā
„Ķiršu festivāls”. Dome nolemj:
1. Komandēt Inčukalna novada
domes priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko un Vangažu Kultūras nama
vadītāju Ingunu Zirni oficiālā vizītē
uz pasākumu Glubokojes pilsētā,
Vitebskas apgabalā, Baltkrievijā no
2019. gada 25. jūlija līdz 2019. gada
28. jūlijam; 2. Uzdot Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības daļai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010. gada 12. oktobra
noteikumu Nr. 969 „Kārtība, kādā
atlīdzināmi ar komandējumiem
saistītie izdevumi” 8.1. apakšpunktu, aprēķināt un atlīdzināt dienas
naudu lēmuma 1. punktā minētajām
personām; 3. Piešķirt transportu un
segt transporta izdevumus braucienam oficiālā vizītē uz plānoto
pasākumu Glubokojes pilsētā,
Vitebskas apgabalā, Baltkrievijā no
2019. gada 25. jūlija līdz 28. jūlijam;
4. Finanšu līdzekļus transporta izdevumu segšanai piešķirt no sporta
un kultūras pasākumiem paredzētiem līdzekļiem.
Par Inčukalna novada pašvaldības 2018. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Dome nolemj:
1. Apstiprināt Inčukalna novada
pašvaldības 2018. gada publisko
pārskatu; 2. Uzdot Inčukalna
novada domes sabiedrisko attiecību speciālistam nodrošināt publiskā pārskata pieejamību.
Par Inčukalna novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu. Dome nolemj: 1. Grozīt Inčukalna novada domes 2019. gada
19. jūnija lēmuma Nr. 10-1.§. „Par
Inčukalna novada Bāriņtiesas ievēlēšanu” 1. punktu, papildinot to ar
1.5. punktu šādā redakcijā: „1.5. Ievēlēt Renāti Grišāni, personas kods
xxxxxxxxxxxx, Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka
amatā ar 2019. gada 2. septembri.”
U. c.
Ar pilnu domes sēdes protokola
tekstu (ievērojot Fizisko personu
datu aizsardzības likumā noteikto)
var iepazīties Inčukalna novada
pašvaldības interneta vietnē www.
incukalns.lv, sadaļā „Domes sēžu
protokoli”.

PAZIŅOJUMS

Sestdien, 21. septembrī –
Draudzīgais rudens velobrauciens visai ģimenei
Izbraukšana plkst. 10.00
no Inčukalna Tautas nama.
Maršruts līdz 25 kilometriem
dienas garumā.
Visi mīļi aicināti!
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Novada iedzīvotājiem no pieturas „Gauja”
būs pieejams papildu reiss uz Rīgu
VSIA „Autotransporta direkcija” informē, ka tiks nodrošināts sabiedriskais transports no Inčukalna novada
apdzīvotas vietas Gaujas uz Rīgu, lai
no rīta iedzīvotāji varētu laikus nokļūt
galvaspilsētā.
Ar 1. septembri reģionālā maršruta
Nr. 7912 „Rīga–Viļaka–Baltinava” reisa
no Baltinavas izpildes laiks no plkst. 1.25
pārcelts uz plkst. 2.00, autobuss pieturā
„Gauja” pienāks plkst. 5.51 un galapunktu
Rīgā sasniegs plkst. 6.50.

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
izsludina projektu iesniegšanas 6. kārtu
Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība
izsludina 6. projektu pieteikšanas kārtu. Projektu pieteikumu pieņemšana
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās
pieteikšanās sistēmā tiks uzsākta no
09.09.2019. līdz 09.10.2019.
Izsludināto rīcību atbalsta apmēra
kopsumma – 301 891,93 eiro.
1. Rīcība 2.1. „Vietējās teritorijas infrastruktūras un objektu sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. Pieejamais finansējums – 150 945,97 eiro.
2. Rīcība 2.2. „Daudzveidīgu sabiedrisko aktivitāšu pieejamība un

attīstība”. Pieejamais finansējums –
150 945,96 eiro.
Projektu īstenošanas termiņš
Viens gads no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projek-

ta iesnieguma apstiprināšanu; būvniecības un teritorijas labiekārtošanas
gadījumā vai, ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas” un projektā paredzēta
attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personālā atalgojuma
un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta
kopējās attiecināmo izmaksu summas, – divi gadi no Lauku atbalsta
dienesta lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Plašāka informācija par projektiem un
to vērtēšanas kritērijiem ir pieejama
mājaslapā www.incukalns.lv, sadaļā
„Attīstība”, apakšsadaļā „Projekti”.

SLUDINĀJUMS

Mutiskā, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada
pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Nr. 32, kas atrodas Vidzemes ielā 12,
Vangažos, Inčukalna novadā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi
no līguma parakstīšanas brīža.
Īrniekam nav tiesību nodot nekustamo īpašumu apakšīrē.
Nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu
mājas dzīvojamā telpu grupa.
Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis,
dzīvojamā telpa – 16,7 m2, dzīvokļu
palīgtelpu platība – 12,7 m2, kopējā
platība – 29,4 m2.
Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis,
kam nepieciešams remonts pēc vajadzības. Dzīvoklis ir nodrošināts ar
ūdensapgādi – centralizēto ūdensvada tīklu, kanalizāciju – centralizēto kanalizācijas tīklu, centrālo
apkuri, elektroapgādi.
Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības
mājaslapā www.incukalns.lv, sadaļā
„Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. Izsoles noteikumi ir pieejami
arī Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba
laikā, no sludinājuma publicēšanas
brīža līdz 2019. gada 6. septembrim
plkst. 14.00.
Īpašuma apskate ir iespējama, iepriekš saskaņojot to ar pašvaldības
dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri

Onskuli pa tālruni 26374223. Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs
ir 1,12 euro par 1 m2, kas sastāv no
īres maksas – 0,17 euro par 1 m2
mēnesī un īres tiesību maksas –
0,95 euro par 1 m2 mēnesī, un kas
kopā ir 32,93 euro mēnesī. Papildus maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie
maksājumi.
Izsoles solis ir 1,75 euro (viens
euro un 75 centi).
Pretendentu pieteikšanās termiņš –
no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2019. gada 6. septembrim
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Izsole notiks 2019. gada 6. septembrī plkst. 14.00 Atmodas ielā 4,
Inčukalna novadā, Inčukalnā.
Vienreizējā īres tiesību maksa –
200,00 euro un izsoles dalības
maksa – 50,00 euro iemaksājama
līdz sludinājumā norādītajam izsoles norises laikam Inčukalna
novada domes kontā: AS „SEB
banka”, norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X,
reģ. Nr. 90000068337, vai Inčukalna
novada domes kasē Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, Inčukalna novadā, vai

Vangažu pilsētas pārvaldes kasē
Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna
novadā (kases darba laikā) ar norādi
„Izsoles, Vidzemes iela 12 – 32, Vangaži, dalības maksa un vienreizējā
īres tiesību maksa” līdz 2019. gada
6. septembrim plkst. 14.00.
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona, kurai saskaņā ar spēkā
esošo likumdošanu ir tiesības īrēt
nekustamo īpašumu, kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu šai
izsolei un izpildījusi visus izsoles
priekšnoteikumus, tajā skaitā – iemaksājusi noteikumu 15. punktā minēto vienreizējo īres tiesību maksu
un dalības maksu, un ja:
• izsoles dalībniekam nav jebkādas
nenokārtotas parādsaistības pret
Inčukalna novada domi;
• Inčukalna novada dome pēdējā
gadā nav lauzusi jebkādu līgumu
ar izsoles dalībnieku tā rīcības
dēļ vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar Inčukalna novada domi
noslēgts līgums par īpašuma
lietošanu pretendenta rīcības
dēļ.
Inčukalna novada pašvaldība n
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No skolēnu vasaras darba ieguvēji ir gan skolēni, gan darba devēji
No 1. jūnija līdz 31. augustam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno skolēnu vasaras nodarbinātības
pasākumu, piedāvājot jauniešiem no
15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs, vasaras brīvlaikā
darba iespējas valsts līdzfinansētajās
darbavietās.
Arī Inčukalna novada pašvaldība ar
NVA atbalstu šajos divos mēnešos
nodrošina iespēju skolēniem strādāt. Pavisam pašvaldības piedāvātajos darbos strādājuši 15 mūsu novada jaunieši, un gan darba devējs
un gan arī paši jaunieši atzinuši,
ka no šīs sadarbības esot abpusējs
ieguvums.
Šopavasar 9. klasi Inčukalna pamatskolā beigusī 15 gadus jaunā
Lilija augustā izvēlējusies nevis
laiskoties, bet strādāt. Viņa pieteikusies darbam Inčukalna bibliotēkā. Taujāta, kādēļ nolēmusi vasaru
pavadīt darbā, nevis atpūtā, jaunā
meitene stāsta, ka šovasar vēlējusies darīt kaut ko lietderīgu; arī
viņas draugi šajā vasarā atraduši
dažādus darbus. Šis Lilijai ir pirmais
gads, kad viņa strādā, un meitenei
jau ir padomā, kā tērēt nopelnīto
naudu. Lilija uzskata, ka ar bibliotēkā uzticētajiem darbiem viņa galā
tiekot labi. Turklāt bibliotēka ir īstā
vieta, kur iepazīt grāmatu dažādību.
To novērtējusi arī Lilija, jo no plašā
bibliotēkas grāmatu piedāvājuma
viņu tieši ieinteresējusi grāmata par
modi „Lookbook meitenēm”, ko viņa
brīvajā laikā ar interesi lasot.
Inčukalna bibliotēkas vadītāja Jeļena Ozoliņa stāsta, ka šovasar bibliotēkā strādājošie skolēni snieguši
lielu atbalstu ikdienas darbos, jo
īpaši vasaras sākumā, kad biblio-

tēka grāmatplauktu maiņas dēļ uz
laiku tika slēgta. Tomēr liels prieks
un gandarījums J. Ozoliņai esot tādēļ, ka darbs bibliotēkā ieinteresējis
jauniešus arī grāmatu lasīšanā. Viņa
saka, ka jūlijā Inčukalna bibliotēkā
strādājuši trīs puiši, kuri godam pildījuši uzticētos pienākumus, tādējādi ļoti palīdzot bibliotēkai, kam papildspēki tieši šovasar bija vajadzīgi.
Strādājot bibliotēkā, viens jaunietis
sācis interesēties par grāmatām, ko
līdz šim viņš neesot darījis. Interese par grāmatām jaunietim neesot
zudusi, un viņš turpinot apmeklēt
bibliotēku, lai nomainītu izlasīto
grāmatu pret citu izvēlēto.
Vangažos labiekārtošanas darbos
šīs vasaras divos mēnešos pavisam iesaistīti 10 jaunieši. Jauniešu
darba vadītāja Vangažu pilsētas
pārvaldē Vija Deņisova izsaka atzinību katram jaunietim, kurš šovasar
piedalījies labiekārtošanas aktivitātēs. Viņa pauda, ka ikviens ir pelnījis
labākos vārdus, jo visi esot čakli un
uzticētos darbus izpildot ar rūpību.
„Var just, ka viņi ir ļoti ieinteresēti
nopelnīt savu pirmo naudu. Viņi visi
ir paklausīgi un ar lielu atbildību izpilda uzticētos darbus, tādēļ visiem
varu teikt lielu paldies par padarīto,” saka V. Deņisova.
15 gadus jaunā Megija un 16 gadus jaunā Laura, kuras augustā
Vangažos darba dienās piedalās
labiekārtošanas darbos, klāsta, ka
izvēlējušās strādāt, lai pašas sapelnītu naudu skolai, nevis prasītu to
no vecākiem. Megijai šī esot pirmā
darba pieredze. Pirms pāris gadiem
viņas brālis arī šādi nopelnījis savu
pirmo naudu un, uzklausot brāļa labās atsauksmes, šovasar viņa nolēmusi pamēģināt strādāt arī pati. Toties Laurai šī jau ir otrā vasara, kad

pirms jaunā mācību gada sākuma
viņa nopelna savu naudu, piedaloties labiekārtošanas darbos Vangažos. Arī šovasar jauniete čakli strādājusi – iepriekšējos divus mēnešus
Rīgā, kur darbs paticis, taču au-

gustā viņa nolēmusi strādāt tuvāk
mājām. Meitenes bilda, ka uzticētos
pienākumus neesot grūti veikt, taču
īpašs prieks viņām ir par to, ka pēc
padarītā darba varot redzēt, cik sakopta kļūst pilsēta.

Skolēni NVA īstenotajā skolēnu
vasaras nodarbinātības pasākumā
saņem darba algu vismaz valsts noteiktās minimālās darba samaksas
apmērā par pilnu nostrādāto darba
laiku mēnesī.

Latvijas Pašvaldību savienības aktualitātes Vangažos militārajās mācībās
13. augustā Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) valdes sēdē pašvaldību
vadītāji uzklausīja zinātnieku Dr. oec.
Andra Miglava, Dr. geogr. Pētera Šķiņķa
un Dr. oec. Māra Pūķa izstrādāto teritorijas attīstības pārvaldības reformas
piedāvājumu, kas dienasgaismu ieraudzīja jūlijā, un nolēma aicināt Ministru
kabinetu uzsākt saprātīgu diskusiju par
administratīvi teritoriālo reformu (ATR).
Latvijas zinātnieki secinājuši, ka
centralizēta un pa nozarēm organizēta valsts pārvalde Latvijā neesot
efektīva, proti, kontrolējot lielu daļu
finansiālo un institucionālo resursu
un funkciju, valsts nav izmantojusi
vienu no efektīvas pārvaldības principiem – iespējami lielu atbildības
daļu uzticēt reģioniem un pašvaldībām. Tādēļ zinātnieki piedāvā veikt
kompleksu teritorijas pārvaldības
reformu gan pārvaldības struktūrā
un finanšu pārvaldībā, gan arī teritoriālajā organizācijā.
LPS valdes locekļi uzsvēra, ka piedāvātais reformas modelis ir saprātīgs un balstīts datos un skaitļos
pretēji vides aizsardzības un reģio-

nālās attīstības ministra Jura Pūces
piedāvātajam ATR modelim un bija
vienisprātis, ka jāuzsāk argumentēta diskusija ar Ministru kabinetu, lai
rastu optimālo reformas risinājumu
Latvijas attīstībai, nevis vienkāršai
robežu maiņai. Pašvaldību vadītāji arī atzinuši, ka līdzšinējās Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) diskusijas
ar pašvaldību deputātiem bijušas
formālas, bez vēlēšanās patiesi noskaidrot pašvaldību viedokli.
LPS valde konstatējusi, ka ministra J. Pūces piedāvātais modelis
līdzšinējās konsultācijās nav guvis
pietiekamu atbalstu, un rosināja
tālākajām diskusijām par pamatu
izmantot zinātnieku izstrādāto teritoriālās pārvaldības modeli.
Vēl valde izskatīja VARAM izstrādāto likumprojektu „Grozījums Teritorijas attīstības plānošanas likumā”,
kurā paredzēts, ka pašvaldības jaunus galvenos teritorijas attīstības
plānošanas dokumentus – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas, attīstības programmas un teritorijas
plānojumus – veidos pēc pašvaldību

vēlēšanām 2021. gadā, bet līdz tam
izmantos spēkā esošos plānošanas dokumentus. Ministrija to pamato ar gaidāmo ATR, plānojot, ka
2021. gadā pašvaldību vēlēšanas
notiks jau pēc jaunā administratīvā
sadalījuma. LPS, izvērtējot pašvaldību un plānošanas reģionu administrāciju viedokļus, izteikusi būtiskus iebildumus VARAM izstrādātajam likumprojektam, jo tā pieņemšanas gadījumā visām pašvaldībām,
neņemot vērā dažādās situācijas
plānošanas dokumentu izstrādē
(šobrīd tiek izstrādāti 25 teritorijas
plānojumi, 35 attīstības programmas un 1 stratēģija), līdz 2021. gada
pašvaldību vēlēšanām tiks liegta
iespēja izstrādāt, apstiprināt un
uzsākt jaunu plānošanas dokumentu sagatavošanu, kas var negatīvi
ietekmēt attīstību novados un tādējādi arī visā valstī.
Visu rakstu ir iespējams lasīt LPS
elektroniskajā iknedēļas izdevuma
„InfoLOGS” 33. numurā, mājaslapā
www.lps.lv.
www.lps.lv n

patrulēs zemessargi
No 12. līdz 15. septembrim Nacionālo bruņoto spēku militāro mācību
ciklā „Namejs 2019” Vidzemē notiks
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes
militārās mācības „Zobens 2019”, kurās
tiks vērtētas vietējo bataljonu vienību
spējas reaģēt uz hibrīdapdraudējumu,
sniedzot atbalstu valsts un pašvaldību
institūcijām.
Mācībās 27. kājnieku bataljona zemessargi Vangažos patrulēs gan ar
kājām, gan transporta līdzekļiem.
Mācībās nosacītā pretinieka spēlētāji būs Latvijas un Igaunijas bruņoto spēku karavīri, kuri darbosies
civilajā apģērbā ar mācību laikā
noteiktu atšķirības zīmi. Mācību
scenārija izpildē tiks lietota mācību
munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas radīs troksni, bet neapdraudēs cilvēku veselību un dzīvību.
Aicinām iedzīvotājus neuztraukties,
redzot karavīru un zemessargu pārvietošanos pa pilsētas ielām un apkārtējiem ceļiem. Lūdzam ar sapratni
izturēties pret iespējamajiem satik-

smes kustības īslaicīgiem apgrūtinājumiem, kas varētu rasties militārās
tehnikas pārvietošanās dēļ.
Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde
izsaka pateicību darba devējiem,
kuri atbalsta savu darbinieku iesaistīšanos mācībās, tādējādi sekmējot Zemessardzes kaujas spēju
paaugstināšanu un katra vietējā
zemessarga profesionalitāti.
Ieva Karlsberga, n
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes
Informācijas daļas virsniece
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Noslēgumam tuvojas rekon
PRIEKŠSĒDĒTĀJA KOMENTĀRS
Tuvojoties jaunajam mācību gadam, es vēlos apsveikt visus skolēnus, vecākus, vecvecākus un
skolotājus ar tā sākumu! Septembris nozīmē jaunu darba cēlienu,
un jau drīzumā mums visiem kopā
būs jālemj par visam novadam
nozīmīgiem jautājumiem, tāpēc
pēdējās augusta dienās es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz dažām
Inčukalna novada aktualitātēm un
līdz šim pabeigtajiem darbiem.
Drīzumā tiks pabeigts Inčukalna novada
domes īstenotais Eiropas Savienības
darbības programmas „Izaugsme un
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts
Nr. 3.3.1.0/17/I/023 „Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai”. Līdz
plānotā termiņa beigām tiks pabeigti visi
būvdarbi Gaujas ielā, Vangažos un tādējādi arī galvenās projekta aktivitātes.
Lai gan projekta darbības ir projektē
šana (būvprojektu izstrāde), autoruz
raudzība, projekta izmaksu un ieguvu
mu analīzes (finanšu un ekonomiskās
analīzes) sagatavošana, Silziedu ielas
posma Krustiņos, Inčukalna pagastā,
pārbūve, Gaujas ielas Vangažos pārbū
ve, būvuzraudzība un projekta vadība,
visvairāk pamanāmākā ir Gaujas ielas
pārbūve, kuras laikā Vangažu pilsētvi
de ir ieguvusi jaunu veidolu ar plašu
galveno ielu, ar platām izgaismotām
ietvēm visā tās garumā. Manuprāt, šī
projekta veiksmīgā realizācija, ir liels
iegums Vangažu pilsētai, ko ir izdevies
paveikt laikā, ka paralēli notiek Vidzemes šosejas remontdarbi. Šodien mēs
esam ieguvuši iedzīvotāju prasībām un
vēlmēm atbilstošu, modernu un drošu
ielu, kas mums ļaus lepoties ar vēl sakārtotāku pilsētvidi, kā arī radīs iespējas piesaistīt uzņēmējus un investorus
jaunu komercdarbību attīstībai pilsētas industriālajā daļā. Uzlabojumus
Vangažu pilsētvidē atzinīgi novērtē
arī jaunās ģimenes, ar to domājot rekonstruētās Gaujas ielas ietves, gājēju
pārējas, automašīnu stāvvietas utml.
Jāmin arī, ka jau šobrīd vairāki komersanti ir apliecinājuši, ka šādas infrastruktūras izveide būtiski uzlabos to
konkurētspēju un saimnieciskās darbības rādītājus. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 3 143 319,88 euro, no
kurām Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējums ir 2 150 500,00 euro

Inčukalna novada skolās un
bērnudārzos sāksies
jaunais mācību gads

Inčukalna pamatskola radusi iespē-

ju skolas telpās izveidot pirmsskolas
grupiņai piemērotu vietu, tādēļ ar jauno mācību gada sākumu iestādē tiks
nodrošinātas mācības vēl vienai pirmsskolas grupai. Ierosinājumu par vēl
vienas pirmsskolas grupas izveidi pamatskolas telpās atbalstīja visi. Arī novada domes deputāti šādu ideju novērtēja atzinīgi, tādēļ turpmākos mēnešus
visi, tajā skaitā būvvalde, pašvaldības
izpilddirektors un priekšsēdētājs, strādāja kopā, lai līdz septembrim šo ieceri
īstenotu. Iepirkuma rezultātā remontu
veica SIA „INO”, ar ko Inčukalna pamatskola ir sadarbojusies jau iepriekš.
Remonta izmaksas ir 104 000 eiro, bet
aprīkojuma un mēbeļu iegādei paredzēti 40 000 eiro. Jaunajās telpās bērniem būs ierīkota garderobe ar iespēju
tajā izžāvēt arī slapjās drēbes, būs
mācībām un atpūtai pielāgota vieta un,
protams, sanitārā telpa. Pirmsskolas
grupā dienas ritms bērniem ir līdzīgs
bērnudārza režīmam – trīs ēdienreizes
dienā un diendusa, taču mācību saturs
atbilst skolas izglītībai.
Līdz ar jaunu pirmsskolas grupu Inčukalna pamatskolas telpās tiek vienkopus uzņemti visi Inčukalna ciemā deklarētie sešu gadu vecumu sasniegušie
bērni. Šoruden pamatskolas telpās
pirmsskolas grupās kopējais uzņemto
bērnu skaits ir gandrīz 40, bet maksimālais izglītojamo skaits abās pirmsskolas grupās kopā drīkst būt 46 bērni.
Kopā ar Inčukalna pamatskolas vadību
ik vasaru mēs cenšamies veikt dažādus
uzlabojumus, piemēram, pagājušajā
gadā tika izremontētas divas klases un
skolas 3. stāva gaitenī atjaunota grīda.
Pirms jaunā mācību gada uzlabojumi
notiek ne tikai skolā – arī mācībspēki
apmeklē dažādus izglītojošus kursus
un nodarbības, lai iegūtās zināšanas
varētu izmantot jaunajā mācību gadā.
Jaunajam mācību gadam pošas un gatavojas arī Vangažu vidusskola. Skolas
iekštelpās šovasar ir izremontēta grīda
pie ēdnīcas. Skolas pedagogi vasarā apmeklējuši dažādus izglītojošus
kursus, kas noderēs viņu turpmākajā
darbā ar audzēkņiem. Protams, lielākā
daļa Vangažu vidusskolas vadības un
kolektīva enerģijas tika veltīta jaunā
skolas stadiona projektam, par ko plašāk rakstīts turpinājumā.
Jau jūlijā Vangažu pilsētas PII „Jancis” tika uzsākti remontdarbi iestādes
telpās un teritorijā. Šogad atbilstoši

Gaujas iela Vangažu pilsētā 2018. gada rudenī.

Gaujas iela Vangažu pilsētā 2019. gada augustā.

plānotajam budžetam lieli un ilgstoši
darbi iestādes telpās netika plānoti.
Šobrīd notiek remonts vienā no
iestādes mazajiem gaiteņiem. Iestādes
teritorijā tika labotas, mainītas un krāsotas bērnu rotaļu konstrukcijas. Tika
labots arī flīžu segums pie divu grupu
ieejām. Iestādes teritorijā mazo bērnu drošībai līdz septembra sākumam
tiek plānots uzlikt sētu, kas pilnībā
savstarpēji norobežotu iestādes rotaļu un saimnieciskās teritorijas. Bet PII
„Minka” un tās filiālē „Lapsiņa” saimnieciskajā jomā tika turpināts iepriekšējos gados aizsāktais darbs. Arī šogad
atbilstoši iestādes budžetam ir realizēti vairāki plānotie pasākumi – bērnu
drošībai tika demontētas trīs nokalpojušās rotaļu iekārtas: šūpoles, automašīna un atsperu rotaļu elements un
ar Inčukalna novada domes finansiālo
atbalstu uzstādīta rotaļu celtne „Lokomotīve”. Lai bērni uzturētos mājīgās,
sakoptās telpās un rotaļu laukumos
justos droši, turklāt pavadītu laiku tīrā
apkārtnē, mēs daudz domājām par bērnudārza ēkas un teritorijas sakopšanu
un uzturēšanu gan ikdienā, gan arī vasarā, kad iestāde vienu mēnesi ir slēgta. Slavējami, ka PII „Minka” kolektīvs
patstāvīgi augusta sākumā ieeju kāpņu
laukumos pārkrāsoja sienas, soliņus un
atsevišķus sētas posmus.

Vasarā veikts remonts Inčukalna pamatskolas telpās.

Vangažos tiks atklāts
moderns sporta stadions

Noteiktajā laikā ir pabeigta Vangažu vidusskolas stadiona labiekārtošana un
lietus ūdens novadīšanas sistēmas , un
laukuma zāliena laistīšanas sistēmas
izbūve. Būvdarbi stadionā tika sākti
martā, un to laikā līdzšinējais estētiski
un tehniski novecojušais skolas sporta
laukums ir pārvērties modernā sporta
stadionā, kurā paredzēta vieta skriešanai, tāllēkšanai, futbolam. Stadionā ir
arī multifunkcionāls laukums, ko, ja nepieciešams, ir iespēja pārveidot par vo-

lejbola vai basketbola laukumu, un ierīkota multifunkcionāla zona āra nodarbībām, kurā izveidots augstlēkšanas
sektors, lodes grūšanas sektors un āra
trenažieri. Futbola laukums veidots no
dabīgā zāliena paklājveida seguma, bet
skrejceliņiem izmantots mākslīgais gumijotais segums. Izsludinātajā iepirkumā „Vangažu vidusskolas stadiona labiekārtošanas un lietus ūdens sistēmas
pārbūve” tika saņemti divu pretendentu
piedāvājumi, un Iepirkumu komisija par
saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu
atzina „Guliver Construction” piedā-
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nstrukcijas darbi Gaujas ielā
vājumu. Projekta kopējās izmaksas ir
aptuveni 800 000 eiro, un visas būvdarbu izmaksas segusi pašvaldība. Atjaunotā stadiona atklāšana paredzēta
2. septembrī. Pēc Vangažu vidusskolas
vecā stadiona pārbūves ieguvēji ir gan
skolēni, gan arī iedzīvotāji, jo Vangažu
pilsētā ir par vienu sakoptu un labiekārtotu vidi vairāk. Izmantojot iespēju, es
vēlētos apsveikt Vangažu vidusskolas
kolektīvu, iepriekšējos darbiniekus un,
galvenais, tās skolēnus un absolventus
gaidāmajā vidusskolas 60 gadu jubilejā!

„Vangažu avots” šogad īsteno divus nozīmīgus projektus

PSIA „Vangažu avots” šogad īsteno divus nozīmīgus projektus – „Centralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana
Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa” un Gaujas ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu renovāciju. Līdz šim centralizētās
kanalizācijas sistēmas izveidošanas
projekta gaitā izbūvēti kanalizācijas
maģistrālie vadi un pieslēgumi Ozolu
un Caunas ielās. Pašlaik tiek turpināta
kanalizācijas vadu un pieslēgumu izbūve Medņu ielā, bet pēc tam – Ausmas
un Pļavas ielās. Turklāt nepieciešams
izbūvēt spiedvadu zem dzelzceļa, kas
rada aizkavēšanos projektā. Šobrīd,
kad vismaz daļa iedzīvotāju jau varētu
sākt lietot infrastruktūru, lielāko kavēšanos rada saskaņošanas darbi ar VAS
„Latvijas dzelzceļš”. Lai gan jau maijā
tika sākts saskaņošanas process joprojām nav beidzies, taču ir pamats domāt,
ka līdz septembrim saskaņojumam
vajadzētu būt gatavam. Kavēšanos
radīja arī dokumentācijas sakārtošana ar Valsts kasi projekta otrās daļas
finansēšanai, taču tā jau ir pabeigta.
Tiešie ieguvēji no konkrētā projekta būs
attiecīgā rajona iedzīvotāji, kuriem būs
iespēja pieslēgties centralizētajai kanalizācijai, kas ilgtermiņā ir finansiāli izdevīgāks un, protams, arī daudz ērtāks
risinājums. Turklāt būs mazāk tādu
gadījumu, kad negodprātīgi iedzīvotāji
nepilnīgi vai vispār neattīrītus notekūdeņus izvada grāvjos, tādējādi radot
smaku un piesārņojumu. Bet netiešie
ieguvēji būs visi novada iedzīvotāji, jo
piesārņojums nonāk dabā un rada sekas visā novadā un ne tikai.
Toties jau ar pilnu jaudu pēc renovācijas
sākušas darboties Gaujas notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas. Renovācija tika
uzsākta šā gada marta beigās. Jaunās
iekārtas darbu uzsākušas pavisam nesen, tādēļ analīzes vēl nav ņemtas, jo,
pirmkārt, ir nepieciešams vēl nogaidīt,
lai redzētu objektīvos rādītājus (sākotnēji rezervuāri tika piepildīti ar tīru
ūdeni, un izplūde vēl iespējama daļēji
ar tīro ūdeni), otrkārt, ir vajadzīga baktēriju aktivitāte. Pirmās analīzes plānots ņemt augusta beigās. Atjaunotās
iekārtas Gaujā ļaus novadīt tīru ūdeni,
turklāt tiks samazinātas smakas, ko
iepriekš juta apkārtējo māju iedzīvotāji.

Citi jautājumi un
vēl darāmie darbi

Inčukalnā Cīruļu ielas projekts ir iecerēts jau otro gadu – tā izpildi sarežģī

Pirms jaunā mācību gada Vangažu vidusskolā izremontētas ēdnīcas telpas.

AS „Latvenergo” plānotā stabu un gaisa līniju demontāža. Ir cerība, ka „Latvenergo” šogad izpildīs savus darbus
un mēs varbūt paspēsim realizēt iepirkumu, bet …tas ir sāpīgs jautājums.
Dzelzceļa stacijas laukuma labiekārtošana un Atmodas ielas vizualizācijas
projekta izstrāde tuvojošās reformas
un kadru maiņas dēļ ir mazliet ieilgusi, bet pašreiz pie tās iespēju robežās
tiek intensīvi strādāts. Līdz gada beigām varbūt tiksim līdz projekta vai
skices rezultātam. Gribētu līdz plānotās reformas īstenošanai, budžetā
paredzēt iespējas vismaz būvniecības
uzsākšanai, lai Inčukalna ciemam būtu
centrālā iela un sakārtots Dzelzceļa
laukums.
Gaujā – multifunkcionālais sporta laukums Gaujas ciematā, kas projektā
ir ieplānots un kam budžeta izstrādē
nauda ir paredzēta, taču pašreiz būvniecības izmaksas ir ļoti lielas un trūkst
būvnieku, tādēļ meklējam iespējas projekta īstenošanai, bet ticība, ka varēsim
uzbūvēt, ir šaubīga. Mēs turpināsim
meklēt risinājumus. Ja tas neizdosies,
ierosināsim plānotos līdzekļus novirzīt
citiem darbiem, lai pabeigtu Gaujaslīču
ielas trotuāra izbūvi, kas ir iepirkums
turpmākajam (3. kārta).
Inčukalna ielu apgaismojums, Caunas,
Bērzu, Zvaigžņu ielas papildinājums ir
iekļauts budžetā un septembrī saskaņā ar izpilddirektora teikto tiks īstenots. Vangažu pilsētā bruģakmens ietve Meža ielā tiks pabeigta septembrī.
Par Inčukalna muzeja telpu, bijušā
pasta ēkas pielāgošanu un pārveidi – gaidām Lauku atbalsta dienesta
projekta izskatīšanu, projektu naudas
pieteikumu uzsākšanu. Mēģināsim
ziemā īstenot logu un durvju nomaiņu, restaurāciju, kad būs pieejami celtnieki, lai izmaksas nebūtu tik lielas.
Par Inčukalna atkritumu savākšanas,
šķirošanas laukumu – pašlaik notiek
izpēte un projektēšanas darbi. Par
golfa laukuma pie Mednieku pils projektu – projekts ir izstrādāts, tāme
sagatavota, iepirkums – procesā. Vēl
ar AS „Latvijas valsts meži” jāsakārto
zemes jautājums. Par tehnisko apsardzi izglītības iestādēs – esam sākuši
šo jautājumu risināt, bet ir skaidrs, ka
izpildvara šajā gadā nepaspēs to pabeigt. Par videonovērošanu – pašlaik
ir sākta esošā tīkla paplašināšana,
un mēs gaidām precizēto cenu pie-

dāvājumu. Domājam, ka rudenī gan
Vangažos, gan Inčukalnā pirmsskolas
izglītības iestādēs un Gaujā plānotās
papildu kameras tiks uzstādītas.

Ar pilnu jaudu pēc renovācijas sākušas darboties Gaujas notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas.

Sadarbība ar Hlibokajes
pilsētu Baltkrievijā

No 26. līdz 27. jūlijam Baltkrievijā, Hlibokajē notika starptautiskais „Ķiršu
festivāls”, kurā Inčukalna novada delegācijā es piedalījos kopā ar Vangažu
Kultūras nama vadītāju Ingunu Zirni
un Vangažu Kultūras nama baltkrievu
ansambli „Žuravka”. „Ķiršu festivāls”
dažos gados no reģionāla notikuma
ir kļuvis par starptautisku pasākumu,
kas ir unikāls ar savu atmosfēru un
krāšņumu. Tie ir svētki, kuros piedalās
tuvi un tāli valstu pašdarbību kolektīvi, dziedātāji un dejotāji, mākslinieki
un amatnieki. Tie ir svētki, kas stiprina
sadraudzību, paplašina redzesloku,
dod iespēju parādīt savas valsts kultūru un smelties iedvesmu citu tautu
kultūras mantojuma atspoguļojumā.
Patiess prieks bija iestādīt ne tikai
ķiršu koku, bet arī papildināt ozolu
birzi ar ozolu, ko rotā zīmīte „Latvija,
Inčukalns”. Par godu mūsu delegācijai
Ķiršu karalienes rezidences improvizētajā ķiršu kokā tika izveidots ķirsis
Inčukalna novadam. Vangažu Kultūras
nama baltkrievu ansamblis „Žuravka”
priecēja baltkrievu skatītājus un viesus trijos koncertos, sniedza interviju
vietējam radio un veltīja laiku sarunām, iepazīstinot interesentus ar Latviju. Mēs ceram arī turpmāk stiprināt
saites ar mūsu sadraudzības pilsētu
Baltkrievijā un noteikti aicināsim Hlibokajes pilsētas pārstāvjus uz Inčukalna novada svētkiem 2020. gadā.

Par plānoto administratīvi
teritoriālo reformu

Ar lūgumu izvērtēt priekšlikumu par
plānoto administratīvi teritoriālo
reformu, Inčukalna novada administratīvās teritorijas pievienošanu vai
apvienošanu ar citiem novadiem kā
vienotu teritoriju, neveicot nekādu
Inčukalna novada administratīvas
teritorijas sadalīšanu, četri Inčukalna novada domes deputāti nosūtījuši
atklātu vēstuli Ministru prezidentam
K. Kariņa kungam, Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai
(VARAM) un tās ministram J. Pūces
kungam, visu partiju Saeimas frak-

Šeit redzama plānotā multifunkcionālā sporta laukuma vieta Gaujas ciematā.

Inčukalna novada delegācija piedalījās Hlibokajes (Baltkrievija) starptautiskajā
festivālā.

cijām un Latvijas Pašvaldību savienībai. Lai noskaidrotu Inčukalna
novada iedzīvotāju viedokli par šobrīd piedāvāto novadu apvienošanu,
deputāti trešdien, 21. augusta domes sēdē nolēma organizēt Inčukalna novada iedzīvotāju sapulci un
aptauju. Iedzīvotāju sapulce, kurā
informēsim iedzīvotājus par administratīvi teritoriālās reformas būtību
un iedzīvotāju aptaujas norisi, kā arī
diskutēsim par novadu apvienošanas
ieguvumiem un zaudējumiem notiks
2019. gada 10. septembrī plkst. 19.00
Vangažu kultūras namā (Gaujas ielā
12, Vangažos, Inčukalna novadā) un
11. septembrī plkst. 19.00 Inčukalna
Tautas namā (Atmodas ielā 1A, Inčukalnā, Inčukalna novadā).
Savukārt aptauja notiks no 2019.
gada 10. septembra līdz 12. septembrim, klātienē aizpildot aptaujas anketu Inčukalna novada domes telpās
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Vangažu

pilsētas pārvaldes telpās, Meža ielā
1, Vangažos, Inčukalna novada domes darba laikā, Inčukalna novada
Sociālā dienesta dienas centra „Gauja" telpās, Centra ielā 6, Gaujā vai
Inčukalna novada iedzīvotāju sapulces vietās un laikos. Iedzīvotāji savu
viedokli varēs paust arī elektroniski,
plašāka informācija pieejama pašvaldības mājaslapā www.incukalns.
lv, sadāļā „Iedzīvotāju aptauja”.Nobeigumā vēl pirms enerģiskās Zinību
dienas un lielajiem rudens darbiem
es novēlu mums visiem labu veselību, panākumus darbos un možu garu!
Būsim lepni par savu novadu, un veidosim to skaistu un mājīgu! Būsim
atsaucīgi un aktīvi, iestāsimies par
mūsu kopējā Inčukalna novada nākotni! Tas viss ir mūsu pašu rokās.
Aivars Nalivaiko, n
Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs
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Augusts Inčukalna Nometnei „Piligrims” – 20 gadi!
Tautas namā
Lai arī visi lielie vasaras pasākumi
Inčukalnā ir aiz muguras, tomēr dažas
„ogas” bija palikušas arī augustam.
7. augustā skvērā pie Vecā pasta
mūsu novadnieks Edgars Cīrulis
kopā ar domubiedriem jau ceturto
gadu iepazīstināja inčukalniešus ar
džeza mūziku. Edgara profesionālo izaugsmi pēdējā gadā papildina
Dānijā iegūts bakalaura grāds džeza
studijās, kas arī tiks turpinātas šajā
valstī, bet jau maģistros. Ir izdots
arī jauns mūzikas albums kopā ar
grāmatu – stāstu „Aisma”. Inčukalniešiem šis brīvdabas koncerts bija
notikums – lepnums par saviem jauniešiem, jo E. Cīruļa vārdu dzirdam
daudzos dažādos džeza pasākumos,
turklāt viņš tajos tiek pieteikts jau
kā lektors par džeza mūzikas vēsturi
un stiliem. Šo dienu vēl intriģējošāku darīja kāds sengaidīts notikums
Inčukalnā – no jauna durvis vēra kafejnīca „Pavards”. Lai visiem un viss
labais izdodas!
Piektdienas vakarā, 9. augustā, Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas
skolēnu simfoniskā orķestra radošās
nometnes noslēguma koncertā Inčukalna Tautas nams tika piepildīts ar
daudziem jauniešiem no Krimuldas,

Lēdurgas, Siguldas, Vangažiem, Limbažiem un Inčukalna. Paldies visiem
pedagogiem un īpaši skolas direktoram Aivaram Buņķim par radošumu
un spēju iedvesmot mūsu jaunos
talantus!
Arī sestdiena, 10. augusts, ar gadatirgu, kapusvētkiem un lielisku teātra izrādi „Īsa pamācība mīlēšanā”,
kurā piedalījās populāri un skatītāju
iemīļoti latviešu aktieri, noslēgumā
Aleksandra parka estrādē, Inčukalnā bija skaists notikums. Mēs ļoti
ceram, ka kvalitatīvi pasākumi mūsu
brīvdabas estrādē notiks biežāk un
iedzīvotāji šo iespēju pratīs novērtēt,
arvien vairāk apmeklējot tos. Visus
šos pasākumus debesis novērtēja un
pagodināja ar labu laiku. Paldies!
Tautas nams aicina līdz 22. septembrim apmeklēt Tautas daiļamata
meistares Ilzes Kopmanes personālizstādi, jo viņas rokdarbi ir latviešu
sievietes darba tikuma paraugs. Ļoti
iedvesmojoši!
Nu ko, maza „ieelpa–izelpa”, nelieli
remonti Tautas namā, un jaunā amatiermākslas kolektīvu darba sezona
jau klāt. MĒS JŪS GAIDĀM! Un pievienoties var ikviens.
Inga Freimane n

Inčukalna jaunieši pārstāv
Latviju un atgriežas ar zeltu

Spējīgie, jaunie frisbija spēlētāji no
Inčukalna – Evelīna Petrovska un
Druvis Reiniks – nule atgriezušies no
Vroclavas (Polija), kur Latvijas U20
jauktajā izlasē sacentās ar vienaudžiem no citām Eiropas valstīm. Latvijas sportisti šajā Eiropas Jaunatnes
frisbija čempionātā, kas notika no
10. līdz 17. augustam, uzvarēja visās
astoņās spēlēs un pārliecinoši ieguva
godpilno pirmo vietu.
Abi Inčukalna jaunieši pēc atgriešanās no čempionāta ir pozitīvu emociju un iespaidu pārņemti. Šī viņiem
bija unikāla pieredze, kam netraucēja
pat askētiskie sadzīves apstākļi un
fiziskais nogurums; ne katram dzīvē
izdodas uzvarēt tik nozīmīgās sacensībās. Evelīna un Druvis lieliski sevi
parādīja, demonstrējot spožu spēli
savās laukuma pozīcijās un saņemot
altimetfrisbija (ultimate frisbee) jeb
neatkarīgu frisbija pazinēju uzslavas. Talantīgo „Inčukalna WildCats”

jauno spēlētāju iekļūšana izlasē ir
likumsakarīgs sasniegums, kas parāda gan pašu jauniešu spējas un ieguldīto darbu, gan savas komandas un
trenera Vadima Gežas vairāku gadu
veikumu, attīstot ikvienu spēlētāju.
Paldies abu jauno sportistu ģimenēm
par pastāvīgo un vispusīgo atbalstu
šajā izaugsmes laikā un uzticēšanos! Lieli nopelni Inčukalna un pārējo
Latvijas izlases jauniešu sasniegumu īstenošanā ir arī izlases trenerim
Jānim Bernānam, kurš vadīja izlases
kā vienotas komandas sagatavošanu,
vienlaikus uzlabojot arī katra spēlētāja individuālo sniegumu. Paši jaunieši atzīst, ka ar komandas biedriem
viņi šajā laikā esot sadraudzējušies.
Frisbija klubā „Inčukalna WildCats”
ir daudzi talantīgi jaunieši, tādēļ
turpmāk gaidīsim nākamos Evelīnas,
Druvja un citu spēlētāju, kā arī kluba
komandu sasniegumus.
Līga Kuzmina n

Vangažu baptistu draudzes „Roždestvo”
nometne „Piligrims” šogad svin jubileju –
20 gadus. Šajā laikā nometnē piedalījušies vairāk nekā 1000 bērni, un katrs
bērns mums ir ļoti īpašs.
Mēs esam pateicīgi Inčukalna novada
domei un Sociālajam dienestam par
ilggadēju un veiksmīgu sadarbību, jo
mums ir kopīgs mērķis: audzināt nākamajās paaudzēs garīgās vērtības.
Pateicoties jums, nometnes dalībniekiem tika nodrošināts bezmaksas
transports. Paldies, ka jūs sedzāt
dalības maksu daudziem bērniem no
sociālā riska ģimenēm un devāt viņiem
iespēju piedalīties nometnē! Mēs esam

priecīgi kopā ar jums turpināt rūpēties
par Inčukalna novada bērnu lietderīgu
un saturīgu brīvā laika organizēšanu
vasaras un ziemas brīvdienās.

Ar cieņu,
draudzes mācītājs
Ruslans Bordāns
un nometnes komanda

Inčukalna bibliotēkā šovasar pārmaiņas
Šovasar Inčukalna bibliotēkā vecie
grāmatu plaukti nomainīti pret jauniem, radot gaišuma un plašuma sajūtu. Turklāt bibliotēka lasītājiem piedāvā vēl vienu jaunumu – personalizētas
lasītāju kartes.
Inčukalna novada bibliotēkas vadītāja Jeļena Ozoliņa stāsta, ka bibliotēka šovasar lasītājiem bija slēgta
trīs nedēļas, kad notika dažādi darbi.
Bibliotēkā nomainīti vecie grāmatu
plaukti – tagad jaunajos plauktos ir
iespējams izvietot vairāk grāmatu,
kā arī iegūta papildu platība, pavisam 65 tekošie metri. Turklāt veikts
kosmētiskais remonts un ierīkots
bērnu stūrītis, kurā mazajiem lasītājiem pašiem ir iespēja piekļūt savām
grāmatām. Bibliotēka ieguvusi arī
labi pārskatāmu un sakārtotu preses
plauktu.
Veco plauktu nomaiņas laikā tika
pārskatīts arī grāmatu piedāvājums,
atbrīvojoties no lasītāju nepieprasītām 80. un 90. gadu grāmatām
un dodot vietu jauniem izdevumiem. Pašlaik bibliotēkas krājumā ir
18 370 grāmatu eksemplāri. Bibliotēka regulāri iepērk jaunas grāmatas.
J. Ozoliņa zina teikt, ka šogad lasītāji īpaši iecienījuši grāmatas par
psiholoģiju un esot pat tādi, kuri bibliotekārei vaicājot pēc konkrētas lasāmvielas. Taču lielākoties esot pieprasīta daiļliteratūra, grāmatas par
biogrāfijām, ceļojumiem un vēsturi.
No septembra sākuma būšot lielāks
lasītāju pieprasījums arī pēc pedagoģijas grāmatām. „Mūsu bibliotēkā ir
ļoti labs krājums tieši par pedagoģijas tēmu. Pēc šādas literatūras pie
mums brauc lasītāji pat no kaimiņu
novadiem, jo šeit ir grāmatas, kuru
citās Pierīgas bibliotēkās nav,” uzsver bibliotēkas vadītāja.
Bibliotēkas vadītāja arī novērojusi,
ka pēdējā laikā iedzīvotāji uz bibliotēku aktīvi nesuši un dāvinājuši tai
savas izlasītās grāmatas. Tādējādi
šomēnes bibliotēkai izdevies nomainīt gandrīz 100 bibliotēkas nolietotās grāmatas pret labākām. Tomēr
šobrīd no lasīšanas visvairāk cietusī
grāmata ir autores Džoannas Džo
Roulingas darbs „Harijs Poters un
Uguns biķeris”, tādēļ bibliotēka prie-

cātos, ja kāds būtu gatavs atdāvināt
šo grāmatu bibliotēkai. Taujāta par
lēmumu nomainīt grāmatplauktus,
J. Ozoliņa atbild, ka „bez šaubām,
Inčukalna novada bibliotēka sapņo
par jaunām un plašām telpām, taču,
ja nevar tās iegūt, tiek meklēti citi risinājumi. Vecie plaukti jau bija nokalpojuši un no grāmatu svara ieliekušies, daži pat bija salūzuši, tādēļ jau
šā gada budžetā ieplānojām finansējumu jaunu grāmatplauktu iegādei”.
Lai arī jauno grāmatplauktu ir vairāk,
tomēr bibliotēka tagad iekārtota tā,

lai būtu vairāk brīvas vietas publisko
pasākumu rīkošanai, kas bibliotēkā
atkal atsāksies septembrī. Pirmais
plānotais sarīkojums būs kopā ar
Inčukalna Tautas namu organizētais
Dzejas dienas pasākums, bet oktobrī
paredzēta tikšanās ar kādas grāmatas autoru. Bibliotēka turpinās rīkot
pasākumus arī bērniem.
Vēl bibliotēkas lasītājiem jaunums ir
personalizētās lasītāju kartes. Šobrīd Inčukalna novada bibliotēkā ir
reģistrēti 2157 lasītāji, kas šāda mēroga bibliotēkai ir labs rādītājs.
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Inčukalna novada dome
izsludina projektu konkursu
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Novada pensionāri iepazīst Zemgali

„Novadnieki novadam”
Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu
kultūras un sporta pasākumu organizēšanā
Inčukalna novada teritorijā.
Projektu konkurss tiek izsludināts divās kārtās. Projektu pieteikumu iesniegšanas otrās kārtas galīgais termiņš ir
2019. gada 19. septembris plkst. 16.00.
Iesniegtos projektu pieteikumus un tajos iekļautos dokumentus konkursa organizētājs atpakaļ neizsniedz.
Plašāka informācija ir pieejama pašvaldības mājaslapā www.
incukalns.lv, sadaļā „Attīstība”, apakšsadaļā „Projekti”.

Inčukalna Tautas nams uzsāk
amatierkolektīvu jauno 2019./2020. sezonu
un aicina pievienoties jaunus dalībniekus!
Jauktais koris MEŽĀBELE
(87. sezona)
Vadītājs Vitalis Kikusts (tālrunis
26592633), jauno sezonu uzsāks kormeistars Andžejs Rancevičs.
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00 Inčukalna pamatskolā.
Pirmā tikšanās ar koristiem un jaunu dalībnieku uzņemšana ceturtdien, 26. septembrī, plkst. 19.00
Inčukalna pamatskolā.
Inčukalna Tautas nama
Pūtēju orķestris
(37. sezona)
Diriģents Vitalis Kikusts (tālrunis
26592633).
Otrdienās plkst. 18.00, piektdienās plkst. 18.00, sestdienās
plkst. 11.00 un pēc individuāla grafika Inčukalna pamatskolā.
Pirmā tikšanās orķestrantiem un
jaunu dalībnieku uzņemšana sestdien, 14. septembrī, plkst. 11.00
Inčukalna pamatskolā.
Senioru koris ATBLĀZMA
(53. sezona)
Vadītāja Ņina Kiršteina (tālrunis
29478592). Otrdienās un ceturtdienās plkst. 13.00 tautas namā.
Pirmā tikšanās koristiem un jaunu
dalībnieku uzņemšana ceturtdien,
26. septembrī, plkst. 13.00 tautas
namā.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Virši” (23. sezona)
Vadītājs Andrs Briņķis (tālrunis
29413203).
Nodarbības otrdienās un piektdienās plkst. 20.00 tautas namā. Pirmā
tikšanās dejotājiem un jaunu dalībnieku uzņemšana piektdien, 20. septembrī, plkst. 20.00 tautas namā.

Senioru deju kolektīvs „LG Virši”
(8. sezona)
Vadītājs Andrs Briņķis (tālrunis
29413203).
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00 tautas namā.
Pirmā tikšanās dejotājiem un jaunu
dalībnieku uzņemšana piektdien,
20. septembrī, plkst. 20.00 tautas
namā.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs
RUNČI UN KAĶES
(5. sezona)
Bērnu deju kolektīva MINKĀNS vecāku kolektīvs (5. sezona).
Vadītāja Līga Dombrovska (tālrunis
26456062). Nodarbības ceturtdienās plkst. 21.00 un svētdienās
plkst. 18.00 tautas namā.
Pirmā tikšanās ceturtdien, 12. septembrī, plkst. 19.00 tautas namā.
Amatierteātris (17. sezona)
Vadītājs
Ģirts
Sils
(tālrunis
29145004).
Mēģinājumi trešdienās plkst. 19.00
tautas namā.
Pirmā tikšanās ar aktieriem un jaunu dalībnieku uzņemšana trešdien,
18. septembrī, plkst. 19.00 tautas
namā.
MAKSAS KOLEKTĪVI
Bērnu tautas deju kolektīvs MINKĀNS (8. sezona) bērniem, pusaudžiem.
Vadītāja Līga Dombrovska (tālrunis
26456062).
No 1. līdz 6. klasei. Nodarbības otrdienās un ceturtdienās
plkst. 18.00 Inčukalna Tautas namā.
Pirmā tikšanās MINKĀNA vecākiem
un jaunu dalībnieku uzņemšana
otrdien, 10. septembrī, plkst. 19.00
Inčukalna Tautas namā.

Mūsdienu deju grupa
BORN TO DANCE (8. sezona)
bērniem, jauniešiem. Vadītāja Kitija
Vāvere (tālrunis 29575718, e-pasts
born2dance@inbox.lv).
Nodarbības otrdienās plkst. 16.00
Mini grupai (6–9 gadi);
17.00 Junioru grupai (9–12 gadi).
Pirmā tikšanās otrdien, 17. septembrī, Inčukalna Tautas namā.
Nodarbības svētdienās plkst. 10.00
Junioru izlases grupai (9–12 gadi);
12.30 Jauniešu grupai (13+ gadi);
13.30 Šova grupai (14+ gadi).
Pirmā tikšanās svētdien, 8. septembrī, Inčukalna Tautas namā.
Dalībnieku skaits grupās ierobežots
INTEREŠU GRUPAS
Līnijdeju grupa pieaugušajiem
Vadītājs Aivars Vāvers (tālrunis
29234084).
Atsāk nodarbības pirmdien, 9. septembrī.
Pāru deju grupa (partner linedance)
pieaugušajiem
Vadītāja Kitija Vāvere (tālrunis
29575718).
Atsāk nodarbības svētdienās plkst.
11.00 tautas namā.
Tikšanās ar jauniem dalībniekiem –
svētdien, 8. septembrī, plkst. 11.00.
Mākslinieku kopa
Vadītāja Dace Saulīte (tālrunis
29561968).
Mākslinieku
tikšanās
sestdien,
28. septembrī, plkst. 17.00 tautas
namā.
Ziemas peldēšana
Vadītāja Brigita Mironova (tālrunis
26460088).
Pirmā tikšanās sestdien, 14. septembrī, plkst. 10.00 tautas namā.

Saulainā un siltā 24. jūlija dienā
Vangažu pensionāri kopā ar inčukalniešiem devās iepazīt Zemgales
mazpazīstamākās vietas.
Pirmā pietura – Jāņa Čakstes dzimtās mājas „Auči”, kurās viņa tuvinieki
izveidojuši jaunu, modernu muzeju ar
ļoti interesantu un plašu informāciju
par pirmā Latvijas prezidenta dzīvi un
darbu. Muzejs veltīts Latvijas simtgadei un savas durvis vēris pagājušā
gada septembrī.
Neliela kafijas pauze „Zemnieku cienastā”, un mēs devāmies uz Lielplatones muižu, lai iepazītu muižas ansambli un pagājušā gadā atjaunoto Latvijā
vienīgo „vešūzi”, kurā mums rādīja, kā
agrāk tika mazgātas un koptas muižas
dāmu glaunās kleitas un veļa. Parkā
noklausījāmies senās leģendas, bet
muižas balles zālē ar mūzikas skaņām – spoku stāstus.
Tālāk iebraucām Elejas muižas parkā;
mūs sagaidīja gide Kristīne. Sveicām
viņu vārda dienā, tad devāmies nelielā pastaigā pa parku, fotografējāmies
pie Gļeba Panteļejeva veidotās skulptūras „Mīlestība”, kam sekoja pusdienas un atpūta romantiskajā „Tējas

namiņā”. Garšīgi paēduši, braucām uz
Abgunstes muižu, kurā jauns pāris,
Asnāte un Jānis, no pilnīga grausta
uzcēluši un izveidojuši skaistu, sakoptu vietu, kurā notiek dažādi pasākumi.
Muiža ir arī jaunās ģimenes dzīvesvieta, kurā arvien top kaut kas jauns. Tajā
dzīvo astoņi kaķi, un pa telpām mēs
staigājām pēc kaķu pēdiņām, kas uzzīmētas uz grīdas. Kaķiem ir dižciltīgi
muižnieku vārdi.
Pēdējā mūsu apskates vieta – „Jelgavas karameles”. Garšīgi un neparasti
mūsu acu priekšā no karsta sīrupa
tapa karameles ar sirsniņu vidū – viss
roku darbs. Jauni puiši, veikli darbojoties, darīja brīnumus. Arī pašiem bija
iespēja nedaudz padarboties. Nopirkām gardumus un posāmies uz mājām.
Bijām gandarīti un apmierināti.
Paldies novada domes priekšsēdētājam Aivaram Nalivaiko, Sociālā dienesta vadītājai Zinaīdai Gofmanei, domes deputātiem, šoferītim Armandam
un domes Kristīnei par atbalstu!
Uz tikšanos nākamgad!
Inta Tetere, n
Vangažu Pensionāru biedrības
vadītāja

Vangažu Kultūras nams septembrī uzsāk
pašdarbības kolektīvu jauno 2019./2020. sezonu
un aicina pievienoties jaunus dalībniekus!
Bērnu tautas deju kolektīvs
„Pīlādzītis”

Vadītāja Ilona Petrovska (tālrunis
29472304), koncertmeistare Aļona
Kolčina, no 3 gadiem.
Nodarbības ceturtdienās un piektdienās plkst. 18.30.

Bērnu vokālais ansamblis
„Pumpuriņi”

Vadītāja Līga Vasiļjeva (tālrunis
29649750), no 4 gadiem.
Nodarbības trešdienās plkst. 18.30
kultūras namā.

Bērnu vokālais ansamblis
„Karuselis”

Vadītāja Liene Nesteroviča (tālrunis
29656849).
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās
plkst. 18.00 kultūras namā.

Teātra pulciņš „Pigoriņi”

Vadītāja Evija Ozola (tālrunis
26312233).
Nodarbības trešdienās plkst. 15.30
un ceturtdienās plkst. 15.15 kultūras namā.

Sieviešu vokālais ansamblis
„Kaprīze”

Vadītāja Jana Bunkus (tālrunis

29170955), koncertmeistars Jurijs
Kaspers.
Nodarbības pirmdienās plkst. 18.30
kultūras namā.

Vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs „Augšup”

Vadītāja Liene Frīdberga (tālrunis
26334444), koncertmeistars Jurijs
Kaspers.
Nodarbības pirmdienās un trešdienās plkst. 19.30 kultūras namā.

Ukraiņu biedrības vokālais
ansamblis „Jatraņ”

Koncertmeistars Jurijs Kaspers.
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.30 Parka ielā 2.

Krievu vokālais ansamblis
„Krievu kadriļa”

Vadītāja Aļona Kolčina (tālrunis
29772428).
Nodarbības pirmdienās un trešdienās plkst. 20.00 Parka ielā 2.

Baltkrievu vokālais ansamblis „Žuravka”

Vadītāja Aļona Kolčina (tālrunis
29772428).
Nodarbības pirmdienās un trešdienās plkst. 18.00 Parka ielā 2.
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Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic
augustā dzimušos Inčukalna novada iedzīvotājus,
visus jubilārus un īpaši novadniekus,
kuriem apritējuši 75, 80, 85, 90 un vairāk gadu!
Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!
/A. Āre/
Vangažu pilsētas pārvalde aizvadītajā jubilejā jo īpaši sveic vangažnieci,
Tautas daiļamata meistari un Inčukalna novada
Goda novadnieci Ilzi Kopmani.

Aicinām lielus un mazus svinēt Zinību dienu 2. septembrī
pulksten 18.00 Vangažu Kultūras namā ar animācijas filmu
visai ģimenei „Lielais ceļojums”. Ieeja brīva.
Kāds izklaidīgs stārķis ir sajaucis adreses un atnesis lācim pandu mazuli.
Kārtībai jābūt, tādēļ lācis nolemj nogādāt mazuli īstajiem vecākiem. Kopā
ar ceļabiedriem – zaķi, alni, pelikānu, vilku un tīģeri – lācis dodas grūtajā
un raibiem piedzīvojumiem bagātajā ceļojumā uz Dienvidķīnu.

Oktobrī notiks
Vangažu vidusskolas 60 gadu salidojums
2019. gada 5. oktobrī Vangažu vidusskolā notiks skolas 60 gadu salidojums
„Vēstule manam skolas laikam”. Skolas jubilejas salidojumam lūgums savu
dalību pieteikt līdz 3. oktobrim pa tālruni 67995765.
Vangažu vidusskolas 60 gadu salidojumā „Vēstule manam skolas laikam” notiks:
16.00 reģistrēšanās;
17.00 svinīgais pasākums;
19.00 kopbilde skolas pagalmā;
20.00 skolas apskate, pulcēšanās skolas gaiteņos,
līdzi ņemot groziņus;
20.00–22.00 atmiņu mirkļu saglabāšana fotostudijā;
21.00 pārsteigums;
21.30–2.00 balle.
Dalības maksa pasākumā: 10 eiro.
Ināra Bula,
Vangažu vidusskolas direktores vietniece informātikas jomā

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787.
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”.
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@incukalns.lv,
tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv.
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Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Piektdien,
13. septembrī

KINODIENA

Inčukalna Tautas namā
18.00 animācijas filma
visai ģimenei
„LIELAIS CEĻOJUMS”/
BIG TRIP 2019
Ieeja 2.00 eiro
20.00 jauna latviešu spēlfilma
„TUR” /rež. U. Cipsts 2019
Ieeja 3.00 eiro

