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Inčukalna novadā iedegas Ziemassvētku eglītes!
Ar muzikālu dziesmu spēli „Pintiķu ciems” 3. decembrī pie Gaujas PII „Lapsiņa”, Vangažu kultūras nama un Inčukalna Tautas nama tika iedziedāts,
iedejots, ierotaļāts un ierūķots. Kopā ar Ziemassvētku vecīti tika iedegtas
krāšņas egles, kas priecēs visus Inčukalna novada iedzīvotājus un viesus
Ziemassvētku un jaunā – 2019. – gada gaidīšanas laikā. Lai katrā ģimenē,
katrā mājā, katrā sētā atnāk Ziemassvētku siltums un prieks!
Inčukalna novada pašvaldība n

Ziemassvētku koncerti
Vangažos un Inčukalnā!
Trešdien, 19. decembrī plkst. 18.00 .

Vangažu Kultūras namā notiks Adventes laika koncerts „Pasaules Ziemassvētku melodijas”.
Vangažu iedzīvotājus un viesus priecēs Ķekavas novada jauniešu simfoniskais orķestris (diriģents Pēteris
Plūme). Ieeja – brīva.

Ceturtdien, 20. decembrī plkst. 19.00

Inčukalna Tautas namā notiks Ziemassvētku koncerts
„RE, ARĪ ZVAIGZNĒS IERAKSTĪTS...”
Piedalās kori „ATBLĀZMA” un „MEŽĀBELE”,
jaunie mūziķi, dziedošas novada ģimenes un viesi Ieva un Aivars Lapšāni.
Ieeja – brīva.

Visi mīļi aicināti!
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2018. gada DECEMBRIS

Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei,
no 2019. gada 1. janvāra visā Latvijā mainīsies
maksa par sadzīves atkritumu izvešanu.
Dabas resursu nodokļa un poligona tarifa paaugstināšanās ietekmēs
atkritumu apsaimniekošanas tarifu Lielrīgas reģionā no 2019. gada
1. janvāra.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu veido
trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais
tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā; DRN
par atkritumu noglabāšanu; maksa
par sadzīves atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja izmaksas.
2016. gada 15. decembrī Saeima
pieņēma grozījumus Dabas resursu
nodokļa likumā, kas paredz, ka DRN
pieaugs katru gadu līdz 2020. gadam, ieskaitot. Jau 2018. gadā DRN
par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz
35,00 €/t. 2019. gadā šī nodokļu likme būs 43,00 €/t.
Tāpat atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
lēmumam ar 2019. gada 1. janvāri
stāsies spēkā jauns sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs atkritumu
poligonā „Getliņi”, kā rezultātā paaugstināsies kopējā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa.
DRN un poligona tarifs veido būtisku daļu no sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksas, tāpēc
proporcionāli pieaugs arī visa „Clean
R” pakalpojuma izmaksas. Pašvaldībās, kuras apkalpo SIA „Clean R”,
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu m3 ar PVN no
2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada
31. decembrim būs šāds:
Stopiņu novadā – 12,48 €;
Ikšķiles novadā – 13,49 €;
Inčukalna novadā – 15,49 €;
Sējas novadā – 17,93 €;

Minētā projekta ietvaros tiks izveidots moderns fizioterapijas kabinets, kurā pakalpojumus saņems
ne tikai bērni ar invaliditāti, bet
sniegtos pakalpojumus būs iespēja
izmantot ikvienam Inčukalna novada iedzīvotājam. Fizioterapija ir ļoti
nozīmīgs fiziskās funkcionēšanas
uzlabošanas pasākumu kopums, kas
nepieciešams arī pilnvērtīgas sociālās funkcionēšanas uzlabošanai.
Novadā dienas centra pakalpojumus turpinās sniegt dienas centrs

Sēdes protokols Nr. 16 Inčukalna novadā,
Vangažos, Meža ielā 1, 2018. gada 21. oktobrī
Par naudas balvu personai. Dome nolemj:
„Piešķirt personai naudas balvu par Latvijas čempionātā svaru stieņa spiešanā
guļus izcīnīto 1. vietu 100,00 EUR apmērā
no sportam paredzētiem līdzekļiem.”
Par naudas balvu personai. Dome nolemj:
„Piešķirt personai naudas balvu par Latvijas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā izcīnīto 1. vietu 100,00 EUR apmērā no
sportam paredzētiem līdzekļiem.”

Ķekavas novadā – 14,57 €;
Carnikavas novadā – 15,15 €.
Pašvaldībās, kurās atkritumu apsaimniekošanā ir brīvais tirgus
(Rīgā, Lielvārdē, Ogrē un Ķegumā),
maksa par 1 m3 sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, t.sk. PVN, pieaugs
par aptuveni 4,17 €.
Izmaiņas skars arī lielgabarīta atkritumu un būvgružu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma cenu
atsevišķos novados (jaunie tarifi norādīt ar PVN):
Stopiņu novadā: lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai – 11,60 €/m3;
Inčukalna novadā: lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai – 14,56 €/
m3, būvgružu atkritumu apsaimniekošanai – 20,32 €/m3;
Ķekavas novadā: lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanai – 14,57 €/
m3;
Carnikavas novadā: lielgabarīta un
būvgružu atkritumu apsaimniekošanai – 24,84 €/m3.
DRN palielināšana ir Latvijas un
Eiropas Savienības politika, kuras
mērķis ir veicināt dabas resursu
saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot
vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību,
kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Savukārt poligona „Getliņi” tarifa
izmaiņas ir saistītas ar būtisku pieaugumu regulējamā pakalpojuma
izmaksās, likumdošanas prasībās un
nepieciešamajās investīcijas Eiropas
Savienības prasību izpildei.
Ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā.
Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi,
kurus ir iespējams atšķirot un bez
maksas nodot pārstrādes rūpnīcām
atkārtotai pārstrādei. Šķirojot atkritumus, mēs palīdzam ne tikai dabai,
veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī atbalstām tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību
un, kā minēts iepriekš, samazinām
individuālās izmaksas par atkritumu
izvešanas pakalpojumu.
Ja klientam rodas jautājumi saistībā
ar pakalpojuma maksas izmainām,
lūdzam sazināties ar Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa tālruni
67111001 vai rakstot uz e-pastu
kc@cleanr.lv.
Papildu informācija:
Kaspars Līcītis,
„Clean R” preses sekretārs
(tālrunis: +371 29660003;
e-pasts: kaspars.licitis@cleanr.lv)

Inčukalna novada Sociālā dienesta informācija
Inčukalna novada Sociālais dienests
informē, ka 2019. gadā saistībā ar
projekta „Deinstitucionalizācija un
sociālie pakalpojumi personām ar
invaliditāti un bērniem” stratēģiskā
plāna ieviešanu tiks reorganizēts
dienas centrs „Sarma”.

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI NOVEMBRĪ

„Gauja” un dienas centrs „Vangaži”.
Minētie dienas centri turpinās sniegt
iesāktās brīvā laika pavadīšanas iespējas un dažādus sociālos pakalpojumus, kā arī dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus.
Savukārt Inčukalna iedzīvotājiem
dažādus pakalpojumus turpmāk nodrošinās biedrība „Inčukalna Invalīdu biedrība” ar kuru Sociālais dienests noslēgs līgumu par atbalsta
sniegšanu iedzīvotājiem:
• nodarbības Sociālā dienesta redzeslokā esošām personām ar invaliditāti un pensijas vecuma personām, lai veicinātu iekļaušanos
sabiedrībā un novērstu sociālās
izolācijas draudus;
• dušas pakalpojums trūcīgām un
krīzes situācijā nonākušām personām, kā arī personām, kurām

šis pakalpojums ir nepieciešams.
Par pakalpojuma saņemšanu un
iespējām to saņemt aicinām cilvēkus vērsties Sociālajā dienestā
Inčukalnā, Atmodas ielā 2 A;
• veļas mazgāšanas pakalpojums
trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām personām, kā arī personām, kurām šis pakalpojums ir
nepieciešams. Par pakalpojuma
saņemšanu un iespējām to saņemt aicinām cilvēkus vērsties
Sociālajā dienestā Inčukalnā, Atmodas ielā 2 A.
Sociālais dienests arī aicina novada
iedzīvotājus izmantot Invalīdu biedrības piedāvātās iespējas un atbalstīt biedrību tās radošajās darbībās.
Inčukalna novada
Sociālais dienests n

Par nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni” iesniegumu. Dome nolemj:
„Ieplānot 2019. gada pašvaldības budžetā finanšu līdzekļus 150 EUR apmērā nodibinājuma „Fonds Sibīrijas bērni”
projektu konferencei un koncertam „Aizvestajiem” par godu 1941. gadā izsūtīto
piemiņai, bērnu zīmējumu-sacerējumu
konkursa organizēšanai, filmas „Tālie
Austrumi, Zeja, Sivaki un Vladivastoka”
montāžai, ekspedīcijas uz Tomskas apgabalu organizēšanas finansiālam atbalstam. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna
novada domes izpilddirektoram.”
Par sadarbības līgumu ar Hlibokajes
rajonu Baltkrievijā. Dome nolemj:
„Slēgt sadarbības līgumu starp Inčukalna
novada pašvaldības un Hlibokajes rajona
deputātu padomi (Balkrievija). Uzdot
Inčukalna novada domes priekšsēdētājam Aivaram Nalivaiko Inčukalna novada
domes vārdā parakstīt sadarbības līgumu. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna
novada domes priekšsēdētājam A. Nalivaiko.”
Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu. Dome nolemj:

„Norakstīt nekustamā īpašuma nodokļa
pamatparādu uz 31.10.2018. un nokavējuma naudu uz lēmuma pieņemšanas
dienu fiziskām personām – maksātnespējas procesa izbeigšana. Parādi, kas
nepārsniedz 14,50 EUR un ir vecāki par 7
gadiem. Juridiskām personām – likvidēti
uzņēmumi.”
Par Inčukalna novada pašvaldības
Ētikas kodeksa apstiprināšanu. Dome
nolemj:
„Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības Ētikas kodeksu.”
Par līdzfinansējumu projektam ūdens
ieguves urbuma ierīkošanu ēkām Meža
miers 1, Meža miers 2 un Meža miers.
Dome nolemj:
„Piešķirt līdzfinansējumu biedrības
„Meža pasaule” projektam „Ūdens ieguves urbuma ierīkošanu ēkām „Meža miers
1”, „Meža miers 2” un „Meža miers 3”
atbilstoši Inčukalna novada pašvaldības
dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmērā –1232,29
EUR (viens tūkstotis divi simti trīsdesmit
divi euro 29 centi). Finanšu līdzekļus piešķirt no saņemtā iedzīvotāju ienākuma
nodokļa par 2017. gadu. Inčukalna novada domes Finanšu un grāmatvedības
daļai finanšu līdzekļus iekļaut pārskata gada budžeta grozījumos. Lēmuma
kontroli uzdot Inčukalna novada domes
izpilddirektoram.”
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
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 131 Rīgā,
2018. gada 28. novembrī (prot. nr. 50, 1. p.) „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifiem”.
Dabas resursu nodokļa likme saskaņā ar
Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t

Sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifs, EUR/t

1.1.

43,00

58,12

1.2.

50,00

60,81

Padome nolemj:
1) apstiprināt SIA „Getliņi EKO” sadzīves
atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa):
2) noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas
1. punktā apstiprinātie sadzīves atkritumu
apglabāšanas pakalpojuma tarifi ar dabas
resursu nodokli (bez pievienotās vērtības
nodokļa) ir spēkā šādos laikposmos:
2.1. tarifs 58,12 EUR/t – no 2019. gada
1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim,
2.2. tarifs 60,81 EUR/t – no 2020. gada
1. janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās
brīdim;
3) atcelt no 2019. gada 1. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2016. gada 1. aprīļa lēmumu Nr. 41 „Par
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Getli-

ņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas
pakalpojuma tarifu” (Latvijas Vēstnesis,
2016, 64. nr.).
Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu
un atcelt šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas
brīdi.
Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša
laikā no dienas, kad ieinteresētā persona
uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētājs R. Irklis
Visu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 131
tekstu iespējams skatīt internetā: https://
ej.uz/pakalpojumu_tarifi.

2018. gada DECEMBRIS
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Inčukalna novada nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!
Paldies visiem nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem, kas savus
maksājumus ir veikuši laikus! Neaizmirstiet pārliecināties par NĪN
pilnīgu nomaksu, ja neesat veikuši
maksājumus noteiktajos termiņos,
lai tie īpašnieki, kuri ir deklarējuši
savu dzīvesvietu savā īpašumā uz
01.01.2019. varētu saņemt 50 % atlaidi par vienīgo mājokli.
Ja īpašniekam būs NĪN parāds Inčukalna novadā, tad šī atlaide netiks
piemērota, neskatoties uz to, kāda būs
parāda summa.

Informācija par NĪN nomaksu ir pieejama elektroniski portālos www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, kā
arī pie nodokļu administratores (pa
tālr. 67977108 – pirmdienās un ceturtdienās; 67995840 – citās darba dienās), Inčukalna novada kasē (pa tālr.
67977415), Vangažu pilsētas kasē (pa
tālr. 62205840).
2019. gadā galvenās izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk NĪN)
aprēķinā būs par ēkām saskaņā ar
Inčukalna novada domes saistošajiem
noteikumiem Nr. 8/2018 no 15.08.2018.
Tās būs:

ja uz 01.01.2019. ēkā nebūs deklarēta
neviena persona, tad NĪN likme būs
1,5 % no ēkas kadastrālās vērtības. Šī
likme saglabāsies visu 2019. gadu. Ja
īpašumā tiks deklarēta persona pēc
01.01.2019., tad vairs netiks veikts
pārrēķins ar nākamo mēnesi, kā tas
bija 2018. gadā, pielietojot likumā „Par
nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes (0,2 %, 0,4 %, 0,6 %). Lūdzu,
izvērtējiet, kur Jums ir izdevīgāk deklarēt dzīves vietu, un to izdariet līdz
31.12.2018.!
Ja vēlaties saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pēc Inčukalna

novada domes saistošajiem noteikumiem, tad šādām atlaižu saņēmēju
grupām ir jāiesniedz motivēts iesniegums. Atlaides var saņemt:
• 1., 2. grupas invalīds, deklarēts Inčukalna novadā, savā īpašumā – 70 %
(nepieciešams iesniegums un invalīda apliecība);
• īpašnieks, kuram ģimenes loceklis
(laulātais 1., 2. grupas invalīds vai
bērns invalīds) visi deklarēti īpašnieka dzīvesvietā Inčukalna novadā –
50 % (iesniegums, invalīda apliecība,
ģimenes stāvokli apliecinošs dokuments attiecībā pret īpašnieku);

• maznodrošinātā persona, kas deklarēta Inčukalna novadā, savā īpašumā – 50 % (iesniegums un izziņa par
maznodrošinātā statusu).
Par vienīgo mājokli, kurā deklarēts
īpašnieks un uz 01.01.2019. gadu nav
nekustamā īpašuma nodokļa parādu,
kā arī Goda novadniekiem nav jāraksta
iesniegumi par šīm nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm.
I. Zvirbule n
Inčukalna novada domes
nodokļu administratore
(t.: 67977108, 67995840)

Inčukalna novada domes delegācija piedalās forumā Parakstīts līgums
„Latvijas novadu dienas Vitebskā”, Baltkrievijā
par būvdarbiem „Sēnītes” posmā

Lai popularizētu Inčukalna novadu
un noslēgtu sadarbības līgumu ar
Hlibokajes rajona deputātu padomi,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājas Aivars Nalivaiko un priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova piedalījās starptautiskā forumā
„Latvijas novadu dienas Vitebskā”.
Forums tikai rīkots par godu Latvijas valsts simtgadei, un to laikā no
29. līdz 30. novembrim rīkoja Latvijas Republikas konsulāts Vitebskā ar
mērķi popularizēt Latviju kā iespējamo sadarbības valsti dažādās jomās.
Vizītes ietvaros Inčukalna novada domes pārstāvji tikās ar Vitebskas pašvaldības pārstāvjiem, Latvijas vēstnieku
Baltkrievijā, kā arī piedalījās tūrisma
forumā. Pašvaldību pārstāvjiem bija
iespēja apmeklēja Vitebskas apgabala
uzņēmumus un piedalīsies diskusijā par
starpvalstu sadarbības veicināšanu.
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs: „Foruma „Latvijas novadu dienas Vitebskā” mērķis
bija atrast jaunas sadarbības iespējas
starp Latvijas un Baltkrievijas novadu
pašvaldībām un uzņēmējiem. Zīmīgi, ka
foruma ietvaros noslēgtais sadarbības
līgums ar Hlibokajes rajona padomi paredz Inčukalna novada ciešāku sadarbību starp abu novadu kultūras iestādēm,
kultūras un sabiedriskajām apvienībām,
radošajiem kolektīviem, padziļināt zināšanas par abu valstu tradīcijām un
kultūru, kā arī veicināt partnerattiecību
attīstību starp saimnieciskās darbības
struktūrām un iestādēm, kas atrodas
minēto reģionu teritorijā. Viens no mūsu
darba kopīgajiem mērķiem tuvākajā nākotnē ir iepazīstināt Baltkrievijas uzņēmējus ar Inčukalna novada uzņēmēju
piedāvātajām iespējām.”
Ludmila Vorobjova, Inčukalna no-

„Sēnītes” posms būs pēdējais ceļu
objekts ar KF līdzfinansējumu šajā
plānošanas periodā.
Ir noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu „Sēnītes” posmā uz Vidzemes
šosejas (A2). Līgums paredz valsts
galvenā autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža posma 25,50.–
39,40. km abu brauktuvju un valsts
galvenā autoceļa A3 Inčukalns–Valmiera posma 0,00.–1,65. km segas
pārbūvi.
vada domes priekšsēdētāja vietniece: „Šī brīža attiecības starp Latviju
un Baltkrieviju kļūst spēcīgākas, uz
to norāda arī ekonomiskie rādītāji.
Kopumā aizvadītā forumā tika parakstīti astoņi dažādi sadarbības līgumi ar
Vitebskas apgabala pašvaldībām. Tieši
ģeogrāfiskais tuvums rada pozitīvu
iespēju sadarbības attīstībai un veicināšanai starp Latviju un Baltkrieviju,
īpaši uzsverot arī Vitebskas apgabala
un Latvijas tūrisma potenciālu. Mēs
ceram, ka sadarbība kultūras līmenī
būs radoša un pozitīva. Mūsu novada
kultūras kolektīvi ir ļoti ieinteresēti nodibināt jaunus kontaktus starptautiskā
līmenī un piedalīties konkursos un festivālos ārpus Latvijas.”
Andrs Briņķis, Inčukalna TN VPDK
„VIRŠI” un SDK „Labāko gadu VIRŠI” mākslinieciskais vadītājs: „Mani kā
Inčukalna Tautas nama deju kolektīvu
māksliniecisko vadītāju ļoti iepriecina
Inčukalna novada pašvaldības noslēgtais sadarbības līgums ar Baltkrievijas Hlibokajes rajona pašvaldību. Šādi
sadarbības līgumi starp kaimiņvalstu
pašvaldībām paver plašas iespējas
sadarbībai izglītības, sporta, kultūras,

sociālajās un citās jomās. Vienlaikus,
runājot par kultūras jomu, saskaņā
ar Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu
tiks īstenota starptautiskā sadarbība, sekmējot Dziesmu un deju svētku
tradīcijas atpazīstamību Eiropā un
pasaulē, kas ir minēts šajā plānā kā
viens no uzdevumiem. Ņemot vērā, ka
Inčukalna novada pašvaldībai jau ir ilggadēja sadarbība ar Igaunijas pilsētas
Saues pašvaldību, šobrīd ir radīti visi
priekšnoteikumi, lai veidotu trīspusēju
sadarbību un varētu pretendēt uz ES
piešķirtajiem līdzekļiem dažādu kopīgu
projektu īstenošanā.”
Starptautisko forumu „Latvijas novadu
dienas Vitebskā” organizēja Latvijas
konsulāts Vitebskā sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Baltkrievijas
Republikā, Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Baltkrievijas Tirdzniecības
un rūpniecības palātas Vitebskas nodaļu, Latvijas–Baltkrievijas ekonomisko
sakaru veicināšanas biedrību un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.
Mārtiņš Pozņaks n
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Kā jau ziņojām, par uzvarētājiem atklātā konkursā būvdarbu veikšanai
„Sēnītes” posmā ir atzīta piegādātāju
apvienība „Binders” un „ACB”, jo tās
piedāvājums atbilda visām konkursā
izvirzītajām prasībām un tās piedāvātā
cena 38 498 327,17 EUR bez PVN bija
viszemākā.
Vidzemes šosejas „Sēnītes” posma
kopējais garums ir 13,90 km un vēl
1,65 km uz Valmieras šosejas. Vidzemes šosejas posmā ir divas brauktuves
ar divām joslām katrā virzienā un deviņi
satiksmes pārvadi „Sēnītes” mezglā un
viens pie Vangažiem. Projekta ietvaros plānots veikt seguma pārbūvi visā
posma garumā, kā arī visu satiksmes
pārvadu pārbūvi. Asfaltbetona segums
paredzēts trīs kārtās.
Projekta realizācijas ietvaros paredzēta Straujupītes caurtekas pārbūve, kā
arī mazāku caurteku pārbūve un tīrīšana, gājēju tuneļa „Sēnītes” satiksmes
mezglā atjaunošana, 14 autobusu
pieturvietu atjaunošana un 6 paviljonu
izbūve. Tiks nomainītas un izbūvētas
transporta un gājēju drošības barjeras,
uzstādīti drošības žogi brauktuvju sadalošajā joslā, atjaunots gājēju luksofors un ceļa apgaismojums Vangažos.

Tiltam pār Gauju (uz A3) tiks mainīts
asfaltbetona segums.
Aktīvie būvdarbi objektā tiks uzsākti
nākamgad, tiklīdz to ļaus laika apstākļi. Būvdarbi tiks finansēti gan no ES
Kohēzijas fonda, gan no valsts budžeta
apakšprogrammas 23.06.00. „Valsts
autoceļu uzturēšana un atjaunošana”
un citām valsts budžeta programmām.
Šis ir pēdējais līgums ar Kohēzijas fonda (KF) līdzfinansējumu šajā plānošanas periodā (2014.–2020.).
Jau ziņojām, ka šajās dienās ir izsludināts arī šajā plānošanas periodā
pēdējais iepirkums ar ERAF līdzfinansējumu – tie ir autoceļa Ventspils–
Kuldīga–Saldus (P108) pārbūves darbi
posmā no Ventspils līdz pagriezienam
uz Zirām (3,93.–24,60. km). Šajā posmā
vietām paredz pilnībā nomainīt ceļa
segas pamata slāņus, bet vietām tos
pastiprinās. Segumu veidos divas kārtas asfalta. Ceļam uzlabos ūdens novades sistēmu un atjaunos sabiedriskā
transporta pieturvietas. Paredzamās
būvdarbu izmaksas ir ap 10 miljoniem
eiro bez PVN. Šo būvdarbu pretendentiem jāpiesakās līdz 2019. gada 9. janvārim.
Kopumā šajā plānošanas periodā Kohēzijas fonda līdzfinansējums valsts
autoceļiem ir 256,9 miljoni eiro, bet no
ERAF 277,0 miljoni eiro. 2018. gadā kopējais finansējums valsts autoceļiem,
ieskaitot ziemas un vasaras uzturēšanas darbus, ir 285 miljoni eiro, no tiem
102 miljoni eiro – Eiropas Savienības
fondu finansējums, 183 miljoni eiro –
valsts budžeta finansējums.
Informāciju sagatavoja
VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Komunikācijas daļa
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Inčukalna novadā izvēlēti Goda novadnieki
Kas ir Latvija? Tā ir mūsu vecāku un
vēl vecvecāku izcīnīta, kopta un lolota
zeme... Tā ir tauta... Tie ir cilvēki... Tie
esam mēs.
Šogad Latvijas dzimšanas dienu
gaidījām ar īpašām sajūtām un ar
labi padarītiem darbiem – sakopām
savas mājas, sētas, pagastu, novadu... Novērtējām paveikto un bijām
gatavi svētkiem. Inčukalnā svētku
pasākums notika 17. novembrī.
Tas aizsākās ar Latvijas, Inčukalna novada un Latvijas simtgades karogu godināšanu pie pašvaldības ēkas. Valsts
karogu iesvētīja un svētības vārdus
teica priesteris Rihards Rasnacis:
„Dievs, svētī Latviju!” Skanot valsts
himnai, karogi uzvijās mastu galos, un
noslēgumā klātesošie ar rokās uzvilktajiem rakstainajiem dūraiņiem sūtīja
laba vēlējumus tiem.
Pasākums turpinājās Tautas namā ar
kora „Mežābele” un pūtēju orķestra
izpildītajām skaistajām dziesmām,
kas veltītas Latvijai. Novada domes
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko teica
pateicības vārdus un labus vēlējumus
inčukalniešiem nākamajā simtgadē.
Atskatījāmies ne tikai uz svarīgākajām
norisēm valstī un novadā, kas notikušas pēdējā gada laikā, bet arī pateicāmies un suminājām tos novada ļaudis,
kuri stāvēja pie Latvijas Atmodas šūpuļa 1991. gada janvāra barikādēs. Tas
bija milzīgs gara spēks, kas bruņotam
pretiniekam lika atkāpties. Barikāžu
muzejā ir reģistrēti 34 dalībnieki no
Inčukalna novada, bet tie noteikti nav
visi.
Pateicības un Latvijas karogu dāvanā saņēma tā laika notikumu aktīvi
dalībnieki Edvīns Balodis, Ivans
Onskulis un Staņislavs Ungurs. Inčukalniešu pateicību saņēma Latvijas
Republikas Zemessardzes 19. nodrošinājuma bataljons par sadarbību un
ieguldījumu drošības, kārtības uzturēšanā novadā daudzu gadu garumā un
aktīvu piedalīšanos jaunatnes patriotiskajā audzināšanā un izglītošanā.
Jau no 2004. gada inčukalniešiem ir
skaista tradīcija valsts svētku reizē
pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas ar
savu darbu un dzīvi ir paraugs mums.
Šos cilvēkus mēs paši izvēlamies un
izvirzām. Šogad inčukalnieši ir lēmuši
teikt paldies divām novadniecēm –

Benitai Pinkai un Zintai Nolbergai.
Skaistas un sirsnīgas dziesmas Goda
novadniecēm un visiem inčukalniešiem
veltīja dziedošais aktieris Varis Vētra.
Un kur nu vēl vesels etnomuzikantu
grupas DUCELE koncerts, kurā skanēja latviešu tautasdziesmas! Svētku
pirmā daļa noslēdzās ar Latvijas Zemessardzes 19. bataljona lauku virtuves cienastu brīvā dabā pie novada
domes ēkas. Bet vakarā visi, kas vēlējās, turpināja priecāties svētku ballē
kopā ar mūziķu grupu „Kārklu blūzs”.
Inga Freimane, n
Tautas nama vadītāja
Enita Pinka
Vecāki 1955. gadā no Meirāniem pārceļas uz dzīvi Inčukalnā, kur tēvam
ir sakarnieka darbs. Te nu arī aizrit
pamatskolas gadi Šakeru un Sarkanajā skoliņā, no Inčukalna ar vilcienu
ir braukts uz mācībām Rīgas 24. vidusskolā un vēlāk 1. Rīgas Medicīnas
skolā.
1969. gada 1. aprīlī jaunā feldšere
uzsāka darba gaitas Inčukalna ambulancē pie daktera Aināra Rudziņa, no
tā paša gada 1. septembra pārcelta
Siguldas slimnīcas ātrās palīdzības
dienestā. Tā ir milzīga pieredze un arī
drosme, kad tavās rokās ir cilvēka
liktenis. Kritiskos brīžos, kad ir svarīga katra sekunde un jāizlemj cilvēka
liktenis, tev ir jāpieņem lēmumi. Tā ir
tikšanās ar neaicināto nāvi ik brīdi. Ir
nācies pat piecus bērniņus pieņemt
mājas dzemdībās un divus ātrās palīdzības mašīnā. Diemžēl arī pati Benita
nav pasargāta no ceļa negadījumiem –
ātrās palīdzības mašīnā piedzīvotas
četras smagas avārijas ar smagām
sekām. Taču šo darbu Benita veica līdz
pat 1984. gadam, paralēli darbam ambulancē.
1975. gada 1. septembrī Benita pieņem
darba piedāvājumu feldšeru punktā
zvērsaimniecības „Gauja” ciematā. Viņas darba galvenais dakteris, priekšnieks joprojām bija Ainārs Rudziņš.
Un tomēr tā bija sava valstība, savas
darba telpas, savi cilvēki un arī beidzot savs dzīvoklis. Benita visu darba
mūžu ir strādājusi nesavtīgi, devusies
mājas vizītēs pat brīvdienās un nekad
nav skaitījusi darba stundas, nekad
nav izmantojusi pilnu atvaļinājumu –
tikai dažas dienas kādai neatliekamai

Goda novadniece Benita Pinka, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko un Goda novadniece Zinta Nolberga.

vajadzībai. Zvērsaimniecības „Gauja”
vadība un cilvēki ļoti novērtēja feldšeres darbu un nesavtību. Neskatoties uz
darbinieku daudznacionālo sastāvu un
darba specifiku, Benita drīz vien kļuva
par savējo. Vienmēr tika aicināta arodbiedrības organizētajos braucienos. Tā
tika apceļota un iepazīta visa bijusī
Padomju Savienība.
1978. gadā Benitai piedzimst dēls Matīss un dzīvē ienāk jauni pienākumi.
Viņa nejūtas viena, jo blakus ir māsa ar
ģimeni un mamma. Visi cits citu atbalsta un palīdz.
Nāca jauni laiki ar izmaiņām arī medicīnas jomā... 1997. gadā Gaujas ciematā bērnudārza vietā tiek atvērts veco
cilvēku aprūpes centrs „Gauja”. Benita tur nostrādā līdz pat 2014. gadam,
bet reizēm joprojām tiek aicināta aizvietot atvaļinājumā esošus mediķus.
Darbs ir atvedis Benitu arī atpakaļ uz
Inčukalnu, kur daktera Imanta Ganusa
privātpraksē nostrādāts no 2000. gada
1. novembra līdz 2016. gadam, kad
viņa devās pelnītā atpūtā. Attiecībās
ar kolēģiem Benita vienmēr ir bijušas
korekta, izpalīdzīga un draudzīga.
Pati Benita: „Esmu laimīga, jo man
ir viss – dēls, māsa ar bērniem, sava
mājiņa, iekopts dārzs, blakus mīļā,
labā upe Gauja, strādāts darbs, kurš
bija pie sirds un arī padevās... pat intuitīvi.”
Zinta Nolberga
Rīgas enerģiskā meitene ar senču
saknēm ventiņos pēc skolas gaitām

Rīgas 3. vidusskolā, Indijas diplomātu bērnu skolā, Rīgas 10. vidusskolā krievu mācību valodas plūsmā un
visbeidzot studijām Latvijas Valsts
universitātes Svešvalodu fakultātē ar
iegūto filologa, pasniedzēja un tulka
specialitāti angļu valodā un literatūrā 1989. gadā nonāk mūsu Inčukalnā,
jo ģimenē ir piedzimusi meita Anete
(1986. g.) un vēlāk dēls Toms (1991. g.).
Ar vīru ģimenes dzīve nav bijusi saskanīga, līdz izjukusi pavisam.
Jaunajā dzīvesvietā Zinta uzsāk darba gaitas Inčukalna pamatskolā par
ārpusklases darba organizatori un
vēlāk par angļu valodas skolotāju. No
2007. gada kolēģi viņu ir izvirzījuši par
skolas arodorganizācijas priekšsēdētāju, un jau 2013. gadā viņa ievēlēta
par Pierīgas LIZDA (Latvijas izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrības)
valdē.
Zintai ir apbrīnojama enerģija, radoša
izdoma, Dieva dota laba balss, lieliskas aktiera dotības, augsta pilsoniskā
atbildība, bezgala laba sirds un talants
aizraut ar savām idejām citus. Zinta
savās stundās izmanto dažādas metodes – skolēni apgūst vielu arī dziedot,
dejot, spēlējot teātri. Viņai ir bijušas
četras audzināmās klases – aktīvas,
atsaucīgas un draudzīgas. Kopā ar
skolotāju, kuras (nu jau hobijs!) ir ceļojumu plānošana, bērni ir bijuši Anglijā,
Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā,
Čehijā, Slovākijā, Polijā. Zinta iedrošina bērnus mēģināt un uzdrošināties
ķerties klāt nezināmajam, jo tikai tā

var saprast sevi. Zintai ar darbu un
pienākumiem skolā vien nepietiek. No
1989. gada viņa ir jauktā kora „Mežābele” dziedātāja un ilgstoši godam ir
pildījusi arī kora vecākās pienākumus.
Te dziedot ir satikts arī domubiedrs un
dzīves draugs Armands Pētersons –
šogad jau 20 gadu, kā viņi ir kopā...
2003. gadā, pateicoties Zintas iniciatīvai, Inčukalna Tautas namā tika
nodibināts amatierteātris. Te viņa ir
nospēlējusi daudzas skaistas raksturlomas, un daudzas vēl ir priekšā.
No 2009. gada septembra līdz pat
2017. gada nogalei Zinta bija arī Inčukalna Tautas nama mākslinieciskās
daļas vadītāja – rūpējās par amatiermākslas kolektīviem un veidoja sirsnīgus un interesantus pasākumus. Zintai
ir vēl kāds sirdsdarbs – kolektīvu ekskursiju organizēšana. To ar vislabākajām sajūtām atceras gan novada
pensionāri, gan skolotāji un skolnieki,
gan amatierkolektīvi – koris, pūtēju orķestris, deju kolektīvs un teātris.
Divus sasaukumus pēc kārtas (2005.–
2013. g.) Zintu inčukalnieši ievēlēja par
novada domes deputāti. Šajā darbā
viņa vienmēr pastāvēja uz taisnības un
godaprāta principa.
Pati Zinta: „Es jūtos stipra, jo man
vēl joprojām ir mana mamma Tamāra,
mana lielā māsa Ina, mani bērni Anete un Toms, mans znots, gandrīz jau
īsts dēls Andris, tikko izšķīlies mazdēliņš Alekss un mūžam pamatīgais
Armands. Mani daudzie, interesantie
radi, draugi korī un teātrī.”

Latvija ir pērle! Izstāde „100 darbi Latvijai!”
Prezidents Kārlis Ulmanis ir teicis:
„Latvija lai mūžam dzīvo kā pērle jūras apskalota, saules – mīļās
labās, gaišās, karstās – saules apstarota un sildīta, mūsu siržu mīlēta
un mūsu roku, mūsu visu spēku un
zināšanu celtā un mūsu krūtīm un
rokām aizstāvētā un sargātā Latvija
tagad un visos laikos!”
Vangažu kultūras nams Latvijas valsts
simtgadei veltīto svinīgo pasākumu
ieskandināja ar virtuozās balss īpašnieces Ievas Kerēvicas, kuru pavadīja

izcilu mūziķu pavadošais sastāvs (Madars Kalniņš, Norberts Skraucis, Artis
Orubs), koncertu. Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko
un priekšsēdētāja vietniece Ludmila
Vorobjova svinīgi pasniedza Latvijas
valsts karogus Vangažu Tautas frontes pārstāvjiem un barikāžu dalībniekiem pateicībā par uzdrīkstēšanos,
drosmi un pašaizliedzīgu savas zemes
mīlestību, karogus – tikpat godājamus
un sargājamus kā mūsu valsti un cilvēkus! Cilvēks ir tas, kurš rod un rada
mūsu valsts vērtības.

Viena daļa šo vērtību tika atspoguļota
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu darbu izstādē „100
darbi Latvijai” Vangažu kultūras nama
izstāžu zālē. Lielu jo lielu paldies par
gadsimta pieskārieniem zīmējumos,
gleznojumos, veidojumos, aplikācijās,
kokgriezumos, izsmalcinātas piederības pieskārienā kreklos, blūzēs, pastalās un saktās, atspoguļojot dziesmu un deju, parādot savas saknes piena krūkās, svečturos un latvju rakstu
zīmēs, sakām Ingūnai Lindei, Marijai
Vītolai, Irēnai Olekšai, Evitai Kurtiņai

un Līgai Vasiļjevai. Paldies Inčukalna
novada domei un Mūzikas un mākslas
skolai. Paldies par svinīgā pasākuma
noskaņu Līgai Zaulai, Madarai, Ērikai,
Līvai un Renātei.
Īpašs paldies tautas daiļamata meistarei Ilzei Kopmanei par latvisko rokrakstu cimdos akcijas „Cimdotā Latvija” ietvaros.
Latvija ir gara, gara krelle, kurā ceļš
pie ceļa vērts un katrs tajā ir savas
mūžības vērts! No sirds paldies, ka bijām, esam un būsim Latvija!
Vangažu Kultūras nams n
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Jauni deju izaicinājumi, jaunas uzvaras
Novembris mūsdienu deju studijas
„Born to dance” jauniešiem ir bijis
diezgan spraigs, aktīvs un panākumiem bagāts. Nedēļas nogalē, kad
visi svinēja Latvijas 100 gadu jubileju, deju studijas jaunieši devās
pārstāvēt Latviju starptautiskā
deju posmā, kurš norisinājās Lietuvā, Traķos.
Deju sacensības norisinājās trīs dienu garumā, kur savas deju prasmes
pārbaudīt devās Marta Andersone,
Lauma Vītola, Arta Adrija Kerna, Roberts Kerns, Marta Skutāne, Nikola
Keita Niklase, Kristaps Neimanis,
Sāra Elizabete Vīnberga, Kristiāna Skrindževska un Melisa Rušiņa.
Katrs dejotājs startēja individuālos
deju startos katram atbilstošā deju
pakāpē, kā arī tika pārstāvēta arī
grupu kategorija, kurā „Born to dance” komanda ieguva 1. vietu. Rezultāti kopumā ir izcili un ļoti labi, tajā
skaitā mājup vedām piecas 1. vietu
godalgas, saņemot augstus vērtējumus un uzslavas no starptautiskajiem tiesnešiem.

Arī Traķos mums secen negāja Latvijas svētki, jo vakarā, kad notika deju
šovs, organizatori bija parūpējušies
par skaistu apsveikumu Latvijai, kā
arī tika spēlēta Latvijas himna. Bija
arī torte Latvijas karoga krāsās. Ļoti
jauka, dejiska un pozitīvām emocijām bagāta deju nedēļas nogale!
Uzreiz pēc sacensībām Traķos –
19. novembrī – deju studijas jaunieši
devās uz Latvijas nacionālā reitinga
noslēdzošo posmu Rīgā, k/p „Ziemeļblāzma”. Uz šo sacensību posmu
devāmies kuplākā skaitā – Inčukalna novadu pārstāvēja 14 dejotāji.
Dažiem dejotājiem šie bija pirmie
deju starti, kaut kas pavisam jauns,
bet bija liela konkurence, pusfināli –
viens pēc otra. Pēc centīga un enerģiska deju sacensību iesākuma pusfinālos visi dejotāji tika finālā. Liels
prieks bija vērot jauniešu deju sniegumu uz laukuma, izaugsmi, kopīgo
komandas garu un izpalīdzību. Mēs
varam būt lepni par mūsu talantīgajiem jauniešiem. Šajās sacensībās
rezultāti arī bija ļoti labi, un mājup
visi dejotāji brauca ar medaļām un

sponsoru balviņām par labākajiem
sasniegumiem. (Visus mūsu rezultātus varat apskatīt deju studijas Facebook lapā).

Liels paldies vecākiem, ģimenēm
un draugiem par atbalstu, uzticību,
enerģiju un kopīgo svētku nedēļas
nogali! Lielu paldies vēlamies teikt

arī Inčukalna novada domei par atbalstu sacensību deju komandas
formu – jaku – iegādē. Liels paldies!
Kitija Vāvere n

Novembra beigās un decembra
sākumā Latvijas Galda hokeja
federācija aizvadīja divus nozīmīgus galda hokeja pasākumus,
kuros ar labām sekmēm piedalījās arī Inčukalna galda hokeja
kluba spēlētāji.
Vispirms 24. novembrī Rīgā tika
aizvadīts Latvijas skolēnu galda
hokeja turnīrs „Sarauj 2018”. Pasākuma galvenais mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar galda hokeja kā
sporta veida iespējām un piesaistīt
jaunus galda hokeja spēlētājus,
uzsākt treniņus. Turnīrā netiek noteikts galīgais vietu sadalījums,
bet gan visas dienas garumā jebkurā izdevīgā laikā tiek piedāvāts
piedalīties miniturnīrā, aizvadot 10
spēles. Pavisam kopā tika aizvadīti
65 miniturnīri.
Šogad pirmo reizi „Sarauj” norisinājās „Skonto” hallē, kurā līdztekus galda hokejam skolēni varēja
piedalīties arī citās aktivitātēs –
mest šautriņas, spēlēt tenisu, galda tenisu, izmēģināt ufo golfu; 55
bērnu vecāki (33 tēvi un 22 mammas) nospēlēja savus galda hokeja
turnīrus. Vienlaikus visi dalībnieki
un vecāki varēja apmeklēt atraktīvos un jautros „Amigo” un RISEBA
stendus. Pasākumā tika uzstādīts
arī dalībnieku rekords – tajā piedalījās 722 bērni un jaunieši no 72 Rīgas skolām, kā arī no Babītes, Jūrmalas, Jelgavas, Inčukalna, Ogres
un Jēkabpils skolām, 18 bērni no
Rīgas bērnudārziem. Visas dienas
garumā speciālajā mazuļu zonā ar
vairāk nekā 70 no divus līdz piecus
gadus veciem dalībnieku brālīšiem
un māsiņām nodarbojās trīs animatori. Kopējais pasākuma apmeklē-

tāju skaits bija apmēram 2800.
„Sarauj” pasākumā piedalījās arī
Inčukalna pamatskolas esošie un
arī skolu absolvējušie skolēni, kuru
galvenais mērķis bija nopelnīt ielūgumus uz Rīgas kausa izcīņu, un
no 19 inčukalniešiem 17 ar savu
meistarību arī izpelnījās ielūgumus-brīvbiļetes uz Rīgas kausa izcīņas sacencībām.
Pēc nedēļas – 1. un 2. decembrī –
tika aizvadīts jubilejas – 20. – Rīgas
kausa izcīņas turnīrs galda hokejā,
kurš jau vairākus gadus tiek uzskatīts par prestižāko pasaules tūres
posmu. Jubilejas turnīrā, tāpat kā
pērn, kad tika uzstādīts pasaules
tūres posmu dalībnieku rekords
(257), arī šogad piedalījās ievērojams sportistu skaits – 250 no 12
valstīm (Baltkrievijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas,
Lietuvas, Norvēģijas, Slovēnijas,
Somijas, Ukrainas un Zviedrijas).
Protams, savu dalībnieku desantu
uz sacensībām sūtīja arī Inčukalna
GHK – 21 dažādu nomināciju un līmeņu spēlētāju.
Pirmo patīkamo pārsteigumu Inčukalna GHK vadītājam sagādāja paši
jaunākie kluba biedri, kuri trenējas
tikai kopš septembra – trīs no četriem spēja pārvarēt kvalifikācijas
turnīra barjeru un iekļūt pamatturnīrā, kurā startu uzsāka 190 spēlētāji. No pamatturnīra 1. līgā iekļuva
80 labākie spēlētāji, un to skaitā
bija arī seši Inčukalna GHK spēlētāji – brāļi Mikus un Edgars Saulīši,
Rainers un Sandis Kalniņi, kā arī
Haralds Gals un Rinalds Siņicins,
bet vēl trīs (juniori Toms Baumanis,
Roberts Līvmanis un Ralfs Paeglis)
bija ļoti tuvu, lai sagādātu pārsteigumu un iekļūtu 1. līgā, apsteidzot
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Inčukalniešiem atzīstami panākumi galda hokejā

daudz pieredzējušākos konkurentus savās grupās. Vissekmīgāk no
šiem junioriem nospēlēja Ralfs Paeglis, ieņemot 3. vietu 2. līgā (noslēguma tabulā – 83. vieta).
1. līgā iekļuvušie inčukalnieši uzsāka cīņas par iespēju spēlēt otrajā
dienā, kurā bija lemts piedalīties
48 labākajiem. 80 dalībnieki bija
sadalīti četrās grupās pa 20 katrā
un uz nākamo dienu kvalificējās 12
labākie no katras grupas. No pieminētajiem kluba pārstāvjiem to
spēja veseli četri – brāļi Saulīši,
Rainers Kalniņš un viens no turnīra patīkamākajiem pārsteigumiem
Rinalds Siņicins. Pavisam nedaudz
pietrūka Sandim Kaniņam, kuram
13. vieta un galarezultātā 52. vieta,
bet Haralds Gals noslēdza turnīru
55. vietā.

Finālturnīrā dalībnieki spēlēja divās grupās pa 24 katrā, 12 labākie
iekļuva izslēgšanas spēlēs. Jau
liels sasniegums Rinaldam Siņicinam bija iekļūšana labāko skaitā.
Pirmo reizi tik augsta līmeņa konkurencē tika ieņemta 48. vieta. Par
veiksmīgu startu varētu uzskatīt
brāļu Saulīšu startu – abi iekļuva
izslēgšanas spēlēs un, kaut arī abi
nepārvarēja play-off 1. kārtu, gala
rezultātā ierindojās 21. (Mikus
Saulītis) un 22. (Edgars Saulītis)
vietā, kas ir cienījams sasniegums.
Par otru patīkamāko pārsteigumu
parūpējās Rainers Kalniņš, kurš
pārvarēja divas play-off kārtas un
tikai ceturtdaļfinālā ļoti sīvā cīņā
ar 3:4 sērijā atzina čeha Patrika
Petra pārākumu. Sešpadsmitdaļfinālā Rainers uzveica savu sīvāko

Latvijas junioru izlases cīņu biedru
Raivi Miglinieku (4:2), bet astotdaļfinālā ar 4:1 tika sakauts norvēģu
1. numurs Magnuss Klippens. Šis ir
Rainera labākais starts, kas viņam
pasaules reitingā ļāva pacelties uz
52. vietu. Turnīra noslēgumā Raineram 8. vieta (junioru konkurencē – 3. vieta, kā arī 3. vieta starp
Latvijas spēlētājiem)!
Pēc lielu turnīru aizvadīšanas kluba biedrus gaida saldais ēdiens –
tiks aizvadīts Inčukalna GHK
rīkotais Ziemassvētku turnīrs, kurā
piedalīsies tikai Inčukalna novada
iedzīvotāji un Inčukalna GHK biedri. Saldajā ēdienā būs Ziemassvētku paciņa katram dalībniekam un
kopīga tradicionālā pasēdēšana ar
tēju un kliņģeri.
Mārtiņš Pozņaks n

6

NOVADA VĒSTIS

2018. gada DECEMBRIS

Ar gaismu acīs un sirdīs
„Mirdzi kā zvaigzne” – šāds motīvs
tika izvēlēts šogad starošanas vakaram Inčukalnā, stāsta Inčukalna
pamatskolas direktors Kaspars Kiris. Sākot savas darba gaitas Inčukalna pamatskolā, Kaspars aicināja
arī Inčukalnu izgaismot līdzīgi kā
galvaspilsētu, un nu jau ceturto
gadu, pamatskolas direktora mudināti, starošanā iesaistās aizvien
jauni cilvēki un organizācijas.
Šogad Inčukalna pamatskolas logi
staroja sarkanbaltsarkani, bet uz
fasādes varēja skatīties projekta
„Esi līderis” (kuru vada Kaspars Kiris) dalībnieku darbu – mūsu novada
skaistākās vietas šī gada patiešām
zeltainajā rudenī. Filmēšanas darbos labprāt piedalījās arī Inčukalna
pamatskolas skolēnu pašpārvaldes
dalībnieki. Kaspars Kiris vēlas pateikt
paldies par idejas atbalstīšanu un piedalīšanos gaismas svētkos Inčukalna
novada domei, Tautas namam, „ELVI”,
Inčukalna BUB, Inčukalna PII „Minka”,
Vangažu PII „Jancis”, „Vangažu avotam”, katoļu draudzes namam, Van-

gažu vidusskolai un Vangažu kultūras
namam, kā arī visiem, visiem, kas iededza gaismiņas, lai vakars taptu gaišāks un priecīgāks.
Direktors uzskata, ka arī senākas
tradīcijas ir svarīgi neaizmirst, jo patriotiskā mēneša galvenais notikums
skolā tradicionāli vienmēr ir bijis lāpu
gājiens Lāčplēša dienā. Šogad piecu
dažādu mācību priekšmetu (vēsture,
ģeogrāfija, sociālās zinības, sports un
angļu valoda) pedagogu sadarbības
rezultātā tapa arī orientēšanās spēle jeb „Lāčplēšu skrējiens”. Skolēnu
komandām no 5. līdz 9. klasei bija
jāveic uzdevumi, ko sastādīja skolotāji. Tie bija visdažādākie – intervijas
ar cilvēkiem, fotografēšanās noteiktās vietās, vietu atrašana pēc attēlu
fragmentiem, iestāžu apmeklēšana
un iepazīšanās ar dažādām profesijām (Inčukalna bibliotēka, „BENU
aptieka”, Tautas nams). Divu stundu
laikā Inčukalna ielās varēja novērot
atstarojošās vestēs tērptus, steidzīgus skolēnus. Bērniem spēle patika,
un gandrīz visi uzdevumi tika izpildīti,
tomēr ir jāpiemin, ka visprecīzāk savus

uzdevumus veica 7. klases komanda.
Skolēnu komandu atziņas: „Mēs atradām vietas Inčukalnā, kuras nekad
nebijām redzējuši!”; „Uzzinājām, kā
atrast grāmatas bibliotēkā.”; „Uzzinājām, kā notika deportācijas.”; „Uzzinājām, kā radās atpūtas vieta „Ezeriņi”.”; „ Bija ļoti interesanti un izzinoši.”
Jau no septembra Inčukalna pamatskolas skolēni aktīvi piedalās
projektos, par kuriem sīkāk var lasīt
skolas vietnē www.incukalnapsk.lv,
tomēr divi no tiem ir jāpiemin īpaši.
Kaspars uzskata, ka tie dod vislielāko pozitīvo pienesumu skolēnam.
Pirmais no projektiem ir „Karjeras
atbalsts izglītojamiem vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
(Nr. 8.3.5.0/16/I/001), kura ietvaros
2018. gada 23. novembrī 9. klases
skolēni devās iepazīties ar Vangažu
vidusskolu. Katru mēnesi skolēniem
tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar
kādu mācību iestādi vai darba vietu,
tādējādi liekot aizdomāties par nākotnes izglītību. Otrais svarīgākais no
projektiem ir „ Latvijas skolas soma”,
kas palēnām uzņem apgriezienus un

iesaista aizvien vairāk bērnu. „Latvijas
skolas somas” ietvaros 5. un 6. klase
saņēma vienu no valsts simtgades dāvanām – Latvijas vēstures un kultūras
nodarbību Turaidas muzejrezervātā,
lai stiprinātu mūsdienu paaudzes
nacionālo identitāti, pilsoniskuma,
valstiskās piederības apziņu, kā arī
attīstītu kultūras izpratni. Arī 8. klases jaunieši ir paguvuši pasmelties
no „Skolas somas”, jo, aizbraukdami
uz izrādi „Nāves ēnā”, dabūja izdzīvot
notikumus, iejūtoties Rūdolfa Blaumaņa noveles varoņu tēlos. Tas lika

aizdomāties un pavisam savādāk uztvert situāciju, lika domāt, līdzi just un
pārdzīvot.
Viens mirklis vien līdz Ziemassvētkiem, un nu jau kopīgi dekorējam skolas telpas un mēģinām radīt svētku
gaidīšanas sajūtu. Novēlam Inčukalna
ļaudīm priecīgus un mierīgus svētkus,
kā arī saticību un mīlestību ģimenēs!
Sagaidīsim Jauno gadu ar gaismu acīs
un sirdīs!
Ar Inčukalna pamatskolas direktoru
sarunājās un notikumus apkopoja
Zinta Nolberga n

Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa Inčukalna novada bibliotēkās
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa
ir projekts, ko administrē Ziemeļu
Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru un
biedrību „Norden” Latvijā. Latvijā projekts norisinās jau 21. reizi.
Nedēļas galvenais uzdevums ir
Ziemeļvalstu literatūras un kultūras iepazīšana. Nedēļas laikā
bibliotēkās notiek lasījumi, stāstu
stāstīšana, literatūras izstādes,
debates, konkursi un citi pasākumi.
Vangažu bibliotēkā Ziemeļvalstu
literatūras nedēļas lasījumi notika
15. novembrī, tajā piedalījās mūsu
vidusskolas 7. klase ar skolotāju
Solvitu Vencjunu. Skolēni iepazinās ar norvēģu rakstnieka Simona Stangera jauniešu romāna „Tie,
kuru nav” varoņiem. Kā jau ierasts,
pirms lasīšanas iededzām svecītes,
pie mums pat bija pasaku trollītis,
bija izlikta ziemeļvalstu literatūras izstāde. Skolēni visi pēc kārtas
lasīja fragmentus no romāna, tad
kopīgi noskaidroja jēdzienus bēglis,

emigrants un imigrants. Skolēniem
vajadzēja diskutēt, izteikt savas domas par romānu, kas daudzos raisīja
skumjas. Radās diskusija par bezpajumtniekiem, nelegālajiem imigrantiem, par to, kā mēs rīkotos šajos
gadījumos, kāda ir mūsu attieksme
pret dažādām dzīves situācijām.
Skolēniem bija jāuzraksta jautājums vai tas, ko katrs grib pateikt,

Vangažu vidusskolā notikusi ratiņtenisa
meistarklase ar pasaules vadošajiem
speciālistiem
30. novembrī Vangažu vidusskolā
notika ratiņtenisa atklātā meistarklase pasaules vadošo speciālistu – treneru – vadībā no Francijas un
Zviedrijas.
Pasākuma mērķis bija parādīt pasaules klases ratiņtenisa spēli, treniņu nodarbības, piesaistīt jaunus dalībniekus
nodarbībām un parādīt, ka cilvēki ar
kustību ierobežojumiem var nodarbo-

ties ar sportu, gūt pozitīvas emocijas
un pierādīt sevi.
Šobrīd ratiņtenisa nodarbības bērniem ar kustību traucējumiem Latvijā
ir pieejamas divās pilsētās – Rīgā un
Vangažos. Sportisti no Vangažiem, Rīgas un Lietuvas jutās atraisīti, aktīvi
iekļāvās nodarbībās treniņā, veiksmīgi
komunicējot dažādās valodās.
Skolotāja Inese Reniņa n

paslavēt. Interesanti bija vēstījumi...
Tu esi malacis, Emīlij! Nebēdājies un
neraudi, viss būs labi. Dzīve turpinās!
Nejaucies citu darīšanās! (Arī tāds
bija teksts!). Tu esi ļoti pozitīva meitene, iesaku arī tādai palikt. Sāmuelam skolēni rakstīja – Sāmuel, tev
nevajadzēja apzagt Emīliju, tu viņai
varēji vienkārši paprasīt, jo zogot, tu
izskaties briesmīgi, bet Emīlija bija

laba. Skolotāja iesaistīja skolēnus
diskusijā: „Kas ir tas, kas raisa manī
pārdomas par šo gadījumu? Kā tas
saistās ar mani?” Vairākums izteica
domu, ka mēs nenovērtējam, ka mēs
jūtamies droši savā valstī, ka esam
paēduši, ka ir miers, skaista daba,
mums ir ģimene, bet – cik daudziem
pasaulē tā nav!... Savukārt Inčukalna bibliotēkā Ziemeļvalstu literatūras nedēļas lasījumu 16. novembrī
apmeklēja Inčukalna pamatskolas
4. a un 4. b klases audzēkņi ar skolotājām Antru Upīti un Ivitu Akmentiņu.
Lasījumam tika izvēlēta Eliasa
Volunda un Angeses Volundas sarakstītā grāmata „Rokasgrāmata
supervaroņiem”. Grāmatas galvenai
varonei Līsai nākas padzīvot pie savas vecmāmiņas vairākus mēnešus,
jo viņas mammai ir darbs tālu prom
no mājām. Līsa ir ļoti nelaimīga, jo
viņas jaunajā skolā zēni viņu izsmej
viņas atkareno ausu dēļ. Kādu dienu,
kad viņu atkal vajā zēni, Līsa paslēpjas bibliotēkā. Tur viņa atrod zaigojošu grāmatu. Līsa to paņem rokās,

tās nosaukums ir „Rokasgrāmata
supervaroņiem”, un neparasti ir tas,
ka šī grāmata nav nemaz reģistrēta
bibliotēkas kartotēkā. Bibliotekāre pačukst Līsai, ka, iespējams, šī
grāmata ir domāta tieši viņai, un tā
arī sākas Līsas pārtapšanas ceļš par
supervaroni – Sarkano masku.
Līsa ir tēls, kurā daudzi bērni var
viegli atpazīt sevi, viņa ir kā mūsdienu Pepija Garzeķe, apveltīta ar īpašām spējām. Viņa uzzina, ka ir labāk
būt stiprai un laipnai, nekā atriebties
saviem pāridarītājiem, jo tas neved
ne uz ko labu. Šī stāsta pamatā ir
notikums ar viena autora toreiz deviņus gadus veco meitu, pret kuru arī
skolā tika izvērsts mobings.
Pasākumā bērni iepazinās ar Ziemeļvalstu kultūru, spēlēja mēmo
šovu, minot populārāko grāmatu
varoņus, diskutēja par izlasītājiem
fragmentiem no grāmatas.
Ar šo pasākumu rodas lieliska iespēja stiprināt sadarbību starp skolu un
bibliotēku.
M. Aļeksejeva,
J. Ozoliņa n
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Iekšējās kārtības noteikumi
2018. gada 21. novembrī (protokols Nr. 16-6.§.)
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Projekts jauniešu
līdzdalības veicināšanai

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73. panta pirmās daļas 4. punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Inčukalna novada pašvaldības
Inčukalna stadiona Iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk tekstā –
Noteikumi) mērķis ir nodrošināt
un veicināt sekmīgu Inčukalna stadiona (turpmāk tekstā – Stadions)
darbību un kārtību.
2. Inčukalna novada Sporta kompleksa stadions ir Inčukalna novada
Sporta kompleksa (turpmāk tekstā – Sporta komplekss) tiesiskā
valdījumā.
3. Stadiona sastāvā ietilpst stādījumi, būves un to elementi, aprīkojums. Tas atrodas Zvaigžņu ielā
2 A, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
4. Stadions ir publiski pieejams visiem apmeklētājiem, bet nav caurstaigājamā teritorija.
5. Stadions izveidots un ierīkots Inčukalna novada iedzīvotāju aktīvai un
pasīvai atpūtai ar prioritāti bērnu
un pusaudžu veselības, fiziskās un
garīgās attīstības nostiprināšana.
6. Stadionā drīkst uzturēties un nodarboties ar visiem sporta veidiem,
kas atbilst stadiona plānojumam,
rīkot dažādus sporta un kultūras
pasākumus – koncertus, turnīrus,
sacensības, spēles, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Sporta kompleksu.
7. Organizācijām vai privātpersonām
plānotās aktivitātes un pasākumus atļauts organizēt Stadionā
saskaņā ar domes apstiprinātu
maksas pakalpojumu cenrādi, iepriekš saskaņojot pasākumu norisi
ar Sporta kompleksu.
8. Stadions ir atvērts apmeklētājiem:
8.1.
no 1. marta līdz 30. septembrim – darba dienās no plkst.
7.00 līdz 23.00;
no 1. oktobra līdz 30. novembrim
darba dienās no 7.00 līdz 22.00;
no 1. maija līdz 30. septembrim
no 7.00 līdz 23.00, brīvdienās – no
7.00 līdz 22.00;
8.2.
ziemas periodā no 1. decembra līdz 28. februārim – ir
slēgts.
9. Ziemas periodā Stadionu izmanto
tikai Sporta kompleksa un izglītības iestāžu vajadzībām.
10. Atsevišķos gadījumos, ja pasākuma norise iepriekš saskaņota
ar Sporta kompleksu, Stadiona
apmeklēšanas laiks var tikt pagarināts.
11. Atsevišķos gadījumos noteiktu
apstākļu dēļ (piemēram, sporta
sacensības, remontdarbi, kultūras
pasākumi u.c.) Stadiona apmeklējums var tikt ierobežots vai liegts.
II. Kārtības noteikumi
12. Bērni līdz 11 gadu vecumam drīkst
atrasties un apmeklēt sporta nodarbības un pasākumus Stadionā
tikai pilngadīgu personu – treneru,
sporta skolotāju, vecāku, vecvecāku – uzraudzībā.

13. Katrs Stadiona apmeklētājs pats
uzņemas atbildību par savas veselības un inventāra atbilstību izvēlēto aktivitāšu veikšanai.
14. Stadiona apmeklētājiem aizliegts:
14.1. darboties, neiepazīstoties
ar iekšējās kārtības noteikumiem;
14.2. ienest un lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un citas
apreibinošas vielas, kā arī atrasties to iespaidā Stadiona teritorijā;
14.3. smēķēt;
14.4. ienest indīgas vielas, ieročus un sprāgstvielas;
14.5. ienest visu veidu stikla,
metāliskus, koka vai cita veida
priekšmetus, kas varētu tikt izmantoti kā ieroči, vai citā veidā
traucēt sacensību vai pasākumu
norisi un apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību un drošību;
14.6. ienest un izmantot lāpas, dūmu sveces un tamlīdzīgus
priekšmetus;
14.7. piegružot Stadionu un tam
piegulošo teritoriju ar sadzīves atkritumiem;
14.8. spļaudīties, kārtot dabiskās vajadzības tam nepiemērotās
vietās;
14.9. ievest dzīvniekus;
14.10. pārvietoties pa stadiona
mīksto segumu ar velosipēdu,
skrituļslidām, skrituļdēļiem un cita
veida mehāniskajiem pārvietošanās līdzekļiem;
14.11. iebraukt ar motorizētiem
transporta līdzekļiem (izņemot sacensību laikā un Stadiona apkalpojošo personālu);
14.12. lauzt, aprakstīt vai citādi
bojāt Stadiona aprīkojumu, iekārtas un inventāru, patvaļīgi izvietot
informācijas nesējus;
14.13. bojāt informatīvās zīmes;
14.14. patvaļīgi pārvietot Stadiona elementus ārpus norādītās teritorijas;
14.15. izvietot un izteikt necenzētus un nacionālo cieņu aizskarošus saukļus un vārdus, traucēt
sabiedrisko kārtību un pārkāpt
vispārpieņemtās uzvedības normas;
14.16. vārdiski un fiziski aizskart
sacensību dalībniekus, tiesnešus,
stadiona darbiniekus un apmeklētājus, traucēt pasākumu norisi;
14.17. atrasties Stadionā ārpus
minētā darba laika.
15. Stadiona apmeklētāju pienākums:
15.1. ievērot Stadiona apmeklēšanas laiku, atstājot tā teritoriju
līdz Stadiona slēgšanas brīdim;
15.2. ievērot Stadiona iekšējās
kārtības noteikumus;
15.3. Stadionā notiekošo sacensību laikā uzturēties tikai
skatītāju zonā, nepārvietoties pa
skrejceļiem, sektoriem un futbola
laukumu;
15.4. saudzīgi izmantot Stadiona

aprīkojumu, ievērojot visus drošības nosacījumus;
15.5. vērsties pret jebkuriem Noteikumu pārkāpumiem, cenšoties
tos novērst vai pārtraukt, vajadzības gadījumā informējot Sporta kompleksu, Valsts policiju vai
Reģionālās pašvaldības policijas
Inčukalna nodaļu;
15.6. pārkāpumu gadījumā bez
ierunām nevilcinoties pakļauties pasākuma atbildīgo personu,
Sporta kompleksa darbinieku un
policijas darbinieku prasībām;
15.7. atturēties no jebkādas
darbības vai rīcības, ja tā traucē,
rada neērtības citiem Stadiona apmeklētājiem, bez ierunām
pildot Noteikumu 15.6. apakšpunktā minēto personu, kā arī
Stadionā notiekošo sacensību
vadītāju (tiesnešu) norādījumus;
15.8. respektēt atbildīgo personu pamatotās prasības.
16. Stadiona apmeklētāji ir personīgi atbildīgi par savām personiskajām mantām; stadiona
administrācija par apmeklētāju
atstātajām personīgajām mantām atbildību nenes.
III. Noslēguma jautājumi
17. Stadiona teritorijā tiek veikta video novērošana.
18. Sporta komplekss neuzņemas
materiālo un juridisko atbildību
par šajos noteikumos minēto prasību un nosacījumu neievērošanu,
kas saistīti ar iespējamo apmeklētāju traumatismu.
19. Noteikumu neievērošanas gadījumā Sporta kompleksa vai par pasākumu atbildīgajām personām
ir tiesības apmeklētāju neielaist
stadionā vai izraidīt no tā.
20. Pārkāpjot Noteikumus, kā arī
Latvijas Republikas normatīvos
aktus, var iestāties administratīvā, civiltiesiskā vai krimināltiesiskā atbildība.
21. Kontroli par Noteikumu ievērošanu ir tiesīgi veikt Sporta kompleksa darbinieki, kā arī Valsts un
Reģionālās pašvaldības policijas
Inčukalna nodaļas darbinieki.
22. Par Noteikumu neievērošanu soda
saskaņā ar 2012. gada 18. aprīļa
Inčukalna novada domes saistošo noteikumiem Nr. 7/2012 „Par
sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā”.
23. Noteikumi ir publiski pieejami Stadionā, Sporta kompleksa telpās
un Inčukalna novada pašvaldības
mājaslapā www.incukalns.lv.
24. Noteikumi ir saistoši visiem Stadiona apmeklētājiem.
25. Noteikumi
stājas
spēkā
2018. gada 21. novembrī
A. Nalivaiko n
domes priekšsēdētājs

Projekts tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts
programmas 2018. gadam valsts budžeta
finansējuma ietvaros.

Inčukalna novada pašvaldība laika posmā no 01.09.2018. līdz
30.04.2019. realizēs projektu
„Jauniešu līdzdalības veicināšana
Inčukalna novadā”.
Projekta mērķis ir uzlabot jauniešu
dzīves kvalitāti, veicināt līdzdalību
lēmumu pieņemšanā un sabiedriskās
dzīves organizēšanā Inčukalna novadā, kā arī veicināt pašvaldības iestāžu
un struktūrvienību sadarbību jautājumos, kas attiecas uz jauniešiem, Inčukalna pašvaldības mājaslapā izveidot
sadaļu, kas veltīta jaunatnes lietām.
Valsts programmā noteikto prioritāšu sasniegšana tiks nodrošināta tādējādi, ka tiks organizēta ilgtermiņa
darba ar jaunatni plānošana vietējā
līmenī un tiks veicināta jaunatnes
organizāciju darbības attīstība, tostarp sadarbība ar pašvaldību.
Jaunieti!!!
Ja esi jaunietis vecumā no 13 līdz
25 gadiem un vēlies iesaistīties
jaunatnes politikas veidošanā, kā
arī padarīt savu un vienaudžu dzīvi aizraujošāku, piesakies dalībai
jauniešu iniciatīvu grupā! Tā no-

drošinās Inčukalna jauniešu interešu pārstāvniecību vietējā un nacionālā līmenī, dos iespēju jauniešu iniciatīvām, piedāvās problēmu
risinājumus no jauniešu skatupunkta, sagatavojot priekšlikumus
un iniciatīvas Inčukalna novada
domei. Satiksies ar jauniešiem no
citiem novadiem, lai stāstītu par
sevi un uzklausītu citu pieredzi.
Palīdzēsi gatavot informāciju mājaslapai www.incukalns.lv.
Tavi galvenie personīgie ieguvumi
līdzdarbojoties:
pašvērtējums un ticība sev;
prasmes strādāt un darboties kopā
ar citiem;
jaunas prasmes un iemaņas;
sagatavošanās „lielajai dzīvei”;
būsi uzklausīts;
atbildība par savu rīcību un lēmumiem;
pašapliecināšanās un sabiedriskais labums;
„FAN” un jauni draugi.
Piesakies: margita.lice @incukalns.
lv, tālrunis – 29486755 (Margita
Līce)!
Nāc uz tikšanos:
17.12.2018. un 14.01.2019. plkst.
15.00 Vangažu pilsētas pārvaldes
telpās;
20.12.2018. plkst. 16.00 Inčukalna
novada domes telpās!

Inčukalna amatierteātrim – augstākā
pakāpe Pierīgas amatierteātru skatē

Inčukalna amatierteātris guvis
panākumus Pierīgas amatierteātru skatē, kas norisinājās 6. un
8. decembrī.
Inčukalna amatierteātrī ir notikusi
režisoru maiņa. Decembra pašā sākumā Inčukalnieši tika iepazīstināti
ar jaunu iestudējumu pēc A. Safera,
D. Mameta un T. Viljamsa darbu motīviem „2+”. Režisors – Ģirts Sils, lomās – Ieva Kalniņa, Zinta Nolberga,

Jevgēnijs Grahoļskis, Jānis Liepiņš
un Armands Pētersons.
Kamerizrādi „2+” ļoti atzinīgi
novērtēja Pierīgas amatierteātru
skates žūrijas komisija, piešķirot
tai augstāko pakāpi. Zīmīgi, ka skatē izrāde „2+” ieguva apbalvojumu
„Labākais iestudējums”, bet Ģirts
Sils uzvarēja nominācijā „Labākais
režisors”.
Apsveicam!
Mārtiņš Pozņaks n
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2018. gada DECEMBRIS
Dienas centra „Gauja”
aktualitātes decembrī
• Lasīsim! No šā gada decembra
Inčukalna novada bibliotēkas
filiālē dienas centrā „Gauja”
atkal ir pieejamas grāmatas no
Inčukalna novada bibliotēkas
gan latviešu, gan krievu valodā.
Laipni gaidīti novada lasītāji!
• Māmiņu rīti. Dienas centrā
„Gauja” trešdienās no plkst.
10.00 laipni gaidītas jaunās
māmiņas ar mazuļiem, lai brīvā
atmosfērā pie tējas tases kopīgi
dalītos pieredzē, gūtu jaunus
draugus un sarunu biedrus.
• Vingrošanas nodarbības. Dienas centrā „Gauja” veselīga
dzīvesveida piekritēji un praktizētāji katru otrdienu, ceturtdienu un piektdienu tiek gaidīti
uz vingrošanas nodarbībām. Veselības ķīla ir kustība!

26. decembrī plkst. 12.00
Katoļu draudze aicina jūs uz
Misi Otrajos Ziemassvētkos un
sadraudzību
pie pusdienu galdiņa.
Visi esat mīļi aicināti un gaidīti!

PASĀKUMI
Gadus neaizputina sniegi,
Cauri puteņiem gadi iet –
Brīžiem skaudri un brīžiem liegi,
Reizēm nosarmo, reizēm zied.
Inčukalna novada dome
sirsnīgi sveic
decembrī dzimušos
Inčukalna novada iedzīvotājus!
Vangažu evaņģēliski luteriskā draudze sveic novada ļaudis Kristus
dzimšanas svētkos un novēl mieru dvēselē, saticību, veselību, iejūtību,
svētību un mīlestību ikvienā ģimenē, mājā un darba kolektīvā.
• Adventa un Ziemassvētku laika dievkalpojumi Vangažu baznīcā:
3. ADVENTĀ, 16. decembrī – plkst. 14.00;
4. ADVENTĀ, 23. decembrī – plkst. 12.00 notiks ģimeņu dievkalpojums,
muzicējot kopā ar Aivara un Ievas Lapšānu ģimeni;
• ZIEMASSVĒTKU SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS 24. DECEMBRĪ – plkst.
16.00. No 15.30 – Ziemassvētku dziesmu kopīga dziedāšana (muzicēs
dievkalpojuma viese Madara Dziedātāja). Autobuss maršrutā Inčukalns–
Gauja–Vangaži–Vangažu baznīca – plkst. 15.00.
• VECGADA DIEVKALPOJUMS – 30. decembrī plkst. 14.00. Muzicēs dievkalpojuma viesi – Inčukalna jauktais koris „Mežābele”.
• ZVAIGZNES DIENAS DIEVKALPOJUMS – 6. janvārī plkst. 14.00. Muzicēs
dievkalpojuma viesi – Rīgas Vācu draudzes koris.

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVS 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.
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs.
Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Vangažu kultūras nama pasākumi DECEMBRĪ un JANVĀRĪ
• 19. decembī plkst. 18.00.
Adventes laika koncerts „Pasaules Ziemassvētku melodijas”. Vangažu iedzīvotājus un viesus priecēs Ķekavas novada
jauniešu simfoniskais orķestris (diriģents –
Pēteris Plūme). Ieeja – brīva.
• 21. decembrī plkst. 17.30.
„Ziemassvētku brīnums”, ko jums izdziedās un izdejos kultūras nama bērnu pašdarbības kolektīvi. Ieeja – brīva.
• 21. decembrī plkst. 19.00.
Romantiska komēdija „Jaungada taksometrs”.
Vecgada vakars. Taksometra vadītājs
Andrejs (Lauris Reiniks) jau gandrīz beidzis maiņu, kad aizmugurējā sēdeklī nejauši atstāta Jaungada dāvana viņam liek

atcerēties raibo svinētāju kompāniju, kas
tajā vakarā paviesojusies viņa automobilī – kašķīgu pāri, pagurušu Salaveci, trokšņainus ķekatniekus, satrauktu līgavaini
un pat grūtnieci. Katra pasažiera stāstā
Andrejs nospēlē savu lomu, bet – vai pats
taksists piedzīvos Jaungada brīnumu?
Ieeja – 3 eiro.
• 26. decembrī plkst 17.00 un 18.00.
Ziemassvētku eglītes līdz 6.g.v. bērniem,
kuri deklarēti Inčukalna novadā un saņēmuši ielūgumus. Liepājas Leļļu teātra izrāde „Olafa Ziemassvētki”.
• 28. decembrī plkst. 17.00.
Multiplikācijas filma bērniem „Īgņas
valstība”.
Terijs ir gluži parasts pusaudzis, kurš brī-

numainā kārtā pēkšņi nonāk savas omes
fantastiskajā un krāšņajā pasaku valstībā. Taču tur nebūt nav tik jautri kā omes
stāstos, jo ļaunais burvis Īgņa nobūris pasaku zemi ar nīgruma burvestību. Lai burvestība tiktu lauzta un pasaku karaļvalstī
atgrieztos prieks un laime, ir jāatrod kristāla atslēga. Nejauši iepazinies ar princesi
Blāzmu, Terijs apsola viņai palīdzēt uzveikt Īgņu, lai gan patiesībā viņš tikai vēlas
atrast ceļu mājup. Ieeja – 2 eiro.
• 5. janvārī plkst. 12.00.
Jautrie klauni piedāvā cirka izrādi
„Oki-doki”. Programmā – profesionālu
klaunu priekšnesumi, burvju triki, žonglieri
un sīko dzīvnieciņu parāde.
Ieeja – 2 eiro

Inčukalna tautas nama pasākumi DECEMBRĪ
• Sestdien, 15. decembrī plkst. 19.00.
Deju kolektīvs „Virši” kopā ar deju draugiem ielūdz uz tradicionālo vilku mēneša
sadancošanās koncertu. Ieeja – 2 EUR.
• Ceturtdien, 20. decembrī plkst.
19.00.
Ziemassvētku koncerts „Re, arī zvaigznēs ierakstīts...”.
Piedalās kori „Atblāzma” un „Mežābele”,
jaunie mūziķi, dziedošas novada ģimenes
un viesi Ieva un Aivars Lapšāni. Visi mīļi
aicināti!
• Trešdien, 26. decembrī plkst. 11.00
un 13.00.
Ziemassvētku eglītes bērniem līdz 6 gadu

vecumam, kuri deklarēti Inčukalna novadā un saņēmuši ielūgumus. Liepājas Leļļu
teātra muzikāls stāsts „Olafa Ziemassvētki”. Uz eglīti 11.00 varēsiet nokļūt ar autobusu 10.15 pa maršrutu: Gauja–Indrāni–
Kārļzemnieki–„Sēnīte”–Inčukalns.
• Trešdien, 26. decembrī plkst. 18.00.
Romantiska latviešu kino komēdija „Jaungada taksometrs”. Ieeja – 3 EUR.
• No 31. decembrī plkst. 22.00 līdz
1. janvāra plkst. 4.00.
Laimīgu jauno – 2019. – gadu! Jaungada
balle – karnevāls „Kronis visam”. Ierašanās – no plkst. 22.00 līdz 22.30 ar svētku
groziņiem pašu omulībai. Vakara muzikan-

ti – grupa „Tutti Frutti”. Tikšanās ar Sniegbalti un Salaveceni. Jaungada sagaidīšana.
Jautri brīži ar atrakcijām, zīlēšanu un fotomirkļiem. Biļetes cena līdz 28. decembrim –
10 EUR, pasākuma laikā – 20 EUR. Lūdzam
savlaicīgi rezervēt un iegādāties biļetes
Tautas namā!
• 31. decembrī plkst. 23.45 līdz 1. janvāra 00.30.
Inčukalnieši aicināti sagaidīt 2019. gadu
kopā pie Tautas nama.
• 31.decembrī 12.00 atceres brīdis.
Pie piemiņas akmeņa ( pie vecās pasta
ēkas) pirmajai kaujai aizstāvot Latvijas
valsti 1918. gada 31. decembrī

Inčukalna Pensionāru padome sveic seniorus Ziemassvētkos
un novēl laimīgu, veselības, mīlestības un saticības pilnu jauno – 2019. – gadu!
Ņina Bērziņa, Inčukalna novada Pensionāru padomes priekšsēdētāja

