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Vangažu vidusskolas jubilejai sākām
gatavoties jau krietnu laiku iepriekš – tika
pasūtīti jauni prezentācijas materiāli –
pildspalvas un krūzītes. Veidojām skolas
noformēšanas koncepciju. Tās realizēšanā
savu izdomu, radošumu apliecināja vizuālās mākslas skolotājas Inga Lījvaka un Irina Kalicka.
Lai būtu svētki ar patiešām svētku noskaņu, jubilejas pasākuma scenāriju veidoja Solvita Runce, viņai palīdzēja Marina
Zlotņikova. Radās stāsts par vienu mācību
gadu, kurā iezīmētas svarīgākās skolas
tradīcijas. S. Runce, neatlaidīgi uzrunājot
bijušos skolēnus, izveidoja nelielu dzejas
kompozīciju, kurā piedalījās Žanna Dom-
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NOVADA VĒSTIS

Svarīgākie domes lēmumi oktobrī
• Izskatīti Inčukalna novada domē saņemtie biedrības „Futbola kluba
Dinamo Saurieši” iesniegumi. Nolemts iznomāt minētajam futbola klubam Sporta kompleksa zāli, PII „Jancis” sporta zāli, Vangažu vidusskolas sporta zāli iesniegumā minētajos laikos un noteikt īres maksu
saskaņā ar Inčukalna novada domes 2013. gada 16. oktobra lēmumu
Nr.11-27§ „Par telpu nomas maksas apstiprināšanu Inčukalna novada
izglītības iestādēs”.
• Izskatīts Inčukalna galda hokeja kluba iesniegums ar lūgumu piešķirt
autobusu un segt ceļa izdevumus Inčukalna galda hokeja klubam
braucienam uz Latvijas Galda hokeja federācijas rīkoto Latvijas kausa
izcīņas 1. posmu Ventspilī 2014. gada 11. oktobrī. Nolemts apstiprināt Inčukalna novada domes finanšu komitejas lēmumu par autobusa
piešķiršanu.
• Izskatīts florbola komandas „Inčukalns Coyote” pārstāvja Māra Onskuļa iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu komandai
dalības maksas Latvijas Florbola savienības Vidzemes čempionātā
2014./2015. sezonā 300,00 EUR apmērā segšanai. Nolemts piešķirt
vienreizēju finansiālu atbalstu 300,- EUR apmērā dalības maksas segšanai.
• Izskatīts veterānu florbola komandas pārstāvja Ģirta Bunkus iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu komandai. Finansiāls atbalsts 1650,00 EUR apmērā nepieciešams, lai komanda varētu turpināt
piedalīties Latvijas atklātajā čempionātā florbolā. Nolemts piešķirt
veterānu florbola komandai finansiālu atbalstu 300,- EUR apmērā dalības maksas segšanai.
• Izskatīts biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”” iesniegums ar lūgumu iznomāt Vangažu vidusskolas sporta zāli džudo
treniņiem noteiktos laikos. Nolemts slēgt ar biedrību līgumu par minēto telpu nomu no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31. maijam, kā
arī noteikt nomas maksu.
• Izskatīts Līgas Ceras iesniegums ar lūgumu iznomāt PII „Jancis” aktu
zāli bērnu muzikāli attīstošajām nodarbībām „Mini studija mūzikā”

Важнейшие решения думы в октябре

• Рассмотрено полученное в Инчукалнской краевой думе заявление общества футбольного клуба „Futbola klubs Dinamo Saurieši”. Решено сдать в аренду упомянутому футбольному клубу зал
Спортивного комплекса, спортивный клуб PII „Jancis”, спортивный зал Вангажской средней школы в упомянутое в заявление
время, и установить арендную плату в соответствии с решением
Инчукалнской краевой думы от 16 октября 2013 года № 11-27§
„Об утверждении платы за аренду помещений в учебных заведениях Инчукалнского края”.
• Рассмотрено заявление Инчукалнского клуба по настольному
хоккею с просьбой предоставить автобус и покрыть дорожные
расходы Инчукалнскому клубу по настольному хоккею для поездки на организованный Латвийской Федерацией по настольному
хоккею 1-й этап розыгрыша Кубка Латвии в Вентспилсе 11 октября 2014 года. Решено утвердить решение Финансового комитета
Инчукалнской краевой думы о предоставлении автобуса.
• Рассмотрено заявление представителя Инчукалнской флорбольной команды „Inčukalns Coyote” Мариса Онскулиса с просьбой
предоставить финансовую поддержку для покрытия платы за
участие команды в Видземском чемпионате Латвийского Флорбольного союза в сезоне 2014/2015 в размере EUR 300,00. Решено
предоставить единовременную финансовую поддержку в размере EUR 300,- для покрытия платы за участие.
• Рассмотрено заявление представителя флорбольной команды
ветеранов Гиртса Бункуса с просьбой предоставить финансовую
помощь команде. Финансовая поддержка в размере EUR 1650,00
необходима, чтобы команда могла продолжить участие в Открытом чемпионате Латвии по флорболу. Решено предоставить флорбольной команде ветеранов финансовую поддержку в размере
EUR 300,- для покрытия платы за участие.
• Рассмотрено заявление общества „Детско-юношеский центр развития „Gauja”” с просьбой сдать в аренду спортивный зал Ванга-
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ceturtdienās no plkst. 16.00. līdz 18.00. Nolemts slēgt līgumu par PII
„Jancis” aktu zāles nomu no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 31.
maijam, kā arī noteikt nomakas maksu.
• Izskatīts domē saņemtais kādas iedzīvotājas iesniegums ar lūgumu
nodrošināt skolēnu autobusa maršrutu uz Otro Straujupītes ceļu
12/14, Meža miers, Inčukalna novads, lai nogādātu viņas bērnu uz skolu. Skolas autobuss brauc tikai līdz Vangažu stacijai. Nolemts atlikt
jautājuma izskatīšanu, kā arī veikt izpēti par bērnu iespējām nokļūt uz
mācību iestādēm. Pamatojoties uz iegūto informāciju, izskatīt nepieciešamību mainīt skolas autobusu maršrutu.
• Izskatīts Kirila Varaksina iesniegums ar lūgumu iznomāt Vangažu vidusskolas sporta zāli futbola treniņiem otrdienās no plkst. 17.30 līdz
18.30 un ceturtdienās no plkst. 15.30 līdz 17.00, kā arī izmantot zāli
bez maksas. Nolemts slēgt līgumu par zāles nomu no 2014. gada 1.
oktobra līdz 2015. gada 31. maijam, kā arī noteikt telpu nomas maksu.
• Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā
īpašuma, zemes gabala Gaujas ielā 24/24, Vangažos, nomas tiesību
izsoles noteikumi”. Apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles nosacīto sākuma nomas cenu 2992,11 EUR + PVN gadā.
• Atkārtoti veikt nekustamā īpašuma, zemes gabala Rūpniecības ielā
1, Inčukalnā, Inčukalna novadā, 1830 m2 platībā, atsavināšanu, organizējot izsoli. Apstiprināt izsoles nosacīto sākuma cenu 9800 EUR.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā
īpašuma Rūpniecības ielā 1, Inčukalnā, izsoles noteikumi”.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.15/2014 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu zemei un dzīvojamo māju palīgēkām Inčukalna novadā 2015. gadā”.
• Apstiprināt noteikumus „Par valsts budžeta valsts autoceļu fonda
programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un
ceļu uzturēšanas finansēšanai Inčukalna novadā”.
• Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietojuma vidējā termiņa programmu 2014.–2016. gadam.
• U.c.
Visi domes lēmumi apskatāmi mājaslapā www.incukalns.lv.
жской средней школы для тренировок по дзюдо в установленное
время. Решено заключить с обществом договор об аренде упомянутых помещений с 1 октября 2014 года по 31 мая 2015, а также
установить арендную плату.
• Рассмотрено заявление Лиги Церы с просьбой сдать в аренду актовый зал PII „Jancis” для музыкальных развивающих занятий с
детьми „Министудия в музыке” по четвергам с 16.00 до 18.00 час.
Решено заключить договор об аренде актового зала PII „Jancis”
с 1 октября 2014 года по 31 мая 2015 года, а также установить
арендную плату.
• Рассмотрено полученное в Думе заявление некоей жительницы
с просьбой обеспечить маршрут школьного автобуса на Вторую
Страуйупитес дорогу 12/14, Межа миерс, Инчукалнский край, для
доставки ее ребенка в школу. Школьный автобус едет только до
станции Вангажи. Решено отложить рассмотрение вопроса, а также провести исследование возможностей ребенка добираться в
учебные заведения. На основании полученной информации рассмотреть необходимость изменить маршрут школьного автобуса.
• Рассмотрено заявление Кирила Вараксина с просьбой сдать в
аренду спортивный зал Вангажской средней школы для футбольных тренировок по вторникам с 17.30 до 18.30 час. и по четвергам
с 15.30 до 17.00 час., а также использовать зал бесплатно. Решено
заключить договор об аренде зала с 1 октября 2014 года по 31
мая 2015 года, а также установить плату за аренду помещений.
• Установить правила аукциона „Правила аукциона права аренды
недвижимого имущества Инчукалнской краевой думы, земельного участка на улице Гауяс 24/24, в Вангажи”. Утвердить условную
начальную цену аукциона права аренды недвижимого имущества
EUR 2992,11 + НДС в год.
• Повторно произвести отчуждение недвижимого имущества, земельного участка на улице Рупниецибас 1, в Инчукалнсе, в Инчукалнском крае, площадью 1830 м2, организовав аукцион. Утвердить условную начальную цену аукциона EUR 9800. Утвердить
правила аукциона „Правила аукциона недвижимого имущества
Инчукалнской краевой думы на улице Рупниецибас 1, в Инчукалнсе”.
• Утвердить Обязательные правила № 15/2014 “О применении налога на недвижимое имущество к земле и к вспомогательным
строениям жилых домов в Инчукалнском крае в 2015 году”.
• Утвердить правила „О порядке расходования целевой дотации
программы фонда государственных автодорог государственного
бюджета для финансирования содержания улиц и дорог самоуправления в Инчукалнском крае”.
• Утвердить среднесрочную программу расходования фонда муниципальных дорог и улиц Инчукалнского края на 2014-2016 годы.
• И.др.
Все решения думы можно просмотреть на сайте:
www.incukalns.lv

Gada nogale – laiks
atskatam un jauniem
plāniem

Gads strauji tuvojas noslēgumam, tāpēc ir tik būtiski atskatīties uz padarīto un tikpat svarīgi – plānot darbus jau nākamajam gadam.
Šogad, kā katru gadu, tiek veikti ceļu greiderēšanas darbi. Tika atjaunots grantētā ceļa posms no
Allažu ceļa uz kooperatīvu „Egļupe”, 1,2 km garumā
uzberot granti. Tika iztīrīti arī grāvji.
Šogad tika veikta arī asfalta bedrīšu aizpildīšana.
Grants uzbērta uz vairākiem ceļiem novadā. Inčukalnā uz Meža ielas un posmam uz Silziedu ielas. Jāsaka, ka šo darbu apjoms bija plānots lielāks,
tomēr, izvērtējot budžeta iespējas, tas tika samazināts. Nāk ziema, kad būs nepieciešami ielu tīrīšanas
darbi, būs nepieciešami līdzekļi arī sniega tīrīšanai
no pašvaldības ielām un ceļiem, smilts-sāls maisījuma kaisīšanai uz brauktuvēm.
Pavasarī tika veikta koku vainagošana Inčukalnā un Vangažos. Gada siltajos mēnešos bija prieks
skatīties, kā koki kuplo. Turklāt Meža dienu ietvaros
tika iestādīti jauni koki gan Inčukalnā, gan Vangažos.
Rudens līdzi atnesis arī tumšos rītus un vakarus.
Esam ņēmuši vērā iedzīvotāju ieteikumus par ielu
apgaismojumu. Inčukalnā uzstādīta jauna laterna
Miera ielā, Gaujas ciematā – trīs, bet Vangažos,
uzstādot jaunas laternas, izgaismots gājēju celiņš
no šosejas. Izgaismots arī iekšpagalms, lai bērni ilgāk var uzturēties rotaļu laukumā.
Vasaras laikā tika ieguldīts liels darbs, lai tagad
rudenī veiksmīgi tiktu uzsākta apkures sezona. PSIA
„Vangažu Namsaimnieks” vasaras periodā apsekoja
novada katlumājas, izremontēja apkures katlus,
veica to skalošanu un pārbaudīja zem spiediena, kā
arī laikus slēdza līgumus par kurināmā iegādi.
Tāpat ieguldīts darbs, lai nosiltinātu PII „Jancis”
nenosiltināto daļu. Šajā jautājumā tika piesaistīti
arī Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi.
PII „Jancis” izremontēta arī viena grupiņa, PII
„Minka” – divas grupiņas. Tika ierīkotas jaunas ārdurvis PII „Minka”, lai apmeklētāji ērtāk varētu nokļūt pie iestādes vadītājas, kā to nosaka prasības.
Uzstādīts jauns āra apgaismojums rotaļu laukumā,
lai bērni tumšajās dienas stundās ilgāk varētu uzturēties ārā.
PII „Minka” filiālē „Lapsiņa” Gaujā veikts neliels
kosmētiskais remonts, bet pats galvenais – uzstādīts neliels žodziņš, kas sadalīs rotaļu laukumu tā,
lai mazie bērni var spēlēties atsevišķi.
Vasarā Vangažu vidusskolā izremontētas četras
mācību klases. Savukārt Inčukalna pamatskolā
mājturības kabinets un pilnībā atjaunota skolēnu
garderobe.
Šobrīd Inčukalnā Ozolu, Bērzu, Pļavas, Caunas,
Medņu un Ausmas ielā va/s „Latvenergo” demontē
elektrības stabus. Kad noslēgsies Inčukalna novada
domē izsludinātā iepirkuma procedūra, šajās vietās
koka apgaismes stabu vietā tiks uzstādīti jauni metāla apgaismes stabi, uz kuriem uzmontēs jau esošo apgaismojuma armatūru.
Inčukalna parkā aktīvi notiek jaunās estrādes
izbūve. Šobrīd pabeigti deju laukuma betonēšanas
darbi. Būsim priecīgi par kolektīvu dalībnieku ieteikumiem, kā labāk izbūvēt skatuvi, aizskatuvi, ģērb
tuves utt.
Tautas namā uz skatuves modernizēta skatuves
apgaismošanas sistēma.
Vangažu kultūras namā tika siltināti pamati, kā
arī pilnībā izremontēta mazā zāle.
Aktīvi uzsākts darbs pie nākamā gada budžeta un
darbu plānošanas. Ideju ir ļoti daudz, prieks, ka tās
rodas, sadarbojoties ar iedzīvotājiem un iestāžu un
struktūrvienību vadītājiem.
Sveicu visus novada iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā! Novēlu katram
atrast īpašo svētku sajūtu un izbaudīt to novada
pasākumos.
Inčukalna novada domes izpilddirektors
Oskars Kalniņš
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Paradoksi novadā

(turpinājums)

Diemžēl jāsecina, ka iepriekšējā
raksta turpinājums seko. Kā izteicās A.Vilks – pie varas ir daudz
runātāju, bet nav darītāju. To var
attiecināt arī uz mūsu novadu. Tik
daudz demagoģijas par Egļupi, bet
neviena konkrēta piedāvājuma, kā
ātrāk atrisināt šo problēmu, kura
jau radās tajā brīdī, kad tie, kuriem
tika piešķirti dārziņi, sāka dārzeņu
vietā „stādīt” betona bluķus, vēlāk pārvēršot tos par dzīvojamām
mājām. Tāpat kā visur neviens
neprognozēja uz priekšu, kas var
notikt. Visi paļāvās uz ievazāto –
„avosj” tāpat būs labi, bet tagad
daži brēc vienā brēkšanā – glābiet,
paši netiekam galā.
Nekad iepriekš nelasīju komentārus, jo uzskatu, ka slēpšanās
zem „nikiem” ir gļēvulības izpausme. Tagad palasīju (jo pateica, lai
izlasu) par Egļupes problēmām.
Pārsteidza M. Jaunupa slavināšana par problēmas atspoguļošanu.
Ir tikai daži nieciņi – pirmais: vispār jau šī problēma ir veidojusies
ilgus gadus, un, ja tā nav risināta,
tad korektāk būtu par šo jautājumu atbildes meklēt pie blakus sēdošajiem savas frakcijas biedriem,
kuri jau sen ir domē un kuriem, pēc
loģikas, būtu jādod skaidrojums,
kāpēc šī problēma ir par tādu izveidojusies. Un otrkārt: ja mani
atmiņa neviļ, tad M. Jaunups bija
Inčukalna novada domes priekšsēdētāja padomnieks. Manā skatījumā, nav smuki liet netīrumus
uz galvas tam, varbūt tikai pateicoties kuram, vispār tika sedēt pie
šī galda, jo ļoti daudzi Inčukalna
iedzīvotāji cienīja un ciena iepriekšējo priekšsēdētāju un balsoja par
viņu. Tāda komentāros M. Jaunupa slavināšana un aizrādījums,
ka es esot smaidījis viņa runas
laikā!!! Atvainojos „sēdes skatītājam” par savu pakausi (jo sēžu ar
muguru pret kameru), diemžēl nevaru kontrolēt pakauša muskuļus,
laikam pakausim ir apnikusi šī demagoģija bez konkrētiem piedāvājumiem problēmas risināšanai. Toties, kad runa bija par 2 EUR dienā
atmaksāt par bērna nogādāšanu
līdz skolai, tad M. Jaunups izvērsa
veselu runu, ka vajag precīzi noteikumus uzrakstīt, jāprecizē, kādus papīrus iesniegt, ka tik dome
nepārmaksā… Var piekrist, no birokrātiskā viedokļa, tiešām nebija
precīzi aprakstīts, bet… Neviena
jautājuma nebija par dzesētavas
iegādei piešķiramajiem 1000 EUR –
kurš, kur un uz kādiem noteikumiem to lietos un vai tā vispār ir
vajadzīga, ja jau mūsu novadā ir
tik maza teritorija. Kur palika šī
birokrātiskā pieeja? Paradoksālas
izmaiņas vienas sēdes ietvaros.
Bet varbūt mednieki mums ir tie
nabadzīgākie?
Tāpat jau sesto gadu Attīstības
komitejas priekšsēdētājs ir viena un tā pati persona, kura pēc

publicētās ienākumu deklarācijas
saņem algu (uz pusi sev piederošā uzņēmumā, kurš ir nonācis
VID nodokļu parādnieku sarakstā)
ap 92 LVL mēnesī (kamēr vēl bija
latos). Jā!!! Ticēsim deklarācijai.
Izrādās, kooperatīva sargi saņem
vairāk. Smagi būt uzņēmējam! Laikam novada attīstības nākotnes
izredzes ir līdzīgas „Sorbas” – nonākt parādnieku sarakstā? Tagad
var saprast, kāpēc, kad runa ir
par ienākumiem (parādu piedziņu),
tad vienmēr atturas, bet kad piešķirt 1000 EUR dzesētavai, kura
ir nepieciešama tikai medniekiem,
lai meža cūku gaļa nesabojātos,
kamēr to pārbauda, un mednieki
varētu vēlāk droši cept šašlikus –
lūdzu! Pat sāka man aizrādīt, ka,
redziet, starp medniekiem esot
uzņēmēji. Tā jau ir otrā reize, kad
sāk norādīt par uzņēmējiem, kuri it
kā esot reģistrēti novadā un maksājot nodokļus. Negribas nevienu
aizvainot, jo ir uzņēmēji, kuri tiešam maksā nodokļus, bet, ja seko
I. Bernata loģikai, tad iepriekšējos
gados visvairāk uzņēmumu īpašnieku bija deklarēts Rīgas patver
smēs, bet no tā jau šīs patversmes
nekļuva par pārpilnības oāzēm
Rīgā. Un, ja tā ņem (spriežot pēc
paša I. Bernata deklarācijas), tad
sargi vairāk samaksā ienākuma
nodokli. Un vispār jau Attīstības
komitejas priekšsēdētājam jau vajadzēja zināt, no kā sastāv pašvaldības budžeta ieņēmumi, jeb vismaz jāapskatās mājas lapā, tur ir
smuki uzzīmēts. Jeb varbūt augstskolā neiemācīja atvērt novada
mājas lapu? Drūma „attīstība”
mūs sagaida, ja pat Attīstības komitejas priekšsēdētājs nodarbojas
ar tukšu demagoģiju un pat nezina,
no kā sastāv domes ieņēmumi.
Vēl viens paradokss. Jau vairākus gadus Plānupes 10 iedzīvotāji
lūdza, lai salabo jumtu. Paradokss,
bet tas ir domes īpašums, tātad
domei ar likumu ir uzlikts pienākums rūpēties par savu īpašumu,
nevis īrniekiem, kā to vēl pagājušogad apgalvoja M. Jaunups.
Tagad, kad vienam dzīvoklim jau
galīgi griesti ieliekušies un var
iebrukt jebkurā brīdī, tomēr tika
nolemts remontēt vismaz tās
piebūves jumtu. Un! Materiāli izmaksā ap 200 EUR plus „Vangažu Namsaimnieka” pacēlājs. Bet
I. Bernatam vel pietiek nekaunības
pēc slaveno divu stāvvietu izbūves ar bezmaksas (paņemtām no
stadiona) plāksnēm par gandrīz
4000 EUR vēl jautāt par tāmēm uz
jumta remontu, apšaubot, ka tiek
remontēts par viszemāko cenu.
Laikam jau gribēja piedāvāt slaveno zemnieku saimniecību, kuru
vienmēr lobē? Jā, atzīstos, es iesaistījos šī remonta organizēšanā,
jo kādam taču beidzot jāizkustina vismaz viena problēma, pirms
tā nav pārvērtusies traģēdijā jeb
nonākusi līdz tādam stāvoklim kā
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Bibliotēkas jaunumi
novembrī

Kārļzemniekos, kad lētāk ir nojaukt, nekā remontēt. Laikam jau
šīs mājas iedzīvotāji nav to „slaviGrants lavīna vai mākoņu sadursmes, noziegums un sāpes –
nātāju” vidū? Bet vēlos atgādināt,
tikai cilvēka vienreizība un gars nosaka tām mērogu.
ka viņi tomēr arī maksā nodokļus
/G. Repše/
(pat no pensijām) un varbūt pat
Lasīsim G. Repšes jauno grāmatu „Jauki ļaudis”. Lai atkal satiktos ar nu jau
vairāk nekā jūs, I. Bernat!
Tagad par Sociālo dienestu. Sēdē aizsaulē aizgājušo rakstnieku Vladimiru Kaijaku, lasīsim A. Skurbes vēsti par viņa
daži reaģējot uz izpilddirektora dzimtu, vecākiem, bērnību, pusaudža, jaunības gadiem, ģimeni – par viņa personorādi, ka viņam Labklājības mi- nību.
nistrijā esot aizrādīts, ka saistošie
Lasītājiem, kuri iemīļojuši Dz. Žuravskas darbus, nu jau atkal jauna tikšanās:
noteikumi pieļauj dienestam inter- šoreiz jūsu vērtējumam romāns „Nakts mūža garumā”. P. Rotfuss „Vieda vīra baipretēt savas darbības pēc saviem les” turpina grāmatā „Vēja vārds” aizsākto stāstu.
ieskatiem un pienācīgi neveikt ar
Paulu Koelju cienītājiem jauna grāmata „Sānsolis”. R. Naits savā garadarbā
likumu noteiktās funkcijas, uzreiz „Galma gleznotāja māceklis” stāsta, kā portretu meistars Hugo māca jauno māk
norādīja, ka es esot piedalījies šo slinieku Johanu, neapjaušot, ka tas jau pāraudzis savu skolotāju.
noteikumu izstrādē un ka tomēr
Noziegumu izmeklētājs Pits A. Perijas grāmatā „Nāve Keiterstrītā”, kurš vada
esot jāuzticas ilggadējiem darbi- noziegumu izmeklēšanu, neapjauš, ka drīz dzīve apmetīs kūleni un viss krasi mainiekiem. Tad gribu atgādināt to, ka, nīsies…
L. Vaithausas romāns „Ideāls vīrs” ir iespaidīgi psiholoģisks trilleris, kas liek
kad es piedāvāju izmainīt noteikumus, it sevišķi piedāvāju palielināt minēt atrisinājumu līdz pašām beigām.
darbinieku atbildību un pienākuA. Deivisas romāns „Kurpju karaliene” ir mīlestības apliecinājums Parīzei ar
mus, sekoja noraidoša attieksme modes mākslas spozmi un cilvēku kaislībām.
Mūsu pašu rakstniece Laimdota Sēle „Septiņu rūnu kalns” grāmatas lappusēs
un 24. punkts no Sociālā dienesta
nolikuma vispār tika izsvītrots. Un ataino Latvijas vēstures notikumus un sauc lasītāju līdzi.
Jaunumi bērniem: J. Baltvilka – „Kaķuzirņi un kurmjukārkli”, L. Šmites – „Aušas
tāpēc (atklāti paziņoju) tieši es,
noklausoties visu darbinieka slavi- un tiepšas”, U. Ausekļa – „Sīli iesēj zīli”, „Maša un lācis: raibie stāsti”, S. Blaķes –
nāšanu un visus melus, ko Sociālā „Fui, kaka!”, D. Alksnes tulkojumu grāmatiņa „Manas mīļās sniega pasaciņas” – 15
dienesta darbinieki izplatīja Van- ziemīgi stāsti, kas sasildīs sirdi, L. Apšenieces – „Sēņu lietus”, A. Brodeka – „75
gažos par manu darbību ap šiem papīra sniegpārsliņas, zvaigznītes un saulītes”, „Ilustrētās fabulas bērniem”.
„Bērnu žūrijas” lasīšanas eksperti turpina lasīt piedāvātās grāmatas, jo
noteikumiem, iesniedzu dokumentus gan KNAB, gan Labklājības čaklākos ekspertus gaida īpašs pārsteigums. Makulatūras konteiners tiek pilministrijā, lai izvērtē Sociālā die- dīts ar makulatūru. Nemetiet laikrakstus, žurnālus, vecas, novecojušas grāmatas
nesta darbību. Rezultāts – atklāti atkritumu konteineros, jo pašiem par to vairāk jāmaksā, bet nesiet pie bibliotēkas
daudzie pārkāpumi dienesta dar- konteinerā.
bā, ka beidzot izpilddirektors lūgs
Sveicam visus lasītājus valsts svētkos! Labklājību katrā ģimenē! Aizdegdomi pieprasīt pilnvērtīgu finansiā- sim katrā mājā, dzīvoklī svecīti un novēlēsim savai Latvijai gaišu, augšuplo auditu. Cik zinu, dienests jau ļoti ejošu nākotni.
sen nav pārbaudīts. Ļoti ceru, ka
Bibliotekāre Marija Aleksejeva
neatklāsies Jelgavas varianti, kad
par sociāla budžeta naudu ir bijušas pirktas ekskluzīvas somiņas
(tā vismaz ziņās rādīja). Bet, manā
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek pārdots Inčukalna noskatījumā, augstāk minēto iestāžu
vada domei piederošais nekustamais īpašums Rūpniecības iela 1, Inčukalsecinājumus nevar ignorēt, vairs
nā, kas sastāv no zemes gabala 1830 m2 platībā, kadastra Nr. 8064 006
nevar (teorētiski) pateikt, ka ne0852k, uz zemes gabala ēku nav.
pietiekot materiāla, lai lemtu (kā
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā
stāvvietu gadījumā) par pārbaudes
4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2014. gada 5. decemuzsākšanu. Vairs nevar, kā attiecībrim plkst. 14.00.
bā pret mani, paziņot, ka viņi neko
Izsole notiks 2014. gada 5. decembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada
nesaprotot, bet esot jāuzticas ilgdomē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma
gadējai vadītājai. Es viennozīmīgi
sākumcena – 9800 EUR.
uzskatu, ka sociālā palīdzība ir
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir 980 EUR, un
jāsaņem tiem, kam pienākas, nevis
dalības maksa 100 EUR apmērā iemaksājami līdz 2014. gada 5. decembrim
tiem, kas nekaunīgāk uzvedas, kā
plkst. 14.00. Soļa apmērs – 490 EUR. Pirkuma samaksa veicama EUR 30
visiem Vangažiem zināmā persona,
kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu
jeb tiem, kuri dienesta darbinieku
apstiprināšanu.
ieskatā labāk uzvedīsies. Redzēsim, kas notiks tālāk, jo, jau zinot
par šo divu iestāžu vēstulēm, tomēr sēdē atskanēja – jāuzticas
Inčukalna novada Sociālais dienests informē: lai organizētu pabalstu izilggadējiem darbiniekiem. Nožēlojama demagoģija, pie kam attiecī- maksu cienījama vecuma personām 75, 80, 85, 90 gadu vecumā un pēc tam
bā pret sociālā budžeta līdzekļiem. katru gadu jubilejā, no 2014. gada 1. novembra Sociālais dienests sūtīs jubiUn palasot I. Bernata ienākuma lāriem apsveikumu un informāciju par pabalsta saņemšanas kārtību.
Sociālais dienests lūdz iedzīvotājus, kuriem mājās ir palīglīdzekļi, kas nedeklarāciju, tad, ja nebūtu deputāta alga, jau sen varēja pieprasīt pieciešami personām ar invaliditāti, un viņiem tie nav nepieciešami, nodot
GMI pabalstu. Secinājums – katrs Sociālajā dienestā. Tādā veidā jūs sniegsiet atbalstu personām ar invalidivar kļūt par Sociālā dienesta klien- tāti.
Iepriekš pateicamies, ka mūs sadzirdējāt.
tu!
Pienāks laiks un „zaķīšus” paSociālā dienesta vadītāja Zinaīda Gofmane
dzīs no „kāpostu lauka”!
Bet vispār pasmaidīsim par tāInčukalna novada domes deputāte Jekaterina Šaroka 21.
dām patiesām deklarācijām, un
novembrī
plkst. 18.00 Vangažu pilsētas pārvaldes zālē aicina
viss būs labi. Sirsnīgi sveicu Vaniedzīvotājus
uz tikšanos „Cilvēktiesības un cilvēks šo tiesību
gažu pilsētas iedzīvotājus pilsētas
vidē”
ar
Eiropas
Parlamenta (EP) Ārlietu komitejas locekli
jubilejā un visa Inčukalna novada
un aizvietotāju Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā
iedzīvotājus valsts svētkos. Vairāk gaišu domu un darbu mūsu
Andreju Mamikinu. Tikšanās laikā tiks runāts par EP Saharova
dzīvē!
balvas kandidātiem un cilvēktiesību jautājumiem.
Igors Purmalis

Sludinājums par izsoli

Sociālā dienesta informācija
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2014. gada NOVEMBRIS

Vangažu Skaistais ziedēšanas laiks Vangažu Dziesma par
kultūras kultūras namā
Vangažiem
nama
pasākumi
novembrī
10. oktobrī Vangažu kultūras
namā tika atklāta mākslinieces
un gleznotājas Ingūnas Lindes
izstāde – krāšņs papildinājums
skaistajam rudenim.

Sestdien, 8. novembrī, plkst.
16.00 Vangažu pilsētas svētku
koncerts. Piedalās: bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”, estrādes deju grupa „Ciprese”, ritmikas deju grupa „Kolibri”, deju
grupa „Cat”, sieviešu vokālais
ansamblis „Kaprīze”, ukraiņu
vokālie ansambļi „Jatraņ”, „Veselka”, „Kvitočki”, solisti V. Komanovskis un L. Nesteroviča,
baltkrievu vokālais ansamblis
„Žuravka”, krievu vokālais ansamblis „Krievu kadriļa”, līnijdeju
grupa „Drime dance”, Austrumu
deju grupa „Šeherezade”.
Sestdien, 8. novembrī, plkst.
23.00 „Ketristudio” nakts diskotēka. Ieejas maksa 7 eiro.
Pirmdien, 10. novembrī,
plkst. 18.30 Cirks uz ledus. Jūs
gaida daudz jaunu, nekad neredzētu priekšnesumu uz slidām.
Izrādē piedalīsies profesionāli
daiļslidotāji un cirka mākslinieki
no dažādām Eiropas valstīm.
Programmā piedalīsies: akrobāti, žonglieri, gaisa vingrotāji,
kā arī būs iespēja vērot transformācijas šovu un uguns šovu.
Krāšņa un piedzīvojumu pilna
programma visai ģimenei, skatītājiem jebkurā vecumā. Pro
grammas ilgums 1 stunda 30
minūtes. Programmas kvalitāte
garantēta.
Ieejas maksa 5 eiro (biļetes
iepriekšpārdošanā).
Sestdien, 15. novembrī, plkst.
18.00 Valsts svētku sarīkojums
un koncerts, titula „Goda novadnieks” ieguvēja sveikšana. Dzied
Ivo Fomins ar grupu akustiskajā
koncertā „Putni bez spārniem”.
Plkst. 21.00 Atpūtas vakars ar
groziņiem un dejām. Jauku mūziku spēlēs grupa „TUTTI-FRUTTI”.
Ceturtdien, 27. novembrī,
Vangažu pilsētas Pensionāru
biedrības organizēta Ziemassvētku izstāde. Atklāšana plkst.
12.00.

Pasākuma atklāšanā piedalījās
I. Lindes kolēģi: flautas skolotāja
Rasa Melngalve, saksofona skolotājs Kaspars Puikevics-Puikevskis,
kuri sveica kolēģi ar emocionāliem
priekšnesumiem. Dziesmu „Mīļākās lietas” izpildīja Līva Ozola.
Ingūnu sveica arī Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis, Inčukalna novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ludmila
Vorobjova, kā arī viesi no Rīgas,
Vangažu kolēģi un draugi.
I. Lindes dzimtā puse ir Suntaži. Vieta, kur pavada vasaras un
ar tēvu kopīgā darbnīcā top viņas
darbi.
Studējot gleznošanas pasniedzēji ir bijuši gan Kārlis Dobrājs,
gan Ģirts Muižnieks un Inese Pudāne, bet pamatā šī darba noslēpumus Ingūnai atklāja tēvs – mākslas
pedagogs, gleznotājs Andris Linde.

Ka stāsta pati māksliniece, iedvesmas avots darbiem ir daba –
mūžam mainīgā, gan tepat apkārt
esošā, gan tālās un svešās zemēs
ieraudzītā. Gleznās ir daudz ziedu,
un katrs zieds ir īpašs, ja to uzlūko,
redzīgi uzlūko. „...Apiet apkārt... Tas
ir vienalga – apiet apkārt ziedam vai
apkārt jūrai. Zieds ir tikpat liels kā
jūra.”( I. Ziedonis)
Tāpat kā dabā mainās gadalaiki,
arī Ingūnas radošajos darbos ir dažādi periodi ar dažādu gleznošanas
stilu. Ugunīgi sarkanās magones
ir tāds trakulīgi kaislīgais akcents.
Darbos ir gan dabas atmodas zilganā nokrāsa, gan mājas miera siltie
toņi. Tuvplāni.
Gleznu ciklu „Pļavas” Ingūna
gleznoja ļoti skaistā dzīves periodā.
Tās radītas ļoti lielā mierā un saskaņā ar sevi, caurstrāvotas ar mīlestību. Šī cikla glezna „Rīt” tapa neilgi
pirms meitiņas Stellas Katrīnas piedzimšanas.
Izstāde sniedz patiesu prieku iedzīvotājiem un ir apskatāma Vangažu kultūras namā līdz 19. novembrim.

14. novembrī Vangažu pilsēta svinēs 23 gadu jubileju. Vangažu iedzīvotāji izteikuši vēlmi iepazīties
ar speciāli Vangažu pilsētai sacerētās dziesmas vārdiem. Šī dziesma ik gadu tiek izpildīta pilsētas
svētku koncertā. Tā kā oriģinālā
dziesma tika uzrakstīta krievu
valodā, publicējam gan krievu valodas, gan latviešu valodas dziesmas vārdus.
Autori:
brāļi Leons un Pēteris Makavecki

Vagažu pilsēta
Klēpī sev iecēla,
Dvēselēm atklātām
Uzņēma mūs.
Gaujā vējš pamostas svaigs,
Skujkoku aromāts maigs,
Tas, kurš te laimi sev rod –
Māksliniece Ingūna Linde
Dzimteni rod!
Kurp lai mēs nedotos,
Sirds mūsu Vangažos.
Vangažu kultūras nama māksliVienmēr tavs burvīgums
nieciskās daļas vadītāja
Atpakaļ sauc.
Evija Ozola
Straujupe aizčalo,
Putni kur vītero,
Nelielais ezeriņš,
Dzērves, kad kliedz.
Dzīve mums dažādos
Likteņa līkločos
18. oktobrī Vangažu kultūras Grūtības sūtīja –
namā neatkarīgā deju grupa „Cip- Pieveiksim tās!
rese” organizēja labdarības kon- Dzīve, lai pulsē un rit,
certu, kura mērķis bija savākt Vangažos šodien un rīt.
ziedojumus, lai palīdzētu Vangažu Debesīs skaidrajās
Saule lai spīd!
jaunietim Rihardam.

Iedzīvotāji izrāda lielu atbalstu

Uz labdarības koncertu-uzvedumu ieradās ļoti daudz mūsu novada iedzīvotāju – zāle bija pārpildīta, kas kārtējo reizi apliecināja, ka
mūsu ļaudis spēj un grib vienoties
grūtos brīžos. Arī saziedotā summa pārsteidza cerēto. Tika saziedoti 1268,01 eiro (dati par ziedojumu kontu vēl tiks apkopoti)!
Koncerts tika veidots kā uzvedums ar mērķi atainot dažādas
dzīves situācijas, ar tām saistītās
likstas un to, ka vienmēr blakus
ir kāds, kas var atbalstīt un palīdzēt.
Varam būt lepni, ka mums ir tik
dāsni un izpalīdzīgi iedzīvotāji.
Riharda ģimene, Ilona Petrovska
un deju grupa „Ciprese”, kā arī
Vangažu kultūras nams saka lielu paldies katram, kas palīdzēja!
Paldies jums visiem!
Teksts un foto: Jana Bunkus

Izstāde „Mēs savai pilsētai”

Vangažu jubilejas ietvaros dienas centra „Vangaži”
Amatnieku kopa no 12. līdz 19. novembrim aicina uz
izstādi „Mēs savai pilsētai”. Izstādes atklāšana
12. novembrī plkst. 12.00 Parka ielā 2, Vangažos.

Песня о
Вангажи
Слова и музыка
Василия Литвинюка

Город наш маленький,
Город наш – Вангажи –
Поселил-приютил
Судьбы разные.
Духом смолистых лесов
Напоил, обласкал,
Людям с разных краёв
Родиной стал.
Куда б не ехали –
Всё к тебе тянемся,
Пусть не особенный –
Нежен твой взгляд:
Малая реченька –
Трель соловьиная,
Малое озеро –
Крик журавля.
Жизнь приготовила
Нам испытания,
Выдюжим, справимся –
Жить бы сто лет.
Да чтобы город родной
Солнышко красило,
Лился бы с облака
Радуги цвет!
(Песня родилась
в ансамбле „Весёлка”)
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Arī oktobrim ir savs jaukums
Galvenais nosacījums tam, lai
diena būtu jauka, ir katru rītu sākt
ar domu „man viss izdosies”, jo
katrai domai ir savs svars.
Lai arī šis tumšais un vēsais mēnesis nav pats par sevi patīkams, ir
iespējams to darīt gaišāku dažādiem
paņēmieniem. Viens no tiem – nesēdēt katru vakaru mājās, izvēlēties
sev jaunu vaļasprieku vai turpināt to
pašu – dziedāt, dejot, spēlēt, piedalīties, satikt senus draugus, atrast
jaunus, atnākt uz koncertu vai izrādi,
apskatīt izstādi – būt ļaudīs. Mūsu
laikabiedri, draugi ir mūsu galvenā
bagātība, un savstarpējās attiecības
ir galvenais svarīgais „lauciņš”, kas ir
regulāri jākopj.
Mūsu mazākajiem bērniem 10. oktobrī bija iespēja noskatīties Valmieras kinostudijas izrādi „Rio, Rio”,
kurā bērniem saprotamā veidā aktieri
rādīja stāstu par savstarpējām attiecībām, par uzticību, draudzību, arī
nodevību un to, kā labais uzvar ļauno. Izrāde bija krāsaina, muzikāla un
jautra, mazie skatītāji ar prieku juta
līdzi galvenajiem varoņiem.
Sestdien, 11. oktobrī, inčukalniešiem tika piedāvāts rudens velobrauciens, šoreiz uz Līgatnes novadu.
To nedaudz sarežģīja situācija, ka bija
jāizmanto arī vilciens. Iespējams, ka
tieši tādēļ velobraucēju nebija daudz.
Šoreiz bijām tikai deviņi, un, protams,
ka visi „savējie”, jo esam par tādiem
kļuvuši, kopā piedaloties gan pavasara, gan rudens braucienos. Izvēlētais
maršruts arī nebija domāts iesācējiem – daudz pacēlumu, dubļainu ceļu
un nesakoptu velotaku. Ceļš veda no
Siguldas, caur Nurmižiem, uz „Ratniekiem”, Lejas Līgatni. Kā jau parasti to
mēģinām darīt – brauciena laikā apskatījām ievērības cienīgus objektus.
Pirmais no tiem, tūlīt izbraucot no
Siguldas, bija Daudas upītes ūdenskritums, kuru mēs visi, kaut arī inčukalnieši „ar stāžu”, redzējām pirmo
reizi. Tur arī izbaudījām faktu, ka pa
dubļiem braukt nav īsti droši, pāris
no mums izmēģināja dubļu mīkstumu
personīgi. Pirmo reizi lielākā daļa no

mums redzēja arī „Ratniekus” – šobrīd
Latvijas Universitātes konferenču
un atpūtas kompleksu. Piestājot uz
brīdi, uzklausījām stāstījumu par
apbrīnojamu cilvēku – Robertu Hiršu,
kas, būdams mākslīgā un dabīgā zīda
audumu un izstrādājumu ražošanas
radītājs un pamatlicējs Latvijas
valstī, bija arī filantrops un labdaris
visās sabiedrības dzīves jomās. „Ratnieki”, Roberta Hirša lauku īpašums,
30. gadu vidū bija izveidoti kā viena no lauku paraugsaimniecībām
ar vismodernāko tā laika ražošanu. Šodien tā ir vieta, kur mūsdienu
sabiedrību iepazīstināt ar šo zinātnes
un mākslas mecenātu. 1971. gadā
R. Hiršs testamentā novēlēja Latvijas
Universitātei savus Latvijā esošos
īpašumus – zemi un ēkas tekstilfabrikas „Rīgas audums” teritorijā un
būves ar tām piegulošo zemi lauku
saimniecībā „Ratnieki”, Līgatnes pagastā.
Lejas Līgatnē mūs gaidīja ekskursija pa papīrfabrikas ciematu. Velosipēdus atstājuši droši novietotus,
kopā ar gidu izstaigājam pakalnus
un pagrabus, redzējām strādnieku

„Minka” iepazīst pasauli
Oktobris zinātkārajiem „Minkas”
un filiāles „Lapsiņa” bērniem bijis
ļoti ražens. Gan dārziņā, gan ārpus
dārziņa ir tik daudz interesanta!

Kā ikkatru gadu, arī šogad „Minkas”
un „Lapsiņas” bērni sumināja rudentiņu – „ievāca” dziesmiņu, rotaļu un
dažādu mākslas darbu ražu. Radošo
darbu izstādē savu artavu ieguldīja
gan bērni, gan darbinieki.
Oktobra sākumā grupas „Taurenīši” bērni kopā ar audzinātāju Līgu
un auklīti Agnesi devās uz kaimiņu
novadu, lai klātienē apskatītu kazkopības saimniecību „Lielgrodes”,
iepazīstos ar kazas siera pagatavošanas un garšas noslēpumiem. Mazie
atzina, ka kazas siers ir gana garšīgs
un veselīgs.
„Lapsēni” 8. oktobrī pie bērnudārza
vārtiem ar nepacietību gaidīja lielo

zaļo autobusu, lai dotos uz Līgatnes
dabas takām, jo tik daudzi jautājumi
gaidīja atbildes. Cik īsti lācim ķepu –
divas vai četras? Vai vāveres aste ir
garāka par pašu vāveri? Vai pietiks
spēka izstaigāt visas dabas takas?
Arī audzinātājas Zanes sagatavotie
uzdevumi gaidīt gaidīja, lai bērni tos
ātrāk izpildītu. Tā nu jautrā kompānija Līgatnes dabas takās meklēja
lāčus, dažādus čiekurus, krāsainas
lapas, akmentiņus, dzīvnieku pēdu
nospiedumus, un vēl, un vēl.
Savukārt sagatavošanas grupas
„Ezīši” drosminieki kopā ar vecākiem
un audzinātājām Vivitu un Ausmu
un auklīti Santu 9. oktobrī piečaloja
Inčukalna dzelzceļa staciju, lai ar vilcienu dotos uz Cēsīm. Cēsīs inčukalnieši viesojās Bērnu zinātnes centrā
„Z(in)oo”. Tajā gan mazie, gan lielie
varēja izmēģināt dažādas tehnoloģi-

dzīvojamās ēkas, amatu māju, trenažieru laukumu, papīrfabriku, kas vēl
šogad pavasarī strādāja, lepnu kapliču, skaistus tiltiņus un daudz ko citu –
glīti sakoptu, sakārtotu. Līgatne var
lepoties ar padarīto un uzņemt tūristus bez sirdsapziņas pārmetumiem –
tur viss ir godam! Jau iebraucot Līgatnē, mūs sagaidīja 19. gadsimta
jūgendstila tērpos ģērbušās dāmas
un aicināja „uz kafeju” Fāles namā,
namam šogad 100 gadu jubileja. Šo
gandrīz personīgo uzaicinājumu izmantojām un izpētījām grezno namu,
kas jau gandrīz no saviem pirmsākumiem kalpo kā pirmsskolas izglītības
iestāde. Skolotājas un citas iestādes
darbinieces, tērpušās senlaicīgos
tērpos, izrādīja ēku un cienāja viesus
ar cigoriņu kafiju un cepumiņiem –
viss kā jau smalkos namos.
Rezultātā, nobraucot 63 kilometrus, vēlā vakara stundā atgriezāmies
mājās un saglabājām jaukas atmiņas
par lieliski pavadīto dienu patīkamā
kompānijā.
Piektdien, 17. oktobrī, Inčukalna tautas namā skanēja iemīļotas
dziesmas koncertā „Senas dziesjas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, kustināt
priekšmetus ar domu spēku, redzēt
skaņu, veidot zobratu pārnesumus,
būvēt un vadīt robotus, izprast berzi,
braucot ar speciāli aprīkotiem kartingiem, redzēt zibeni, saprast katapultas darbības principus un daudz
ko citu.
21. oktobrī aizsākās jauna tradīcija – PII „Minka” sagatavošanas

mas jaunu zvaigžņu mirdzumā”.
Skatītāji varēja atsaukt atmiņā Noras Bumbieres izpildītās dziesmas un
dziedāt tām līdzi. Vakars izvērtās gan
sirsnīgs, gan aktīvs; labas emocijas
nedēļas nogalei tika garantētas.
Joprojām aicinām iegriezties tautas namā, lai apskatītu Ilzes Kopmanes cimdu un zeķu, kā arī Edvīna
Baloža fotogrāfiju izstādi.
Zinta Nolberga
Novembris ir jau klāt, un mēs
svinēsim savas valsts Latvijas 96.
dzimšanas dienu. Bet līdz 2018.
gadam – Latvijas simtgadei – vairs
nav tālu … Varbūt tieši šodien jau
sāksim domāt par personīgām dāvanām savai valstij lielajā dzimšanas dienā – ko apņemsimies izdarīt? Varbūt ar ģimeni vai draugiem
apiesim vai apskriesim novada
vai visas Latvijas robežu… pētīsim un izveidosim savas dzimtas
koku Latvijas valsts laikā… vai
sava nama vēsturi… iestādīsim
un kopsim jaunus kokus novadā
… uzrakstīsim aprakstu par kādu
populāru inčukalnieti vai vienkārši
novadnieku un viņa dzīvi, par smieklīgiem vai nopietniem notikumiem,
kas kādreiz varētu kļūt par teiku…
apņemsimies attīrīt un sakopt
kādu novada vietu vai kapsētu…
palīdzēsim kādam līdzcilvēkam…
Mēs, tautas nama ļaudis, gribam izveidot grāmatu-vēstījumu
„Dāvana Tev, Latvija!”, kur katrs
novadnieks, kas vēlēsies, varēs
ierakstīt savu sapni, savu apņemšanos.
Liekas, ka jau šoruden kāda
dāvana mūsu novadniekiem ir uzradusies skolas parkā – atrāpojuši
divi izcili, krāsaini gliemeži, kuri
sveicina bērnus ceļā uz skolu un
bērnudārzu. Paldies! Mēs jau esam
nokristījuši tos par Ginu (ar krāsaino mājiņu) un Uldi (ar pastmarku
kolekciju uz muguras). Tātad pirmā
dāvana un ieraksts jaunajā grāmatā jau būs no Mierkalnu ģimenes.
Apņemies arī tu iegūt dāvināšanas
prieku!
Inga Freimane

grupas bērni tikās ar PII „Jancis”
bērniem, lai Inčukalna Sporta kompleksā pārbaudītu savus spēkus
sporta skolotāju Ingas un Ģirta sagatavotajās sportiski draudzīgajās stafetēs. Visi klātesošie ar gandarījumu
atzina, ka šādas draudzības spēles ir
interesantas, pozitīvas emocijas rosinošas un noteikti jāturpina iesāktā
tradīcija.
Indra Podziņa

Foto: No PII „Minka” arhīva
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Inčukalna tautas
nams novembrī
aicina
Piektdien, 7. novembrī, plkst. 18.40
(sagaidīsim arī visus tos skatītājus, kuri
šajā laikā atbrauks no Rīgas ar vilcienu)
latviešu spēlfilma „Izlaiduma gads”
Ieejas maksa 2,00 eiro
Būsim lepni par savu valsti un savu cieņu Latvijai apliecināsim:
- novembrī nēsājot piespraustu lentīti
karoga krāsās pie apģērba (lentīti varat
saņemt tautas namā);
- 11. un 18. novembrī krēslas stundā aizdedzot sveces māju logos (lūgums iedegt
sveces Inčukalna Vecajos kapos pie tuvinieku atdusas vietām 11. novembrī, kad
Inčukalna jaunatne dosies Lāpu gājienā).
Otrdien, 11. novembrī, Lāčplēša dienas pasākums
Plkst. 17.45 – pulcēšanās pie Inčukalna
pamatskolas
Plkst. 18.00 – Lāpu gājiens no Inčukalna pamatskolas uz Inčukalna vecajiem
kapiem
Plkst. 18.15 – Piemiņas mītiņš pie K. Zāles pieminekļa Raganas kaujā kritušajiem
Plkst. 18.45 – Inčukalna tautas namā
muzikāls dzejas vakars „Dāvana Latvijai” – Maijas Bajarunienes dzeja autores
lasījumā, čelliste Marita Prikule, pianiste
Sarmīte Ārenta
Ieeja brīva
Uz pasākumu varēsiet nokļūt ar autobusu pa maršrutu: 16.45 „Gauja” – Indrāni – Sēnīte – Kārļzemnieki – Vangaži – Inčukalns
Piektdien, 14. novembrī, plkst. 19.30
Latvijas Republikas proklamēšanas
96. gadadienai veltīts pasākums
– Novada domes priekšsēdētāja apsveikums un atskats uz padarīto
– Svētku koncerts: latviešu sirds dziesmas dziedās Ira Krauja un Inese Ērmane,
melodijas atskaņos pianists Juris Kristons
Pēc koncerta plkst. 21.00 svētku balle – spēlēs grupa „Ira Krauja-Dūduma un
Draugi”
Ieeja brīva
Uz pasākumu varēsiet nokļūt ar autobusu pa maršrutu: 18.45 „Gauja”– Indrāni – Sēnīte – Kārļzemnieki – Vangaži – Inčukalns
Piektdien, 21. novembrī, plkst. 18.30
latviešu spēlfilma „Modris”
Ieejas maksa 2,00 eiro
Piektdien, 28. novembrī
Plkst. 19.00 Pie tautas nama novada
EGLES svinīga iedegšana ar ķekatām,
čigāniem, laimes lāča dancināšanu un
bluķa vilkšanu
Plkst. 19.30 Mājas 85 gadu jubilejas
lustes „Ķekatā ļekatā” pie saimes galda ar
dziesmām, dančiem, dažnedažādām kopīgām padarīšanām un tautisku maskošanos.
Būs jautri gan lieliem, gan maziem, gan
jauniem, gan veciem, gan pāriem, gan nepāriem. Lustēm noteikti netraucēs līdzi
paņemts groziņš ar cienastiņu.
Sestdien, 6. decembrī
Deju kolektīvs „Virši” ar draugu kolektīviem aicina uz tradicionālo
„Vilku mēneša sadancošanās” koncertu.
Visi mīļi aicināti!
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Latvijas Galda Hokeja federācijas vadītājs Romāns Blūmentāls.

play-off mači. Atšķirība tikai tā, ka
jau ilgus gadus Inčukalnā visi turnīri notiek pēc sistēmas 3 2 1 0 – par
uzvaru spēlē tiek piešķirti 3 punkti,
ja spēle noslēgusies neizšķirti, tad
pagarinājuma uzvarētājs līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem saņem 2 punktus, pagarinājuma zaudētājs saņem
1 punktu, bet pamatlaikā zaudējušie
punktus nesaņem. 22 dalībnieku
konkurencē, „rūdītu lauvu ielenkumā”, nedaudz negaidīti par turnīra uzvarētāju kļuva juniors Filips
Buhtujevs, tādā veidā kļūdams par
11. Inčukalna GHK pārstāvi, kurš ir
spējis uzvarēt kaut vienā Inčukalna
GHK rīkotajā turnīrā (Inčukalna Gal-

Foto no IGH arhīva

Vēlēšanu diena. Dienā, kad visā hokeju. Tomēr, laikus paaģitējot un
Latvijā notika vēlēšanas, Inčukalna pastrādājot, kluba vadītājam izdeGalda hokeja klubs (GHK) svinēja vās piesaistīt daudzus vecā kaluma
dzimšanas dienu – 10 gadus! Ja at- kluba biedrus uz šo svarīgo pasākumiņa neviļ, tad oficiāli, pavisam no- mu, jo tāda jubileja nenotiek katru
teikti, vecākais klubs Latvijā ir Rīgas dienu. Daudzi no nesenajiem kluba
Galda hokeja klubs, kura darbība biedriem nevarēja nosvinēt kluba judiemžēl aprobežojas ar vecmeistaru bileju aizņemtības dēļ.
neregulāru parādīšanos uz skatuDienas programma startēja ar turves, kā arī Ventspils Galda hokeja nīru, kurš norisinājās tikai otro reizi –
klubs, kura darbība vairāk ir vērsta „Inčukalna GHK Grand Prix”. Pirmais
uz novadā notiekošo, – lai gan kluba turnīrs ar „Lielo balvu” tika aizvadīts
darbība ir pat ļoti aktīva, tomēr gri- pirms pieciem gadiem, kad tika svibētos, lai tā būtu saredzama Latvi- nēta 5 gadu jubileja. Ja toreiz spēlēt
jas līmenī.
tika ļauts visiem gribētājiem, tad šoNeoficiāli Inčukalnā Galda hoke- reiz inčukalnieši aprobežojās tikai ar
ja klubs tiek spēlēts jau kopš 1999. saviem resursiem! Uz kluba jubilejas
gada, kad tur savu darbību uzsāka dienas pirmo pasākumu bija ieradies
pašreizējais kluba vadītājs Sandis Latvijas Galda hokeja federācijas vaKalniņš, bet regulāras sacensības, dītājs Romāns Blūmentāls, personīgi
tai skaitā Inčukalna čempionāts šo- sveicot kluba vadītāju Sandi Kalniņu,
sezon aprīlī, svinēs savu 15. gadu kā arī dāvinot kluba jaunākajai paaujubileju (tāpat kā Ventspils čempio- dzei „Stiga” kreklus ar Latvijas GHF
nāts).
simboliku (atceļā uz mājām arī RoDiena iesākās cerīgi. Kluba va- māns Blūmentāls izmantoja Inčukaldītājs svinībām bija paredzējis pla- na vēlēšanas iecirkņa pakalpojumus
šu programmu, bet, lai pasākums un devās turp novēlēt).
noritētu veiksmīgi, nepietika tikai
Filips Buhtujevs – vienpadsmiar labi izstrādātu programmu. Bija tais! Diena iesākās ar nelielu turnīru,
nepieciešams pats galvenais – cilvē- kura izspēles principi bija samērā
ciskie resursi, ar kuriem pēdējā laikā vienkārši – pieteikušies dalībnieki
ne tikai Inčukalnā, bet arī visā Latvi- izspēlēja vienu apļa turnīru, godinot
jā ir problēmas, jo daudzi kluba biedri vecos labos laikus, kad uzvarētāju
ir beiguši aktīvi nodarboties ar galda noskaidrošanai netika ņemti talkā

Foto no GHK arhīva

Inčukalna GHK svin 10 gadu jubileju

Inčukalna Galda hokeja klubs var lepoties ar gadu gaitā iegūtajiem daudzajiem kausiem un medaļām

da hokeja līgā, Ziemassvētku turnīrā
Inčukalna CHALLENGE, Inčukalna čempionātā un arī šajā turnīrā).
Lauvas tiesu uzvaru ir sadalījusi
kluba vecā gvarde, piemēram, Sandim Kalniņam – 23 uzvaras, Jānim
Kalnevicam – 13, Mikum Saulītim –
11, Edgaram Saulītim – 10, Matīsam
Saulītim – 7, vismaz pa vienai reizei
triumfējuši ir Aivars Vāvers, Roberts
Meijers, Didzis Ziemelis. Neticami,
bet vēl nesen pie tāda pirmā panākuma tika biežs izlases dalībnieks
Kārlis Balodis un pat Ēriks Kuharjonoks, uzvarot vienā no pēdējiem Inčukalna GHL posmiem. No otras puses, Filipa uzvara pašlaik varētu būt
likumsakarīga, jo viņš ir viens no
retajiem kluba biedriem, kas cītīgāk
trenējas un vēl joprojām progresē.
Kamēr kluba vadošie spēlētāji
skaitīja
konkurentu
zaudētos
punktus, tikmēr Filips klusi un
mierīgi paveica savu darbiņu – 21
spēlē pamatlaikā nezaudēja nevienu maču – tikai divi pagarinājumi,
kurā viena uzvara ar 5:4 pār Ēriku
Kuharjonoku un zaudējums ar 1:2
pret Jāni Kalnevicu. Filips uzvaru
nodrošināja jau pēc priekšpēdējās
spēles, kad vairs nebija konkurentiem sasniedzams. Otro vietu izcīnīja Didzis Ziemelis, kurš pēdējā laikā
nevar lepoties ar dižu praksi, bet
trešais – Matīss Saulītis. Junioriem
automātiska uzvara F. Buhtujevam,
2. vietā Rainers Kalniņš, kurš arī
spēja uzlēkt augstāk par savu reitingu, ieņemot 7. vietu noslēguma
tabulā un apsteidzot Rihardu un Haraldu Galus, Edgaru Saulīti, kuram

šodien spēle vispār nevedās, un viņš
turpināja spēlēt, izmēģinot jaunas
iestrādes aizsardzībā un uzbrukumā, kā arī Kalniņu vecāko. Trešajā
vietā vecais „jaunais” kadrs Arnis
Gustins. Dāmām gandrīz bez konkurences cīnījās Ilze Zuce-Tenča, kura
spēja konkurēt, pat ar augšgalu
noslēdzot vadošo sešinieku kopējā
konkurencē. 2. vietā – Elīna Gala, 3.
vietā – Dace Dubava.
Neoficiālā daļa. Pēc turnīra kluba
biedriem sekoja neliela atelpa un
relaksācija Inčukalna Sporta kompleksa baseinā! Pulksten 18.00 kluba biedri devās uz salidojuma vietu –
Inčukalna pamatskolas aktu zāli,
kurā bija svinīgais vakariņu galds.
Aktu zālē kluba biedri varēja vērot
pašu izcīnītās un savestās balvas –
kausus un medaļas, kuras izcīnītas
Latvijas reitinga turnīru ietvaros un
Eiropas un pasaules mēroga mačos.
Neskatoties uz pēdējo gadu aktivitāšu mazināšanos, klubam ir ar ko
palepoties. Balvu klāsts aizņem ļoti
lielu daļu zāles, bet vēl visi nav atgādājuši savas balvas!
Pie vakariņu galda tika pārrunāts
10 aizvadītajos gados notikušais –
izrādīti kluba sasniegumi, vēroti
kluba statūti, tika stādīti priekšā
kluba dibinātāji, tika noskaidrots,
kā Inčukalnā aizsākās mūsdienu
galda hokeja gaitas, tika spēlētas
dažādas spēles un daudzas interesantas lietas. Fonā noskaņas radīšanai darbojās DJ Armando. Lai
arī šī bija neoficiālā daļa, tomēr arī
tajā bija ļoti svarīgi un atbildīgi brīži – par sasniegumiem, pārstāvot
Inčukalna GHK un Inčukalna dzimto novadu, tika godināti trīs kluba
pārstāvji – Ilze Zuce-Tenča, Jānis
Kalnevics un Matīss Saulītis, piešķirot atzinības rakstus. Piecus gadus
senākā vēsturē atzinības rakstus
par sportiskajiem sasniegumiem
un darbošanos kluba labā saņēma
Aivars Vāvers, Edgars un Mikus
Saulīši! Kluba biedri mielojās arī
ar speciāli pasūtītu firmas torti.
Neskatoties uz nogurumu, laikam
strauji ritot, kluba biedri sagaidīja
arī pusnakti (5. oktobri) un par godu
Inčukalna GHK 10 gadu jubilejai pacēla un iztukšoja šampanieša glāzes, jo īstā kluba jubilejas diena ir 5.
oktobrī. Tostā tika izteikta vēlēšanās, lai klubam būtu vēl vismaz 10
tādu veiksmīgu gadu!
Sandis Kalniņš

Veterānu florbola komandai neris Ģirts Bunkus, kurš pavisam „Inčukalns/Graanul Pellets”. „Esam
„Coyote Inčukalns” jaunajā sezonā nedaudz, bet palīdzējis uzņēmuma ļoti priecīgi par šo atbalstu. Piešķirjauna sadarbība – ar SIA „Graanul darbiniekiem izprast spēles notei- tie līdzekļi tiks ieguldīti veterānu
kumus un dažus „knifiņus”.
sacensību organizēšanai un lai daPellets”.
„SIA „Graanul Pellets” darbinieki
Šajā sezonā florbola komandā ļēji segtu maksu par dalību Latvijas
jau vairāk nekā gadu trenējas flor- „Coyote Inčukalns” ne tikai spēlēs Florbola čempionātā,” uzsvēra trebolu Inčukalna Sporta kompleksā. daži uzņēmuma darbinieki, bet iz- neris.
Darbiniekiem šis sporta veids patie- veidojusies arī finansiāla sadarbība.
Ģ. Bunkus visas komandas vārdā
šām ir ļoti iepaticies. Daži no šiem Trenera Ģ. Bunkus uzrunāts, šajā saka paldies uzņēmuma „Graanul
darbiniekiem jau ir iesaistījušies sezonā uzņēmums „Graanul Pellets” Pellets” vadībai, kura novērtējusi
veterānu komandā un pārstāv In- nolēmis veterānu komandu atbal- minētās florbola komandas darbību,
čukalna vārdu,” pastāstīja florbola stīt arī finansiāli. Tāpēc jaunā se- finansiāli to atbalstot. Uz sadarbību
komandas „Coyote Inčukalns” tre- zona uzsākta ar jaunu nosaukumu arī turpmāk!

Foto: Latvijas Florbola federācija

„Coyote Inčukalns” veterāniem jauna sadarbība
un jauns nosaukums

Vīru komanda "Coyote Inčukalns" (gaišajās formās) turpmāk sauksies
„Inčukalns/Graanul Pellets”.
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Pēc trīs stundu lidojuma un veiksmīgās nosēšanās devāmies cauri
Briseles lidostai, kura, salīdzinot ar
mūsējo, varētu būt aptuveni piecas
reizes lielāka. Kāpjot lejā un atkal
augšā, devāmies ar vilcienu, kas ir
viens no Briseles ātrākajiem un mobilākajiem transportiem, uz mūsu
viesnīcu, lai iekārtotos un pēc tam
dotos apskatīt pilsētu un tās centru. Laiks lutināja abas ceļojuma
dienas, jo saule mūs nepameta ne
uz brīdi. Pēc vairāku stundu pastaigas pa Briseles ielām un jūgendstila ēku apskates, klāt baudot svaigi
ceptas beļģu vafeles, bija pienācis
galvenais ceļojuma punkts – došanās uz Eiropas Parlamentu. Atkal
devāmies ļaužu pilnajos pazemes
koridoros, lai ar vilcienu dotos uz
vajadzīgo vietu. Brauciens nebija
garš, un pēc piecpadsmit minūtēm
jau soļojām uz vienu no Eiropas galvenajām ēkām.
Nonākot pie ekskursantu ieejas,
varēja pavērties uz masīvo celtni, kura noklāta ar stiklu. Ir grūti
aprakstīt, cik liela ir Eiropas Parlamenta ēka, bet tā ir pietiekami
milzīga, jo katram deputātam, kuru
ir vairāk kā 750, ir savs kabinets.
Izgājuši cauri drošības kontrolei,
ar sajūsmu un pavadoņa Krišjāņa
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Brauciens uz Eiropas Parlamentu

Foto no personīgā arhīva

Agrā 14. oktobra rītā partijas
„Vienotība” Inčukalna novada nodaļas biedri Lauma Reniņa un Henrijs
Avotiņš devās ekskursijā uz Eiropas
Parlamentu Briselē. Lidostā bija
jābūt jau 4.45, tāpēc laika miegam
nebija gandrīz nemaz, jo nelielais
satraukums par ceļojumu un šo
fantastisko iespēju neļāva kārtīgi iemigt. Taču ko gan varēja teikt
līdzbraucēji, kuri bija mērojuši ceļu
uz lidostu no Liepājas.

NOVADA VĒSTIS

Henrijs Avotiņš (no kreisās) un Lauma Reniņa kopā ar Krišjāni Kariņu.

vadībā devāmies uz mums piešķirto konferenču telpu, kurā mums
notika neliela ievadlekcija par to,
kur esam nonākuši. Protams, vienā
no Eiropas Savienības oficiālajām
valodām – latviešu. Un tad pēc
pusstundas mūs apciemoja galvenais ekskursijas „vaininieks” un
Latvijas pārstāvis Eiropas Parlamentā Krišjānis Kariņš, kurš pats
arī pārstāv partiju „Vienotība”. Ar
savu enerģiju un smaidu viņš viegli

apbūra publiku un katru no mums.
Bija tik patīkami redzēt, ka cilvēks,
kurš jau ieņem augstu amatu Eiropas pārvaldībā, tomēr ir tik vienkāršs savā būtībā. Protams, vienmēr zinošs par savām jomām. Tad
nu Kariņa kungs mums pastāstīja
par Valda Dombrovska interviju un
ievēlēšanas procesu.
Pēc spraigajām diskusijām par
Eiropas nākotni mēs devāmies uz
ierasto karogu zāli, kurā notika

fotografēšanās, kas arī ir ierasts
pasākums visiem Eiropas Parlamenta apmeklētājiem. Pēc tās Kariņa kungs izrādīja savu kabinetu
un nelielu daļiņu Parlamenta ēkas,
bet galvenajā sēžu zālē „parastie”
cilvēki tomēr netiek. Taču tas nemazināja prieku un sajūsmu redzēt
šo politisko iestādi, kura, no vienas
puses, ir tik pelēka, tomēr tik koša
un grandioza. Iespaids palika vislabākais.

Atvadoties no mums, Kariņa
kungs visus sakārdināja ar gardajām vakariņām, kuras bija paredzētas pēc divām stundām kopā ar viņu.
Šīs divas stundas naksnīgajā Briselē pagāja ātri. Bija laiks doties
mājīgā restorānā un brīvā gaisotnē pavakariņot ar Krišjāni Kariņu.
Baltā kreklā un zilās džinsenēs
viņš bija tāds pats kā mēs, un tas
mani pārsteidza visvairāk. It kā tik
augsta amatpersona, bet tomēr tik
vienkāršs un tuvs tautai, kādam arī
politiķim būtu jābūt. Kariņa kungs
bija izvēlējies labu restorānu, kurā
nepiesātinātā gaisotnē kopā ar gardu maltīti bija iespēja iepazīt citus
kolēģus. Laiks paskrēja ātri, līdz jau
bija jāpasakās deputāta kungam
par šo iespēju atbraukt uz Briseli,
redzēt viņa darbu un būt daļai no
politiskās un svarīgās Eiropas. Tā
kā agri bijām cēlušies, tad ar nelielu līkumu, pabaudot arī naksnīgo
vecpilsētu, devāmies uz viesnīcu, lai
atpūstos un sagatavotos nākamajai
dienai.
Labi izgulējušies un gardas brokastis ieēduši, mēs atkal devāmies
ekskursijā, šoreiz uz Nacionālo kara
muzeju, kura ekspozīcijās bija vērojama Beļģijas vēsture no 19. gs.
līdz pat mūsdienām un interaktīva
izstāde par Pirmo un Otro pasaules
karu. Tad vēl neliela pilsētas apskate, un nu jau laiks vēstīja par došanos uz lidostu, jo laiks taču doties
arī mājās. Sēdāmies vilcienā un laimīgi par piedzīvoto devāmies mājup.
Henrijs Avotiņš

No 27. līdz 31. oktobrim Inčukalnā notika draudzības spēles
ūdenspolo starp jauniešu komandām no Lietuvas un Latvijas.
Spēles tika veltītas izcilā sportista un trenera Aivara Lapas
piemiņai.

Šis izcilais sportists atstāja mūs
pavisam nesen. Prieks, ka viņam
izdevās patrenēt arī mūsu bērnus
vienu gadu. Pateicoties tieši viņam,
ir kļuvušas iespējamas šīs tikšanās
un tieši mūsu bērni no ūdenspolo
grupas ir kļuvuši par uzvarētājiem
un ieguva balvas peldēšanas sacensībās „Babītes novada 2014. gada
atklātās sacensības peldēšanā”.
Sākot ar 27. oktobri, divas reizes
dienā notika treniņi un spēles starp
jauniešu komadām no Lietuvas un
Latvijas. Šīs draudzības spēles notika ar atšķirīgām sekmēm katrai
komandai.
Latviju šajā turnīrā pārstāvēja
bērnu ūdenspolo komanda no Inčukalna – pirmā un pagaidām vienīgā
bērnu komanda mūsu valstī. Bija arī
komanda no Lietuvas.
Sportisti uz laiku peldēja 25 m
un 100 m distances, kas tika fiksēts
peldētāja pasē, nospēlēja draudzī-

gas spēles un piedalījās kopīgos
treniņos.
Dažas spēles un treniņi notika kopīgi ar Latvijas Nacionālās
ūdenspolo komandas sportistiem.
Pēc treneru domām, šīs kopīgās
spēles un treniņi ir ļoti svarīgi jaunāko sportistu izaugsmei un motivācijai.
Pagājušo spēļu organizatori un
iniciatīvā grupa „Ūdenspolo atdzimšana Latvijā” plāno, ka šīs spēles
kļūs par ikgadējām, kā arī plāno
paplašināt turnīra dalībnieku skaitu,
pieaicinot nākamgad jauniešu komandas no citām valstīm.
Diemžēl, neskatoties uz to, ka
tika izvietoti sludinājumi, sacensības nekļuva par notikumu iedzīvo- polo komanda ieņem labas vietājiem un administrācijai, skatītaju tas. 1913. gadā Latvijas ūdenspolo
vietas palika gandrīz tukšas.
sportisti ieņēma 6. vietu, bet 2014.
Tas vēlreiz apliecina, ka no ad- gadā – jau 4. vietu.
ministratīvās un valsts puses nav
Bet atgriezīsimies pie bērniem.
atbalsta un propagandas šim olim- Savu skolas brīvdienu laikā bērni
piskajam sporta veidam un mūsu strādāja divreiz dienā katru dienu.
sportistu sasniegumiem. Mūsu pil- Viņi, protams, saņēma sportiskas
soņi pagaidām nejūt lepnumu par enerģijas lādiņu un spēles pieredzi.
savu nacionālo komandu, kura divu
Bērnus trenēja speciāli pieaicigadu laikā sasniegusi ievērojamus nāts treneris no peldēšanas kluba
„Panākums”, Latvijas ūdenspolo
rezultātus.
Lietuvas un Skandināvu valsts izlases dalībnieks – Andrejs Broks.
čempionātos jaunizveidotā ūdens- Un, protams, šie bērni ir pelnījuši,

Foto: Jūlija Ternovskaja

Tā atdzimst ūdenspolo

lai viņu pūles būtu novērtētas un
atbalstītas.
2015. gada 6.–8. februārī Inčukalna komanda ir uzaicināta kā
Latvijas izlase uz starptautisku
jauniešu turnīru, kurā piedalīsies
izlases no Vācijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas,
Baltkrievijas, Slovēnijas, Čehijas
u.c.
Bet pavasara brīvdienu laikā Inčukalnā notiks 2. ikgadējais starptautiskais turnīrs, kas tiks veltīts
ūdenspolo atdzimšanai Latvijā.

Turnīrā piedalīsies komandas no
Lietuvas, Baltkrievijas un Krievijas.
Visi organizatori un bērnu un jauniešu centra „Sport Star” treneri ļoti
vēlas, lai bērnus tomēr atbalstītu
administrācija, Inčukalna iedzīvotāji un citi pilsoņi, kuri pārdzīvo par
mūsu valsts sportisko godu un slavu.
Lai šis ūdenspolo uguns, kas ir
iededzināts mūsu novadā, sasniedz
arī citas vietas un deg vēl spilgtāk
un spilgtāk.
Jūlija Ternovskaja
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
oktobra un novembra 75, 80, 85, 90… gadu jubilārus, vēlot labu veselību un možu noskaņojumu!
Katra diena ir diena,
lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos,
lai mīlētu un baudītu mīlu,
lai runātu un klausītos,
lai priecātos un justos laimīgs.
Katra diena ir diena,
lai dzīvotu!
Daudz laimes dzimšanas dienā!

Apsveicam!

Patiess prieks par Inčukalna pamatskolas 6. klases skolnieci Samantu Apsīti, kura LTV1 konkursā „Gudrs, vēl gudrāks” parādīja ļoti augstu
zināšanu līmeni un tika līdz pat spēles finālam.
Malacis! Tā turpināt!
Nepieciešams palīgs bērnu pieskatīšanā pēc vajadzības (9 un 5
gadi). Aktuāli arī mājas darbi. Inčukalna centrs. Tālr. 29279168.

Iedzīvotāju zināšanai
Svecīšu vakars Mūžības svētdienā, 23. novembrī, Inčukalna novada
kapsētās – Vangažu kapos; Inčukalna Vecajos un Jaunajos kapos.

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi aicina uz svētku koncertiem

TEV MŪŽAM DZĪVOT, LATVIJA!
11. novembrī plkst. 16.00 (sadarbībā ar Vangažu kultūras namu)
Vangažu vidusskolas lielajā zālē. Pēc koncerta visi laipni aicināti pie
skolas iedegt līdzi paņemtās svecītes!
13. novembrī plkst. 12.40 Inčukalna pamatskolas aktu zālē.

„Viršu” dejotājiem jauni tērpi
Šogad rudens ir bijis ražīgs ne tikai
Inčukalna novada dārzos, bet arī
Inčukalna vidējās paaudzes un jauniešu
tautas deju kolektīvos „Virši” – ir
īstenots biedrības „Virši dejo” projekts
„Virši dejo” (projekta Nr. 13-04-LL01L413203-000012). Projekts īstenots
ar Lauku atbalsta dienesta finansiālu
atbalstu Eiropas lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai ietvaros. Projekta attiecināmo izmaksu kopsumma
ir 10338, 93 EUR (tai skaitā 9305,04
EUR ES finansējums).

Rīgas rajona Lauku attīstības
biedrība izsludina atklāta konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas 8.
kārtu Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana
notiks no 2014. gada 10. novembra
līdz 2014. gada 10. decembrim.
8. kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 16 194,20 EUR (sešpadsmit
tūkstoši viens simts deviņdesmit
četri euro un 20 centu).
Projektu iesniegumi papīra formā
jāiesniedz RRLAB, Birzes iela 4, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154,
vai elektroniska dokumenta formā,
parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums
nosūtāms Lauku atbalsta dienestam
uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Kontaktpersona: ELFLA admi
nistratīvā vadītāja Inese Pikaļova,
tālr. 67970250, mob.tālr. 26423616,
rrlab@inbox.lv.

Foto: Jana Bunkus
Amatnieku kopa. Amatnieku kopas jaunais logo.
Autors: Leons Kiščenko.

Maksimālā attiecināmo izmaksu
summa vienam projektam 16 194,20
EUR.
2. Aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un
programmu nodrošinājuma iegāde un
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā
apmācību un interešu klubu, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un cita brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”.
2.2.1. rīcība Atbalsts kultūrvides
saglabāšanai un attīstībai vietējiem
iedzīvotājiem.
Pieejamais finansējums 8000,00
EUR.
Rīcības mērķis: Nodrošināt pieejamību vietējām kultūrvēsturiskām
vērtībām.
Plānotās darbības: rīcība paredz
sniegt atbalstu vietējo vērtību saglabāšanai, vides sakārtošanai, realizējot
labiekārtošanas projektus, sakārtojot
infrastruktūru, iegādājoties un uzstādot nepieciešamos pamatlīdzekļus
(tautastērpu iegāde, aprīkojuma iegāde, kultūras pieminekļu sakopšana
un citi risinājumi, kas atbilst rīcības
mērķim un saistošajiem normatīvajiem
aktiem).
2.3.1. rīcība Sporta, tehniskās
jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas veidu izveide un attīstība. Pieejamais finansējums 8194,20 EUR.

Rīcības mērķis: rīcība paredzēta
sevis pilnveidošanas un brīvā laika pavadīšanas veidu dažādošanai.
Plānotās darbības: Sporta, tehniskās jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas iespēju izveide un to tehniskā
nodrošinājuma iegāde.
Projekta īstenošanas termiņš –
līdz 2015. gada 1. jūnijam.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām,
projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB:
Allažos, Birzes ielā 4, Allažu, Mores un
Siguldas pagastu administrācijās, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sējas un Siguldas novadu domēs,
kā arī minēto pašvaldību mājaslapās –
www.rrlab.lv, www.malpils.lv, www.sigulda.lv, www.incukalns.lv, www.seja.
lv, www.krimulda.lv, www.saulkrasti.
lv, kontaktpersona Inese Pikaļova,
tālr. 67970250, mob.tālr. 26423616,
e-pasta adrese: rrlab@inbox.lv, Lauku
atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.
gov.lv.
Katram no projektu vērtēšanas kritērijiem, kas nosaka projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu: no 0 līdz 2
(0 = neatbilst, 0,5 = vāji, 1 = apmierinoši, 1,5 = labi, 2 = ļoti labi).
Projekta atbilstības kritēriji vietējai
attīstības stratēģijai par katru rīcības
plānā iekļauto rīcību pieejami mājas
lapā www.incukalns.lv.

413. pasākums „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijās”.

Mēs savai pilsētai

Dienas centra (DC) „Vangaži” Amatnieku kopa aktīvi gatavojas pilsētas
svētkiem. Sagaidīsim savas pilsētas
dzimšanas dienu ar kārtējo izstādi DC
telpās – Parka ielā 2, zālē.
Atsaucoties uz Latvijā rīkoto nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas
pasākumu „Satiec savu meistaru”, kuru
rīkoja Latvijas Nacionālais kultūras
centrs, realizējās mūsu vadītājas Ilzes
Kopmanes ideja – dot iespēju iedzīvotājiem apgūt dažādus rokdarbu veidus
Vangažos. Ar Vangažu kultūras nama
direktora Aleksandra Čamkina, mākslinieciskās daļas vadītājas Evijas Ozolas

Projektu vadītāja Laura Zvirbule

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības paziņojums

Projektu iesniegumu pieņemšana
notiks Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros šādai aktivitātei un rīcībai:
Lūk, kādi jaukumiņi atceļojuši pie mums no Rīgas. Abi gliemeži tagad mājo Inčukalna parkā. Paldies SIA „Pata AB” īpašniekam Uldim Mierkalnam par šo sagādāto
krāsaino prieku.

Pēc īpaša pasūtījuma ir izgatavoti
tautastērpu komplekti visiem vidējās
paaudzes un jauniešu deju kolektīvu
dalībniekiem. Puiši un vīri ir tikuši pie
trīs veidu biksēm, krekliem, vestēm,
pusmēteļiem, cilindriem un īstiem deju
zābakiem. Meitas un sievas turpmāk
varēs lepoties ar jauniem brunčiem,

blūzēm, kleitām, mežģīņu biksēm,
villainēm, priekšautiem, galvas lakatiem un mežģīņu zeķēm.
Dejotāji šobrīd apgūst jaunas dejas, lai jaunajos tautastērpos ar lepni
paceltu galvu pārstāvētu savu novadu
tuvos un tālos koncertos un skatēs.
Lai dejotājiem raits solis un daudz
prieka skatītājiem!

un mākslinieces Marijas Jakubovskas
palīdzību noformējot dokumentus un
rīkojot izstādi – darbnīcu, 10 cilvēki ieguvām meistara nosaukumu.
Bija vēlēšanās darboties, bet nebija
telpu. Cilvēkam ir jābūt izpratnei, ka
bez galvenā – ģimenes un darba –, eksistē daudz skaista, ko var mācīties visa
mūža garumā.
Esam pateicīgi Inčukalna novada Sociālā dienesta vadītājai Zinaīdai Gofmanei un DC bijušajai vadītājai Svetlanai
Cepurniecei par ierādīto mazo istabiņu
dienas centrā, kur uzsākām savu darbību. Ļoti ciešā un draudzīgā vidē mūsu

dalībnieku skaits auga. Prieks, ka arī
jaunās māmiņas aktīvi iesaistījās gan
mācoties, gan arī mācot dažādus rokdarbus.
Paldies Z. Gofmanei par rūpēm ne
tikai par cilvēkiem, kuri nokļuvuši grūtībās veselības dēļ, neatsakot pat naktī
palīdzēt un ierodoties personīgi, bet arī
par sapratni, ka vajadzīgas jaunas telpas, tās piešķirot dienas centrā. Tagad
šajās telpās ikdienā ir iespējams ne tikai redzēt, ar ko nodarbojas Amatnieku
kopas dalībnieki, bet arī aktīvi iesaistīties.
Mums izveidojusies laba sadarbība
ar jauno DC vadītājas v.i. Inetu Grecku.
Paldies projektu vadītājai Margitai Līcei,
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājam
Jurim Jakubovskim un Sociālā dienes-

ta Vangažu darbiniekiem par atbalstu
mūsu darbībai.
Mēs lepojamies par mūsu vadītājas
I. Kopmanes personālizstādi Inčukalna
tautas namā, par skaistu un interesantu izstādes iekārtojumu, kura autores
ir tautas nama vadītāja Inga Freimane
un māksliniece Iveta Rozentāle. Priecājamies, ka I. Kopmanes darbi ir pabijuši
ārpus valsts robežām: Francijā, Krievijā,
Norvēģijā u.c.
Mūsu darbības mērķis ir piedalīties
Latvijas Dziesmu svētku u.c. izstādēs,
lai pārstāvētu Inčukalna novada Vangažu pilsētu.
Uz tikšanos!
DC „Vangaži” Amatnieku kopas
dalībnieki

