
nība sabiedriskajā darbībā – Dmitri-
jam Tončinskim, Gada atzinība kultū-
rā – Ilonai Petrovskai, bet pašvaldības 
pateicība par ilggadēju un pašaizlie-

dzīgu darbu pedagoģijā un sabiedrī-
bas labā izteikta Ausmai Gulbei. 
Īpašā novadnieku atzinības balva 

Aktuālie 
domes 
lēmumi

2. lpp.4

NovembrA 
jAuNumi

4. lpp.4

iNtervijA 
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Goda novadniece - mīlošā, nesavtīgā audžumamma Gunta Reniņa ar ģimeni

Goda novadnieks - skolotājs, pianists un mūziķis Jurijs Kaspers

Trīs zvaigznes debesīs un ticība tam, 
ka tieši mēs varam nostiprināt sa-
vas tautas gribu un izaugsmi tik lielu 
un stipru, cik mēs paši to vēlamies, 
un neviens cits šajā pasaulē nebūs 
tik varens savā gribā redzēt lielu un 
stipru Latviju kā mēs paši – latvieši! 
Vienojoši redzēt mūsu zemi – brīvu, 
patriotisku, priecīgu un savstarpēji 
vienotu.

Mums ir liels gods paziņot, ka 15. no-
vembrī Vangažu Kultūras namā tika 
sveikti 2019. gada Goda novadnie-
ki – mīlošā, nesavtīgā audžumamma 
Gunta Reniņa un skolotājs, pianists un 
mūziķis Jurijs Kaspers. 

Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs „Inčukalna no-
vadā vienkopus pieejams viss! Mums ir 

Turpinājums 4. lpp. 4

Inčukalna novadā sveikti 
Goda novadnieki un 
Gada atzinības saņēmēji

bērnudārzi, skolas, bibliotēkas, sporta 
stadioni un parki, mums ir iespēja 
dziedāt, dejot, spēlēt orķestrī , spor-
tot, spēlēt teātri un veidot filmas par 
to. Mums ir bagāts kultūrvēsturiskais 
mantojums. Valsts svētku laikā sveik-
tie Goda novadnieki un Gada atzinību 
laureāti ir spilgts pierādījums tam, ka 
tas viss ir iespējams pie mums – Inču-
kalna novadā. Aicinu lepoties ar mūsu 
novadu un mūsu cilvēkiem! Atcera-
mies, ka Inčukalna novads un Latvija 
būs tik stipra, cik esam mēs paši!”
Jāmin, ka Vangažu Kultūras namā 
par svinīgo svētku gaisotni rūpējās, 
fantastiskās balss īpašnieks, kurš 
apbur ikvienu klausītāju mūziķis 
Andris Ērglis un komponists Jānis 
Strazds, savukārt Inčukalna Tautas 
namā, Valsts svētku programmas, 
muzikālie viesi bija Jānis Lūsēns 
un novadnieku iemīļotais Zigfrīds 
Muktupāvels. Liels paldies vēlamies 
teikt „Smilšu Kino” māksliniecei Gu-
nai Miķelsonei par sirds silto smilšu 
mākslu, kas pārsteidza mūs visus.
Par sabiedrības labā paveikto šo-
gad Gada atzinība tika pasniegta: 
Gada atzinība izglītībā – Valentīnai 
Černejai, Gada atzinība sportā –  
Vjačeslavam Ternovskim, Gada atzi-
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Ārkārtas sēdes protokols Nr. 16 
Inčukalna novadā, Vangažos, 

Meža ielā 1, 2019. gada 2. oktobrī

Par finansējuma piešķiršanu Cīru-
ļu ielas pārbūvei no Atmodas ie-
las līdz autoceļam P10 Inčukalnā, 
Inčukalna novadā. Dome nolemj: 
piešķirt papildu finanšu līdzekļus 
51 561,00 eiro apmērā Cīruļu ielas 
pārbūves posmā no Atmodas ie-
las līdz autoceļam P10 Inčukalnā, 
Inčukalna novadā, veikšanai, iekļau-
jot tos pamatbudžeta programmā 
„Ceļu uzturēšana no pamatbudžeta 
līdzekļiem”.

Sēdes protokols Nr. 17 Inčukalna 
novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 

2019. gada 16. oktobrī

Par paredzētās darbības akcep-
tēšanu. Dome nolemj: 1. Akceptēt 
AS „Latvijas Valsts meži” paredzēto 
darbību – derīgā izrakteņa smilts ie-
guvi atradnē „Varapuikas”, Inčukal-
na pagastā, Inčukalna novadā, ze-
mes vienībā ar kadastra apzīmējumu 
8064 005 0124, aptuveni 10,26 ha  
platībā (platību precizējot derīgo 
izrakteņu ieguves projektā). 2. Pare-
dzēto darbību ir tiesības īstenot, ti-
kai ievērojot ārējos normatīvajos ak-
tos noteikto un Valsts vides dienes-
ta Lielrīgas Reģionālās vides pār-
valdes 2019. gada 8. maijā pieņemto 
lēmumu, paredzētās darbības ietek-
mes uz vidi sākotnējo izvērtējumu 
Nr. RII9SI0069 un tehniskajos no-
teikumos Nr. RI19TN0229 izvirzītos 
nosacījumus, ar kādiem paredzētā 
darbība īstenojama. 3. Visas Valsts 
vides dienesta Lielrīgas Reģionālās 
vides pārvaldes tehniskajos notei-
kumos Nr. RI19TN0229 norādītās 
prasības ir beznosacījumu, katras 
atsevišķas neievērošanas gadījumā 
Inčukalna novada dome var lemt par 
paredzētās darbības pārtraukšanu, 
atceļot lēmumu par paredzētās dar-
bības akceptu. 4. Pirms paredzētās 
darbības uzsākšanas saskaņā ar 
derīgo izrakteņu projektu veikt at-
mežošanas procesu normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā. 5. Pirms 
paredzētās darbības uzsākšanas 
izstrādāt un iesniegt akceptēšanai 
Inčukalna novada būvvaldē būvpro-
jektus nepieciešamajām inženierbū-
vēm, t. sk. pievadceļu, zemes vaļņa 
izbūvei un citām, ko nosaka būvnie-
cību regulējošie normatīvie akti. 

Par saistošo noteikumu Nr. 8/2019 
„Alkoholisko dzērienu mazum-
tirdzniecības kārtība izbraukuma 
tirdzniecībā publisko pasākumu 
norises vietās Inčukalna novadā” 
apstiprināšanu. Dome nolemj: ap-
stiprināt Inčukalna novada domes 
saistošos noteikumus Nr. 8/2019 
„Alkoholisko dzērienu mazumtirdz- 
niecības kārtība izbraukuma tirdz- 
niecībā publisko pasākumu norises 
vietās Inčukalna novadā”. 

Par saistošo noteikumu Nr. 9/2019 
„Par kārtību, kādā saskaņojama 
alkoholisko dzērienu mazumtirdz- 
niecības novietnes vieta Inčukal-

na novada teritorijā” apstiprinā-
šanu. Dome nolemj: apstiprināt 
Inčukalna novada domes saistošos 
noteikumus Nr. 9/2019 „Par kārtību, 
kādā saskaņojama alkoholisko dzē-
rienu mazumtirdzniecības novietnes 
vieta Inčukalna novada teritorijā”.

Par telpu nomas līguma noslēgša-
nu. Dome nolemj: 1. Iznomāt per-
sonai Vangažu vidusskolas sporta 
zāli futbola treniņu organizēšanai 
svētdienās no 2019. gada 20. sep-
tembra līdz 2020. gada 31. maijam.  
2. Maksa par telpu nomu tiek noteikta  
2,85 eiro, neieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli, par vienu stundu.

Par dzīvokļa, kas atrodas Gaujas-
līču ielā 31-14, Gaujā, Inčukalna 
novadā, īres tiesību izsoles nosa-
cītās sākuma cenas un īres tiesību 
izsoles noteikumu apstiprināšanu. 
Dome nolemj: 1. Apstiprināt dzī-
vokļa īres tiesību izsoles nosacīto 
sākuma cenu 1,20 eiro (viens eiro un 
20 centi) par vienu m² mēnesī, kas 
kopā sastāda 46,44 eiro (četrdesmit 
seši eiro un 44 centi) mēnesī, papil-
dus maksājot citus īres līgumā no-
teiktos maksājumus. 2. Apstiprināt 
izsoles soli 2,32 eiro (divi eiro un  
32 centi) apmērā. 3. Apstiprināt 
noteikumus „Izsoles noteikumi dzī-
vokļa, kas atrodas Gaujaslīču ielā 
31-14, Gaujā, Inčukalna novadā, īres 
tiesību izsolei”. 4. Uzdot Inčukalna 
novada domes Izsoles komisijai or-
ganizēt īres tiesību izsoli un apstip-
rināt izsoles rezultātus.

Par Inčukalna novada Sporta 
kompleksa maksas pakalpojuma 
cenrāža apstiprināšanu. Dome 
nolemj: 1. Apstiprināt Inčukalna 
novada Sporta kompleksa trena-
žieru zāles un body bike maksas 
pakalpojuma cenrādi. 2. Lēmums 
par Inčukalna novada Sporta kom-
pleksa trenažieru zāles un body bike 
maksas pakalpojuma cenrādi stājas 
spēkā tā pieņemšanas brīdī.

Par izmaiņām Inčukalna novada do-
mes 2018.gada 17.janvāra lēmumā 
Nr.3-36.§. „Par Inčukalna novada 
pašvaldības amatu katalogu”. Dome 
nolemj:1.Veikt izmaiņas Inčukalna 
novada domes 2018.gada 17.janvā-
ra lēmuma Nr.3- 36.§, pielikumā Nr. 
1 “Inčukalna novada pašvaldības 
amatu saraksts” izslēdzot no tā 
13., 14. un 15.punktu. 2.Veikt šādas 
izmaiņas Inčukalna novada domes 
2018.gada 17.janvāra lēmuma Nr.3- 
36.§, pielikumā Nr. 14 „Inčukalna 
novada Sporta kompleksa amatu 
saraksts”:2.1. iekļaut amatu sarak-
stā šādus amatus: 2.1.1. “Treneris 
(HANDBOLA)” 2.1.2.“Body Bike ins-
truktors” (iepriekšējais nosaukums 
- Treneris (bērnu peldēšana)); 

U. c. 
Ar pilnu domes sēdes protokola tek-
stu (ievērojot Fizisko personu datu 
aizsardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Inčukalna novada pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē www.incukalns.lv 
sadaļā „Domes sēžu protokoli”. 

SVARĪGāKIe DOMeS LĒMUMI OKTOBRĪ

SLUDINāJUMS

7. novembra rītā pie Saeimas ēkas 
Rīgā pulcējās ne tikai medicīnas no-
zarē strādājošie, bet arī cilvēki no 
teju visiem Latvijas novadiem. Vairāki 
tūkstoši novadu pārstāvju protestēja 
pret administratīvi teritoriālo reformu 
un veidu, kā to ir plānots ieviest. 

Ap plkst. 9.30 pie parlamenta ēkas 
bija pulcējušies vismaz 2000 cilvēku, 
tikmēr neoficiāla informācija liecinā-
ja, ka saskaņā ar policijas aplēsēm 
abas akcijas kopumā varētu būt pul-
cējušas ap 5000 cilvēku. Protestēt 
pret iecerēto reģionālo reformu pie 
Saeimas nama Jēkaba ielā 11 bija 
ieradušies iedzīvotāji un pašvaldību 
pārstāvji no Inčukalna, Saulkrastu, 
Carnikavas, Ikšķiles, Olaines, Salac-
grīvas, Mazsalacas, Rūjienas, Kan-
davas, Alsungas, Aknīstes, Beverī-
nas, Burtnieku, Nīcas, Vecpiebalgas, 
Viļakas, Skrundas, Līgatnes, Mērs- 
raga, Ozolnieku, Valkas, Kokneses, 
Baltinavas un citiem novadiem.
No Inčukalna novada protesta akcijā 
piedalījās 15 cilvēki, bet, piemēram, 
no Latvijas mazākā – Baltinavas – 
novada bija ieradušies 14 cilvēki, 
no Rūjienas novada atbraukuši ap-

Pie Saeimas protestē pret 
administratīvi teritoriālo 
reformu 

tuveni 60 piketētāji. Visaktīvākie 
piketa dalībnieki bija no Kandavas 
novada un Ikšķiles novada, no katra 
aptuveni  80 cilvēku. No Alsungas 
novada, mērojot tālo ceļu, tau-
tastērpos bija ieradušās arī „Suitu 
sievas”. Novadus pārstāvēja gan 
pašvaldību vadītāji un darbinieki, 
gan uzņēmēji un lauksaimnieki, gan 
aktīvi iedzīvotāji. 
Vēlamies atgādināt, ka Inčukalna 
novada dome ir sagatavojusi un no-
sūtījusi vairākas vēstules Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai, tai skaitā par 23. sep-

tembrī domes ārkārtas sēdē ap-
stiprinātajiem iedzīvotāju aptaujas 
rezultātiem. Inčukalna novada iedzī-
votāju aptaujas rezultāti liecina, ka 
82% no kopskaitā 456 aptaujas da-
lībniekiem ir pret pašlaik piedāvāto 
administratīvi teritoriālo reformu kā 
tādu. Iedzīvotāji atbalsta nedalītu 
Inčukalna novadu un vēlas Inčukalna 
novadu saglabāt kā patstāvīgu teri-
toriālo vienību. Atbildes uz vēstulēm 
līdz šim vēl nav saņemtas.

Mārtiņš Pozņaks, n 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

27. novembrī plkst. 13.00 
visi pensionāri tiek aicināti uz sapulci inčukalna tautas namā.

līvija Šingele, pensionāru biedrības priekŠsēdētāja

Pirmajā mutiskajā izsolē ar aug-
šupejošu soli tiek izīrēts Inčukal-
na novada pašvaldībai valdījumā 
esošais dzīvoklis Nr. 14, kas at-
rodas Gaujaslīču ielā 31, Gaujā, 
Inčukalna novadā. Īres tiesību 
termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma 
parakstīšanas brīža. Īrniekam nav 
tiesību nodot nekustamo īpašumu 
apakšīrē. 

Dzīvoklis atrodas mājas 2. stāvā, 
divu istabu dzīvoklis, dzīvojamā 
telpa – 24,93 m2, dzīvokļa palīg-
telpu platība – 13,77 m2. Dzīvoklis 
ir labiekārtots dzīvoklis, kuram ne-
pieciešams remonts. Dzīvoklis ir no-
drošināts ar: ūdensapgādi (centrali-
zētais ūdensvada tīkls); kanalizāciju 
(centralizētais kanalizācijas tīkls); 
centrālo apkuri; elektroapgādi.
Izsoles noteikumi elektroniski pie-
ejami Inčukalna novada pašvaldības 
tīmekļvietnē www.incukalns.lv sa-
daļā „Iepirkumi, izsoles un citi pa-
ziņojumi”. Iepazīties ar izsoles no-
teikumiem var arī Inčukalna novada 
domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
domes darba laikā no sludinājuma 
publicēšanas brīža līdz 2019. gada 
6. decembrim plkst. 14.00. Īpašuma 
apskati var veikt, iepriekš saskaņo-

jot laiku ar Pašvaldības dzīvojamā 
fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa 
tālruni 26374223.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas 
apmērs ir 1,20 eiro par 1 m2 mēne-
sī, kas kopā ir 46,44 eiro mēnesī. 
Papildus maksājami visi likumā no-
teiktie nodokļi un īres līgumā no-
teiktie maksājumi. 
Pretendentu pieteikšanās termiņš –  
no sludinājuma publicēšanas die-
nas līdz 2019. gada 6. decembrim 
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukal-
nā, Inčukalna novadā. Izsole notiks 
2019. gada 6. decembrī plkst. 14.00 

Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukal-
na novadā.
Izsoles solis ir 2,32 eiro. Vienrei-
zējā īres tiesību maksa 200,00 eiro 
un izsoles dalības maksa 50,00 eiro  
iemaksājama līdz sludinājumā no-
rādītajam izsoles norises laikam 
Inčukalna novada domes kontā – 
AS „SeB banka”, norēķinu konta 
Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 –  
ar norādi „Izsoles Gaujaslīču 31-14  
dalības maksa un vienreizējā īres 
tiesību maksa” līdz 2019. gada 
6. decembrim plkst. 14.00.
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Veidojot mūsdienīgu Klientu centru ar 
klientiem ērtiem apkalpošanas prin-
cipiem un modernu infrastruktūru, 
Latvijas Pasts pāriet uz vienotu infor-
matīvo tālruni, nodrošinot visā valstī 
identiskus klientu apkalpošanas stan-
dartus, klientu problēmu un jautāju-
mu vispusīgu apzināšanu, kā arī to 
uzskaiti un analīzi. Attālinātās klientu 
apkalpošanas instrumenti – tālruņa 
zvani un mobilās īsziņas, e-pasta vēs-
tules un ziņas sociālajos tīklos – līdz 
ar Klientu centra modernizāciju tiek 
apkalpoti vienuviet, tādējādi ļaujot 
izprast klientiem visā Latvijā būtiskos 
jautājumus par pasta pakalpojumiem, 
atrast un novērtēt nepilnību cēloņus 
un sniegt korektu palīdzību klientiem. 

Mūsdienīgs un klientiem draudzīgs 
Klientu centra modelis izveidots, ņe-
mot vērā, ka pasta nodaļu primārais 
darba uzdevums ir klientu klātie-
nes apkalpošana attiecīgajā pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā, bet 
noslogotākajā darbalaikā atbildēt 
uz tālruņa zvaniem visās gandrīz  
400 pasta nodaļās ne vienmēr ir ie-
spējams. Konsultāciju sniegšana pa 
tālruni un cita veida attālinātā klien-
tu apkalpošana ir īpaši problemātis-
ka mazajās pasta nodaļās, kur strā-
dā tikai viens darbinieks. „Komunikā-

cijas pilnveidošana ar klientu ir mūsu 
prioritāte, tāpēc esam tajos saziņas 
kanālos, kur klientam ar mums saru-
nāties ir visērtāk. Pārņemot visu pa-
sta nodaļu ienākošos zvanus, Latvi-
jas Pastam izdevies efektīvi uzlabot 
komunikāciju ar klientiem, taču jauno 
sistēmu turpinām pilnveidot, lai tā 
darbotos arvien efektīvāk. Šobrīd 
aktīvi strādājam, lai līdz vasaras bei-
gām Klientu centra darbalaiks tiktu 
pielāgots ilgāk strādājošo pasta no-
daļu darbalaikam, nodrošinot saziņu 
arī pēc tradicionālā darbalaika bei-
gām,” uzsver Latvijas Pasta Klientu 
centra vadītājs Kārlis Udrass.
Latvijas Pasta Klientu centrs pasta 
nodaļu ienākošo zvanu pakāpenisku 
pārņemšanu uzsāka 2018. gada no-
galē, un šobrīd centralizēta attālinā-
tā komunikācija tiek nodrošināta vis-
ās 382 pilna spektra pasta nodaļās. 
Pārkārtojot līdzšinējos resursus un 
uzlabojot efektivitāti, klientu apkal-
pošanā patlaban strādā 21 klientu 
apkalpošanas speciālists. Plānots, 
ka to skaitu tuvākajā nākotnē papil-
dinās arī virtuālie asistenti.  
Latvijas Pasta Klientu centra kon-
takti: tālruņi 27008001 un 67008001, 
e-pasta adrese info@pasts.lv; dar-
balaiks – darbdienās no plkst. 8.00  
līdz 17.00.

Latvijas Pasts veido modernu 
Klientu centru un pāriet uz 
vienotu informatīvo tālruni

Sagaidot 100. gadadienu kopš Lat-
vijas armijas uzvaras pār Bermonta 
karaspēku un Latvijas valsts 101. ju-
bileju, Zemessardzes 27. kājnieku 
bataljons aicina Inčukalna novada ie-
dzīvotājus, kuri vēlas dot ieguldījumu 
mūsu valsts aizsardzībā, pievienoties 
Zemessardzei.

Zemessardze kā lielākā Nacionālo 
bruņoto spēku struktūra un valsts 
teritoriālās aizsardzības pamats 
dod iespēju Latvijas Republikas 
pilsoņiem brīvprātīgi kalpot savai 
valstij, rūpējoties par tās drošību un 
aizsardzību. 
Dienests Zemessardzē ir izaicinā-
jums ikvienam pilnveidot sevi, ie-
gūstot prasmes aizstāvēt sevi un 
savu ģimeni, aktīvi un saturīgi pa-
vadīt brīvo laiku, iegūstot jaunus 

draugus un domubiedrus, veicināt 
savas pašapziņas izaugsmi, kopīgi 
darbojoties vienotā komandā Lat-
vijā un ārpus tās robežām. Dienesta 
laikā ir iespēja apgūt dažādas spe-
cialitātes, piemēram, sakarnieka, 
snaipera, izlūka, prettanku ieroča 
operatora, sanitāra, ložmetējnieka, 
militārā transporta autovadītāja, 
spridzinātāja, radiostaciju operato-
ra un citas. 
Zemessardze sniedz iespējas Latvi-
jas Republikas pilsoņiem bez mak-
sas apgūt militārās pamatiemaņas 
un uzlabot fizisko sagatavotību. 
Turklāt par dienesta pienākumu 
izpildi un piedalīšanos mācībās ze-
messargs saņem kompensāciju (sā-
kot no 30 eiro dienā) un apmaksātu 
ēdināšanu vai tās kompensāciju 
9,96 eiro apmērā. Taču lielākais ie-

guvums ikvienam ir iespēja aplieci-
nāt savu patriotismu ne tikai vār-
dos, bet arī darbos. 
Zemessardzē uzņem 18–55 gadus 
vecus Latvijas Republikas pilsoņus 
bez sodāmības vai apsūdzībām par 
nozieguma izdarīšanu. Plašāka in-
formācija pieejama Zemessardzes 
tīmekļvietnē www.zs.mil.lv. Lai pie-
teiktos dienestam Zemessardzē, 
Inčukalna un apkārtējo novadu ie-
dzīvotāji aicināti zvanīt pa tālruni 
22019552.
Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā 
atbildība. Kopā mēs varam aizsar-
gāt Latviju! 

Ieva Karlsberga, n
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 

Informācijas daļas 
priekšniece kapteine

Zemessardzes 27. kājnieku bataljons aicina 
pievienoties savām rindām

Oktobra beigās pie rekonstruētās 
Mežaparka Lielās estrādes tika iz-
veidots rododendru dārzs. Skaisto 
košumkrūmu stādīšanā piedalījās 
pārstāvji no visām Latvijas pa-
švaldībām. Inčukalna novada ro-
dodendra stādu „Ringla” pasākumā 
„Rododendru krāšņums dziesmu 
priekam” iestādīja Inčukalna no-
vada domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko, Latvijas Pašvaldību sa-
vienības pārstāve un Inčukalna no-
vada domes deputāte Jana Bunkus 
un izpilddirektors Oskars Kalniņš.

Inčukalna novada pašvaldība 
kopā ar pārējām 118 Latvijas pa-
švaldībām un dažādām organi-
zācijām, kas iestādīja katra savu 
rododendru, saņēma atbilstošu 
sertifikātu. Pašvaldības savu ro-
dodendru stādīja atbilstoši nova-
da vai pilsētas atrašanās vietai 
kultūrvēsturiskajos novados –  
Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Lat-
galē un Rīgā. 

Pie Mežaparka Lielās estrādes tapis 
Latvijas pašvaldību, tostarp Inčukalna 
novada, stādīts rododendru dārzs 

Kopā ar pašvaldībām rododendrus 
stādīja Rīgas domes priekšsēdē-
tājs Oļegs Burovs, Latvijas Paš- 
valdību savienības priekšsēdē-
tājs Gints Kaminskis, SIA „Rīgas 
meži” valdes priekšsēdētājs Aivars 
Tauriņš, Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra un Valsts izglītības 

satura centra pārstāvji. Pasākums 
„Rododendru krāšņums dziesmu  
priekam” noslēdzās ar jauniešu 
kora „Balsis” un pašvaldību pār-
stāvju kopdziesmu.

Inčukalna novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību daļa

Novembrī Vangažu amatnieku 
kopa viesojās Mālpilī, kur pie-
dalījās Mālpils tautas lietišķās 
mākslas studijas „Urga” 55 gadu 
jubilejas izstādes atklāšanā. Iz-
stādes galvenais akcents likts uz 
dažādām cimdu adīšanas rakstu 
tehnikām, tādēļ neskaitāmi patei-
cības vārdi tika veltīti mūsu tautas 
daiļamata meistarei Ilzei Kopma-
nei, kura šopavasar dalījās savās 
zināšanās ar Mālpils amatniekiem.

Šā gada aprīlī, kad visā Latvijā no-
risinājās pasākums „Satiec savu 
meistaru”, Vangažos viesojās vairā-
kas Mālpils amatnieces, lai klātienē 
tiktos ar Ilzi Kopmani un izzinātu 

etnogrāfisko cimdu adīšanas noslē-
pumus. 
Mālpilī Vangažu amatnieki saņēma 
daudzus pateicības vārdus par ie-
spēju gūt jaunas zināšanas, skolojo-
ties citam pie cita. Šāda amatnieku 
sadraudzība un zināšanu apmaiņa ir 
patiesa amatnieku brālība, jo visiem 
patīk sanākt kopā, izjust kopības un 
piederības sajūtu laikam un telpai. 
Amatnieki iedvesmojas cits no cita, 
gūst jaunas zināšanas un prasmes, 
kā arī vairo dzīvesprieku un iedves-
mu turpmākajam darbam.

Eva Lukjanska, n
dienas centra „Vangaži” 

sociālā darbiniece

Vangažu amatnieki viesojas 
Mālpils lietišķās mākslas studijas 
„Urga” jubilejas izstādē
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pasniegta mākslas pedagoģei, māk-
sliniecei un rotu meistarei Ingūnai 
Lindei.
16. novembrī Inčukalna Tautas namā 
tika pasniegti īpašie Gada atzinības 
raksti: Gada atzinību izglītībā saņē-
ma Zinta Nolberga, Gada atzinību 
sportā – Sandis Kalniņš, Gada at-
zinību kultūrā – Kitija Vāvere, sa-
vukārt Gada atzinību sabiedriskajā 
darbībā – Vitalis Kikusts.
Mēs esam patiesi lepni par visiem 
mūsu Goda novadniekiem un Gada 
atzinības raksta saņēmējiem! Latvi-
ja ir tik stipra, cik stipri esam mēs!

Mārtiņš Pozņaks, n 
Inčukalna novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs 

4 Sākums 1. lpp.

Gada atzinība izglītībā – 
Valentīnai Černejai (Vangažos)

Īpašā novadnieku atzinības 
balva pasniegta mākslas 
pedagoģei, māksliniecei un 
rotu meistarei Ingūnai Lindei

Gada atzinība kultūrā –  Ilonai Petrovskai 
(Vangažos)

Gada atzinība sabiedriskajā darbībā –  
Vitalim Kikustam (Inčukalnā)

Gada atzinība sportā –  Sandim Kalniņam (Inčukalnā), 
balva tika nodota viņa kundzei - Agnesei Kalniņai

Gada atzinība kultūrā –  Kitijai Vāverei (Inčukalns)

Gada atzinība izglītībā –  Zintai Nolbergai 
(Inčukalnā)

Pašvaldības pateicība par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
darbu pedagoģijā un sabiedrības labā izteikta Ausmai Gulbei

Gada atzinība sportā –  Vjačeslavam Ternovskim 
(Vangažos)

Gada atzinība sabiedriskajā 
darbībā –  Dmitrijam Tončinskim 
(Vangažos)

Inčukalna novadā sveikti Goda novadnieki 
un Gada atzinības saņēmēji

Novembris ir mēnesis, kad arī mūsu 
novads tērpjas Latvijas karoga krāsās 
un kurā visbiežāk dzirdam Latvijas 
vārdu ar lepnumu par mūsu valsti un 
cilvēkiem. Šogad apritējis 101 gads,  
kopš tika proklamēta Latvijas Republi-
ka, un 100 gadi, kopš izcīnīta liktenīgā 
brīvības cīņa pār Bermonta karaspēku. 
Arī Inčukalna Tautas namā novembrī 
jūtam šo gaisotni. 

2. novembrī bija iespēja ieskatīties 
pagātnes notikumos izrādē „Benja-
miņa jeb kā dzīvot modernam cilvē-
kam”, kur Latvijas pirmās brīvvalsts 
avīžu karalienes lomu izdzīvoja ak-
trise Indra Burkovska – gan ceļu uz 
slavu, gan lielo ieguldījumu Latvijas 
kultūrā, gan traģisko 1941. gada iz-
sūtījumu. Nevienu šīs stāsts neat-
stāja vienaldzīgu. 
Lāčplēša dienā, 11. novembra va-
karā, neticami, bet pat debesis at-
vēra ceļu pilnmēnesim un bija kopā 
ar inčukalniešiem tradicionālajā 
lāpu gājienā no pamatskolas līdz 
Kārļa Zāles piemineklim Inčukalna 
Vecajos kapos. Bungām rībot un 
mūsu seno draugu Zemessardzes  
19. bataljona vīru pavadībā de-
vāmies ceļā. Paldies visiem, kuri 
mūs pavadīja, izliekot svecītes pie 
mājām, veikaliem un savu tuvinie-
ku atdusas vietām. Piemiņas brīdī 
tika godināti tie, kuri ne tikai pirms 
simts gadiem, bet arī vēlākos ga-

dos ar savu dzīvību aizstāvēja mūsu 
Latviju. Runas bija veltītas mūsu 
jaunākajai paaudzei, ko labi varē-
jām saklausīt novada domes priekš-
sēdētāja Aivara Nalivaiko un Ze-
messardzes 19. bataljona kapteiņa 
edgara Miezīša teiktajā. Noslēgumā 
karavīri raidīja goda zalves. Šajā 
vakarā ne vienu reizi vien dzirdējām 
par notikumiem pirms simts gadiem, 
izskanot arī Inčukalna vārdam.
Vangažu baznīcā joprojām ir sagla-
bājusies pirmās brīvvalsts laikā uz-
stādītā piemiņas plāksne ar tekstu: 
„Nevienam nav lielākas mīlestības 
kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod 
par saviem draugiem.” (Jāņa evaņ-
ģēlijs, 15:13) Inčukalna pagasta 
Latvijas atbrīvošanas cīņās pasau-
les karā kritušie un bez vēsts pa-
zudušie karavīri 1914–1920: Auziņš 
ernests, Balodis eduards, Bērziņš 
Kārlis, Bogdanovs Mārtiņš, Bušs 
Jūlijs, Krūmiņš Pēteris, Muižnieks 
Arturs, Okrašinskis Antons, Ozols 
Jānis, Ozoliņš Teodors, Porietis 
Jānis, Sproģis Voldemārs, Sproģis 
eduards, Reniņš eduards, Zeltiņš 
eduards, Zālītis Augusts.
Lāčplēša dienas simtgades godinā-
šana turpinājās pie vecā pasta, kur 
kā iepriekšējos gadus to svinējām 
ar gaismu. Tika aizkurts pavards, 
dalīta garda putra un tēja, skanēja 
karavīru dziesmas Antas eņģeles 
izpildījumā, bet filmā tika izstāstīts 

stāsts par traģisko Inčukalna kauju, 
kas notika 1918. gada 31. decembrī. 
Paldies filmas veidotājiem Ēvaldam 
Krieviņam, Indrai Čeksterei, Artim 
Bukam un Ģirtam Silam. esam izvei-
dojuši „Facebook” lapu „Inčukalna 
stāsti”, kur var noskatīties šo filmu 
un papildināt zināšanas par Inčukal-
na vēsturi.
Sirsnībā nosvinēta arī Latvijas  
101. dzimšanas diena, godinot īpa-
šus mūsu cilvēkus. Priecājamies, ka 
svētkos saņēmām izdevniecības „Ju-
mava” grāmatu „Latvijas leģendas”, 
kurā viens no stāstiem ir par Vitali 
Kikustu. 
Vēlā 18. novembra vakarā, izejot pa-
staigā pie vecā pasta, redzēju bērnu 
pulciņu ar vecākiem, kuri nolika sar-
kanbaltas svecītes pie piemiņas ak-
mens Latvijas pirmās Zemessardzes 
kaujai par Inčukalnu un par Latviju. 
Skaisti. Viņi to darīja paši, neviena 
nemudināti. 
Svētku mēnesis noslēgsies ar iespē-
ju noskatīties filmu „Dvēseļu pute-
nis”, kuru vairākas dienas filmēja arī 
Inčukalnā pie Vangažu baznīcas.
Neskatoties uz daudzajiem darbiem 
un pienākumiem, šis laiks arī man 
sniedza gandarījuma un lepnuma sa-
jūtu par Latviju, par mūsu cilvēkiem, 
par novadu. 

Inga Freimane, n 
Inčukalna Tautas nama vadītāja 

Novembrī arī mūsu novads tērpjas 
Latvijas karoga krāsās

11. novembrī atzīmējām Lāčplēša 
dienas simtgadi, kas ļauj apjaust, ka 
valsts pastāvēšanā cilvēku drosme 
un ticība ir izšķiroša kā pirms simts 
gadiem, tā šodien. Bermontiādei Lat-
vijas vēsturē ir ne vien militāra, bet 
arī Latvijas cilvēku varonību aplieci-
noša nozīme. Tā bija viena no asiņai-
nākajām Latvijas Neatkarības kara 
(1918–1920) lappusēm un vienlaikus 
jaunizveidotās Latvijas valsts iedzīvo-
tāju valstsgribas apliecinājums.

Atzīmējot Lāčplēša dienu, pēc svi-
nīgā brīža pie skolas, kur skanēja 
patriotiski dzejoļi un dziesmas un 
Inčukalna novada domes priekšsē-
dētāja Aivara Nalivaiko svinīgā uzru-
na, skolēni un iedzīvotāji devās lāpu 

gājienā, kas noslēdzās pie kultūras 
nama. Kultūras namā visus sagaidī-
ja zemessargi ar 27. kājnieku batal-
jona komandieri Normundu Zaviļeis-
ki. Tika demonstrēta dokumentālā 
filma par Zemessardzi un svarīgiem 
Latvijas vēstures brīžiem. Skatītāji, 
vairākumā bērni, ar interesi klausī-
jās zemessargu stāstījumā par Lat-
vijas vēsturi, par zemessargu ikdie-
nu un uzdevumiem. Pasākuma laikā 
bija iespēja aplūkot un pielaikot Ze-
messardzes ekipējumu. Lielu prieku 
bērniem sagādāja iespēja izmēģināt 
maskēšanās grimu un īpašā, garšīgā 
tēja, kuru zemessargi dzer ikdienā.

Inguna Zirne, n 
Vangažu Kultūras nama vadītāja

Vangažu pilsētā atzīmēta Lāčplēša diena 
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Kopš septembra Vangažos, Parka ielā 2, 
ir atvērta ģimenes ārstes Nadeždas Ser-
gejevas prakse, kurā patlaban ir reģis-
trēti 1000 pacienti. Dakteres nākotnes 
plānos ietilpst, palielinoties pacientu 
skaitam, piesaistīt vēl vienu medicīnas 
māsu un līdztekus pacientu aprūpei un 
konsultācijām iedzīvotājiem piedāvāt 
tādus pakalpojumus kā sāls istaba un fi-
zikālā terapija. Patlaban tuvākās vietas, 
kur šādus pakalpojumus var saņemt, ir 
Sigulda, Ādaži un Rīga.

Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi un pa-
stāstiet, kā ceļš Jūs atvedis līdz 
Vangažiem.
esmu ģimenes ārste ar papildu zinā-
šanām pediatrijā. Kopš 2013. gada (jau 
aptuveni sešus gadus) strādāju privāti 
SMP doktorātā Rīgā un arī Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības dienestā 
(NMPD) Operatīvās vadības centrā par 
ārsti konsultanti. 
Piedzimu un uzaugu Daugavpilī, bet 
pēc skolas beigšanas devos mācīties 
uz Rīgu, kur iepazinos ar savu vīru. Ja 
pirms tam bija doma atgriezties dzim-
tajā Daugavpilī, tad, piedzimstot bēr-
niem, lēmām par labu palikšanai Rīgā. 
Šī gada jūnijā atgriežoties no pēdējā 
bērna kopšanas atvaļinājuma, Nacio-
nālajā veselības dienestā uzzināju, 
ka Vangažos ir vakanta ģimenes ārsta 
prakses vieta. Tā arī viss sākās.
Pēc iepriekšējā ģimenes ārsta prak-
ses darbības beigām iedzīvotāju 
vidū valdīja neviennozīmīgs viedok-
lis un tika pieļautas dažādas sa-
zvērestības teorijas. Vai tas nelika 
Jums apšaubīt lēmumu Vangažos 
atvērt savu prakses vietu?
Visiem jau tāpat nekad nevarēs izpa-
tikt. Domāju, ka starp cilvēkiem dažā-
das runas būtu arī tad, ja atgrieztos 

Ģimenes ārste Nadežda Sergejeva savu praksi papildinās ar rehabilitācijas pakalpojumiem

strādāt Daugavpilī vai strādātu Rīgā. 
Izvēloties strādāt Vangažos, rēķinā-
jos, ka šeit dzīvo vīra vecāki, kuri var 
pieskatīt bērnus laikā, kamēr es strā-
dāju. Iepriekšējam ģimenes ārstam lī-
gumattiecības ar Nacionālo veselības 
dienestu izbeidzas jau aprīlī, tad arī 
tika izsludināts konkurss uz vakanto 
vietu. Par to uzzināju jūnija beigās un 
pieteicos konkursa otrajai kārtai, kad 
neviens no gaidīšanas rindā esošajiem 
pretendentiem nepiekrita veidot šeit 
savu praksi.
Vai no iepriekšējā ģimenes ārsta 
esat pārņēmusi visus pacientus?
Tie cilvēki, kuri ir deklarēti Vangažos, 
automātiski, ja vien nav izvēlējušies 
citu ģimenes ārstu, ir piereģistrēti pie 
manis. Savukārt visi pārēji pacienti, 
kuri deklarēti Inčukalna pagastā vai 
brauc pie mums, piemēram, no Sigul-
das vai Rīgas, netiek pie manis piere-
ģistrēti, tādēļ es viņiem piedāvāju to 
izdarīt.
Cik Jums patlaban ir reģistrēto 
pacientu?
Tagad mums ir 1000 pacientu, taču 
skaits ir mainīgs.

Kāds ir optimālais skaits, lai dak-
teris un viena medmāsa varētu tikt 
galā?
Pagaidām mēs tiekam galā. Bet var 
just, ka cilvēki ir noilgojušies pēc me-
dicīnas pakalpojumiem. Darba mums 
pietiek, un, nākot rudenim, mēdz saasi-
nāties dažādas hroniskas saslimšanas, 
kā arī tuvojas dažādu vīrusu un gripas 
laiks, tādēļ pacientu būs tikai vairāk. 
Brīdī, kad mums būs piereģistrēti  
1200 pacienti, mēs varēsim pretendēt 
uz otru medmāsas darbavietu. Tas ra-
dīs iespēju paplašināt piedāvāto vese-
lības aprūpes pakalpojumu klāstu un 
ļaus pacientiem justies drošākiem un 
vēl aprūpētākiem.
Vai pacientiem ar kaut ko ir jārēķi-
nās, pirms dodas pie Jums uz vizīti?
Manuprāt, ģimenes ārsts ir pats pie-
ejamākais no ārstiem, un tādam viņam 
ir arī jābūt. es cienu gan pacientu, gan 
savu laiku. Ņemot vērā to, ka sākas 
gripas laiks, ir ļoti svarīgi sadalīt ap-
meklētāju plūsmu. Tiem pacientiem, 
kuriem ir hroniskas kaites un kuri regu-
lāri nāk atrādīties, nav jāatrodas vienā 
uzgaidāmajā telpā kopā ar akūti sasli-
mušiem cilvēkiem (piemēram, ar zarnu 
vīrusiem vai gripai līdzīgiem simpto-
miem). Tādēļ katru dienu viena stunda 
tiek veltīta akūtajiem pacientiem, bet 
pārējais laiks tiek atvēlēts pacientiem 
pēc pieraksta. Vēlētos, lai arī akūtie 
pacienti, kuri plāno ierasties pie ārsta, 
pirms tam piezvanītu māsiņai un brīdi-
nātu par savu vizīti.
es tiešām cenšos palīdzēt visiem, 
kuri ir ieradušies pēc palīdzības. Nav 
tā, ka es kādam atsaku, vienkārši ir 
jāvienojas par tikšanās laiku. Piemē-
ram, trešdiena mums ir bērnu diena, 
kad vecāki atved zīdaiņus uz regulāro 
apskati. Pēc tam ir arī akūtā stunda, 

kad nāk apslimuši bērni, taču, ja kā-
dam pieaugušajam pēkšņi vajag ārsta 
palīdzību, arī viņš var atnākt. 
Tāpat katru darba dienu man ir ieplā-
nots laiks telefoniskām konsultācijām. 
Ja ir nepieciešams, tad ar pacientu 
runājam par mājas vizītēm. Ja mājas 
vizīte tiek pieteikta ārpus Vangažiem, 
tad lūdzu nodrošināt transportu, jo pat-
laban doktorātam nav savas automašī-
nas. Kad prakses darba laiks ir beidzies, 
pacientiem vienmēr ir pieejams ģimenes 
ārsta konsultatīvais tālrunis 66016001, 
kas strādā darba dienās no plkst. 17.00 
un brīvdienās no plkst. 8.00, un dežūrār-
sti Rīgā un Siguldā.
Vai viegli būt ģimenes ārstam?
Praktiski visi studenti stājas medicī-
nas fakultātē ar vīziju, ka tālāk strā-
dās slimnīcās, pielietos modernās 
tehnoloģijas un glābs dzīvības. Tāda 
bija arī mana vīzija. Studiju laikā es 
apmeklēju vairākus pulciņus, arī asis-
tēju ķirurģiskajā nodaļā. Vienreiz, kad 
mācījos 4. kursā, pie operācijas galda 
pavadīju četras stundas, asistējot ķi-
rurgam sarežģītas operācijas laikā. 
Tad arī sapratu, ka tas tomēr nav man 
pa spēkam. Kopš tā laika vairāk pie-
vērsos terapeitiskām nozarēm, bērnu 
veselības un vecu cilvēku aprūpes jau-
tājumiem, saprotot, ka ģimenes medi-
cīna būs mana pamata specialitāte. Šī 
specialitāte man patiešām patīk.
Pastāstiet par prakses nākotnes 
plāniem.
Šobrīd cenšamies piesaistīt vēl vienu 
medicīnas māsu, jo tagad dažreiz 
fiziski trūkst brīvo roku: piektdie-
nas rīts, medmāsa Jana ņem asinis 
analīzei, man ir pacienti pēc pie-
raksta, bet ienāk akūts pacients ar 
sāpēm krūtīs, kam steidzami jāveic 
elektrokardiogramma, gaitenī stāv vēl 

divas pacientes, kas „gāja garām” un 
pieprasa receptes zālēm papīra formā, 
jo „iešot garām aptiekai”, bet pa tele-
fonu zvana pacients, kurš tieši tagad 
grib zināt savu analīžu rezultātus. 
Tādos apstākļos nav viegli strādāt, 
tāpēc ļoti ceru uz pacientu sapratni – 
telefoniskās konsultācijas un recepšu 
izrakstīšanu atliekam uz dienas bei-
gām, kad beidzas pacientu pieņemša-
na, turklāt receptes var pasūtīt dažas 
dienas iepriekš, noformēt elektroniski, 
un vienkārši aiziet uz aptieku ar pasi.
Ziemā plānojam doktorātā piedāvāt 
fizioterapijas un rehabilitācijas pa-
kalpojumus. Pirmā no tām būs sāls 
istaba, aprīkota ar haloģeneratoru 
un profesionālu inhalatoru. Pie no-
teiktām saslimšanām ir svarīgi, lai 
medikaments nokļūtu dziļi elpceļos. 
Tas palīdz stabilizēt pacienta stāvokli, 
kontrolēt slimības simptomus, ātrāk 
sasniegt remisiju pēc slimības paasi-
nājuma. Sāls istaba ar savu unikālu 
mikroklimatu ir nepieciešama gan hro-
nisko pacientu rehabilitācijai, bronhiā-
lās astmas un HOPS paasinājumu 
ārstēšanai, gan ātrākai un pilnīgākai 
atlabšanai pēc gripas, bronhīta, plau-
šu karsoņa, ilgstošām saaukstēšanās 
epizodēm. Otrs virziens, kuru vēlamies 
paplašināt, ir hronisko un akūto sāpju 
ārstēšana. Pašreiz nodrošinām efektī-
vu un drošu medikamentozo terapiju 
intravenozo infūziju un/vai intramus-
kulāro injekciju veidā. Plānojam ie-
gādāties triecienveida terapijas ierīci, 
kas efektīvi izārstē sāpes pat tādos 
gadījumos, kad jau tiek apsvērta ķi-
rurģiska ārstēšana. Visi šie pakalpoju-
mi būs par maksu, taču cenas noteikti 
būs draudzīgākas nekā Rīgā. 

Turpinājums 6. lpp. 4

Vangažu Kultūras nama vidējās paau-
dzes deju kolektīvs (VPDK) „Augšup” 
un Līgatnes VPDK „Zeperi” oktobrī 
devās uz Indiju, kur piedalījās starp- 
tautiskajā folkloras festivālā „Lets 
Dance for World Peace”. Festivāla 
atklāšanā Latvijas vēstnieks Indijā 
sacīja: „Neskatoties uz to, ka Latviju 
un Indiju šķir 6000 km, kultūra nepa-
zīst robežas, un tas ir labākais veids, 
kā stiprināt starpvalstu un tautu  
dialogu.”

Festivālā piedalījāmies ar latvie-
šu tautas deju programmu, kuru 
skatītāji uzņēma ar lielu interesi 

un apbrīnu. Šis bija mūsu pirmais 
lielais piedzīvojums tik tālā zemē. 
Viesmīlība no organizatoru puses bija 
neaprakstāma. Guvām daudz vispo-
zitīvāko emociju un neizdzēšamu ie-
spaidu un kaut nedaudz iepazinām šo 
zemi. Bijām priecīgi un lepni pārstāvēt 
Latviju un sniegt ieskatu mūsu kultū-
rā tik tālā vietā.
Liels paldies mūsu enerģiskajai va-
dītājai Lienei Frīdbergai gan par deju 
iestudēšanu, gan gādību brauciena 
organizēšanā un norisē!

Evija Ozola, n
Mākslinieciskās daļas vadītāja

Deju kolektīvi „Augšup” un „Zeperi” 
piedalās starptautiskā festivālā Indijā

Lāčplēša dienu atzīmējam, atminoties 
Latvijas valsts armijas uzvaru pār 
Rietumu brīvprātīgo armiju – Bermon-
ta karaspēku. Pieminot šo notikumu 
arī mūsu skolā, Lāčplēša dienā tiek 
godināti Latvijas brīvības cīnītāji. 

Skolā valdīja svētku sajūta. Vakarā 
skaistā koncertā uzstājās Inčukal-

na pamatskolas orķestris ar skolē-
niem un veselu pulciņu absolventu. 
Ar patriotiskām dziesmām uzstājās 
dziedātājs Andris Daņiļenko. Pirmās 
dziesmas „Labvakar, Latvija” vārdu 
un melodijas autors Aivis Liepiņš ir 
mūsu skolas absolvents un arī mūsu 
bijušo skolēnu tētis. Bija patīkami 
viņu satikt mūsu skolā.

Šīs dienas vakars nav iedomājams 
bez skolas tradicionālā lāpu gājie-
na uz Vecajiem kapiem, kur atdu-
sas Raganas kaujā kritušie karavīri. 
Skolotāji, skolēni un viņu vecāki 
mūsu tautas cīnītājus un patriotus 
pieminēja ar ziediem un svecītēm.

Agnese Kalniņa n

Inčukalna pamatskolā godina Latvijas brīvības cīnītājus
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Vai šie piedāvājumi būs pieejami 
tikai tiem pacientiem, kuri ir re-
ģistrējušies Jūsu praksē?
Mēs cenšamies palīdzēt katram pa-
cientam. Visas piedāvātās manipu-
lācijas (analīzes un ekspressdiag-
nostika, elektrokardiogrāfija un 
medikamentu inhalācijas, dažādas 
injekcijas un infūzijas jeb sistēmas) 
jau tagad pēc vajadzības var izman-
tot jebkurš. Gan sāls istaba, gan arī 
pārējie piedāvājumi būs pieejami vi-
siem apmeklētājiem noteiktajā lai-
kā, ja vien konkrētajā gadījumā nav 
kontrindikāciju. 
Noslēdzot mūsu sarunu, ko Jūs 
novēlētu mūsu novadniekiem?
Novēlu stipru veselību, drošu rīcību 

un pārliecību par labu rezultātu. Lai 
arī brīžiem šķiet, ka ir bezizeja, izeju 
tomēr var atrast. Jebkuras saslim-
šanas gadījumā ir pirmā palīdzība 
jeb tas, ko cilvēks pats var veikt 
mājās: paaugstinātas temperatū-
ras gadījumā dzert daudz šķidruma, 
ar siltu ūdeni slaucīt ādu, ieņemt 
pretdrudža zāles; vienkārša zarnu 
vīrusa gadījumā lietot „Rehidron”, 
„Smecta”, „Sorbex” vai aktivēto 
ogli; izmērīt asinsspiedienu, ja sāp 
galva; cukura diabēta gadījumā 
noteikt glikozes līmeni asinīs utt. 
Tāpat pēc palīdzības var vērsties 
pie ģimenes ārsta vai zvanot pa 
ģimenes ārsta konsultatīvo tālruni 
66016001, taču ārkārtas gadījumā 
jāzvana Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienestam pa tālruni 113.

Ģimenes ārste Nadežda Sergejeva 
savu praksi papildinās ar 
rehabilitācijas pakalpojumiem
4 Sākums 5. lpp.

Aktīvi un interesanti ir aizritējis drēgno 
un tumšo rudens dienu laiks Inčukalna 
novada bibliotēkā. No 1. oktobra līdz 
31. oktobrim bija vērojama siguldietes 
Lilijas Bukšas privātkolekcijas izstāde 
„Vardītes”. Tā kā interese par izstādi 
bija liela, apskates laiks tika pagarināts 
līdz 22. novembrim. Izstādi apmeklēja 
piecas Inčukalna pamatskolas klases. 
1.b klases skolēniem tā bija arī kā pirmā 
bibliotēkas apmeklējuma reize, līdz ar to 
bērniem tika sagatavota īpaša program-
ma, lai pastāstītu, kas ir bibliotēka un ko 
tad tur īsti var darīt. Katrs bērns izmēģi-
nāja, kā ir būt bibliotekāram, un, atrodot 
savu vārdu bibliotēkas katalogā, varēja 
pats sev izsniegt grāmatu, to noskenējot 
ar skeneri. 

17. oktobrī Inčukalna novada biblio-
tēkā pulcējās tie, kuriem patīk ceļot. 
Bibliotēkā noritēja tikšanās ar rakst- 
nieku, ceļotāju un Pasaules latviešu 
klaidoņu brālības prezidentu Pēte-
ri Strubergu. Viņš pabijis teju visos 
pasaules kontinentos, ceļojuma 
iespaidus aprakstījis vairāk nekā  
10 grāmatās. Tikšanās laikā pasā-
kuma apmeklētājiem bija iespēja 
virtuāli pabūt tādās tālās un eks-
otiskās zemēs kā Austrālija, Jaun-
zēlande, Tibeta, Indija, Venecuēla, 
Peru, Argentīna – skatīt košas fo-
togrāfijas, aptaustīt savām rokām 

Rudens aktivitātes Inčukalna bibliotēkā

oriģinālus suvenīrus, uzzināt daudz 
interesanta par citu tautu kultūru, 
vēsturi, tikumiem un tradīcijām. 
Tā kā oktobris ir veļu laiks, biblio-
tēkā neizpalika bez spoku stāstiem. 
Lasītveicināšanas projekta „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija” ietvaros 
Inčukalna pamatskolas 6. klases 
skolēni viesojās bibliotēkā uz kopī-
gu spoku stāstu grāmatas lasīšanu. 

Liels paldies Inčukalna pamatsko-
las skolotājam par sadarbību!
Gaidot decembri, Inčukalna novada 
bibliotēka saviem lasītājiem piedā-
vās dažādas radošās darbnīcas, kā 
arī no 2. decembra bibliotēkā būs 
skatāma Ligitas Valaines „eņģeļu” 
privātkolekcija. 

Jeļena Ozoliņa n

Dzimtene
Vai Tu zini, kas ir Latvija?
Tā ir zeme, mana dzimtene.
Vai tu zini, kas ir dzimtene?
Tā ir zeme, kur es piedzimu.
Vai tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnis uzziedēju māmiņai,
Tā kā puķuzirnis apvijos ap tētiņu.
/J. Peters/

Novembris ir svētku mēnesis, tāpēc bib-
liotēku apciemoja Vangažu vidusskolas 
pirmsskolas izglītības mazākumtautību 
programmas (ar krievu mācībvalodu) 
audzēkņi. 14. novembrī viesojās seš-
gadīgās grupas bērni ar audzinātājām 
Tatjanu Meikšāni un Svetlanu Minajevu, 
bet 15. novembrī – piecgadīgās grupas 
bērni ar audzinātājām Nadeždu Karpovu 
un Zemfiru Petrago, apmeklējot tematis-
ko pasākumu „Svētki novembrī”.

Bibliotēkas vadītāja Vineta Bordāne 
bērnus iepazīstināja ar Mārtiņdie-
nas tradīcijām, pastāstīja, kas tā 
par dienu un kādēļ svinama. Nola-
sīja burvīgo pasaku „Pasaka par 
puiku ar lāča ausīm”, kas bērniem 
lika vairāk izprast Lāčplēša dienas 

Vangažu bibliotēkā bērni iepazīst svētkus novembrī

būtību un tēla simboliku. Kopīgi se-
cināja, ka Latvijas kontūra līdzinās 
putnam lidojumā un ģerbonī ir divas 
mītiskas būtnes, kas aizsargā Latvi-
ju un iedzīvotājus. Globusā bērni iz-
pētīja, cik Latvija tomēr ir maza, bet 
mums visiem tik nozīmīga. Kopīgi 
secinājām, ka šogad Latvijas dzim-
šanas dienā 18. novembrī Latvijai 
paliek 101 gads, mazliet ielūkojā-
mies pagājušā gada salūtā.
Noslēgumā tika izspēlēta spēle 

„Kas man patīk Latvijā”. Bērnu at-
bildes bija dažādas un ļoti radošas. 
Viņi par aktīvo dalību saņēma gar-
das konfektes, patriotu piespraudīti 
un sevis izvēlēto masku. Arī bērni 
bija padomājuši un sagatavojuši 
dāvanas bibliotēkai šajos svētkos. 
Paldies Vangažu vidusskolas skolo-
tājiem par sadarbību!

Gunda Keiša, n
Vangažu bibliotēkas bibliotekāre

Izskanējis labdarības koncerts par godu Latvijas svētkiem
Novembris ir nozīmīgs mēnesis Latvijai un tās tautie-
šiem. Šogad 11. novembrī, Lāčplēša dienā, ir pagājuši tieši  
100 gadi kopš uzvaras pār Bermonta karaspēku.

Šajā īpašajā dienā dienas centra muzikālie seniori 
devās uz PASAM „Gauja”, lai sniegtu svinīgu svētku 

koncertu. Uzrunu klausītājiem teica arī bijusī pensio-
nāru padomes priekšsēdētāja Ņina Bērziņa, uzsve-
rot, cik nozīmīga mūsu tautai ir brīvība un suvereni-
tāte, kā arī sveica visus svētkos, novēlot veselību un 
dzīvesprieku.

Dienas centrs „Gauja”

Pilno interviju lasiet mājaslapā www.incukalns.lv sadaļā Veselības aprūpe

Par godu Latvijas svētkiem Vangažu 
vidusskolā no 6. līdz 15. novembrim 
noritēja Patriotu nedēļa. Vangažu vidus-
skolas skolēni, gatavojoties svētkiem, 
dziļāk izpētīja savas valsts vēsturi. No 
6. līdz 14. novembrim klases audzinā-
šanas un vēstures stundās tika vadītas 
mūsdienu vēstures stundas „Lāčplēša 
dienai – 100!” un „Latvijas neatkarības 
101. gadadiena!”, izmantojot vēstures 
avotus, filmas un Latvijas patriotisko 
mūziku. 

Sadarbībā ar Inčukalna novada domi 
tika organizēti trīs saturīgi, intere-
santi un patriotiski pasākumi. 6. no-
vembrī 8.–9. klasēm tika rīkota mācību 
ekskursija uz ādažu poligonu, lai uzzi-
nātu vairāk par militāro karjeru un  Na-
cionālajiem bruņotajiem spēkiem Lat-
vijā. Skolēniem bija iespēja tikties ar 
karavīriem, kā arī aplūkot militāro teh-
niku un ekipējumu. Varēja pārbaudīt 
savu fizisko sagatavotību dažādās 
sportiskās aktivitātēs mežā, erudīciju, 
saliedētību un angļu valodas prasmes, 
uzzināt par pirmās palīdzības sniegša-
nu, un karavīri dažas situācijas parādī-
ja praktiski, tāpat bija iespēja komuni-
cēt ar ārvalstu karavīriem svešvalodā.
8. novembrī Vangažu vidusskolā lielajā 
zālē notika tikšanās ar Zemessardzes 
27. bataljona pārstāvjiem, kurā tika 
akcentēta patriotiskā un aizsardzības 
tēma. Patriotu nedēļas kulminācija 
bija 11. novembrī. No plkst. 14.00 līdz 
16.30 pie Vangažu vidusskolas noti-
ka Latvijas Nacionālo bruņoto spē-
ku Sauszemes spēku Mehanizētās 
kājnieku brigādes karavīru ekipējuma, 
ieroču un militārā transporta prezen-
tācija. Pasākuma laikā bija iespēja 
aprunāties ar karavīriem, lai uzzinātu 
vairāk par viņu pienākumiem dienestā 
un karavīru ikdienu. Bet plkst. 16.30 
skolēni un skolotāji, kā arī Vangažu 
iedzīvotāji sapulcējās pie skolas, lai 
aizdegtu sveces un godinātu kritu-
šo brīvības cīnītāju piemiņu. Pēc tam 
visi kopā piedalījāmies lāpu gājienā.  

12. novembrī tika organizēts pasā-
kums 5.–6. klašu skolēniem „esmu 
stiprs un veikls kā Lāčplēsis”. Skolēni 
varēja parādīt savu spēku un veiklību, 
piedaloties tautas bumbas sacensī-
bās.
Ļoti interesanta un iedvesmojoša die-
na bija 14. novembris, kad skolēni un 
skolotāji devās uz Nacionālo teātri, 
lai iesēstos „laika mašīnā” un pieda-
lītos 1918. gada Latvijas neatkarības 
proklamēšanā. Mēs apmeklējām izrādi 
„Tikšanās vieta – Rīgas pilsētas II teāt-
ris”. Skolēniem bija iespēja atgriezties 
101 gada senā pagātnē Rīgas pilsētas 
II teātrī, kur kopā sanāca drosmīgi val-
stiski domājoši politiķi, kas pieņēma 
vēsturisko Latvijas Republikas prok-
lamāciju. Pēc Kārļa Ulmaņa vārdiem 
sēdē skanēja himna „Dievs, svētī Lat-
viju!”. Bija ļoti simboliski un patriotiski, 
ka kopā ar sēdes dalībniekiem kājās 
cēlās arī visi izrādes skatītāji un dzie-
dāja valsts himnu. Tā īstenojās vēstu-
res un mūslaiku emocionālā saskar-
sme. Skolēniem ļoti patika izrāde, jo 
bija interesanti un oriģināli apspēlēts 
Latvijas valsts dibināšanas vēsturis-
kais konteksts. Paralēli notikumiem 
uz skatuves mēs dzirdējām komentā-
rus austiņās, kas palīdzēja skolēniem 
labāk saprast Latvijas vēsturi un po-
litiku. Paldies Nacionālā teātra aktie-
rim par iespēju ienirt divās paralēlās 
pasaulēs – tagadnē un pagātnē –, 
kopā ar runātāju padomāt par dzīves 
vērtībām un uzzināt dažus jaunus vēs-
turiskus faktus.
15. novembrī Vangažu vidusskolā no-
tika Latvijas proklamēšanas 101. ga-
dadienai veltīti svētku koncerti, kuros 
piedalījās skolas interešu izglītības 
pulciņi, kā arī pirmsskolēni, skolēni, 
vecāki un skolotāji.
Paldies skolotājiem un skolēniem, kuri 
ar gaišām domām un interesantām 
aktivitātēm bagātināja valsts svētkus! 

Valentīna Čerņeja, n
vēstures skolotāja

Vangažu vidusskolā aizvadīta 
Patriotu nedēļa
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1. Izdarīt Inčukalna novada pašvaldī-
bas 2018. gada 21. februāra saisto-
šajos noteikumos Nr. 2/2018 „Sociā-
lie pakalpojumi Inčukalna novadā” 
šādu grozījumu: svītrot saistošo 
noteikumu 9.2. apakšpunktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
informatīvajā izdevumā „Novada 
Vēstis”.

Aivars Nalivaiko, n
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 7/2019
„Grozījums Inčukalna novada paš- 
valdības 2018. gada 21. februāra 

saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 
„Sociālie pakalpojumi Inčukalna 

novadā””
PASKAIDrOJUMA rAKStS

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums
Sociālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma 3. panta otrā daļa nosa-
ka, ka sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības saņemšanas kārtību nosa-
ka Ministru kabinets un pašvaldību 
domes. Likuma 3. panta  trešā daļa 
nosaka, ka kārtību, kādā saņemami 
pašvaldību sniegtie sociālie pakalpo-
jumi, nosaka pašvaldību saistošajos 
noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts
Grozījumi izstrādāti ar mērķi vienādot 
saistošos noteikumus, svītrojot sais-
tošo noteikumu 9.2. punktu, ievērojot 
to, ka saistošo noteikumu 9.1. punkts 
dublējas ar 9.2. punktu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Pašvaldības budžetu ietekmē, jo 
sociālie pakalpojumi tiek maksāti no 
pašvaldības budžeta.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš- 
valdības teritorijā

4.1. Projekts neietekmēs uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības terito- 
rijā.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

5.1. Inčukalna novada domes So-
ciālais dienests ir institūcija, kurā 
privātpersona var griezties saistošo 
noteikumu piemērošanā.
5.2. Administratīvās procedūras:

5.2.1. privātpersona iesniedz ie-
sniegumu ar lūgumu sniegt sociālo 
pakalpojumu Sociālajā dienestā;
5.2.2. Sociālais dienests pieņem 
lēmumu par sociālā pakalpojuma 
sniegšanu vai par atteikumu to 
sniegt;
5.2.3. Sociālā dienesta lēmumu var 
pārsūdzēt Inčukalna novada domē;
5.2.4. Inčukalna novada domes lē-
mumu var pārsūdzēt administratī-
vajā tiesā.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām sais-
tošo noteikumu projekta izstrādes 
procesā netika veiktas.

Aivars Nalivaiko, n
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

LATVIJAS RePUBLIKA 
INČUKALNA NOVADA DOMe

Reģ. Nr. 90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukal-
na novads, LV-2141

Tālr. 67977310, fakss 65507887, mob. t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv 

SAIStOŠIE NOtEIKUMI
Inčukalnā

2019. gada 16. oktobrī                                Nr. 7/2019
(protokols Nr. 17, 1. §)

Grozījums Inčukalna novada pašvaldības 2018. gada 
21. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2/2018 

„Sociālie pakalpojumi Inčukalna novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
3. panta otro un trešo daļu,

Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumu Nr. 275  „Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu

samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 
tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu 

15. novembris ir nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) un zemes nomas pēdējais 
maksāšanas termiņš 2019. gadam. Lū-
dzu, veiciet nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumus laikus, lai lieki nebūtu jā-
maksā kavējuma naudas. Paldies visiem 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātā-
jiem, kuri savus maksājumus ir veikuši 
savlaicīgi.

Neaizmirstiet pārliecināties par NĪN 
pilnīgu nomaksu, lai tie īpašnieki, 
kuri ir deklarējuši dzīvesvietu savā 
īpašumā uz 2020. gada 1. janvā-
ri, varētu saņemt 50% atlaidi par 
vienīgo mājokli. Ja īpašniekam būs 
NĪN parāds Inčukalna novadā, tad šī 
atlaide netiks piemērota, neskato-
ties uz to, kāda būs parāda summa. 
Informācija par NĪN nomaksu ir pie-

ejama elektroniski portālos www.
epakalpojumi.lv un www.latvija.lv, 
kā arī pie nodokļu administratores, 
tālr. 67977108 (pirmdienās un ce-
turtdienās), 67995840 (citās darba 
dienās), Inčukalna novada kasē, 
tālr. 67977415, un Vangažu pilsētas 
kasē, tālr. 62205840.

2020. gadā netiek plānotas izmai-
ņas NĪN aprēķinā. Ēkām NĪN būs 
tāds pats kā 2019. gadā. Ja uz  
2020. gada 1. janvāri dzīvojamajā 
mājā vai dzīvoklī nebūs deklarēta 
neviena persona, tad NĪN likme būs 
1,5% no mājas vai dzīvokļa kadas-
trālās vērtības. Šī likme saglabāsies 
visu 2020. gadu. Ja īpašumā tiks 
deklarēta persona pēc 2020. gada 1. 
janvāra, tad netiks veikts pārrēķins 

ar nākamo mēnesi pēc samazināta-
jām likmēm, bet, ja persona izdekla-
rēsies no sava īpašuma, tad zaudēs 
Inčukalna novada domes piešķirtos 
atvieglojumus ar nākamo mēnesi. 
Lūdzu, izvērtējiet, kur jums ir izdevī-
gāk deklarēt dzīvesvietu un izdariet 
to līdz 2019. gada 31. decembrim.
Arī zemei NĪN būs tāds pats kā 
2019. gadā: uz 2020. gada 1. janvā-
ri Inčukalna novadā deklarētajām 
personām un reģistrētajiem uzņē-
mumiem likme būs 1% no zemes ka-
dastrālās vērtības, pārējiem – 1,5% 
no zemes kadastrālās vērtības liku-
mā noteiktajā kārtībā.

Ina Zvirbule, n
Inčukalna novada domes 

nodokļu administratore

Inčukalna novada nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju ievērībai!

15. novembris ir pēdējais zemes nomas 
maksāšanas termiņš 2019. gadā. Lū-
dzu, nomaksājiet zemes nomas maksu 
laikus, lai lieki nebūtu jāmaksā kavēju-
ma naudas, un neatstājiet parādus uz 
nākamo gadu. Informācija par zemes 
nomas parādiem fiziskām personām 
ir pieejama pie nodokļu administra-
tores, tālr. 67977108 (pirmdienās un 
ceturtdienās), 67995840 (citās darba 
dienās), kā arī Inčukalna novada kasē, 
tālr. 67977415, un Vangažu pilsētas 
kasē, tālr. 62205840.

2019. gadā ir pieņemti un apstiprināti 
jauni Inčukalna novada domes sais-
tošie noteikumi Nr. 3/2019 „Par neap-

būvētu zemes gabalu nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību Inčukalna no-
vadā”, kas stājas spēkā ar 2020. gada 
1. janvāri. Ar saistošajiem noteiku-
miem var iepazīties Inčukalna novada 
tīmekļvietnē www.incukalns.lv. 
No 2020. gada:
1. mazdārziņu nomas maksa būs 5% 

no kadastrālās vērtības gadā, bet 
ne mazāka par 8,00 eiro + PVN li-
kumā noteiktajā kārtībā;

2. zemes gabalam, kas tiek iznomāts 
mazdārziņam, bet zemes lietoša-
nas mērķis ir noteikts individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, nomas 
maksa būs 2% apmērā no kadas-
trālās vērtības gadā, bet ne ma-

zāka par 8,00 eiro + PVN likumā 
noteiktajā kārtībā;

3. zemes gabalam, kas tiek iznomāts 
personīgo palīgsaimniecību vaja-
dzībām, nomas maksa būs 1,5% 
apmērā no kadastrālās vērtības 
gadā, bet ne mazāka par 8,00 eiro +  
PVN likumā noteiktajā kārtībā;

4. zemes gabalam, kas ir starpgabals 
vai neapbūvēts zemes gabals, no-
mas maksa būs 2% apmērā no 
kadastrālās vērtības gadā, bet ne 
mazāka par 28,00 eiro + PVN liku-
mā noteiktajā kārtībā.

Ina Zvirbule, n
Inčukalna novada domes 

nodokļu administratore

Inčukalna novada nomnieku ievērībai!

Lai kopīgiem spēkiem meklētu la-
bākos risinājumus remigrantiem 
pirmo soļu speršanai, pašvaldības, 
remigranti un eksperti domnīcā „10 
padomi, kā palīdzēt remigrantiem 
iedzīvoties Latvijā” diskutēja par 
izglītības, nodarbinātības un sociālo 
pabalstu problēmām.

Paneļdiskusija „Izglītība”
Remigrante Sarmīte atgriezusies 
Latvijā tikai nedēļu ar diviem dvī-
ņiem pēc 17 gadu ilgas dzīves Īri-
jā. Pirmais lielākais izaicinājums 
ir atrast skolu Pierīgā, kur mācību 
iestādes ir ļoti noslogotas. Ine-
se Kārkliņa, Vaivaru pamatskolas 
direktore, dalās ar interesantiem 
faktiem, kā mainās skolas dzīve, 
kad tajā ienāk remigrantu bērni. 
Šobrīd skolā mācās seši bērni – arī 
remigrantu bērni no valstīm ārpus 
eiropas, piemēram, no arābu val-
stīm. Direktore atzīst, ka viss ir at-
karīgs no skolas kolektīva – viņi ir 
strādājuši un paši mācījušies, lai ar 
empātiju nodrošinātu šiem bērniem 
labākos apstākļus.

Paneļdiskusija 
„Darbs un uzņēmējdarbība”
Karīna Rozena, „Tele2” izveidotās 
platformas „Latvija strādā” koordi-
natore, atzīst, ka gandrīz divu gadu 
laikā, kopš platforma strādā, tajā 
darbiniekus meklē jau 133 Latvijas 
uzņēmumi. TKad platforma sāka dar-
boties, Rīgā un tās tuvumā bezdarba 
rādītāji nokritās rekordzemi. Uzņēmēji 
apvienojās, jo saskatīja risinājumu –  
caur platformu panākt, ka iedzīvotāji 
atgriežas Latvijā, un vienlaikus tādā 
veidā atrast darbiniekus.
Līga Rušiņa ir divus mēnešus at-
griezusies no Lielbritānijas un jau 
atklājusi savu veikaliņu Hipokrāta 
ielā Rīgā. Viņas stāsts ir neparasts –  
pirms daudziem gadiem viņa nolēma 
kļūt par mazo uzņēmēju, kas ada un 
tirgo latviskas šalles. Tas bija laiks, 
kad vēl latvisko lietu Latvijā nebija 
daudz. Viņas šalli neviens trīs mē-
nešu laikā nenopirka. Tad viņa devās 
uz Lielbritāniju, kur jau dažu nedēļu 
laikā kopā ar citiem amatniekiem 
atvēra savu pārdotavu. Tas ļāva no-
drošināt viņai iespēju palikt tur, bet 
viņa atzīst, ka tas nemaz nav viegli 

izmaksu ziņā dzīvot Lielbritānijā. Tā-
pēc nesen nolemts braukt prom – uz 
Latviju pārcelties viņu pamudināja 
bērni, kas no visām valstīm vēlējās 
dzīvot tieši Latvijā.
Mārtiņš Pozņaks, Inčukalna novada 
domes pārstāvis, atzīst, ka domei 
tas ir izaicinājums – remigrantu pie-
ņemšana novadā. Vienlaikus viņš 
atzīst, ka viņiem ir svarīgi, lai at-
griežas. Pašvaldībai ir instrumenti –  
vide, Rīgas tuvums, bet ierobežojumi 
ir skolas un pirmsskolas iestādes, jo 
brīvu vietu nav.
Līga Baufale, Nodarbinātības valsts 
aģentūras eS fondu projektu depar-
tamenta projekta vadītāja, eUReS 
koordinatore, atzīst, ka mūsu iedzī-
votājiem svarīgi zināt savas tiesības 
un iespējas. Piemēram, uz Latviju 
var pārcelt bezdarbnieku pabalstu, 
bet jābūt pareizai atzīmei attiecīgās 
valsts nodarbinātības dienestos, 
piemēram, vēlos pārcelties uz Lat-
viju, lai meklētu darbu. 

Plašāka informācija par domnīcu pie-
ejama Rīgas plānošanas reģiona tī-
mekļvietnē rpr.gov.lv sadaļā „Aktuāli”. 

Reģiona domnīcā spraigi diskutē par remigrācijas 
jautājumiem 

LīDZjūtībA

No Tevis tiks daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
/K. Apškrūma/

Inčukalna novada domes un Vangažu pilsētas pārvaldes kolektīvs 
izsaka visdziļāko līdzjūtību 

Edītei Ansfeldei,
tēvu mūžībā pavadot.
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PASāKUMI

Inčukalna tautas nama 
pasākumi
22. novembrī plkst. 13.00 un 
18.30 spēlfilma „Dvēseļu putenis”. 
Ieeja 3 eiro.
2. decembrī novada egles iedeg-
sies: plkst. 16.30 Gaujas ciema-
tā pie PII „Lapsiņa”; plkst. 18.00 
Vangažu pilsētā pie kultūras nama; 
plkst. 19.30 Inčukalna ciematā pie 
tautas nama.
3. decembrī plkst. 11.00 „Rikko lel-
les” piedāvā muzikālu izrādi bērniem 
„Pasaka par sniedziņu”. Ieeja 3 eiro.
6. decembrī plkst. 18.00 animā-
cijas filma bērniem „Auniņš Šons – 
fermagedons”. Ieeja 3 eiro.
7. decembrī deju kolektīvs „Virši” 
un draugu kolektīvi – TDA „Pērle”, 
VPDK „Rits”, „Rīdzenieks”, „Mada-
ra”, „Augšup”, „Runči un kaķes”, 
SDK „Sendancis”, „LG virši” – ielūdz 
uz vilku mēneša sadancošanās kon-
certu. Ieeja 2 eiro.
14. decembrī plkst. 13.00 Zie-
massvētku labdarības koncerts 
„Tikai mazu brīdi pirms... Lielās 
Ziemassvētku gaismas”. Atver savu 
sirdi un vienkārši pasniedz drau-
dzīgu roku savam vistuvākajam, 
savam kaimiņam un kopā atnāciet 
uz Inčukalna Tautas namu! Pieda-
lās: Kristīne Zilicka, Līva Indriče-

va, Andžejs Rancevičs, Armands 
Pētersons, Arvīds Brensons, Maija 
Bajaruniene, Karīna Paula Zilicka, 
Anete Keita Zilicka, Lauris Lielbār-
dis, jauktais koris „Mežābele” (vad. 
Vitalis Kikusts), senioru koris „At-
blāzma” (vad. Ņina Kiršteina).
15. decembrī pie tautas nama 
Ziemassvētku labumu tirdziņš, kā 
arī rotaļas, dziesmas kopā ar Aigu 
Auziņu un radošās darbnīcas. Sa-
nākam, pērkam, pārdodam un prie-
cājamies! 
19. decembrī plkst. 19.00 mūsdie-
nu deju studija „Born to Dance” ie-
lūdz uz deju koncertu „Ziemassvēt-
ku nakts”.
26. decembrī plkst. 11.00 un 
13.00 Ziemassvētku eglītes bēr-
niem līdz 6 gadu vecumam, kuri 
deklarēti Inčukalna novadā un 
saņēmuši ielūgumus. Priecēs ap-
vienības „Teātris un es” izrāde 
„Kurš ir Ziemassvētku vecītis?!”, 
būs rotaļas un dāvanas. Uz pasā-
kumu plkst. 11.00 varēsiet nokļūt 
ar autobusu plkst. 10.15 maršrutā: 
Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Sēnī-
te–Inčukalns. Plkst. 18.00 roman-
tiska latviešu komēdija „Jaungada 
taksometrs 2”. Ieeja 3 eiro.
31. decembrī Jaungada balle/
karnevāls.

Ar darbu tev ir pilnas rokas,
Ar labiem vārdiem – pilna sirds.

Ik zars no tava dzīves koka
Tik brīnumjaukos ziedos mirdz.

/M. Jansone/

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic 
novembrī dzimušos Inčukalna novada iedzīvotājus, 
visus jubilārus un īpaši tos novadniekus, 
kuriem apritējuši 75, 80, 85, 90 un vairāk gadu!

Īpaši sveicam mūsu pašvaldības kolēģus 
Oskaru Kalniņu un Juri Jakubovski nozīmīgajās dzīves jubilejās!

inčukalna tautas namā

sestdien, 14. decembrī plkst. 13.00

tikai mazu brīdi 
PIRMS...

Lielās 
Ziemassvētku 

Gaismas
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Vangažu Kultūras nama 
pasākumi
22. novembrī plkst. 19.00 spēlfilma 
„Dvēseļu putenis”. Ieeja 3 eiro.
2. decembrī plkst. 18.00 egles iedeg-
šana. Ziemassvētku koncertuzvedums 
bērniem „Rūķu ciems” (pie kultūras 
nama).
7. decembrī plkst. 14.00 vokālā 
ansambļa „Krievu kadriļa” 20 gadu 
jubilejas koncerts „Mēs gadus neskai-
tām!”. Koncertā piedalīsies arī viesu 
kolektīvi no Igaunijas, Salaspils, Aiz-
kraukles un Rīgas.
13. decembrī plkst. 18.00 Ziemas- 
svētku koncertuzvedums „Brīnumu cim-
diņš”. Piedalās bērnu vokālie ansambļi 
„Pumpuriņi” un „Karuselis”, bērnu tau-
tas deju kolektīvs „Pīlādzī tis” un teātra 
studija „Pigoriņi”.
18. decembrī plkst. 19.00 visi iedzī-
votāji mīļi gaidīti uz Ziemassvētku ie-
skaņas koncertu, kuru tieši jums sarū-
pējis zvanu ansamblis „Primus”. Ieeja 
brīva.
21. decembrī plkst. 12.00 un 14.00 
pašvaldības Ziemassvētku eglītes bēr-
niem. Ieeja ar ielūgumiem. Plkst. 17.00 
komēdija „Jaungada taksometrs 2”. Ie-
eja 3 eiro.
23. decembrī baptistu draudzes Zie-
massvētku sarīkojums.
31. decembrī Jaungada balle.


