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Ārā līst un ir auksts? Tas nekas – talcinieki ir priecīgi, ka darīs labu darbu, tāpēc
skumt nav pamata. Jāsagaida tik pārējie, un darbs var sākties.

Talkas koordinatore Margita Līce

Senioru koris „Atblāzma”

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”

Jana Bunkus

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies
bija kā laba ceļamaize visiem novada
senioriem 2013.gadam, kad ikviens
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt –
veselību.
Apsveikuma vārdus teica arī Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena
un Inčukalna novada domes deputāts
Staņislavs Ungurs.
Elegantais sieviešu klubiņš „Rudzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko)
kopā ar solistu Rihardu Keišu ielīksmoja kopā sanākušos uz kopīgu
dziedāšanu.
Savukārt uz deju soli aicināja šajā
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas
Tādā noskaņā sestdien izskanēja Gofmanes laba vēlējumi novada seInčukalna novada senioru Gada bal- nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus dienests sanākušajiem dāvāja gardu
gadus.
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB”
direktoram Uldim Mierkalnam par dāGada balli Inčukalna Tautas namā ar vanu visiem pasākuma dalībniekiem!
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlēNeapšaubāmi, savs vārds sakāms
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās bija arī abām mūsu senioru apvienīegles, kas rotāta ar Inčukalna novada bu – Inčukalna pensionāru padomes
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības un Vangažu pensionāru biedrības –
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Teteslimiem bērniem, atklāja senioru koris rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). darbību visiem aktīvistiem, domei un
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un „labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā
Visas fotogrāfijas
no talkas
apskatāmas
lapā
www.incukalns.lv.
man”
labi papildināja
Inčukalna
nova-mājas
gadā
bija
klāt un atsaucās uz ikvienu

Foto: Vita Oša

Lielākā talcinieku kompānija, kas Gaujas ciemā tīrīja gravu, izvietoja tur soliņus un uzstādīja putnu būrīšus.

Paldies visiem, kas, neskatoties uz nepatīkamajiem laika apstākļiem,
devās laukā no mājām, lai sakoptu mūsu novadu!
Jaunizveidotais
senioru
deju kolektīvs
Tika pieteikta
21 talkas
vieta, un tajās visās arī notika aktīva darbošanās. Tika vākti ne tikai atkritumi, bet arī uzlikta jauna sēta pie lūgšanu
nama Inčukalnā, Atmodas ielā 3, iztīrīta un sakārtota daļa gravas Gaujas ciemā aiz PA „Sociālās aprūpes māja „Gauja””, tur izvietojot 4 soliņus
un 14 putnu būrīšus. Vangažu pilsētā tika iestādīti 25 kociņi un sakārtota
puķu dobe šosejas malā.
Lielie darbi tika veikti, pateicoties novadā strādājošajiem uzņēmējiem,
kuri atbalsta novada labiekārtošanu, un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri apņēmīgi realizē savas idejas. PALDIES!
Teksts un foto: Margita Līce

Jaunā gada sākums ir laiks,
kad gribas cerēt – slikto lietu
paliks aizvien mazāk, labo – pulka vairāk. Gan vienā, gan otrā
variantā mēs paši esam noteicēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc
šajā gadā visiem Inčukalna novada iedzīvotājiem vēlu būt labā
ierosinātājiem.
Labas pārmaiņas notikušas
arī ar laikrakstu „Novada Vēstis”. No šī gada tas iznāk citā
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju,
Kociņu stādīšana Vangažos deva īpašu gandarījumu,
zinot, kakatiejūsu
kuplos
un zels
tas nozīmē,
rokās
jauvēl
ilgus gadus.
nonācis laikraksts jaunajā formātā un izskatā. Mūsu modernajā laikmetā arī pašvaldības
izdevumam jāiet līdzi laikam,
tam jākļūst modernākam gan
formāta, gan noformējuma ziņā.
Un tas ir noticis!
Turklāt – palielinājies eksemplāru skaits un arī informācijas
apjoms, jo kā ielikums mūsu
laikrakstā tagad ir laikraksta
„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod
iespēju ne tikai uzzināt jaunumus mūsu novadā, bet arī kaimiņos.
Izbaudiet šīs pārmaiņas, un
ceru uz sadarbību šajā gadā!
Visi talcinieki bija smaidīgi un apņēmības pilni
darbus, neskatoJapaveikt
jums ieplānotos
ir kas sakāms,
allaž
ties uz aukstumu un lietu.
varat sazināties ar redakciju
pa tālruni 29170955, rakstot
uz Inčukalna novada domi vai
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši
veidot pilnvērtīgāku saturu. Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar
laikrakstu!
Laikraksta elektronisko formātu jūs varat atrast arī mūsu pašvaldības mājas lapas www.incukalns.lv sadaļā „laikraksts”.
Esiet aktīvi un līdzdarbojieties
tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā paarī dažādos sociālajos medijos,
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas
kuros ir pārstāvēts Inčukalna noneatmet cerību, ka kādu dienu kolekvads: portālā draugiem.lv (domutīvam pievienosies arī vīri.
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži),
Lietuspārsteigums
nav
Īpašs
senioriem bija
portālā www.facebook.com (sap a tLapčenoka
ī k a m s , vairāk nekā stundu
Viktora
daļā: Inčukalna novads), portālā
bet tas nav
garais koncerts, kurā mākslinieks izTwitter (konts: @incukalnanošķērslis lapildīja
sen
zināmas un tautā iemīļotas
vads).
biem
darbiem.
dziesmas. Skaistās melodijas iedrošiUz sadarbību, un radošu gadu
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pamums visiem! Lai veicas ikviesākuma saviesīgā daļa varēja sākties.
nam!
Inčukalna novada senioriem novēlam saglabāt Gada
ballē dzirkstošo
Inčukalna novada domes

pozitīvismu
un smaidus, kas palīdzēs
sabiedrisko attiecību speciāliste
Ap
lūgšanu namu
pārvarēt ikvienu
Jana Bunkus
Atmodas
ielā, In-pelēko dienu un vaičukalnā,
rot labās tika
– ar nolaimi un veselību piepilmainīta
sēta.
dītās – dienas!





Eglīte
smaržo
un
mirdz,
Par
Lielo
Talku
actiņās prieks, satraukta sirds

Jauns gads –
jaunas iespējas
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Domes svarīgākie lēmumi aprīlī
•

•

•

•
•
•

•

Apstiprināt pašvaldības SIA „Vangažu
Ambulance”, pašvaldības SIA „Vangažu Avots” un pašvaldības SIA „Vangažu Avots” 2012.gada pārskatus.
Apstiprināt 19.aprīļa nekustamā īpašuma – Inčukalna novada Vangažos,
Gaujas ielā 18, telpas Nr.19 un Nr.20
ar kopējo platību 30,1 m2 un koplietošanas telpas 18,96 m2 – nomas tiesību
izsoles rezultātus, piešķirt nekustamā
īpašuma nomas tiesības SIA „Sorbas.
Izskatot SIA „Rāmkalni” iesniegumu
ar piedāvājumu pievienoties Gaujas
nacionālā parka klasterim, tādā veidā
veicinot tūrisma attīstību novadā un
Inčukalna novada atpazīstamību, secināts, ka šāda virzība ir atbilstoša Inčukalna novada attīstības programmai
2012.–2019.gadam, un nolemts piedalīties projektā „Gaujas nacionālā parka
klastera attīstība”, lai veicinātu tūrisma attīstību Gaujas nacionālajā parkā.
Piešķirt papildu finanšu līdzekļus Inčukalna novada bibliotēkas grīdas remontam 1845,25 Ls apmērā.
Piešķirt papildu finanšu līdzekļus Vangažu vidusskolas pirmsskolas telpu
remontam (98,00 m2 ) 5500 Ls apmērā.
Pilnvarot Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļu veikt
transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanas kontroli.
Piešķirt finanšu līdzekļus 5330 Ls apmērā Tautas nama skatuves priekška-

ra mehānisma atjaunošanai un uzlabošanai.
•
Izskatot Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta Rīgas Reģionālā centra iesniegumu par to, ka trīs
nomātās telpas izsaukumu izpildes
punkta vajadzībām ar kopējo platību
24,2 m2 Gaujas ielā 18, Vangažos, ir
neatbilstošā stāvoklī NMP pakalpojumu sniegšanai, nolemts veikt telpu
rekonstrukciju un piedalīties ar līdzfinansējumu 4534,75 Ls apmērā.
•
Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.8/2013 „Grozījumi Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos
Nr.1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””.
•
Apstiprināt nolikumu „Grozījumi Inčukalna novada nolikumā „Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisijas
nolikums””.
•
Apstiprināt Inčukalna novada domes
2012.gada finanšu pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu pieņemt zināšanai.
•
Iepazīstināt sabiedrību ar Inčukalna
novada teritorijas plānojuma 2013.–
2024.gadam galīgo redakciju. Noteikt
sabiedrības iepazīstināšanas termiņu
ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju no 2013.gada 22.aprīļa līdz 13.maijam (3 nedēļas).
•
U.c.
Visi domes lēmumi apskatāmi mājas lapā
www.incukalns.lv.

Nekustamā īpašuma
nomniekiem

Zemes nomas rēķini par mazdārziņu zemi tiks aprēķināti pēc Inčukalna novada domes saistošo noteikumu par zemes nomu apstiprināšanas. Nomaksas termiņš noteikts 15.11.2013.
Zemes nomas rēķini apbūvētām zemēm par pirmo pusgadu tiks izsūtīti maija mēnesī. Nomaksas termiņš pirmajam pusgadam – 01.07.2013. Nomaksas termiņš otrajam pusgadam –
15.11.2013.
Inčukalna novada nodokļu inspektore Ina Zvirbule

Nekustamā īpašuma
īpašniekiem un lietotājiem

Важнейшие решения думы в апреле
• Утвердить отчеты ООО самоуправления
«Vangažu Ambulance», ООО самоуправления
«Vangažu Avots» и ООО самоуправления
«Vangažu Avots» за 2012 год.
• Утвердить результаты проведенного
19 апреля аукциона на право аренды
недвижимого имущества по адресу
Инчукалнский край, Вангажи, улица
Гауяс 18, помещения № 19 и № 20 общей
площадью 30,1 м2 и помещения общего
пользования 18,96 м2, предоставить
право аренды недвижимого имущества
ООО «Sorbas».
• Рассмотрено заявление ООО «Rāmkalni»
с предложением присоединиться к кластеру Национального парка «Гауя» для
содействия таким образом развитию
туризма в крае и узнаваемости Инчукалнского края. Такое направление
соответствует Программе развития Инчукалнского края на 2012–2019 году,
поэтому решено принять участие а проекте «Развитие кластера Национального
парка «Гауя»» для содействия развитию
туризму в Национальном парке «Гауя».
• Предоставить дополнительные финансовые средства на ремонт пола библиотеки Инчукалнского края в размере
1845,25 Ls.
• Предоставить дополнительные финансовые средства на ремонт помещений
дошкольного учреждения Вангажской
средней школы (98,00 м2) в размере
5500 Ls.
• Уполномочить отдел Инчукалнского
края Региональной полиции самоуправления осуществлять контроль соблюдения правил остановки или стоянки транспортных средств.

•

Предоставить финансовые средства в
размере 5330 Ls на восстановление и
улучшение механизма занавеса сцены
Народного дома.
• Рассмотрев заявление Рижского регионального центра Службы неотложной
медицинской помощи о том, что три
арендованных помещения общей площадью 24,2 м2 по адресу улица Гауяс 18,
Вангажи, для нужд пункта выполнения
вызовов находятся в состоянии, не соответствующем предоставлению услуг неотложной медицинской помощи, решено
осуществить реконструкцию помещений
и принять участие с софинансированием
в размере 4534,75 Ls.
• Утвердить
обязательные
правила
№ 8/2013 «Изменения в обязательных
правилах думы Инчукалнского края
№1/2009 «Положение о самоуправлении
Инчукалнского края»».
• Утвердить положение «Изменения в
положении Инчукалнского края «Положение о Комиссии по вырубке деревьев
думы Инчукалнского края»».
• Утвердить финансовый отчет думы Инчукалнского края за 2012 год и принять к
сведению сообщение присяжного ревизора.
• Ознакомить общество с окончательной
редакцией планировки территории Инчукалнского края на 2013–2024 годы.
Установить срок ознакомления общества с окончательной редакцией планировки территории с 22 апреля до 13 мая
2013 года (3 недели).
• Прочее.
Все решения думы на домашней странице
www.incukalns.lv

Ģimene NEaudzina,
skola NEmāca, policija
konstatē pārkāpumu!

Ar lieliem soļiem tuvojas visu gaidītā vasara, līdzi aicinot skolās tik gaidīto vasaras
brīvlaiku. Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas (RPP INN) darbinieki,
Paldies visiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem, kuri godprātīgi ir veikuši rūpējoties par Inčukalna novada iedzīvotāju
NĪN maksājumus par 2013.gada pirmo ceturksni. Atgādinu, ka NĪN otrais maksājuma termiņš ir labklājību un drošību, vērš ne tikai jauniešu
15.05.2013. Lūdzu, veiciet maksājumus laicīgi, lai nebūtu jāmaksā kavējuma naudas.
uzmanību uz nepieciešamību ievērot sabiedLūgums NĪN maksātājiem, kuri veic maksājumus internetbankā, norādīt personīgā konta nu- riskās kārtības un drošības noteikumus vasamurus īpašumiem, lai grāmatvedībai būtu vieglāk identificēt jūsu NĪN maksājumu. Informācija ras brīvlaika periodā, bet arī vecāku uzmanību
par aprēķināto NĪN un nomaksas iespēja ir pieejama portālā www.epakalpojumi.lv.
par savu bērnu brīvā laika pavadīšanu.
NĪN 100% apmērā paliek tās pašvaldības budžetā, kurā atrodas īpašumā esošais nekustaAtcerēsimies un nepiemirsīsim! Jaunieti
mais īpašums. Godprātīgi maksājot NĪN, jūs veicināt Inčukalna novada budžeta izpildi. Regulāri audzina ģimene. Skola viņam iemāca prasmes,
ieņēmumi Inčukalna novada budžetā nodrošina iespēju pašvaldībai nodrošināt iedzīvotājiem bet policija ir tā institūcija, kura konstatē nokvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu gan sociālo pabalstu veidā sociāli mazaizsargātajiem iedzī- tikušo pārkāpumu.
votājiem, gan novada infrastruktūras uzlabošanā.
Kas ir ģimene? Ģimene ir tā vide, kurā jauInčukalna novada nodokļu inspektore Ina Zvirbule
nietis aug, attīstās, pilnveidojas. Ģimenē viņš
tiek audzināts, kā pareizi uzvesties, izturēties
pret apkārtējiem. Ģimene ir pamats personības attīstībai, jo vide, kurā jaunietis aug,
ietekmē viņa personības veidošanos. Vecāki
māca, ko drīkst darīt un ko būtu vēlams nedarīt. Vecākiem ir jāatceras, ka, lai gan jauINČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS „NOVADA VĒSTIS”, reģ.Nr.2003
nietim ir savas iedzimtās īpašības, viņš jau no
mazotnes cenšas atdarināt sev tuvos cilvēkus.
Materiālus apkopoja Jana Bunkus, tālr. 29170955. Maketu sagatavoja SIA „Siguldas
Jaunietis lieliski prot uztvert vecāku labās un
Elpa”. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tisliktās īpašības. Tādēļ svarīgi atcerēties –
rāža 3000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas
kādi esat jūs paši, tādi būs arī jūsu bērni. Saprecizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu saglabāt bērnu labvēlību pusaudžu vecumā ir
turs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.
ļoti grūts uzdevums. Tieši no mātes un tēva ir
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atkarīgs, vai bērni būs labi vai slikti cilvēki, vai
viņi būs draugi vai ienaidnieki.
Attiecības ģimenē nebūt nav vienkāršas.
Tās ir rūpīgi kopjamas un prasa piepūli no
visiem. Ne skola, ne sabiedrība, ne policija cilvēku neietekmē tik lielā mērā kā vide,
kas ir ap viņu jau kopš dzimšanas. Tāpēc
ģimenes dibināšana un bērnu audzināšana
ir liela atbildība ne tikai pret sevi, bet arī
pret visu sabiedrību.
RPP INN informē, ka vasaras brīvlaikā klaiņošanas problēma kļūst īpaši aktuāla. Jaunieši, bieži vien neapzinādamies savas rīcības
sekas, ilgstoši uzturas pie draugiem un neuzskata, ka nepieciešams par savu uzturēšanās
vietu informēt tuviniekus.
Tāpēc vēlreiz atgādinām vecākiem – jūs
esat atbildīgi par to, ko dara un kur uzturas
jūsu nepilngadīgais bērns, ieteicams pierakstīt bērna draugu un viņu vecāku tālruņu numurus un dzīvesvietas adreses, lai gadījumā,
ja rodas problēmas ar bērnu sazināties, jūs
zinātu, kur viņu meklēt. Tāpat ar bērniem laicīgi ir jāpārrunā drošības jautājumi un jāvērš
viņu uzmanība, ka nepieciešams sazināties ar
tuviniekiem un informēt viņus par savu atrašanās vietu.
Helēna Brūna,
RPP INN

AKTUĀLI
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Saistošie noteikumi Nr.10/2010

„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem
īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Inčukalna novadā”
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.10.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2010)
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes
2010.gada 21.jūlija sēdes lēmumu,
protokols Nr.12.–36.§
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu un
43.panta pirmās daļas 5.punktu

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Inčukalna novads)
noformējamas un izvietojamas ielu
un nekustamo īpašumu nosaukumu,
vienģimeņu, divģimeņu māju, rindu māju, daudzdzīvokļu dzīvojamo
namu, dārza māju (turpmāk – ēkas)
numuru vai nosaukumu plāksnes un
dzīvokļu numuru plāksnes pie nekustamiem īpašumiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
20.10.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2010)
2. Nekustamo īpašumu nosaukumu vai
numerācijas plāksnes jāizvieto pie
visiem nekustamajiem īpašumiem
Inčukalna novadā (neatkarīgi no tā,
vai uz tā atrodas ēkas vai nē un vai
šīs ēkas ir vai nav nodotas ekspluatācijā).
3. Noteikumu mērķis ir:
3.1. veidot un uzturēt vienotu Inčukalna novada vizuālo tēlu;
3.2. izveidot un uzturēt ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu,
ēku numuru vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes
Inčukalna novadā;
3.3. nodrošināt nekustamā īpašuma
atrašanās vietas noteikšanu Inčukalna novadā.

Grozījumi ar:
		
		

5. Plāksnes izvietojamas ielu krustojumos, lai neatkarīgi no braukšanas
virziena būtu iespējams izlasīt šķērsojamās ielas nosaukumu. Plāksnes
izvietojamas ne zemāk kā 1,7 m
augstumā no zemes un ne augstāk
kā 2,5 m no zemes.
6. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas
siena vai žogs ir piemēroti ielu nosaukuma plāksnes uzstādīšanai,
plāksnes piestiprināmas, iepriekš
saskaņojot ar nekustamā īpašuma
īpašnieku, ēkas sienai vai žogam 30
cm attālumā no ēkas vai žoga stūra.
7. Vietās, kur pret ielu vērstās ēkas
siena vai žogs nav piemēroti ielu
nosaukuma plāksnes uzstādīšanai,
plāksnes piestiprināmas speciāli izgatavotiem stabiem, kas tiek izvietoti ceļu aizsargjoslā.
Stabs ir metāla caurule ar diametru 50–80 mm un garumu 3,2 m. Staba
pamatne iebetonējama 0,7 m dziļumā.
(Pieļaujams arī cits nostiprināšanas
veids, ja tas nodrošina pret nejaušu
staba izkustināšanu). Ielu nosaukuma
plāksnīte piestiprināma pie staba uz
atbilstoša izmēra metāla vai mitrumizturīga koka pamatnes. Staba krāsa ir
pelēka.
8. Ielu nosaukumu plāksnes izvietojamas visās ielās Inčukalna novada
teritorijā.
9. Ielu nosaukumu plāksnes izgatavoto,
izvieto un uztur Inčukalna novada
pašvaldība par budžeta līdzekļiem.

II Ielu nosaukumu
plāksnes

III Nekustamo īpašumu nosaukumu,
ēku numuru vai
nosaukumu plāksnes

4. Ielu nosaukumu plāksnes tiek izgatavotas, ievērojot šādus noteikumus:
4.1. plāksnes izmēri ir: platums 560 mm,
augstums 1650 mm;
4.2. plāksnes fona krāsa Inčukalna pagasta teritorijā ir sarkanbrūna (krāsas tonis Latvijas sarkanais), bet
teksts uz plāksnes rakstīts baltiem,
gaismu atstarojošiem burtiem;
4.3. plāksnes fona krāsa Vangažu pilsētas teritorijā ir pelēka, bet teksts
uz plāksnes rakstīts melniem burtiem.
41. Inčukalna pagasta dārzkopības
sabiedrībām ielu nosaukumu plāksnītes tiek izgatavotas, ievērojot
sekojošus noteikumus:
41.1. plāksnītes izmēri ir: platums 160
mm, augstums 420 mm;
41.2. plāksnītes fona krāsa ir zaļa, bet
nosaukums uz plāksnītes veidots ar
baltiem burtiem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
17.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013)

10. Nekustamo īpašumu nosaukumu,
ēku numuru vai nosaukumu plāksnes
(turpmāk – plāksne) tiek izgatavotas,
ievērojot šādus noteikumus:
10.1. Ēkas numura plāksnes izmēri ir:
platums 280 mm, augstums 360
mm;
10.2. Plāksnes fona krāsa Inčukalna
pagasta teritorijā ir sarkanbrūna
(krāsas tonis Latvijas sarkanais),
bet teksts uz plāksnes rakstīts
baltiem, gaismu atstarojošiem
burtiem;
10.3. Plāksnes fona krāsa Vangažu
pilsētas teritorijā ir pelēka, bet
teksts uz plāksnes rakstīts melniem burtiem;
10.4. Uz ēkas numura plāksnes norāda ielas nosaukumu un mājas
numuru. Uz ēkas numura plāksnes
ir pieļaujams norādīt nekustamā
īpašuma īpašnieka vārda iniciāli
un uzvārdu, juridiskās personas
nosaukumu vai aizvietot ar uzrakstu „Privātīpašums”;

20.10.2010. Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.23/2010;
20.02.2013. Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5/2013;
17.04.2013. Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013.
10.5. Nekustamā īpašuma un ēkas
nosaukuma plāksnes izmēri ir:
platums 560 mm, augstums 165
mm. Izmērs var tikt mainīts, saskaņojot ar Inčukalna novada Būvvaldi, ja nosaukums ir garš un to
nevar ietilpināt noteikto izmēru
plāksnē;
10.6. Plāksnes fona krāsa Inčukalna
pagasta teritorijā ir sarkanbrūna
(krāsas tonis Latvijas sarkanais),
bet teksts uz plāksnes rakstīts
baltiem, gaismu atstarojošiem
burtiem;
10.7. Plāksnes fona krāsa Vangažu
pilsētas teritorijā ir pelēka, bet
teksts uz plāksnes rakstīts melniem burtiem;
10.8. Uz nekustamā īpašuma un mājas nosaukuma plāksnes tiek rakstīts nekustamā īpašuma vai mājas
nosaukums.
101. Inčukalna pagasta dārzkopības sabiedrību ēku numerācijas plāksnītes
izgatavo, ievērojot sekojošus noteikumus:
101.1. ēkas numerācijas plāksnītes izmēri ir: platums 220 mm, augstums
320 mm;
101.2. plāksnītes fona krāsa ir zaļa, bet
numurs uz plāksnītes veidots ar baltiem cipariem.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
17.04.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2013)
11. Plāksne novietojama pie ēkas fasādes vai žoga ielas pusē tā, lai uzraksts uz tās būtu labi saskatāms.
Uz ēkas fasādes plāksne izvietojama ne zemāk kā 2,0 m augstumā
no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no
zemes, uz žoga ne zemāk kā 1,7 m
augstumā no zemes.
12. Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs nav
piemēroti (redzamību apgrūtina koki
vai krūmi, ēka vai žogs atrodas tālāk
par 15 m no braucamās daļas u.tml.
gadījumi) plāksnes izvietošanai,
plāksne piestiprināma šim nolūkam
piemērotam stabam, kas izvietots
nekustamā īpašuma robežās pie nobrauktuves no ielas vai no ceļa.
Stabs ir metāla caurule ar diametru 50–80 mm un garumu 3,2 m. Staba
pamatne iebetonējama 0,7 m dziļumā.
(Pieļaujams arī cits nostiprināšanas
veids, ja tas nodrošina pret nejaušu
staba izkustināšanu). Ielu nosaukuma
plāksnīte piestiprināma pie staba uz
atbilstoša izmēra metāla vai mitrumizturīga koka pamatnes. Staba krāsa ir
pelēka.
Staba novietošana jāsaskaņo ar Inčukalna novada Būvvaldi, ja plāksne
izvietojama ārpus īpašuma robežām.
13. Plāksnes un staba izgatavošanu
un izvietošanu apmaksā nekustamā
īpašuma īpašnieks.

14. Papildus ir atļauts izvietot mākslinieciski noformētas māju nosaukumu zīmes, iepriekš saskaņojot tās
ar Inčukalna novada Būvvaldi.
15. Aizliegts stiprināt plāksnes pie
žoga kustīgajām daļām – vērtnēm.
16. Par nekustamā īpašuma nosaukuma, ēkas numura vai nosaukuma
plāksnes izvietošanu atbilstoši
Noteikumiem ir atbildīgs attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs.

IV Daudzdzīvokļu
dzīvojamo namu
dzīvokļu numuru
plāksnes
17. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu
dzīvokļu numuru plāksnes izvieto:
17.1. ēkas ārpusē virs ieejas kāpņu
telpā – plāksne, uz kuras norādīti dzīvokļu numuri attiecīgajā
kāpņu telpā. Plāksnes izmēri ir:
platums 200 mm, augstums 100
mm;
17.2. uz katra dzīvokļa ārdurvīm –
individuālais dzīvokļa numurs.
18. Dzīvokļu numuru plāksnes ēkas
ārpusē fona krāsa Inčukalna pagasta teritorijā ir sarkanbrūna (krāsas
tonis Latvijas sarkanais), numuri
rakstīti ar baltiem arābu cipariem,
bet Vangažu pilsētas teritorijā pelēka, numuri rakstīti melniem arābu
cipariem.
19. Ja ēkai ir divas vai vairākas ieejas,
dzīvokļu numuru plāksnes ārpusē
tiek izvietotas pie visām ieejām
kāpņu telpās.
20. Par dzīvokļu numuru plāksnes izvietošanu ēkas ārpusē ir atbildīgs
nama apsaimniekotājs.
21. Par individuālo dzīvokļa numura
izvietošanu uz dzīvokļa ārdurvīm
atbilstoši Noteikumiem ir atbildīgs
dzīvokļa īpašnieks vai tiesiskais
valdītājs.

V Karoga turētāja
izvietošana
(Svītrots ar 20.10.2010. saistošajiem
noteikumiem Nr.23/2010)

VI Administratīvā
atbildība par noteikumu neievērošanu

25. Administratīvo protokolu par pārkāpumu sastādīt ir tiesīgi:
25.1. Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs, Inčukalna novada
domes deputāti un Inčukalna novada pašvaldības izpilddirektors;
25.2. Inčukalna novada Būvvaldes
būvinspektors un arhitekts;
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25.3. Pašvaldības policijas amatpersonas vai kam deleģētas šādas
pašvaldības funkcijas izpilde.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
20.02.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2013)
26. Par neesošu plāksni vai Noteikumu
prasībām neatbilstošas plāksnes izvietošanu un uzturēšanu nekustamā
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam
valdītājam tiek izteikts rakstisks
brīdinājums un noteikts termiņš (divi
mēneši) pārkāpuma novēršanai, atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek
piemērots naudas sods – Ls 5,00.
27. Ja nekustamā īpašuma kā adresācijas objekta nosaukums ir oficiāli
pārdēvēts vai numurs mainīts, precizētās plāksnes jānomaina divu mēnešu laikā. Šī noteikuma neievērošanas gadījumā tiek piemērots naudas
sods – Ls 5,00.
28. Par tīšu ielu un nekustamo īpašumu
nosaukumu, māju numuru vai nosaukumu plākšņu, kā arī stabu, uz kuriem tās izvietotas, bojāšanu vainīgajai personai tiek piemērots naudas
sods – Ls 20,00.
29. Administratīvo protokolu izskata un
lēmumu pieņem Inčukalna novada
domes Administratīvā komisija.
30. Administratīvais sods Noteikumu
pārkāpēju neatbrīvo no Noteikumu
pildīšanas un ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

VII Noslēguma
jautājumi
31. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās
dienu spēku zaudē:
31.1. Inčukalna pagasta padomes
15.01.2003. saistošie noteikumi
Nr.6/2003 „Noteikumi par ielu un
māju nosaukumu un māju numerācijas plāksnēm un to uzstādīšanas
kārtību Inčukalna pagastā”;
31.2. Inčukalna pagasta padomes
21.07.2004. saistošie noteikumi
Nr.16/2004 „Par ielu nosaukumu
un ēku numerācijas plāksnēm un
to uzstādīšanas kārtību dārzkopības sabiedrībām Inčukalna pagastā”;
31.3. Vangažu pilsētas domes
15.10.1997. saistošie noteikumi
Nr.16 „Par nekustamo īpašumu
numerācijas izkārtņu lietošanu
Vangažu pilsētas teritorijā”.
32. Noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to izlikšanas publiskā vietā.
33. Inčukalna novada ielu un māju nosaukumu, kā arī māju numerācijas
sistēmas sakārtošanai atbilstoši
šiem Noteikumiem tiek noteikts divus (2) gadus ilgs pārejas periods.
Pārejas periods attiecas tikai uz Noteikumiem neatbilstošām plāksnēm,
kas ir izvietotas pie nekustamajiem
īpašumiem. Pēc pārejas perioda beigām pilnvarotās amatpersonas ir
tiesīgas saukt vainīgās personas pie
administratīvās atbildības par Noteikumu neievērošanu.
34. Par minētajiem Noteikumiem Inčukalna pagasta iedzīvotāji informējami, tos publicējot vietējā laikrakstā
un Inčukalna novada mājas lapā
internetā, kā arī nodrošinot to bezmaksas pieejamību Inčukalna novada domē.
Domes priekšsēdētājs
Arvīds Blaus

4

NOVADA VĒSTIS

2013.gada MAIJS

Atvērto durvju dienas Aktualitātes
Latvijas uzņēmumos Vangažu vidusskolā

venergo”, „Lauku Avīze”, „Olimpiskais centrs” un „DEAC”. Skolēnu
viedoklis par redzēto:

Pirms devāmies iepazīt uzņēmumu „DEAC”
(projekta „E-klase” izveidotājs), bija priekšstats, ka tas saistīts tikai ar skolām. Tomēr
ekskursijas laikā mums bija iespēja apskatīt
serveri, kurā tiek uzglabāta liela daļa ne tikai
skolu, bet arī firmu un banku informācijas. Tika
parādītas telpas, kurās uzņēmumā nestrādājošie iekļūt pat nevar! Nebijām domājuši, ka
vienā telpā var būt tik daudz datoru! Tomēr,
lai tur nokļūtu, vajadzēja iziet cauri apsardzes
drošības tunelim. Ekskursija bija negaidīti interesanta.
6.a un 8.a klase
Tā kā esam sportiska klase, turklāt daži no
mums vēlas kļūt par profesionāliem sportistiem, apmeklējām Latvijas Olimpisko centru.
Izbrīnīja tas, ka centrā bija vairākas zāles, piemērotas gandrīz visiem sporta veidiem. Mēs
uzzinājām, cik noslogoti sportisti ir ikdienā.
Mēs bijām priecīgi par iespēju nofotografēties
ar pazīstamo VEF Rīga basketbola komandas
spēlētāju Taj McCullough. Tomēr mūsu vēlēša-

18.aprīlī mūsu klase apmeklēja „Latvenergo”
termoelektrostaciju „TEC 2”. Par šo valsts uzņēmumu zinājām pavisam nedaudz – tikai to, ka tajā
tiek ražota elektrība. Redzētais mūs pārsteidza,
uzņēmums bija neizsakāmi liels, plašs, drošs videi un cilvēkiem un tik nozīmīgs mūsu valstij!
Mēs redzējām četrus siltuma katlus, četrus
tvaika katlus un četras tvaika turbīnas. Tas patiesi ir varens spēks! Mēs iegājām TEC „sirdī” –
datortelpā, kurā bija neskaitāmi daudz monitoru un tehnisku ierīču. Personāls, kas apkalpoja
visas sistēmas, bija inženieri. Mēs apskatījām
arī ar laboratoriju, kurā darbojās ķīmiķi. Tas bija
iespaidīgi! Dažus no mums ieinteresēja šīs profesijas.
Tagad mēs zinām, ka AS „Latvenergo” ir divas
lielas termoelektrostacijas, kurās tiek ražota
gan elektroenerģija, gan siltumenerģija. Gada
laikā termoelektrostacijās tiek saražoti 30% no
elektroenerģijas un 70% no siltumenerģijas, ko
patērē Rīgas siltumapgādei. „TEC 2” ir lielākā
termoelektrostacija Latvijā.
Mēs, 6.b klase, iesakām ikvienam apmeklēt
šo uzņēmumu. Paldies par atbalstu ekskursijas
organizēšanā!
I.Devjatovska, 6.b klase

Projektu laiks

Martā Vangažu vidusskolā bija projektu nedēļa, kuras laikā tapa ļoti dažādi darbi. Sākumskolas
skolēni ar prieku pētīja Latvijas dabu, dzīvniekus un putnus. Pamatskolas skolēni projekta izstrādes
gaitā strādāja individuāli un grupās. 9.klases skolēni izstrādāja individuālos projektus ģeogrāfijā par
Latvijas uzņēmumiem.
Analizējot projektu nedēļu, varēja atzīmēt pozitīvas tendences: tēmu dažādība, labas prasmes
patstāvīgi strādāt un prezentēt darbu u.c.

Foto: Ināra Bula

Vangažu vidusskola jau otro gadu aktīvi nās – uzspēlēt basketbolu ar kādu no viņiem –
līdzdarbojas Eiropas Savienības projektā, īs- nepiepildījās. Tādēļ jābrauc vēlreiz!
6.a klases zēni
tenojot dažādas aktivitātes sociālās atstumtības riska mazināšanai. Skolēniem ikdienā
ir iespēja saņemt skolotāju atbalstu mācību
16.aprīlī kopā ar klasi devāmies ekskursijā. Šouzdevumu sagatavošanā pagarinātajā dienas reiz tā bija iepazīšanās ar redakciju „Lauku Avīze”,
grupā, apgūt kādu interesantu amata prasmi kura izdod tādus preses izdevumus kā „Latvijas
(filcēšanu, aušanu, darbu ar mālu, apsveikumu Avīze”, „Praktiskais Latvietis”, „Agro” un citus.
un rotājumu izgatavošanu), saņemt psihologa Atbraucot uz redakciju, mūs laipni sagaidīja ekskonsultāciju vai konsultāciju karjeras jautā- kursijas vadītājas. Ekskursijas laikā mēs daudz
jumos. Vasaras mēnešos skolēniem tiek pie- uzzinājām par redakcijas darbu un vidi. Satikām
dāvāta iespēja apmeklēt bezmaksas vasaras arī redakcijas „dārgumus” – feļetonistu Egilu Līnometni.
cīti un karikatūristu Ēriku Ošu. Mūs pārsteidza tas,
Šī projekta ietvaros skolēni jau otro gadu cik spraiga ir darbinieku ikdiena. Avīzi izdod katru
aktīvi piedalās ekskursijās, iepazīstot Latvijas dienu, bet šī redakcija paralēli izdod arī kalendārus,
uzņēmumus. Tas ir nepieciešams, lai jaunie- rokasgrāmatas, „Lata” romānus! Katra diena paiet
šiem parādītu, kā funkcionē uzņēmumi ikdienā, smagā darbā.
kādi dažādu profesiju pārstāvji ir iesaistīti darKad bijām visu apskatījuši, mūs dāsni pacienāja
ba procesā, kā arī lai uzzinātu par prakses un ar atspirdzinošiem dzērieniem. Tad konkursā varēdarba iespējām tajos.
ja saņemt vērtīgas balvas un grupās nofilmēt rekSolvita Runce lāmu avīzes rīkotajam konkursam. Prieks, ka arī
žurnālisti mūs novērtēja kā attapīgus un radošus
skolēnus!
No 15. līdz 19.aprīlim skolēni apK.Sadovska, 7.a klase
meklēja tādus uzņēmumus kā „Lat-

8.b klases projekts literatūrā „Tādi mēs esam”

Talantīgo skolēnu izaugsmes veicināšana
Skolas vadība un skolotāji atbalsta un veicina skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, konkursos, sacensībās u.c. pasākumos. 2012./2013.m.g. tika organizētas skolas mācību olimpiādes visos mācību
priekšmetos.
9.klases skolēni piedalījās laikraksta „Diena” organizētajā erudītu konkursā. Vizuālās mākslas
pulciņu dalībnieki regulāri piedalās dažādos konkursos novadā un valstī. Skolas sportisti ar labiem
panākumiem piedalās novadā rīkotajās sacensībās. Skolas kori un ansamblis ar labiem panākumiem
piedalās novadā rīkotajos pasākumos.
Apsveicam visus Vangažu vidusskolas 2012./2013.m.g. skolas un Pierīgas novada olimpiāžu un
konkursu uzvarētājus! Novēlam viņiem turpmāk būt tikpat zinātkāriem, strādīgiem un radošiem!
Skolēnu rezultāti Pierīgas novada mācību olimpiādēs 2012./2013.mācību gadā:
Priekšmets

Skolēns

Klase Vieta

Skolotājs

Fizika
Angļu valoda
Matemātika
Matemātika

Ņikita Kondrahins
Ineta Kroiča
Kitija Sadovska
Anastasija Babarikina

12.b
11.a
7.a
6.b

Igors Klemenoks
Ilona Ušakeviča
Marta Laizāne
Tatjana Korņeva

I
Atzinība
Atzinība
Atzinība

Skolēnu rezultāti Pierīgas novada interešu izglītības konkursos
2012./2013.mācību gadā:
Pasākums
Konkurss „Dejas brīnums”
Konkurss „Dejas brīnums”
Konkurss „Dejas brīnums”
Vokālās mūzikas konkurss
„Balsis”

Atvērto durvju diena Olimpiskajā sporta centrā

Interešu izglītības
grupa

Klase

Vieta Skolotājs

Deju grupa „Kolibri”
Deju grupa „Kolibri”
Deju grupa „Cat”

3.–4.kl.
7.–11.kl.
5.–7.kl.

III
II
III

Ansamblis 5.–9.kl.

5.–9.kl.

I

Vizuālas mākslas konkurss
„Kur saulīte rotājās”

5.–9.kl. darbs „Saules
riņķa deja”

Vizuālas mākslas konkurss
„Kur saulīte rotājās”

10.–12.kl. darbs
„Dzīvības Saules koks”

6.a:
M.Čudinova,
G.Leļeva,
I
P.Runce,
A.Lubanova
11.b –
I
A.Giberte

Tatjana Everse
Tatjana Everse
Evija Ozola
Melitina Sipčenko,
Maira Lazdiņa
Inga Lījvaka

Irina Kalicka
Valentīna Čerņeja
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Noslēdzies konkurss
Grand Prix no „Vangažos „Labākā
klase”
dzied” ceļo uz Ogri

Jau sesto gadu Vangažos notika Vislatvijas vokālais konkurss
„Vangažos dzied”. Tā ir iespēja
dziedātājiem, sākot no 6 gadu
vecuma, uzkāpt uz skatuves un
žūrijai un skatītājiem demonstrēt
priekšnesumus – šoreiz bija
jāizpilda dziesma no aizvadītā
gadsimta 60.–70.gadiem un paša
komponēta melodija vai vienkārši
mīļākā dziesma latviešu valodā.
60.–70.gadu repertuārs konkur
sam tika izvēlēts, lai atcerētos, cik
toreiz bija melodiskas dziesmas
ar tekstiem, kuri savu aktualitāti
nav zaudējuši arī šodien. Konkursa noslēgumā paldies tika teikts
gados jaunāko dalībnieku pedagogiem, jo tieši viņu uzdevums ir
veidot jauno dziedātāju repertuāru.
Kā
atzina
konkursa
idejas
autors, studijas „Grieži” vadītājs
Jānis Radziņš: „Jaunākajās vecuma grupās šis bija pedagogu
konkurss – vai skolotājam ir vai
nav interese un vēlēšanās „celt
augšā” savu bērnu dienu dziesmas
un meklēt skanīgus aranžējuma
variantus vai, tieši otrādi, veidot
audzēkņu priekšnesumus to tālo
gadu „mērcē”.”
Konkursa
dienā
žūrija
noklausījās 84 dziesmas 42
dalībnieku sniegumā. Vangažus
pārstāvēja Līva Marija Ozola un
Liene Nesteroviča.
Katras vecuma grupas 1.vieToms Kalderauskis
tas ieguvējam bija iespēja sacensties par Grand Prix – vienas no
„Vangažos dzied” izpildītās dzies- pasniedzot balvu, vēlēja smagu
mas ierakstu studijā, strādājot darbu, nevis viegli uzlecošas un
kopā ar dzīvās mūzikas grupu. Par ātri krītošas zvaigznes ceļu.
šo iespēju sacentās mazā Anna
Dalībniekus vērtēja: kantrī
Baiba Bidiņa no Ogres, bērnu pop- dziedātāja un pasaules čempione
grupa „Nando” no Rīgas, Toms Kal- līnijdejās Iveta Kalniņa, nu jau
derauskis no Ogres vokālās studijas likvidētā Latvijas Operetes teātra
„Svilpastes” un Māra Fridrihsone – aktrise un Kuldīgas Tautas teātra
arī no Ogres. Sirsnīgi taisnīgā režisore Dace Priede.
sacensībā Grand Prix ar dziesmu
Balvas – profesionāli veidotus
„Mīlestības nevar būt par daudz” dziesmu pavadījumus – gādāja
ieguva Toms. Žūrijas vadītāja – „Grieži” studija, konkursu jau trīs
vokālā pedagoģe, operdziedātāja gadus atbalsta stikla apgleznotāja,
un kamerdziedātāja Inguna Švāne, māksliniece Kristīne Osīte. Zīda

žūrija un skatītāji

Inčukalna pamatskolas 5.–9.
klašu skolēni, sākot ar 2012.gada
oktobri, tika aicināti piedalīties
biedrības „Inčukalna izaugsmei”
organizētājā konkursā „Labākā klase”.
Konkursa „Labākā klase” mērķis
bija motivēt skolēnus sasniegt augstus mācību rezultātus un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, kā arī veicināt skolēnu pilsonisko apziņu.
Piecu mācību mēnešu garumā speciāli izvēlēta skolas komisija vērtēja
5.–9.klašu skolēnu sniegumu pēc sekojošiem kritērijiem: mācību rezultāti –
sekmes, iekšējās kārtības ievērošana,
stundu kavējumi, uzvedība, nepieciešamo mācību līdzekļu ņemšana uz
skolu, ārpusstundu aktivitāte u.c.

Pēc komisijas izvērtējuma apkopošanas par uzvarētājiem kļuva
Inčukalna pamatskolas 5.klases
skolēni, kas, atbilstoši konkursa
nolikumam, no biedrības „Inčukalna
izaugsmei” saņēma 300 latu balvu
autobusa īres segšanai, lai dotos
kopīgā klases ekskursijā.
Biedrības „Inčukalna izaugsmei”
vadītājs Modris Jaunups atzīst, ka
šādu konkursu rīkošana ir lieliska
iespēja saliedēt klasi, un cer, ka tas
bijis kaut neliels atspaids skolotājiem – redzot, ka bērni cenšas 5 mēnešus no vietas.
Apsveicam uzvarētājus!
Biedrība
„Inčukalna izaugsmei”

viedoklis
Laikraksts „Novada Vēstis” ir saņēmis iedzīvotāja Igora Purmaļa un
domubiedru vēstuli, kurā viņi pauž personisko viedokli:
Cienījamie kooperatīva biedri un
tie, kuriem rūp šo garāžu liktenis!
Tā kā daudzi neieradās uz kopsapulcēm, vēršamies pie jums ar
laikraksta starpniecību. Ceram, ka
tie, kuri izlasīs, pastāstīs arī citiem.
Varam informēt, ka joprojām dažas
amatpersonas dara visu iespējamo,
lai sarežģītu garāžu ierakstīšanu
zemesgrāmatā likumos noteiktajā
kārtībā. Viņi tikai „atrakstās” no
mūsu iesniegumiem, norādot, ka
mēs neko nesaprotam un velti ceļam troksni.
apgleznojumus šogad dāvāja
Piemērs: mērnieks, kurš uzmēmāksliniece Aija Ausēja-Rudzīte. ra garāžas, izstāstīja, ka Lielvārdē
Dalībnieki savu radošo likteni garāžu kompleksa dokumentācija
uzzināt varēs pie astroloģēm – Ai- tika sakārtota divu mēnešu laikā,
jas Austrumas un Gunas Kārkliņas. piešķirot uzreiz adresi – numuru
Pasākumu no pirmās dienas katram boksam. Savukārt mums ar
atbalsta Inčukalna novada dome lielām grūtībām adresi piešķīra tiun „Tukuma piens”. Un dalībniekus kai septiņiem korpusiem. Mērnieks
vienmēr laipni uzņem Vangažu paskaidroja, ka tagad brīdī, kad grikultūras nams.
bēsim sadalīt korpusos, valsts noUz tikšanos Vangažos arī deva katram būs vismaz 5 lati. Vai
nākamgad!
tās tiešām ir rūpes par iedzīvotāju
Teksts un foto: labklājību?
Zanda Bērziņa
Pie tam ierēdņi ignorē vairākkārtējas norādes, ka nosaukums
„Individuāla garāža”, kaut arī skan
patīkamāk, tomēr nākotnē, kad būs
mēģinājums ierakstīt šos boksus
zemesgrāmatā, var radīt problēmas.
Mēs neesam juristi, bet lasīt mākam. Kā visiem zināms, Latvijā ir
spēkā noteikumi par būvju klasifikāciju, kuri nosaka būvju klasifikāciju
pēc to lietošanas veida. Saskaņā
ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr.1620 pie dzīvojamām
mājām un nedzīvojamām ēkām uzbūvētas individuālās garāžas tiek
klasificētas kā palīgēkas ar kodu
127402. Saskaņā ar MK noteikumu
par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās 19.pantu zemesgrāmatās nav ierakstāmas mazēkas
bez tiesībām uz māju.
Kā saprotat, faktiski daži ierēdņi
var liegt jums ierakstīt šīs garāžas
zemesgrāmatā. Mums visu laiku at-

bild, ka latviski „Individuāla garāža”
skan labāk. Protams, skanēt skan,
bet zemesgrāmatu tiesnesim šī skanēšana var neinteresēt, viņš tikai lasīs iesniegtos dokumentus, kur būtu
bijis jābūt: kods 12420103 – garāžas
ar atsevišķām bloķētām telpām –
vieglo automašīnu garāžu ēkas ar
atsevišķiem boksiem.
Šis strīds ar dažiem deputātiem
un domes ierēdņiem jau iegājis apmelošanas stadijā. Kopš brīža, kad
I.Purmalis paziņoja kopsapulcē, ka
atbalstīs vienu partiju, pār viņa galvu tika izgāzts samazgu spainis. Viņš
ne tikai tika apmelots, bet daži labi
izplatīja par viņu tādus izdomājumus, kurus pat nav vērts atspēkot to
absurda dēļ. Turklāt šī „informācija”
tika nodota dāmām, kuras to tālāk
izplatīja kā faktu, nemaz nepadomājot, ka visu kandidātu atbilstību Pašvaldību vēlēšanu likumam pārbaudīs
Centrālā vēlēšanu komisija.
Labs gājiens no šo personu puses –
apmelo cilvēku, paši paliekot ēnā,
kļūst par melīgās informācijas izplatītājiem, nopelnot iespējamus tiesu
darbus un slavu, ka ir gatavi apmelot
jebkuru, lai tikai kļūtu par „varoni”.
Kā jau kopsapulcē akcentēja pats
I.Purmalis, mēs lūdzam tos, kuri ir
gatavi liecināt par jebkuru nomelnojošas informācijas izplatītāju, griezties pie mums, lai varētu ierosināt
krimināllietu pret šo personu.
Vēl kāds sīkums pārdomām. Pašvaldībām bija tiesības (var izlasīt
Zemes dienesta mājas lapā) kadastrāli uzmērīt garāžas un pēc tam
piestādīt rēķinu katram boksa turētājam (līdzīgi kā tad, kad privatizēja
dzīvokļus), bet mums nācās sākumā
savākt naudu, jo nekas netiktu darīts,
ja mēs nesamaksātu iepriekš.
Ar cieņu un cerību uz normālu
eksistenci AGĪKS „Vangažu moto”
valdes locekļi:
J.Cibuļskis, A.Solovjovs,
B.Konopeckis, I.Purmalis
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„Satiec savu meistaru” ar īstiem meistariem

Mūsu pilsētas meistari ir īsti sava
amata, hobija un aizraušanās speciālisti. Daudzi no šiem prasmīgajiem cilvēkiem ar savu hobiju ir nodarbojušies
gadiem ilgi, dažs visu mūžu, un šajā
reizē dziļāk iepazīstināja citus ar savu
meistarību. Meistaru dienā piedalījās:
• Bāgunte Maija – rišeljē izšūšana ar
rokām,
• Cīrule Biruta – mezglošana,
• Kiščenko Kornēlija – apsveikuma
kartiņu darināšana,
• Kiščenko Leons – puzuru darināšana,
• Kopmane Ilze – etnogrāfiskās zeķes un cimdi,

Foto un video meistars L.Perts bija
sagatavojis dokumentālu videofilmu
par savu ceļojumu pa Indiju un demonstrēja fotogrāfijas no ceļojumiem,
ar interesantiem skatiem no Latvijas
un vietām, kuras šodien ir izmainījušās
līdz nepazīšanai.
Pasākums noritēja jaukā un sirsnīgā
atmosfērā. Bija ļoti daudz apmeklētāju, kuri gan sajūsminājās par meistaru
darbiem, gan paši meistaru vadībā mācījās veidot darbus dažādās pārstāvētajās jomās un tehnikās. Apmeklētāji,

Foto: Jana Bunkus

Ilze Kopmane

Pasākumu fotogrāfijās iemūžināja
foto un video meistars Leonīds Perts.
Meistaru dienu iesāka kultūras
nama dziedātāja Līva Ozola un dejotāji
no „Pīlādzīša”, kā arī ukraiņu biedrības
„Jatraņ” pārstāve Liene Nesteroviča.
Apsveikuma vārdus un diplomus meistariem veltīja Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs Arvīds Blaus, Vangažu
pilsētas pārvaldnieks Aivars Nalivaiko,
Sociālā dienesta vadītāja Zinaīda Gof
mane. Pasākumā tika demonstrētas
visu meistaru darbu fotogrāfijas, ko
apkopoja Jana Bunkus.

Raisa Tuļinova

Foto: Leonīds Perts
Inga Lījvaka

gan pieaugušie, gan bērni, bija priecīgi
par pasākumu un teica atzinīgus vārdus meistariem un pasākuma idejai
kopumā. Pasākuma gaitā meistariem
radās doma iekārtot savu kopēju telpu,
kur turpināt radošo darbību.
Mūsu meistari ir gan pārmantojuši,
gan izglītības ceļā apguvusi dažādas
amatu prasmes un savā darbībā ir
sasnieguši tādu kompetences pakāpi,
lai tiešā vai pastarpinātā veidā spētu
nodot tālāk citiem savas zināšanas un
prasmes, sekmējot prasmju saglabāšanu un ilgtspēju.

Otrdien, 14.maijā plkst.19.00,
koncerts.
Uzstājas dziedātāja Elza Natha
(Madonas Zaļā meža kora dalībniece), kura izdziedās pasaules skaistākās melodijas, kā arī pantomīmas
grupa.
Ieeja – bez maksas.
Sestdien, 18.maijā plkst.15.00 un
17.00,
multiplikācijas filma bērniem.
Svētdien, 19.maijā plkst.17.00,
Maskavas – Lietuvas –
Ukrainas cirka šovs.
Ieeja – Ls 2,50. Biļešu iepriekšpārdošana darba dienās pēc pulksten
15.00 pie dežuranta.
Sestdien, 25.maijā,
9.folkloras festivāls
„Slāvu vainags”:
• plkst.14.00 – festivāla dalībnieku
gājiens;
• plkst.14.30 – teatralizēts uzvedums estrādē pie ezera; piedalās
baltkrievu, krievu, ukraiņu kultūras biedrības un Vangažu kultūras
nama kolektīvi, un viesi no Rīgas,
Salaspils, Liepājas, Jēkabpils,
Ventspils;
• plkst.15.30 – Inčukalna estrādē
uzstājas krievu, ukraiņu, baltkrievu dziesmu ansambļi un bērnu
deju kolektīvs.

•
•

•
•
•

Foto: Evija Ozola

•

Skanīgākais cālītis Marta Bernāne

3.vieta – Katrīna Berce (6 gadi) ar
dziesmu „Disnejlenda”.
Visi bērni bija ļoti rūpīgi gatavojušies konkursam un savus priekšne-

Foto: Evija Ozola

Foto: Jana Bunkus

Foto: Leonīds Perts
Nataļja Viļevko

Cip cip cip, cālīši!

26.aprīlī notika visjaunāko talantu konkurss „Cālis 2013”. Pasākumā
piedalījās 19 bērni. Pasākumu vērtēja
žūrija trīs cilvēku sastāvā: mūzikas pedagoģe, diriģente Iveta Kauliņa, Juglas
vidusskolas mūzikas skolotāja, jauktā
kora diriģente, bērnudārza mūzikas
skolotāja Inese Niedra, dienas centra
vadītāja un sieviešu vokālā ansambļa
„Kaprīze” dalībniece Svetlana Cepurniece. Žūrija rūpīgi un prasmīgi katram
bērnam piešķīra vispiemērotāko titulu,
katrs saņēma diplomiņu un krāsainu
bumbu. Par skanīgāko cāli tika izvēlēti
trīs dziedātāji:
1.vieta – Marta Bernāne (4 gadi) ar
dziesmu „Cālīši pulciņā”;
2.vieta – Emīlija Rosicka (6 gadi) ar
dziesmu „Putniņš uz zara”;

Svētdien, 12.maijā plkst.18.00,
humoristisks koncerts
„Neimanis ar draugiem”.
Piedalās Nacionālā teātra aktieri:
Z.Neimanis, V.Šoriņš, J.Hiršs.
Ieeja – bez maksas.

Leonīds Perts

dies meistarei Ilzei Kopmanei, ilggadīgai dažādu profesionālu etnogrāfisku
izstāžu dalībniecei, par iniciatīvu piedalīties šajā visas Latvijas pasākumā
un citu meistaru ieinteresēšanu projektā.

Kornēlija Kiščenko

Leons Kiščenko

Sestdien, 11.maijā plkst.13.00,
Mātes dienas koncerts.
Piedalās tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, bērnu vokālais ansamblis
„Karuselis”, estrādes deju grupa
„Ciprese”, teātra studija „Pigoriņi”.

Biruta Cīrule

Foto: Leonīds Perts

Foto: Leonīds Perts

No 4. līdz 6.aprīlim visā Latvijā
notika meistaru dienas „Satiec savu
meistaru”, ko organizēja Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs.
Pasākumi notika vairāk nekā 100 vietās, aptverot visus Latvijas novadus.
To ietvaros notika meistardarbnīcas,
individuālās nodarbības, paraugstundas un demonstrējumi – dažādas
amatniecības prasmju un tradīciju izpausmes.
Priecājamies, ka arī mūsu pilsēta
šogad piedalījās šajā pasākumā. Pal-

Foto: Jana Bunkus

Foto: Leonīds Perts

Foto: Leonīds Perts

•

Maija Bāgunte

Lījvaka Inga – etnogrāfisko grāmatzīmju aušana un apsveikuma
kartiņu izšūšana,
• Perts Leonīds – fotogrāfiju un video
demonstrēšana,
• Tuļinova Raisa – krustdūrienu izšūšana,
• Viļevko Nataļja – adīšana, tamborēšana.

Vangažu
kultūras nama
pasākumi maijā
un jūnijā

Visi cālīši kopā – laimīgi par veiksmīgajiem priekšnesumiem un bērna sirsniņai mīļām
dāvaniņām.

sumus bija cītīgi mācījušies. Priekšnesumi bija izteiksmīgi un skanīgi, un
skatītāji katru dalībnieku uzņēma ar
sirsnīgiem aplausiem. Dziesmiņas bija
par dažādam tēmām, katra ar savu noskaņu un raksturu, līdz ar to koncerts
bija daudzveidīgs un interesants. Par

to liels paldies skolotājām Mairai Lazdiņai un Lienei Nesterovičai!
Paldies vecākiem, kuri bija parūpējušies par izteiksmīgiem un krāšņiem
skatuves tērpiem, frizūrām un skatuves tēlu saviem mazajiem dziedātājiem!

Sestdien, 1.jūnijā,
Bērnu aizsardzības diena:
plkst.10.00 – radošās darbnīcas,
piepūšamās atrakcijas, zirgi un
citas izklaides;
plkst.12.00 – muzikāla izrāde
visai ģimenei „Brēmenes muzikanti”; lomās teātra studijas
„Pigoriņi” audzēkņi; piedalās bērnu
vokālais ansamblis „Karuselis” un
estrādes deju grupa „Ciprese”;
plkst.13.00 – futbola turnīrs;
plkst.13.30 – multiplikācijas filma
bērniem;
plkst.15.30 – estrādes deju grupas „Ciprese” koncerts;
plkst.18.00 – bērnu diskotēka.

Lai pasākums būtu bērniem interesantāks, tajā viesojās Lauku pele (Ilona Petrovska) un Pilsētas pele (Evija
Ozola), kuras iesaistīja bērnus kopīgās
rotaļās, spēlēs un dejās.
Paldies Inčukalna novada Mūzikas
un mākslas skolas bērniem un skolotājām Agnesei Ozoliņai un Diānai Krieviņai par bērnu veidotajiem cāļiem, kuri
rotāja skatuvi! Kā arī paldies Inčukalna
novada domei par suvenīriem – dāvanām skolotājām un žūrijai.
Vangažu kultūras nama Mākslinieciskās daļas vadītāja Evija Ozola
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Pavasaris – laiks labām domām

Foto: Vita Oša

Foto: Zinta Nolberga

Foto: Vita Oša

Foto: Vita Oša

Pavasaris neticamos tempos novisi pārpratumi un joki lugās pārsvakausēja sniegu, izžāvēja peļķes un
rā balstās uz mīlestību (kā jau dzīvē),
pārliecinoši sāk ieviest kārtību arī ciltad arī koncertizrādes nosaukums
vēku mājās un domās. Vairs nav tumšo
atbilstošs – „Mīlestības kokteiļi”.
vakaru, nav neizbrienamu sniegu, bet
Šo „kaisles dzērienu” jaukt amair ģeometriskā progresijā savairojušās
tieru teātrim palīdzēja mūziķu grupavasara vēstneses – dekoratīvās aspa „Patafons”, nodrošinot muzikālu
falta bedrītes uz novada un valsts cepavadījumu gan lugu fragmentiem,
ļiem, ir kūpošu pērno lapu smārds un
gan dziesmām, ko dziedāja paši akdūmaka, kas vakaros kā ar vāku pārtieri. Lielu pacietību un darbu lugu
klāj ciematu, ir skanīgas runču ārijas
fragmentu sagatavošanā ieguldīja
un putnu čubināšanās vēl neizplaukurežisore Zigrīda Ezeriņa, mācot un
šos zaros.
iedrošinot gandrīz 20 „nevaldāmas
Tas viss piederas pie gadalaika, tāaktieru personības”. Paldies viņai par
pat kā Mākslas dienas Inčukalna Tauto! Paldies idejas un scenārija autotas namā, kas šogad notika 6.aprīlī.
rei Zintai Nolbergai. Īpaši liels pal13 Inčukalna mākslinieku kopas māks- Inčukalna mākslinieku kopas dalībnieki
dies šoreiz arī aktieru ģērbējai, frizielinieki (Jānis Zvirbulis, Boriss Samuss,
rei, grimētājai un „bīdītājai” Sarmītei,
Vita Oša, Ieva Kalniņa, Silvija Auere,
čukstētājai un žestikulētājai Anetei,
Aija Ausēja-Rudzīte, Agnese Ozoliņa,
dekoratorei, tehniķei un padomdeVelga Vilcāne, Dace Saulīte, Ingūna
vējai Ivetai, vietu ierādītājām un līdzLinde, Pauls Putniņš, Jolanta Bodniejutējām Solvitai, Samantai un Ancei.
ce un Lilita Joņina) šogad apskatei ir
Pateicība aktieru ģimenēm, drauizstādījuši gleznas, grafiku, fotogrāfigiem un skatītājiem. Amatierteātra
jas, tekstilijas, kā arī smalki, grafiski
mākslinieki vēlreiz un vēlreiz aplieciapgleznotas pudeles – žanru un stilu
nāja savu uzticību teātrim.
daudzveidība izstādi dara interesantu
Dabā un cilvēka dzīvē viss nepārun krāšņu. Nāciet, skatieties un priecātraukti mainās, tomēr ir mūsu spējieties! Kā katru gadu, arī šogad savus
kos saglabāt optimismu un labas
darbus (šoreiz tēma „Lieli putni, mazi
attiecības ar cilvēkiem, jo nekas
putni”) izstādīt bija aicināti visi, kuri
nav svarīgāks par to! Gaidīsim jūs
to vēlējās. Pateicoties Inčukalna MūInčukalna Tautas namā, kad nāksiet
Bērnu darbi izstādē „Putni”
zikas un mākslas skolas pedagogiem
apskatīt izstādi, noskatīties filmu,
un audzēkņiem, kā arī atsaucīgajiem
piedalīties velobraucienā vai iegriesenioriem, putnu daudzveidība Tautas Vitalis Kikusts) lielkoncertā. Aptuveni „Miljonāra ugunsvieta” un „Kvēli Il- zīsieties pēc nelielas devas dzīvesnamā ir vārdiem neaprakstāma. Dažā- 120 mūziķu vareno koporķestri vadīja gotā”), kā arī ieskatīties nākotnes prieka.
das tehnikas, izpildījums un fantāzijas lielo svētku virsdiriģenti – Jānis Puriņš izrādē – N.Gogoļa „Precības”. Tā kā
Jūsu Tautas nams
lidojums. Kopumā „Putnu” konkursam un Jānis Retenais. Sestdiena pagātika iesniegti 122 darbi, ko sagatavo- ja pūtēju skaņu pavadījumā, Tautas
juši 82 bērni un pieaugušie. Darbus nama zālē „trīcēja gaiss” un skatītāju
vērtēja žūrijas komisija (Ingūna Linde, netrūka.
Iveta Rozentāle un Inga Freimane) –
Pēdējā aprīļa dienā – 30.aprīlī, kas
visi dalībnieki saņēma pateicības un ir pielīdzināms joku dienai – 1.aprībalvas, bet labākie darbi ir izstādī- lim, savu 10.sezonu ar koncertizrādi
ti Tautas nama foajē telpā. Mākslas nosvinēja Inčukalna Tautas nama
dienu izstādes atklāšanā piedalījās amatierteātris. Skatītājiem vēlreiz
ne tikai daudzie darbu autori, bet arī bija iespēja atsaukt atmiņā fragmensenioru koris „Atblāzma” un jauktais tus no 7 iepriekšējos gados iestudēkoris „Mežābele”. Kori nākamajā dienā tajām izrādēm (E.Vulfs „Līnis murdā”,
piedalījās Pierīgas koru skatē, tāpēc M.Zīverts „Zaļā krūze”, H.Paukšs „Piepriekšnesumi bija kā ģenerālmēģinā- dod, Bokačo” un „Čir, čir”, R.Blaumanis
jums pirms uzstāšanās. Abiem kolek- „Skroderdienas Silmačos”, P.Putniņš
Pūtēju orķestru priekšnesumi allaž ienes īpaši svinīgu noskaņu.
tīviem veicās labi, katrs savā grūtības
pakāpes grupā ieguva 2.pakāpi un iespēju piedalīties XXV Dziesmu svētkos.
19.aprīļa vakarā Inčukalna Tautas
namā bija iespēja bez maksas noskatīties AS „Laima” atbalstīto „Prāta
Vētras” koncertfilmu „Vēl viena klusā daba” – tā bija Vislatvijas akcija,
kuras ietvaros 100 vietās vienlaicīgi
notika kinoseansi. Šo iespēju izmantoja ap 92 inčukalnieši un arī kaimiņu
novadu iedzīvotāji.
Pūtēju mūzikas cienītājiem 20.aprīlī bija vienreizēja iespēja dzirdēt
nelielu ieskatu XXV Dziesmu svētku
un XV Deju svētku repertuārā veselu
5 orķestru (Birzgales pagasta Tautas
nama pūtēju orķestris „Birzgale”, diriģents Laimonis Paukšte; Siguldas
pagasta pūtēju orķestris, diriģents
Gints Kalniņš; Salaspils kultūras nama
„Enerģētiķis” pūtēju orķestris „Salaspils”, diriģents Laimonis Paukšte; Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis”
un Siguldas Valsts ģimnāzijas pūtēju
orķestris „Sudrabskaņa”, diriģenti
Andris Muižnieks un Elmārs Rudzītis;
Inčukalna pūtēju orķestris, diriģents Inčukalna amatierteātrim 10.sezona. Sumināti!
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Inčukalna
Tautas nama
pasākumi maijā
un jūnijā
Svētdien, 12.maijā plkst.11.00,
Mātes dienas koncerts.
Bērni iepriecinās māmiņas, vecmāmiņas un arī tētus ar priekšnesumiem, bet akordeonists
Kaspars Gulbis ar virtuozām un
pazīstamām melodijām.
Visi mīļi aicināti!
Ieeja – bez maksas.
Trešdien, 15.maijā plkst.17.00,
tikšanās ar latviešu teātra
aktrisēm – Mudīti Šneideri un
Irinu Tomsoni.
Ieeja – bez maksas.
Sestdien, 18.maijā,
Inčukalna parka estrādē
4.Deju svētki Inčukalnā:
• plkst.17.45 – dalībnieku svētku
gājiens no Tautas nama;
• plkst.18.00 – Lielkoncerts;
• darbosies bufete.
Sestdien, 18.maijā
plkst.20.00–01.00,
zaļumballe.
Spēlē grupa „Tutti Frutti”.
Visi mīļi aicināti!
Ieeja – bez maksas.
Svētdien, 19.maijā plkst.19.00,
Baltinavas amatierteātra
„Palādes” izrāde
A.Ločmele „Latgola” 5.daļa
„Ontans i plāšnīca (ekstrasensi)”.
Visi mīļi aicināti!
Ieeja – bez maksas.
Piektdien, 24.maijā plkst.18.00,
Inčukalna parka estrādē
aktiera Zigurda Neimaņa un
Voldemāra Šoriņa koncerts.
Visi mīļi aicināti!
Ieeja – bez maksas.
Sestdien, 25.maijā plkst.15.30,
Inčukalna parka estrādē
Vangažu 9.Folkloras festivāla
„Slāvu vainags” koncerts.
Piedalās krievu, ukraiņu un baltkrievu dziesmu ansambļi
un Vangažu kultūras nama bērnu
deju kolektīvs.
Visi mīļi aicināti!
Ieeja – bez maksas.
Sestdien, 25.maijā plkst.19.00,
Inčukalna parka estrādē
zaļumballe.
Visi mīļi aicināti!
Ieeja – bez maksas.
Sestdien, 1.jūnijā,
Inčukalna parka estrādē
44.Dziesmu diena –
Pierīgas koru sadziedāšanās
svētki:
• plkst.16.45 – dalībnieku svētku
gājiens no Tautas nama;
• plkst.17.00 – Lielkoncerts;
• darbosies bufete;
• no plkst.15.00 pie estrādes
darbosies Amatnieku tirdziņš
(lūdzam tirgotājus pieteikties
pie Vijas pa tālr.67977473 vai
pie Ingas pa tālr.29478251);
• plkst.20.00–01.00 – zaļumballe.
Spēlē grupa „Patafons”.
Visi mīļi aicināti!
Ieeja – bez maksas.
Atgādinājums – nepilngadīgas personas pēc plkst.22.00
sabiedriskos pasākumos drīkst
atrasties tikai kopā ar vecākiem!
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NOVADA VĒSTIS

2013.gada MAIJS

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2013
2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanām reģistrētie deputātu kandidātu saraksti (to iesniegšanas secībā) Inčukalna novadā (Informācijas
avots: www.cvk.lv):
Kandidātu skaits: 88
Sarakstu skaits: 7
Inčukalna novada domē ievēlamais deputātu skaits: 15
• „Centriskā partija LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
• Politiskā partija „Reģionu alianse”
• VIDZEMES PARTIJA
• Partija „VIENOTĪBA”
• Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK”
• Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”
• Kristīgi demokrātiskā savienība

3. Jānis Liepiņš
4. Tamāra Mūrniece
5. Modris Balodis
6. Arnis Miķelsons
7. Iveta Īle
8. Alvis Valdemiers
9. Aldis Auziņš
10. Vija Muceniece

3. Anete Šica
4. Vitālijs Birjukovs
5. Pēteris Burbergs
6. Inga Moškina
7. Inese Strauta
8. Andra Bērziņa
9. Ivars Kokins
10. Sandra Blūmiņa
11. Kitija Meikšāne
12. Valerians Supe
13. Vitauts Keišs
14. Jana Zvirbule
15. Sandra Rozīte
16. Ņina Bērziņa

Ar partiju programmām varat iepazīties novada mājas lapā
www.incukalns.lv un Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv.

Balsošanas kārtība

Partija „VIENOTĪBA”:
1. Modris Jaunups
2. Arvīds Blaus
3. Alda Freimane
4. Gunta Reniņa
5. Evija Ozola
6. Jānis Rozītis
7. Andrs Briņķis
8. Iveta Skurule
9. Inese Reniņa
10. Jānis Šate
11. Ilze Jakovicka
12. Henrijs Joņins
13. Uģis Resnis
14. Līga Cera
15. Sarmīte Rauza-Andersone
16. Jānis Kļaviņš
17. Valters Lījvaks
18. Jurijs Kaspers

„Centriskā partija
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”:
1. Aivars Nalivaiko
2. Dainis Domiņš
3. Ieva Kikuste
4. Laura Zvirbule
5. Māris Onskulis
6. Jekaterina Šaroka
7. Gatis Jarohovičs
8. Kadrija Janisele
9. Ieva Smilga
10. Mārtiņš Slišāns
11. Sandija Kivleniece
12. Niks Ozols
13. Vilnis Balodis
Nacionālā apvienība
14. Andrejs Smilga
„Visu Latvijai!” –
15. Vija Deņisova
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”:
1. Konstantīns Pupurs
Politiskā partija „Reģionu alianse”:
2. Edmunds Kance
1. Ģirts Bunkus
2. Armands Cīrulnieks
Politisko partiju apvienība
3. Valentīna Čerņeja
„Saskaņas Centrs”:
4. Ivars Cīrulnieks
1. Ludmila Vorobjova
5. Andrejs Dreimanis
2. Ņikita Kozlovs
6. Ina Bērziņa
3. Sergejs Gorčinskis
7. Māris Keišs
4. Valentina Volodjko
8. Vitalis Kikusts
5. Dmitrijs Tončinskis
9. Solvita Runce
6. Nataļja Biserova
10. Larisa Medvedeva
7. Svetlana Šipilo
11. Aivars Vāvers
8. Iveta Kauliņa
12. Staņislavs Ungurs
9. Pāvels Seņivs
13. Antons Geiba
10. Igors Purmalis
14. Agnese Kalniņa
11. Vladimirs Jeršovs
15. Vitālijs Rudzanovs
12. Maksims Griščenko
VIDZEMES PARTIJA:
1. Zinaīda Gofmane
2. Ivo Bernats

Kristīgi demokrātiskā savienība:
1. Jānis Tomsons
2. Beate Circene

Dienas centrā „Vangaži” sāk darboties „Amatnieku
kopa”, kur interesenti varēs apgūt dažādas amatu prasmes:
•
•
•
•

mezglošanu;
• dekupāžu;
puzuru veidošanu;
• izšūšanu un rišeljē;
papīra locīšanu (origami);
• floristiku;
apsveikuma kartiņu
• adīšanu un tamborēšanu.
veidošanu;
Laipni lūdzam ikvienu piedalīties un apgūt
sev interesējošo, kā arī dalīties savā pieredzē!
Sīkāka informācija DC „Vangaži” pa tālr.67898525.

Pašreiz spēkā esošā vēlēšanu
kārtība paredz, ka vēlēšanu iecirkņu (tajā skaitā Inčukalnā, Atmodas ielā 1A (Inčukalna Tautas
nams), un Vangažos, Meža ielā 1
(Vangažu pilsētas pārvalde)), darba laiks 1.jūnijā būs no pulksten
7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt savā vēlēšanu iecirknī, var
izmantot iespēju nobalsot iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks trīs
dienas pirms vēlēšanu dienas:
• trešdien, 29.maijā, no plkst.17.00
līdz 20.00;
• ceturtdien, 30.maijā, no plkst.9.00
līdz 12.00;
• piektdien, 31.maijā, no plkst.10.00
līdz 16.00
Inčukalnā, Atmodas ielā 4 (Inčukalna novada dome), Vangažos,
Meža ielā 1 (Vangažu pilsētas pārvalde).
Tāpat arī pašvaldību vēlēšanās
tiks organizēta balsošana atrašanās
vietā tiem vēlētājiem, kuri veselības
stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji
varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa
teritorijā.
Piedaloties pašvaldību vēlēšanās,
vēlēšanu iecirknī jāuzrāda derīgs
personu apliecinošs dokuments –
pase vai personas apliecība (eID
karte).
7.maijā vēlētājiem noslēdzās iespēja mainīt sākotnēji reģistrēto vēlēšanu iecirkni!
Sīkāka informācija: pie Inčukalna
novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Sarmas Ivenševas pa
tālr.29426663 un Centrālajā vēlēšanu komisijā pa tālr.67322688.
Inčukalna novada
Vēlēšanu komisija

Aprīlī Inčukalna pamatskolā sporta dienas ietvaros viesojās attīstības
treneris ar 16 gadu spēlētāja pieredzi
profesionālās līgas basketbolā Kriss
Mūrs (Chris Moore) no Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īpašā sporta
nodarbībā iedvesmotu bērnus un jauniešus dzīvot veselīgu dzīvesveidu un
nodarboties ar sportu.
Pats K.Mūrs šīs nodarbības dēvē
nevis par sporta nodarbībām, bet gan
par iedvesmojošām, motivējošām un
izglītojošām darbnīcām. To laikā priecīgā gaisotnē basketbolists runā par
šādām tēmām: ģimeni un veselību;
izglītību, mudina bērnus būt gudriem
karjeras izvēlē; draugiem, jautrību un
izklaidi, un hobijiem.
Lai arī parasti bērni un jaunieši par
šādām tēmām aizdomājas reti, nodarbības laikā Inčukalna pamatskolā bija
redzams, ka K.Mūra teiktais patiešām
sasniedz klausītāju ausis. Basketbolists, kurš trenēties sāka agrā bērnībā – 4 gadu vecumā – un basketbolu
profesionāli spēlēja 16 gadus, nodarbības laikā uzdeva dažādus izglītojošus un pārdomu vērtus jautājumus, uz
kuriem bērni centās pēc iespējas ātrāk
atbildēt, savā īpašumā iegūstot interesantas balvas – dažādas DVD multfilmas, filmas un spēles.
Bērni aktīvi iesaistījās nodarbībā
un darbnīcas laikā uzdeva jautājumus

Inčukalna novada Sociālais dienests sveic aprīļa
75, 80, 85, 90... gadu jubilārus, vēlot labu
veselību un možu noskaņojumu!

gan par Krisa basketbolista karjeru,
gan Amerikas Savienotajām Valstīm
un par daudz ko citu, kas viņus ieinteresēja.
Pēc draudzīgas aprunāšanās skolēni piedalījās izklaidējošā basketbola
spēles apmācības sesijā un daži drosmīgākie arī sacensībās basketbola
metienos grozā. Darbnīcas noslēgumā
bērniem notika neliela izloze.
Jāpiebilst, ka 2,01 metru garais
basketbolists savas karjeras laikā
spēlējis Nacionālajā basketbola līgā,
Somijas, Igaunijas, Islandes un Saūda
Arābijas komandās. Tagad par savām
mājām K.Mūrs sauc Latviju.
Sporta dienas otrajā daļā Inčukalna skolēniem bija iespēja iepazīties
ar ielu vingrotājiem no Siguldas, kuri
rādīja paraugdemonstrējumus, kā arī
iesaistīja skatītājus un ļāva parādīt
arī viņu prasmes.
Foto un teksts: Jana Bunkus

Jānim Rozītim bronza

14.aprīlī Sanktpēterburgā, Krievijā, tika aizvadīts Austrumeiropas Streetbike freestyle čempionāta pirmais posms, kurā trešo vietu izcīnīja latviešu
sportists, mūsu novadnieks Jānis Rozītis. Posmā uzvarēja lietuvietis Arunas Gibeža, sudrabs tika braucējam no Baltkrievijas Nikitam Podolsky, bet
otram mūsu braucējam Laurim Klēbaham sacensību noslēgumā 6.vieta.
Gan J.Rozītis, gan L.Klēbahs ir priecīgi par savu sniegumu, jo tiešie konkurenti ir ļoti spēcīgi un talantīgi braucēji, kā arī jaunā tiesāšanas un kvalifikācijas sistēma nedaudz atšķiras no pagājušās sezonas. Braucēji no sacensībām ir atgriezušies apņēmības pilni turpināt treniņus, lai sezonas laikā
uzlabotu sniegumu,
un ir gatavi cīnīties
nākamajā posmā,
kurš jau mēneša
beigās norisināsies
Krievijas
pilsētā
Krasnodarā. Kopumā sezonas pirmais
starts vērtējams kā
veiksmīgs.

Vangažu ev.lut. draudze aicina
uz svētku dievkalpojumiem:

• Svētdien, 12.maijā plkst.14.00, Mātes dienas
dievkalpojums.
Autobuss plkst.13.10 no Inčukalna un plkst.13.20
no Vangažiem.
• Svētdien, 19.maijā plkst.14.00, Vasarsvētku dievkalpojums. Dievkalpojuma noslēgumā jauktā kora
„Mežābele” koncerts.
Autobuss plkst.13.10 no Inčukalna un plkst.13.20
no Vangažiem.

Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust,
Lai spēka pietiek katram dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Profesionāls basketbolists
motivē skolēnus veselīgam
dzīvesveidam

Teksts un foto:
Stuntfighters.lv

LĪDZJŪTĪBAS
Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma – klusums mūžu
sedz.
Izsakām līdzjūtību mūsu kora
dziedātājam
Harijam
Dzenim, brāli
kapu kalniņā
pavadot.
Inčukalna
senioru koris
„Atblāzma”

Atkal, zeme,
tava velēna vaļā tiek klāta,
Atkal viena dziesma līdz galam
izdziedāta.
Izsakām līdzjūtību mūsu kora
dziedātājai Emīlijai Vaičukai,
brāli kapu kalniņā pavadot.
Inčukalna
senioru
koris
„Atblāzma”

