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Iedegsimsmaržo
svecītes un mirdz,
Eglīte
novembra svētkos!
actiņās prieks, satraukta sirds

Jauns
gads –
Titula „Goda novadnieks 2013” ieguvēji
noskaidroti
jaunas iespējas

Šogad, turpinot tradīcijas, Inčukalna novada iedzīvotāji bija aktīvi un izvirzīja titulam „Goda novadnieks” 11 kandidātus.
Šogad nolikumā tika ieviestas dažas izmaiņas, un tas bija iemesls tam, ka nederīgo anketu bija nedaudz vairāk kā pagājušajā gadā. Šajā gadā titula izvirzīšana noritēja vienā kārtā un komisija pieņēma izvērtēšanai tikai tos kandidātus, kuri
bija saņēmuši vairāk nekā 50 balsis. Visi izvirzītie kandidāti, kuri pārkāpa 50 balsu slieksni, ir pelnījuši saņemt godpilno
Jaunā
sākums
ir laiks,
nosaukumu, bet, tā kā noteikumi paredz, ka tituls „Goda novadnieks” var tikt piešķirts ne
vairākgada
kā divām
personām,
pēc
Jau par tradīciju izveidojies svinīgais lāpu gājiens un svecīšu iedegšana
kad gribas cerēt – slikto lietu
komitejas debatēm un domes sēdes lēmuma šogad par „Goda novadniekiem” apstiprināja:
11.novembrī, Lāčplēša dienā. Tādējādi mēs pieminam cīņas par brīvo Latviju,
paliks
aizvienInčukalna
mazāk, labo
– pulEdvīnu Balodi – inčukalnietis, Inčukalna MRS laikā strādājis par būvdarbu vadītāju un
piedalījies
vizuālā
tēla
tādējādi mēs pateicamies par to, ka dzīvojam brīvā valstī. Un mēs nekad neka vairāk. Gan
vienā,
gan otrā
veidošanā, zemessardzes dibinātājs Inčukalnā, viens no K.Zāles pieminekļa Inčukalnā atjaunotājiem,
viens
no Mākslinieku
drīkstam to aizmirst...
variantā mēs paši esam noteikopas dibinātājiem;
Par tradīciju ir kļuvusi arī kopīga Latvijas Republikas proklamēšanas dienas
cēji, vismaz
– lielā mērā.
Tāpēc
Kornēliju Kiščenko – vangažniece, godprātīgi visu mūžu nostrādājusi Vangažu dzelzsbetona
konstrukciju
rūpnīcā
par
sagaidīšana, jo ikviens ir mīļi gaidīts šai dienai veltītajos svinīgajos pasākušajāungadā
Inčukalnaviena
nomediķi, pēc aiziešanas pensijā savu brīvo laiku velta mākslas darbu izstāžu gatavošanai
palīdzvisiem
to organizēšanā,
mos. Šogad šī Latvijas dzimšanas diena ir īpaša, jo Latvijai tiek svinēta 95.gada
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā
no Amatnieku kopas dibinātājām.
diena.
ierosinātājiem.
Esam ļoti pateicīgi visiem, kuri atsaucās un izvirzīja savu kandidātu, aprakstot
kandidāta nopelnus. Arī nākaKatrs vārdu „Latvija” raksturotu citādi, bet mums visiem tā ir dzimtene, kas
Labas
pārmaiņas
notikušas
majā rudenī cerēsim uz jūsu atsaucību! „Goda novadnieks” titula piešķiršana
un sveikšana
notiks:
vienmēr dārga. Tā ir mūsu dzimtene, lai arī cik tālu mēs esam izbraukuši, mums
ar laikrakstu „Novada VēsPiektdien, 15.novembrī, plkst.19.30 Inčukalna tautasarī
namā;
vienmēr ir nepieciešams atgriezties. Šeit ir mūsu patiesās mājas.
tis”. No šī gada tas iznāk citā
Sestdien, 16.novembrī, plkst.18.00 Vangažu kultūras namā.
Tuvojoties 18.novembrim, veltīsim vairāk laika viens otram. Šis laiks ir pieformātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju,
mērots, lai vakarā, kad visa ģimene sanāk kopā, iedegtu svecīti. Uzreiz tumšais
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau
rudens vakars kļūs mazliet gaišāks un siltāks. Centīsimies svētkos aizmirst
nonācis laikraksts jaunajā forpar ikdienas rūpēm.
mātā un izskatā. Mūsu moderLai šis laiks ļauj mums sajusties kā daļai no kaut kā liela un nozīmīga, kā
najā laikmetā arī pašvaldības
daļai no latviešu tautas, kurai ir gan savi varoņi, gan savas uzvaras.
izdevumam jāiet līdzi laikam,
tam jākļūst modernākam gan
Patiesi sirsnīgus šos novembra svētkus Inčukalna novada domes darbinieStraujiem soļiem tuvojas Vanformāta, gan noformējuma ziņā.
ku un deputātu vārdā vēl Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
gažu pilsētas jubileja 14.novembrī,
Un tas ir noticis!
Aivars Nalivaiko
kurai gatavojas visi pilsētas koTurklāt – palielinājies eksemlektīvi, biedrības un kopienas. Arī
plāru skaits un arī informācijas
Inčukalna novada domes Sociālā
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iespēju ne tikai uzzināt jaunuiedzīvotājus ar izstādi.
mus mūsu novadā, bet arī kaiInčukalna novada dome un Vangažu pilsētas pārvalde
Amatnieku kopa DC „Vangaži” pamiņos.
sveic jūs pilsētas svētkos! Vangažu lielākā vērtība ir mūsu
spārnē darbojas nesen, tomēr plāni
Izbaudiet šīs pārmaiņas, un
cilvēki.
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un attīstās.
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DC „Vangaži” telpās, Parka ielā 2
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Foto: Vita Oša

Skolas muzeja pasākums

Skats pār plecu rudenī

Foto: Jana Bunkus

Cienījamie Vangažu pilsētas iedzīvotāji!

Foto: Zinta Nolberga

Vangažu Amatnieku kopa pilsētai
dāvina izstādi
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NOVADA VĒSTIS

Inčukalna novada pirmsskolas izglītības
iestāde „Minka” ar filiāli Gaujā aicina darbā
pirmsskolas izglītības metodiķi uz pilnu slodzi.
Prasības pretendentiem:
•
augstākā izglītība pedagoģijā (kvalifikācija vai bakalaura grāds
pirmsskolas izglītībā), vēlams maģistra grāds pedagoģijā;
•
prasme organizēt un strādāt komandā;
•
labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
•
labas prasmes darbā ar datoru;
•
pieredze.
Galvenie pienākumi:
•
plānot un nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
•
nodrošināt pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas procesu iestādē;
•
izstrādāt metodiskā darba, pedagoģisko pasākumu plānu un atbildēt par to izpildi;
•
radīt apstākļus pedagoģisko darbinieku radošai un kvalitatīvai
darbībai, atbalstīt jaunradi un tālākizglītību.
Piedāvājam:
•
interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
•
sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 10.novembrim uz
e-pastu minka.pii@incukalns.lv. Uzziņas pa tālruni 67977395.

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA
nas un ģimenes, kuras nonākušas
neparedzētā, grūtā situācijā, var
saņemt Latvijas Sarkanā Krusta
(LSK) pārtikas pakas, kuras tiek
dalītas:
1) PASAM „Gauja”, tālr.67977075;
2) DC „Sarma” – trešdienās
no plkst.10.00 līdz 13.00,
tālr.67977102;
3) LSK Vangažu nodaļā, Parka ielā 2;
tālr.67898230 (Ā.Teivāne).
Par mājokļa pabalstu
Lai nerastos domstarpības, Sociālais dienests lūdz visus Inčukalna novada trūcīgos un maznodrošinātos iedzīvotājus, kuriem apkures
sezonas laikā nepieciešams mājokļa pabalsts, sakārtot dokumentus.
Personām/ģimenēm ir jābūt deklarētām dzīvesvietā, kur tās reāli
dzīvo, jābūt noslēgtiem līgumiem ar
pakalpojuma sniedzējiem.
Formējot dokumentus pabalstam,
līdzi jāņem visu pakalpojumu līgumu kopijas un pēdējās maksājuma
kvītis par visiem komunālajiem pakalpojumiem.
Par „Latvenergo norēķinu kartēm”
Elektrības norēķinu kartes var saņemt ģimenes ar jaundzimušajiem.
Uzziņas Vangažos pa tālr.67995140
un Inčukalnā – tālr.67977466.
Inčukalna novada trūcīgās un
maznodrošinātās ģimenes/perso-

Katru trešdienu trūcīgās personas un ģimenes var saņemt
Sociālā dienesta apmaksātu, siltu
zupu:
•
Gaujā, Gaujaslīču ielā 3, no
plkst.10.00 līdz 12.00;
•
Inčukalnā, Plānupes ielā 15,
no plkst.10.00 līdz 12.00;
•
Vangažos, Vidzemes ielā 8,
no plkst.10.00 līdz 12.00.
Atgādinājums vecākiem
Tuvojas Ziemassvētku laiks, lūdzam savlaicīgi, līdz š.g. 20.novembrim, deklarēt jaundzimušos
un pārējos bērniņus, kuri vēl līdz
šai dienai nav deklarēti, lai varētu
saņemt ielūgumu uz pasākumu un
Ziemassvētku dāvaniņu.
Liels paldies iedzīvotājiem un
firmu vadītājiem par humānās palīdzības sniegšanu!
Sociālā dienesta vadītāja
Zinaīda Gofmane

NOVADA V
INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS „NOVADA VĒSTIS”, reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja Anete Nolberga, tālr. 20271787. Maketu sagatavoja SIA „Siguldas Elpa”. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis”
internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.
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Informācija
PSIA „VANGAŽU AVOTS” TARIFI
PAGASTS
dzīvokļu īpašnie- INČUKALNA
Iedzīvotāji, kuri norēķinās par patērēto ūdeni un saņemtiem kanalizācijas
kiem Vangažos! pakalpojumiem pēc ūdens skaitītāja līdz 30.11.2013.:
SIA „Vangažu Namsaimnieks” informē, ka valdība ir veikusi grozījumus
MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā
dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu” 17.4.apakšpunktā. Līdz ar
to no 2013.gada 1.oktobra maksu par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
aprēķina atbilstoši atsevišķo īpašumu
skaitam, nevis dzīvoklī mītošo cilvēku
skaitam, kā tas bija līdz šim.
Noteikumi un jaunā atkritumu izvešanas maksas aprēķina kārtība attiecas uz tām daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām, kuru dzīvokļu īpašnieki nav
pārņēmuši mājas pārvaldīšanas tiesības un nav savstarpēji vienojušies par
to, kā tiek noteikta katra īpašnieka
apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu.
Lai mainītu noteikumos paredzēto
atkritumu izvešanas maksas aprēķina
kārtību, mājas dzīvokļu īpašniekiem ir
jāsasauc kopsapulce, kurā jāvienojas
par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
tiesību pārņemšanu un pārvaldīšanas
pilnvarojuma līguma parakstīšanu ar
SIA „Vangažu Namsaimnieks”.
Par vēlēšanos sasaukt mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulci lūgums
rakstiski informēt SIA „Vangažu Namsaimnieks”, lai varētu palīdzēt noorganizēt kopsapulci un sagatavot nepieciešamo dokumentu projektus.
Informāciju varat sniegt uz e-pastu
namsaimnieks@vangazi.lv vai Gaujas
ielā 6, Vangažos.

Inčukalna novada
dome ziņo:

Iespējama zemes noma Kopmītņu
ielā 3, Inčukalnā, zemes lietošanas mērķis – jaukta dzīvojamās
un darījuma iestāžu apbūves
teritorija, platība 0,3003 ha.

Pakalpojumi
Ūdensapgāde
Kanaliz. novadīšana
Kopā

Cena par 1 m3 kopā ar PVN,
LVL
0,88
0,91
1,79

Cena par 1m3 kopā ar PVN,
EUR
1,26
1,29
2,55

Iedzīvotāji, kuriem nav uzstādīts ūdens skaitītājs līdz 30.11.2013.:
Pakalpojumi
Ūdensapgāde
Kanaliz. novadīšana
Kopā

Cena Ls/cilv. mēn., kopā ar
PVN, LVL
2,69
2,76
5,45

Cena Ls/cilv. mēn., kopā ar
PVN, EUR
3,82
3,93
7,75

Juridiskās personas – līdz 30.11.2013.:
Pakalpojumi
Ūdensapgāde
Kanaliz. novadīšana
Kopā

Cena par 1 m3 kopā ar PVN,
LVL
1,10
1,13
2,23

Cena par 1 m3 kopā ar PVN,
EUR
1,57
1,60
3,17

VANGAŽI
Iedzīvotāji, juridiskās personas, kuri norēķinās par patērēto ūdeni un saņemtiem kanalizācijas pakalpojumiem pēc ūdens skaitītāja:
Pakalpojumi
Ūdensapgāde
Kanaliz. novadīšana
Kopā

Cena par 1 m3 kopā ar PVN,
LVL
0,75
0,87
1,62

Cena par 1 m3 kopā ar PVN,
EUR
1,06
1,24
2,30

Iedzīvotāji, kuriem nav uzstādīts ūdens skaitītājs:
Pakalpojumi
Ūdensapgāde
Kanaliz. novadīšana
Kopā

Cena par 1m3 kopā ar PVN,
LVL
5,59
6,55
12,14

Cena par 1m3 kopā ar PVN,
EUR
7,95
9,32
17,27

INČUKALNA PAGASTS
Iedzīvotāji, juridiskās personas, kuri norēķinās par patērēto ūdeni un saņemtiem kanalizācijas pakalpojumiem pēc ūdens skaitītāja no 01.12.2013.:
Pakalpojumi
Ūdensapgāde
Kanaliz. novadīšana
Kopā

Cena par 1 m3 kopā ar PVN,
LVL
0,93
0,94
1,88

Cena par 1 m3 kopā ar PVN,
EUR
1,33
1,34
2,67

Iedzīvotāji, kuriem nav uzstādīts ūdens skaitītājs no 01.12.2013.:
Pakalpojumi
Ūdensapgāde
Kanaliz. novadīšana
Kopā

Cena Ls/cilv. mēn., kopā ar
PVN, LVL
2,83
2,87
5,70

Cena Ls/cilv. mēn., kopā ar
PVN, EUR
4,04
4,08
8,12

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada
nodaļas atskaite par 2013.gada oktobri
Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļa (RPP
INN) saņēmusi 92 izsaukumus, no
tiem:
1. sadzīves konflikti, kas saistīti ar
ģimeni vai kaimiņiem, – 21;
2. sabiedriskās kārtības nodrošināšana citu iestāžu dabā (NMP, Sociālais dienests, VUGD utt.) – 2;
3. sabiedriskās kārtības pārkāpumi
(kautiņi, guļošie, alkohola lietošana, trokšņošana) – 27;
4. cita informācija – 13;
5. par dzīvnieku apdraudējumu –
10;
6. par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (pret īpašumu, pret personas veselību) – 11;
7. par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 8.
PP INN uzsākusi 18 lietvedības,
no tām:
1. uz iesnieguma pamata – 6;

2. par teritorijas labiekārtošanu un
kopšanu, būvju uzturēšanu un
apstādījumu aizsardzību Inčukalna novadā – 4;
3. par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu izvietojumu un noformējumu Inčukalna novadā – 2;
4. par atkritumu apsaimniekošanu
Inčukalna novadā – 1;
5. par sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā – 4;
6. par sīko huligānismu – 1.
RPP INN sastādījusi 12 administratīvā pārkāpuma protokolus
pēc Inčukalna novada saistošiem
noteikumiem un 30 administratīvā
pārkāpuma protokolus pēc LAPK.
Kopā 42 administratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem:
1. par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibuma stāvoklī
sabiedriskā vietā – 10;

2. par dzīvošanu Latvijas Republikas (LR) teritorijā bez derīga
personu apliecinoša dokumenta – 1;
3. par dzīvošanu LR teritorijā bez
deklarētas dzīvesvietas – 6;
4. par ļaunprātīgu nepakļaušanos
policijas darbiniekiem – 1;
5. par sīko huligānismu – 1;
6. par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu – 2;
7. par pārkāpumiem Ceļu satiksmē – 16;
8. par citiem pārkāpumiem – 5.
RPP INN sastādījusi 10 administratīvā pārkāpuma protokolus –
paziņojumus par apstāšanās un
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu
un reģistrējusi 15 iesniegumus.
Dzīvnieku patversmē „Mežavairogi” nogādāti 8 dzīvnieki, savukārt
5 personas nogādātas savā dzīvesvietā vai patversmē.

2013.gada NOVEMBRIS
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Domes svarīgākie lēmumi oktobrī

•
•
•
•

•

•
•
•
•

Piešķirt līdzfinansējumu divām personām privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
Apmaksāt ceļa izdevumus 50% apmērā trīs
skolēniem.
Apmaksāt ceļa izdevumus 100% apmērā deviņiem skolēniem.
Slēgt sadarbības līgumu ar SIA „Siguldas
Elpa” piedāvājumu par Inčukalna pašvaldības
izdevuma „Novada Vēstis” izgatavošanu un
izplatīšanu Inčukalna novada iedzīvotājiem
2014.gadā.
Iecelt ar 2013.gada 24.oktobri Indru Podziņu
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” vadītājas amatā uz PII „Minka”
vadītājas I.Zubares prombūtnes laiku.
Apstiprināt valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldības izglītības iestādēm sadales kārtību.
Apstiprināt vecāku līdzfinansējuma maksu
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā.
Apstiprināt Inčukalna novada dienas centru
maksas pakalpojumu cenas.
Apstiprināt Inčukalna novada bibliotēkas
maksas pakalpojumu sarakstu un maksu.

• Apstiprināt noteikumus „Par grozījumiem noteikumos „Par Inčukalna novada domes un Inčukalna novada pašvaldības amatpersonu un
darbinieku atlīdzību””.
• Piedzīt no divām personām nodokļu parādu
par īpašumu, tai skaitā arī nokavējuma naudu.
• Atbalstīt pieminekļa Latvijas Zemessardzes
kritušo karavīru piemiņai uzstādīšanu pie Inčukalna dzelzceļa stacijas.
• Apstiprināt Vangažu vidusskolas Attīstības
plānu 2013./2014.–2015./2016.mācību gadiem.
• Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas
noslēgts starp Inčukalna novada domi un
personu par dzīvokļa izīrēšanu, uz pieciem
gadiem.
• Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu, kas
noslēgts starp Inčukalna novada domi un personu par dzīvokļa izīrēšanu, uz vienu gadu.
• Neuzņemt dzīvokļu rindā četras personas.
• Uzņemt sociālo dzīvokļu rindā trīs personas.
• Lauzt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar vienu
personu.
Visi domes lēmumi apskatāmi mājas lapā
www.incukalns.lv.

Saistošie noteikumi Nr.15/2013
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Важнейшие решения думы в октябре

•

•
•
•

•

•

•
•

Выделить софинансирование двум лицам
для посещения частного дошкольного
образовательного учреждения.
Оплатить дорожные расходы в размере
50% трем школьникам.
Оплатить дорожные расходы в размере
100% девяти школьникам.
Заключить договор о сотрудничестве с
ООО «Siguldas Elpa» в отношении его
предложения об изготовлении и распространении издания Инчукалнского самоуправления «Novada Vēstis» (Вестник
края) среди жителей Инчукалнского края
в 2014 году.
С 24 октября 2013 года назначить Индру
Подзиню на должность руководителя дошкольного образовательного учреждения
Инчукалнского края «Minka» на время отсутствия руководителя «Minka» И. Зубаре.
Утвердить порядок распределения целевой дотации государственного бюджета
между образовательными учреждениями
самоуправления.
Утвердить плату софинансирования родителей в Музыкально-художественной
школе Инчукалнского края.
Утвердить цены платных услуг дневных
центров Инчукалнского края.
Утвердить список платных услуг библиотеки Инчукалнского края и плату за них.

• Утвердить правила «Об изменениях в правилах „О вознаграждении должностных лиц
и сотрудников думы Инчукалнского края и
самоуправления Инчукалнского края”».
• Взыскать с двух лиц налоговую задолженность за имущество, в том числе пеню за
опоздание.
• Поддержать установку памятника Павшим
воинам Земессардзе Латвии у Инчукалнской железнодорожной станции.
• Утвердить план развития Вангажской средней школы на 2013/2014–2015/2016 учебные годы.
• Продлить на пять лет заключенный между
думой Инчукалнского края и лицом договор
аренды жилого помещения – о сдаче в аренду квартиры.
• Продлить на один год заключенный между
думой Инчукалнского края и лицом договор
аренды жилого помещения – о сдаче в аренду квартиры.
• Не принимать в квартирную очередь четырех лиц.
• Принять в очередь на социальные квартиры
трех лиц.
• Расторгнуть договор аренды социальной
квартиры с одним лицом.
Со всеми решениями думы можно
ознакомиться на веб-сайте
www.incukalns.lv.

„Par grozījumiem Inčukalna novada domes sais- •
tošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par neapbūvēta
zemesgabala (ZLM – mazdārziņi) nomas maksas Saistošie noteikumi Nr.17/2013
saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada
aprēķināšanas kārtību”” Izdoti
30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par „Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas
publiskas personas zemes nomu” 18.punktu
Izdarīt Inčukalna novada domes saistoša„Gauja”” maksas pakalpojumiem”
jos noteikumos Nr.12/2013 „Par neapbūvē„Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2007.
ta zemesgabala (ZLM – mazdārziņi) nomas
maksas aprēķināšanas kārtību” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu nosaukumu sekojošā redakcijā:
„Par neapbūvēta zemesgabala – mazdārziņa nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.
2. Izteikt norādi, uz kāda normatīvā akta pamata pašvaldības saistošie noteikumi sagatavoti, šādā redakcijā:

IEDZĪVOTĀJU
ZINĀŠANAI

Novembrī Gaujas ciematā tiek
plānota maģistrālā ūdensvada izbūve. Darbi sāksies ar jauna artēziskā urbuma izveidi.
Inčukalna ciematā ir plānota
maģistrālās kanalizācijas sistēmas izbūve. Darbu uzsākšanas
laiks ir atkarīgs no finanšu līdzekļu piešķiršanas.
Novembra mēnesī VAS „Latvijas Dzelzceļš” uzsāks gājēju pārejas rekonstruēšanas darbus pie
Inčukalna dzelzceļa stacijas.
Inčukalna novada domes izpilddirektors Oskars Kalniņš

gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
18.punktu”.
3. Svītrot noteikumu 1., 2. un 3.nodaļas nosaukumus.
4. Svītrot noteikumu 3., 6. un 7.punktu.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Novada Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Nekustamā īpašuma
īpašniekiem un lietotājiem

1. Saistošie noteikumi nosaka Inčukalna pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas
pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem
Aģentūra saņem skaidras naudas un bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu
starpniecību.
3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši
Aģentūras apstiprinātajam budžetam, ar to
saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā
arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības
nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā euro ieviešanas dienā.

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2.panta otro daļu, 17.panta otro un ceturto daļu

5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē 2013.gada 16.janvāra Inčukalna novada domes Saistošie noteikumi Nr.1/2013 „Par
pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.1, 2.§).
6. Skaidras naudas maksājumiem, kuri vienlaicīgas apgrozības periodā veikti latos, piemēro 2013.gada 16.janvāra Inčukalna novada
domes Saistošos noteikumus Nr.1/2013 „Par
pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” maksas pakalpojumiem”.
Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Paldies visiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
maksātājiem, kuri godprātīgi ir veikuši NĪN maksājumus par 2013.gadu. Atgādinu, ka NĪN pēdējais maksājuma termiņš par 2013.gadu ir 15.11.2013. Lūdzu, veiciet maksājumus laicīgi, lai nebūtu jāmaksā kavējuma
naudas.
Lūgums NĪN maksātājiem, kuri veic maksājumus
ar internetbanku, norādīt personīgā konta numurus
īpašumiem, lai grāmatvedībai būtu vieglāk identificēt 1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību,
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta
jūsu NĪN maksājumu. Informācija īpašniekiem par apkādā Inčukalna novada adminispirmās daļas 13.punktu; likuma „Par nekustamā īpašuma
rēķināto NĪN un nomaksas iespēja ir pieejama portālā
tratīvajā teritorijā 2014.gadā tiek
nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 9.panta otro daļu,
www.epakalpojumi.lv.
piemērots:
pārejas noteikumu 40.2 punktu
Inčukalna novada nodokļu inspektore
1.1. nekustamā īpašuma nodokļa
mumiem noteikt nekustamā īpašuma nodokļa
I.Zvirbule
apmēra pieauguma ierobežojums zemei;
1.2. nekustamā īpašuma nodoklis dzīvojamo
likmi zemei 1% apmērā, pārējām fiziskām un
juridiskām personām – 1,5% apmērā (informāmāju palīgēkām, ja palīgēkas platība nepārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
cija tiek fiksēta pēc stāvokļa uz 01.01.2014.).
Šoruden Reģionālās pašvaldības policijas (RPP) Reģionālā vadības pārvalde kopā ar Inčukal- 2. Noteikumu mērķis ir:
4. 2014.gadā nepiemērot nekustamā īpašuma
2.1. izlīdzināt nekustamā īpašuma nodokļa zenodokli dzīvojamo māju palīgēkām, kuru plana novada skolām uzsākusi akciju „Drošs novads”. Tās ietvaros 23.oktobrī akcijas aizsācēji –
Inčukalna pamatskolas skolēnu pašpārvalde – pirms mācību stundām veica Ceļu satiksmes
mei pieauguma apmērus Inčukalna novadā;
tība nepārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
2.2. samazināt NĪN Inčukalna novadā deklarē- 5. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
noteikumu ievērošanas popularizēšanu, kuras laikā vērsa bērnu un viņu vecāku uzmanību uz
„Aizlieguma zīmi” skolas teritorijā, palīdzēja pareizi šķērsot gājēju pāreju un stāstīja par pareitām personām un reģistrētajiem uzņēmudienā pēc to parakstīšanas.
zu gaismu atstarojošo elementu lietošanu.
miem;
6. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā
Iestājoties vakaram, Inčukalna pamatskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāvji kopā ar RPP
2.3. ievērot nodokļu prognozējamības un sta„Novada Vēstis” un pašvaldības mājas lapā
Reģionālās vadības pārvaldes prevencijas lietu inspektori Helēnu Brūnu devās reidā „Esi rebilitātes principus attiecībā uz nekustamā
www.incukalns.lv, kā arī tiem jābūt brīvi piedzams”. Reida laikā jauniešiem bija iespēja izprast likuma mērķi, iegūt papildu zināšanas noīpašuma nodokli zemei un ēkām.
ejamiem pašvaldības domē un Vangažu pilsēteiktā likuma ietvaros un iejusties likumsargu lomā, lai praktiski novērtētu savas spējas šajā 3. 2014.gadā Inčukalna novadā deklarētajām
tas pārvaldē.
amatā, iepazītos ar darba specifiku un pārdomātu tālākās izglītības iespējas.
fiziskām personām un reģistrētajiem uzņēDomes priekšsēdētājs A.Nalivaiko

Akcija skolēniem „Drošs novads”

Saistošie noteikumi Nr.16/2013

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu zemei un
dzīvojamo māju palīgēkām Inčukalna novadā 2014.gadā”

KULTŪRA

NOVADA VĒSTIS

LAI TOP!

• Jauniešu deju kolektīvs un
vadītājs Andrs Briņķis – otrdienās, ceturtdienās un piektdienās
plkst.20.00 Inčukalna Tautas
namā;
• Senioru deju kolektīvs un vadītājs Andrs Briņķis – otrdienās un
ceturtdienās plkst.19.00 Inčukalna Tautas namā.
Visi dejotāji gatavojas pārsteigt
inčukalniešus 2014.gada 17.maijā
nu jau 5.Deju svētkos.

Foto no personīgā arhīva

Foto no personīgā arhīva

Svētdienas, 27.oktobra, pēcpusdienā Tautas namā pulcējās arī Inčukalna Mākslinieku kopa, lai izvēlētos sava darba gada mērķus. Tā
bija patiesi spraiga un radoša domu
apmaiņa vairāku stundu ilgumā, kas
izkristalizēja šādu rezultātu:
• šā gada 7.decembrī Tautas namā
tiks atklāta izstāde „Baltā pasaule”. Aicinām novadniekus līdz
29.novembrim iesniegt tēmai atbilstošus darbus (lietišķā māksla,
glezniecība, foto) Inčukalna Tautas namā.
Baltu domu pavedieniem
Inčukalna Tautas namā skatāmās fotoizstādes varones. Svētkos bija prieks skatīSapņi baltu dienu tin.
ties uz cilvēkiem, kuri visu nedēļu nenoguruši smaidīja, jo mīl to, ko dara. Šajā bildē
Gaišu prieku kopā sienot,
mūsu meitenes Māra un Liliāna.
Baltu pasauli tie svin.
/Mākslinieces Jolantas
Inčukalna
Tautas
namu
plkst.19.00 Inčukalna pamatBodnieces domu pasaule
2013./2014.gada sezonā piepildījuskolā. Koris jau ir noformulējis
ierosmei par Balto/
ši gan dziedāt, gan dejot, gan teātri
sezonas mērķi – būt saimniespēlēt griboši ļaudis. Neskatoties
kiem 45.Dziesmu dienā Inčukalnā • 8. februārī mākslas izstāde „Gaiuz to, ka Dziesmu svētki ir tikko kā
dot... ziedlapiņas pieskārienu”.
2014.gada 31.maijā un piedalīties
aiz muguras, kolektīvos ir ienākuši
Pasaules Koru olimpiādes diž- Gaidot ziedlapiņu pieskārienu,
arī pavisam jauni dalībnieki, par ko
koncertā Mežaparkā 2014.gada Gaidot putnus, vēja dziesmu lēnu,
ir liels prieks.
Piesēdu uz rīta pakāpiena –
13.jūlijā;
Dziesmu svētku sajūtas ikviens • Senioru koris „Atblāzma” un Padzert tēju, pamāt vakarēnai,
sev var atgādināt un vēlreiz izdzīvadītāja Ņina Kiršteina – otrdie- Gaidot dzimstam gaismu tūkstoš
vot, apskatot Tautas namā foto
nās un ceturtdienās plkst.13.00 krāsās...
izstādi „Mani Dziesmu un deju
Inčukalna Tautas namā. Arī vi/Jolanta Bodniece/
svētki”. Fotogrāfiju autori ir paši
ņiem ir mērķis – 2014.gada 7.jūnisvētku dalībnieki: Jānis Miglinieks,
jā Latvijas senioru dziesmu svētki • Aprīlis vienmēr Tautas namā ir
Valda Čepeļevska, Zinta Nolberga,
Madonā.
īpašs, jo tās ir Mākslas dienas.
Rita Bikše, Ilze Pakalnīte, Henrijs
Šajā sezonā, 12.aprīlī, tām ir dots
Joņins, Edgars Vanags, Evija KrinJa vēlies atsākt vai iemācīties dedaudzsološs motīvs – „Iekrāso
kele un apvienotais „Viršu” kolek- jot tautas dejas, tevi ļoti gaida:
pasauli”. Ar šo saukli svētkiem
tīvs, Fēlikss Jiterbokss un Līga • Vidējās paaudzes deju kolekgatavoties aicinām gan MāksliLīduma. Paldies viņiem par skaistīvs „Virši” un vadītājs Andrs
nieku kopas ļaudis, gan ikvienu,
tajiem mirkļiem. Izstādes mērķis ir,
kurš vēlas iemēģināt roku kādā
Briņķis – otrdienās un piektdielai katrs sev pēc lielā notikuma var
nās plkst.20.00 Inčukalna Tautas
no mākslas veidiem. Mākslinieki
pajautāt: „Ko man nozīmē Dziesmu
namā;
ir padomājuši arī par to, kā svētun deju svētki?” Mana
kos visi kopā mēs varēsim „iekrāatbilde ir: „Tie ir lielāsot” Inčukalnu. Tas būs pārsteikie publiskie svētki ar
gums.
sajūtu, ka mēs kopā
Iekrāso pasauli melnu,
skatāmies vienā virzemes krāsa tā ir
zienā, tie nostiprina
Melnā no simtiem krāsu –
nacionālās vērtības
tikai ar sēkliņu šķir
un ir latvietības apIekrāso pasauli baltu,
liecinājums. Dziesmu
gaismas krāsa tā ir
svētki ir vienīgais LatBaltā no simtiem krāsu –
vijā, kas notiek tā, kā
tikai ar pilienu šķir
solīts.”
Iekrāso pasauli tādu,
Mans Dziesmu un
kāda tā sirsniņā ir
deju svētku kods:
Mirkli no varavīksnes tikai viens
„Dziesmu svētkiem jāpieskāriens šķir
sākas bērnībā un sko/Jolanta Bodniece/
lā. Kā strādāsim, tā
dzīvosim. Kā dzīvosim,
• 7.jūnijā ar personālizstādi gatatā svinēsim.”
vosimies sumināt mūsu kopas
vadītāju Jāni Zvirbuli 90 gadu juBet, ja kāds dziedābilejā.
tājs vēl nav paspējis
pievienoties, tad tos
Ieceru un darba ir daudz. Mums ir
gaida:
lieliski un varoši cilvēki. Mēs apzi• Jauktais
koris
nāmies savu misiju – kultūras manUn šie mūsu puiši, priekšplānā Henrijs Joņins, aiz viņa
„Mežābele” un va- Ēriks Kuharjonoks, arī mīl mūziku. Viņiem prieks par
tojuma sakņu saglabāšanu.
dītājs Vitalis Ki- padarīto darbu un gala rezultātu – lielajiem Dziesmu
kusts – pirmdienās svētkiem Mežaparka estrādē.
Inga Freimane,
un
ceturtdienās
Tautas nama vadītāja

2013.gada NOVEMBRIS
Inčukalna Tautas nama
pasākumi 2013.gada novembrī
un decembrī
Pirmdien, 11.novembrī, plkst.15.00

Inčukalna Tautas nams kopā ar www.kinopunkts.lv
aicina noskatīties Askolda Saulīša dokumentālo filmu „Atmodas
antaloģija”, kas veltīta Latvijas Tautas frontei un stāsta par būtiskākajiem pagrieziena punktiem Atmodas laika vēsturē.
Visi mīļi aicināti. Ieeja – bez maksas.

Pirmdien, 11.novembrī,

plkst.17.30 skolēni un skolotāji Inčukalna pamatskolas zālē aicina uz
Lāčplēša dienas pasākumu;
ap plkst.18.00 lāpu gājiens uz 1941.gada 4.jūlija kaujā kritušo atdusas vietu Inčukalna Vecajos kapos un Piemiņas brīdis.
Aicinām inčukalniešus būt vienotiem un laikā no 11. līdz 18.novembrim piespraust sarkanbaltsarkano lentīti pie apģērba, un aizdegt
sveces 11. un 18.novembra vakaros savu māju logos.

Piektdien, 15.novembrī, plkst.19.30

Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai
veltīts pasākums:
• atskatīsimies uz paveikto gada griezumā,
• godināsim 2013.gada Goda novadnieku Edvīnu Balodi,
• izstāstīsim pašu piedzīvotus „pagasta stāstiņus”,
• priecāsimies par pašdarbības kolektīvu apsveikumiem,
• baudīsim dziedātājas un aktrises Antas Eņģeles sniegumu.
Pēc pasākuma atpūtas vakars ar grupas „Eddy Wei Band”
(no Siguldas) muzicēšanu līdz plkst.02.00.
Uz pasākumu var nokļūt ar autobusu plkst.18.45 pa maršrutu
„Gauja” – Indrāni – Sēnīte – Kārļzemnieki – Vangaži – Inčukalns.
Visi mīļi aicināti. Ieeja – bez maksas.

Svētdien, 17.novembrī, plkst.11.00

ukraiņu cirka „Cirks 3D” viesizrāde ar aizraujošu programmu gan
bērniem, gan pieaugušajiem – „Nākotnes cirks”. Piedalās Austrumeiropas labākie cirka mākslinieki; būs mūsdienīgs 3D lāzeru šovs.
Ieejas biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Tautas namā un
bibliotēkā: cena – 2,50 Ls (3,56 €); bērniem, skolēniem, pensionāriem,
1. un 2. grupas invalīdiem – 2 Ls (2,85 €); izrādes dienā – 3 Ls (4,27 €).
Bērniem līdz 3 gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu, ieeja
brīva.

Sestdien, 23.novembrī, plkst.13.00

Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā „Vakariņas uz sešiem”.
Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas namā un bibliotēkā – 4 Ls (5,70 €);
koncerta dienā – 5 Ls (7,12 €).

1.Advente – svētdien, 1.decembrī, plkst.18.00

literāri muzikāla tikšanās koncertprogrammā „Ziemas vakars” ar
dziedātāja Andra Daņiļenko un dziedošās aktrises Vitas Balčunaites
piedalīšanos, viņus papildinās talantīgais pianists Anatolijs Livča.
Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu Paradīzes” kasēs, Tautas namā un
bibliotēkā – 3 Ls (4,27 €), 4 Ls (5,70 €) un 5 Ls (7,12 €).

Sestdien, 7.decembrī:

plkst.17.15 laukumā pie Tautas nama novada egles iedegšana;
plkst.18.00 izstādes „Baltā pasaule” atklāšana;
plkst.18.00 deju kolektīvs „Virši” kopā ar draugu kolektīviem ielūdz
inčukalniešus uz ikgadējo „Vilku mēneša sadancošanās” koncertu.
Visi mīļi aicināti. Ieeja – bez maksas.

Foto: Inga Freimane
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Mākslinieku kopa radošos meklējumos, priekšplānā – kopas vadītājs Jānis Zvirbulis

KULTŪRA

2013.gada NOVEMBRIS

Sestdien, 9.novembrī, no plkst.10.00 līdz 14.00
Atvērto durvju diena Vangažu vidusskolas muzejā – „Vangažu
vēsture” (1.stāvā – ieeja no Mūzikas un mākslas skolas).
No 6.novembra
amatnieku kopas darbu izstāde „Mēs savai pilsētai”
dienas centrā, Parka ielā 2.
No 29.oktobra Vangažu pilsētas bibliotēkā
tematiskā grāmatu izstāde „Ieskaties rakstos...” par etnogrāfiskajiem rakstiem. Izstādi papildinās adīti cimdi un zeķes no Ilzes
Kopmanes kolekcijas.
Pirmdien, 11.novembrī, plkst.16.30
Lāčplēša dienas atzīmēšana pie Vangažu vidusskolas.
Piedalās: Vangažu vidusskolas teātra pulciņš, koris un vokālais
ansamblis, Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, Inčukalna pūtēju
orķestris, bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”,
sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”.
Iedegsim savas gaismiņas par godu mūsu Dzimtenes aizstāvjiem!
Sestdien, 16.novembrī, plkst.18.00
Valsts svētkiem veltīts svinīgs sarīkojums un koncerts.
Viesojas Z.Muktupāvels ar grupu „Gūtmans”.
Plkst.21.00 atpūtas vakars ar grupu „Tutti-Frutti”.
Līdzi ņemam groziņus.
Sestdien, 30.novembrī, plkst.16.00
Vangažu kultūras namā laipni aicināti visi mūsu novada iedzīvotāji „Tiem, kam pāri 40...” – „Гуляй, люди, веселей, самовару –
юбилей”. Pasākumu organizē Vangažu pilsētas Krievu kultūras
biedrība „Istok” un ansamblis „Krievu kadriļa”. Programmā: Vangažu
pilsētas māksliniecisko kolektīvu koncerts, jautras spēles, konkursi,
dejas, atpūta pie tējas tases.
Svētdien, 1.decembrī, plkst.17.00
muzikāla izrāde bērniem „Kas par traku, tas par traku”.
Ditas Balčus teātris un O.Vācieša memoriālais muzejs aicina svinēt
izcilā dzejnieka Ojāra Vācieša jubilejas gadu izrādē
„Kas par traku, tas par traku..!” – jautrs, muzikāls,
izglītojošs piedzīvojums visu vecumu bērniem.
Biļetes iepriekšpārdošanā Vangažu kultūras namā –
2 Ls (2,84 eiro); izrādes dienā 3 Ls (4,26 eiro).

LIZDA apbalvo
pedagogiem draudzīgākās
izglītības iestādes
Šogad Vangažu pirmsskolas izglītības iestādē (PII) „Jancis” Skolotāju diena izskanējusi īpaši priecīgās
noskaņās. Mēs piedalījāmies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) rīkotajā
konkursā „Pedagogam draudzīgākā
izglītības iestāde 2013”, kas notika
projekta „Padziļināta izpratne par
cienīgu darbu pedagogiem” ietvaros. Konkurss notika ar Norvēģijas
Inovāciju aģentūras un Norvēģijas
finanšu instrumenta programmas
„Globālais fonds cienīga darba un

„Brēmenes muzikanti” viesojas „Ezerkrastos”
Pēc Valsts sociālā aprūpes centra
„Rīga” filiāles „Ezerkrasti” aicinājuma
Labo darbu nedēļas laikā teātra studija
„Pigoriņi” (vadītāja Evija Ozola), bērnu
vokālais ansamblis „Karuselis” (vadītāja
Maira Lazdiņa) un estrādes deju grupa
„Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovska) devās
uz „Ezerkrastiem”, lai iepriecinātu filiāles
iemītniekus.
„Pigoriņi” spēlēja izrādi „Brēmenes muzikanti”. Lugas darbībā aktīvi līdzdarbojās bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”
ar I.Kalniņa dziesmām J.Radziņa aranžējumā un estrādes deju grupa „Ciprese” ar
laupītāju deju.
Gatavošanās pasākumam bija nopietna, un līdzi tika ņemtas dekorācijas gan
meža skatiem, gan laupītāju būri un lugas gaitai nepieciešamie rekvizīti, lai arī

Foto: Zanda Bērziņa Radziņa

Sestdien, 9.novembrī, plkst.14.00
Pilsētas svētku koncerts kultūras namā.
Piedalās: bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, bērnu vokālais
ansamblis „Karuselis”, estrādes deju grupa „Ciprese”, ritmikas
deju grupa „Kolibri”, sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”,
ukraiņu biedrības vokālie ansambļi „Jatraņ” un „Veselka”, solisti
V.Komanovskis un L.Nesteroviča, baltkrievu vokālais ansamblis
„Žuravka”, krievu vokālais ansamblis „Krievu kadriļa”, līnijdeju
grupa „Drime dance”, Austrumu deju grupa „Šeherezade”, Vangažu
vidusskolas vokālais ansamblis.
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Skats no muzikālās izrādes „Brēmenes muzikanti”

dejotājiem un pulciņu vadītājiem bija patiess gandarījums par citiem sniegto prieku un izklaidi.

izbraukuma reizē izrāde būtu pēc iespējas
pilnvērtīgāka un krāšņāka.
Saņēmām sirsnīgu atsaucību un pateicību no skatītājiem un iestādes vadības,
kā arī tikām aicināti viesoties arī turpmāk.
Pašiem mazajiem aktieriem, dziedātājiem,

Mākslinieciskās daļas vadītāja
Evija Ozola

Mācību aktualitātes gada
sākumā Vangažu vidusskolā

uzņemšanas dekorācija, kas ir tik liela un
uzbūvēta brīvā dabā.
Lai skolas dzīve 2013./2014.mācību
gadā ir visiem skolēniem interesanta un
veiksmīga!
Vangažu vidusskolas
mācību daļas vadītāja
Valentīna Čerņeja

Mācību ekskursijas

ku „Mežakaķis” ar mērķi pozitīvi noskaSeptembris skolā ir īpašs adaptācijas ņot sevi uz nopietnu mācību darbu caur
mēnesis, kad skolēnus pamazām iesais- nopietnu fizisku pārbaudījumu;
tām jaunajā izglītojošā situācijā. Pozitī2.b klase ar skolotāju V.Bakalecu apvas motivācijas noteikšana un stiprināša- meklēja Dzelzceļa muzeju ar mērķi paplana mācību darbā ir galvenais mērķis gada šināt zināšanas sociālajās zinībās;
sākumā. Ļoti svarīgi metodiski pareizi
2.a, 2.c un 4.b klase skolotāju
organizēt pāreju no atpūtas uz mācību I.Andersones, I.Kiselitsas, O.Kravčenko
darba procesu. Un skolotāji ar dažādām pavadībā devās uz Tērveti ar mērķi papladarba formām mērķtiecīgi organizē sko- šināt zināšanas dabaszinībās un literatūlēnus mācību darbam.
rā, kā arī apskatīt skaistas dabas vietas
Tradicionāli mācību gada sākumā Van- un gūt pozitīvas emocijas.
gažu vidusskola organizē skolēnu mācīEs novēlu visiem, lai pozitīvas emocibu ekskursijas. Tas ir veids kā dažādot jas saglabājas visu mācību gadu, kā arī
mācību procesu un noteiktu izglītības nezūd vēlēšanas mācīties!
satura tēmu apgūt neikdienišķos
apstākļos – dabā, muzejā, kultūras, dabas vai vēstures objektā. 2013./2014.m.g.
Jau trešo gadu Vangažu vidusskolā ir
sākumā Vangažu vidusskolas skolēni ap- konkurss „Gada klase”. Šis konkurss ir
meklēja dažādas skaistas un interesan- labs stimuls domāt par mācīšanās kvalitas vietas:
tātes uzlabošanu un vēlmi aktīvi iesaistī3.a un 4.a klase ar skolotājām ties skolas dzīvē. Pagājušajā mācību gadā
I.Grinbergu un O.Sutu bija Turaidā un ap- šo apbalvojumu ieguva 5.a un 5.b klase
meklēja pasākumu „Ienāc tautasdziesmu (kl. audzinātājas I.Lījvaka, T.Everse), 7.a
pasaulē ”;
klase (kl. audzinātāja M.Laizāne), 11.a
3.b un 5.b klase skolotāju klase (kl. audzinātāja I.Ušakeviča).
O.Hamčanovska un I.Kauliņa vadībā apSeptembrī visas labākas klases
meklēja Cēsu Zinātnes centru ar mērķi saņēma savas balvas – apmaksātās ekspraktiski darboties, izzināt sevi, pasauli, kursijas. 5.a un 6.a klase devās uz Siguldu
pašiem atklāt dabas likumus un veikt ek- un apmeklēja „Kaķīškalnu”. Atpūtas un
sperimentus;
sporta kompleksā „Kaķītis” skolēni aiz7.a, 8.b, 9.a, 9.b klases un skolotā- rautīgi nodevās kolektīva un individuālo
jas I.Pliska, I.Bula un L.Medvedeva bija spēju pārbaudei un patīkamu emociju
Liepājā ar mērķi padziļināt zināšanas gūšanai.
vēsturē, sociālajās zinībās un ģeogrāfijā;
7.a un 11.a klase apmeklēja kino pil7.b klase skolotājas V.Čerņejas mudi- sētiņu „Cinevilla” gleznainajā Kurzemē.
nāta apmeklēja Siguldu un atpūtas par- „Cinevilla” ir Baltijas valstīs vienīgā kino

trīspusējās sadarbības veicināšanai”
atbalstu. Konkursa mērķis – padziļināt darba devēju izpratni par cienīgiem darba apstākļiem pedagogiem
un veicināt darba vides pilnveidi, lai
tā kvalitatīvi nodrošinātu pedagogu
profesionālo darbību un apmierinātu
sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas izglītības.
LIZDA konkursā varēja pieteikties
ikviena izglītības iestāde, tomēr dalībai konkursā pieteicās tikai 29 izglītības iestādes, kurās viesojās žūrija, lai novērtētu pedagogu sociālo

Skolēnu iespaidi:

Ekskursija uz Liepāju
Septembrī ar skolasbiedriem braucām
mācību ekskursijā uz Liepāju. Ierodoties
Liepājā, pirmais, ko apmeklējām, bija
Karostas cietums. Šeit mēs varējām pārbaudīt, uz ko esam gatavi, iepazīties ar
karagūstekņu, cietumnieku sūro ikdienu
un, protams, realitātes spēlē iejusties
cietumnieku lomā. Vide un pārbaudījumi
uz brīdi lika noticēt visam notiekošajam.
Mēs iepazinām arī vēju pilsētas Liepājas skaistākās vietas – Sv.Nikolaja
baznīcu, Rožu laukumu, slavenību aleju,
ostu, Ziemeļu molu. Daudzi no mums šo
skaisto pilsētu apmeklēja pirmo reizi. Tas
bija jautrs, izzinošs un klasi saliedējošs
pasākums.
7.a klases skolniece Paula Runce

Konkurss „Gada klase”

drošību un darba koplīgumu, darba
organizāciju, infrastruktūru, darba
kvalitātes veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, aizsardzību, mikroklimatu un
savstarpējās attiecības, reputāciju,
atalgojumu.
9.oktobrī LIZDA rīkotajā Pasaules
dienai par cienīgu darbu veltītajā
konferencē paziņoja konkursa rezultātus un apbalvoja pedagogiem draudzīgākās izglītības iestādes. Liels
prieks bija, izdzirdot 1.vietas ieguvēja vārdu – Vangažu PII „Jancis”. Tas
nozīmē, ka esam pedagogiem draudzīgākā izglītības iestāde Latvijā
pirmsskolu grupā.

Ekskursija uz kino pilsētu „Cinevilla”
30.septembrī mūsu – 8.a klase – un
12.a klase brauca godam nopelnītajā mācību ekskursijā uz kino pilsētu „Cinevilla”.
Ekskursija bija kā balva par labākās klases titulu 2012./2013.mācību gadā.
Man patika apskatīt brīvdabas filmēšanas laukumus un dekorācijas, piedalīties
specefektu veidošanā un mācīties šaut.
Es domāju, ka ir vērts vēlreiz iegūt titulu „Gada klase”, jo balva – ekskursija,
kur ir iespēja apskatīt un uzzināt kaut ko
jaunu, vērtīgu sev, – ir lieliska tradīcija.
8.a klases skolniece Liene Korsaka

Viss kolektīvs esam neizsakāmi
lepni par mūsu iestādei piešķirto
nosaukumu. Tas ir ilggadēja darba
rezultāts, sadarbojoties visiem iestādes darbiniekiem. Lielu paldies vēlos
teikt visiem PII „Jancis” darbiniekiem
un vadītājai Kadrijai Janiselei par ieguldījumu komandas darbā. Paldies
Inčukalna novada domes iepriekšējam un tagadējam sasaukumam
par atsaucību un atbalstu. Ceram uz
turpmāku, vēl veiksmīgāku, sadarbību. Mums kopā šis statuss ir jānotur!
Linda Erdmane,
Vangažu PII „Jancis” skolotāja,
LIZDA pirmorganizācijas
priekšsēdētāja

Foto: Edgars Grigorjevs

LATVIJAS REPUBLIKAS
PROKLAMĒŠANAS DIENAS UN
VANGAŽU PILSĒTAS SVĒTKU
PASĀKUMI VANGAŽOS
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Florbola komanda
sezonu sāk ar sudrabu

Inčukalna jauniešu basketbola komanda „Hincenberga” savā debijas sezonā „Triobet” basketbola līgā (TBL)
demonstrē panākumiem bagātu sniegumu, vienā no spēlēm pārliecinoši
„Hincenbergas” saspēles vadītājs
uzvarot „Semper Virilis” komandu un
Arnis Skraučs ir ieguvis aktīvākā
uzstādot jaunu līgas rekordu – vismakomandas spēlētāja statusu.
zāk ielaisti punkti spēlē (22!).
Notikušajās četrās spēlēs „Hincenberga” izcīnīja trīs uzvaras un piedzīvoja vienu zaudējumu; šāda uzvaru un
zaudējumu bilance, kā arī iegūti septiņi kopvērtējuma punkti ļauj komandai
atrasties astoņu apakšgrupas labāko vienību sarakstā, kas garantē līdzdalību izslēgšanas spēlēs. Ieskatoties līgas kopvērtējuma tabulā, redzams, ka
Inčukalna ambiciozā komanda pēc aizvadītajām četrām spēlēm dala 4.–7.
vietu, ko var uzskatīt par lielu panākumu.
Komandas kapteinis Matīss Saulītis norāda, ka līdzšinējie panākumi ir jāatstāj statistikas ierakstiem, jo tieši turpmākās spēles atspoguļos patieso
ainu TBL apakšgrupas vietu sadalījumā. „Tā kā TBL apakšgrupā ir trīspadsmit komandas, bet izspēlētas vien četras spēles, vietu sadalījums tabulā
tiks noteiks pēc atlikušajām astoņām spēlēm”, stāsta M.Saulītis.
„Komandas sastāvā ir notikušas izmaiņas, kas ietekmēs turpmāko spēļu
iznākumu. Kādu ietekmi tās atstās, rādīs laiks, taču esam apmierināti ar
komandas centra pozīciju pastiprinošo jaunpienācēju Jāni Smilgu,” uzsver
komandas menedžeris Henrijs Joņins. Nospēlējot divus mačus, J.Smilga demonstrēja pārliecinošu sniegumu zem groziem, vidēji spēlē gūstot 6 punktus un 20 atlecošās bumbas.
Lai gan 201 cm garā J.Smilgas parādīšanās komandas sastāvā nostiprināja aizsardzību, kas ir „Hincenbergas” prioritāte, ar nožēlu jāatzīst, ka komandas rindas pametis daudzsološais centra spēlētājs Rolands Zariņš, kas
pirmajās divās spēlēs kļuva par vienu no līgas līderiem, vidēji spēlē gūstot
23 punktus un 16 atlecošās bumbas.
Ieskatoties TBL notikušajās „Hincenbergas” spēlēs, apkopoju rezultātus:
„Hincenberga” – BK „Bebri” 67:58 (13:9; 16:16; 19:20; 19:13);
„Hincenberga” – „Kangari” 47:63 (8:21; 15:15; 13:11; 11:16);
„Hincenberga” – „Charazay Latvia” 43:41 (15:10, 9:7, 6:13, 11:13);
„Hincenberga” – „Semper Virilis” 65:22 (22:7, 14:6, 17:5, 12:4).
Dainis Guks, speciāli „Novada Vēstīm”

Foto: Jana Bunkus

Florbola komanda „Coyote In- tojot pretinieka kļūdas. Tālāk spēle
čukalns” šajā sezonā aizvadījusi aizritēja mūsu komandas vadībā, kā
jau divas spēles Vidzemes čem- rezultātā tika gūti trīs vārti un spēle
pionātā un piedalījusies starp- noslēdzās ar uzvaru.
tautiskajā turnīrā Igaunijā. Visās
26.oktobrī „Coyote Inčukalns”
spēlēs komanda demonstrēja pār- florbola komanda devās uz Valgu
liecinošu sniegumu.
(Igaunija), kur notika starptautisPirmās spēles Vidzemes čem- kais „Salming” florbola turnīrs. Tajā
Iegūtā sudraba medaļa tuvplānā
pionātā notika 20.oktobrī Valmierā, piedalījās astoņas komandas no
Vidzemes Olimpiskajā centrā, kur Latvijas (trīs komandas: „Valka”,
„Coyote Inčukalns” spēkiem mērojās „Rīga Big Foots” un „Coyote Inču- līdzināt rezultātu. Turnīra labākā
ar komandām no Valmieras – „STK” kalns”), Igaunijas (trīs komandas: komanda tika noskaidrota pēcspēun „VIA”.
„Valga Välk”, „Vana hea puur”, „SK les soda metienos (tautā saukti par
Pirmajā spēlē mūsu komanda pir- Nordik”) un Krievijas (divas koman- „bullīšiem”), kuros veiksmīgāki izrāmie zaudēja vārtus (vārtos Ričards das: „Rosbank Sharks” un „Mad Sal- dījās pretinieki. „Coyote Inčukalns”
Dage), kas komandai lika mobilizē- mons”).
florbola komanda mājās pārveda
ties. Neatbildot uz pretinieka proInčukalna komanda turnīru uz- sudraba medaļu, kas ir ļoti labs revokācijām, inčukalnieši izmantoja sāka pārliecinoši un šādu spēli zultāts.
skaitliskos vairākumus un pārņēma demonstrēja visa turnīra garumā.
Visu Vidzemes čempionāta spēļu
spēles iniciatīvu savās rokās. Tas Visās septiņās spēlēs zaudēti ti- rezultātus un komandas sastāvu,
deva pozitīvu rezultātu, un spēle kai trīs vārti, divi vārti tika zaudēti kā arī statistiku var apskatīt Latvibeidzās ar „Coyote Inčukalns” flor- Sanktpēterburgas komandai, kura jas Florbola federācijas mājas lapā
bola komandas uzvaru.
turnīra laikā parādīja augsta snie- www.floorball.lv.
Otrā spēle iesākās mazliet grūtāk, guma spēli, nezaudējot nevienu no
jo pretiniekiem tā bija pirmā spēle, tām. Tas savā ziņā bija arī likumsaUzmanību! Inčukalna florbola
bet mūsu komandai – jau otrā. Jau karīgi, jo šajā komandā spēlēja divi komanda „Coyote Inčukalns” aispēles sākumā inčukalnieši (vārtos Krievijas florbola izlases spēlētāji. cina interesentus izveidot komanĢirts Jakovickis) nonāca zaudē- Viens no viņiem izlases līderis – das logo, iesūtot to komandas
tāja pozīcijā ar diviem zaudētiem Krievijas rezultatīvākais spēlētājs.
trenerim Ģ.Bunkus uz e-pastu
vārtiem. Tomēr īstajā brīdī trenera
Mūsu komanda finālspēlē pret girts.bunkus@gmail.com. LabāĢirta Bunkus izmantotais pusminū- Sanktpēterburgas komandu pat bija kajam logo autoram neliela veicites pārtraukums komandai deva ie- vadībā, tomēr viena neuzmanības nāšanas balva!
spēju mobilizēties un mainīt spēles kļūda ļāva pretinieku komandas
taktiku – spēlēt pacietīgāk, izman- rezultatīvākajam spēlētājam izJana Bunkus

„Hincenberga”
uzstāda jaunu
„Triobet” basketbola līgas rekordu

Visa florbola komanda „Coyote Inčukalns” ar izcīnītajām sudraba medaļām

Priekšplānā D.Guks, seko P.Albužis, D.Ziemelis un komandas jaunieguvums –
J.Smilga.

Inčukalna novadā jau kādu laiku darbojas gados pieredzējušu
vīru volejbola un pludmales volejbola aktīvistu pulks. Līdzko daba
atļauj, tā mēs uzsākam aktīvas
pludmales volejbola nodarbības,
pārejam no zāles volejbola uz
pludmales volejbolu. Kā labāko
vietu šādām aktivitātēm jau 10
gadus uzskatām biedrības „Inčukalna zivsaimnieki” teritorijā
izveidoto pludmales volejbola
laukumu. Biedrības valdes lo-

ceklis Juris Liepiņš pats ir liels notika sportošana. Sezonas novolejbola atbalstītājs un lietpra- slēgumā, 12.oktobrī, tika izcīnīts
tējs. Teritorijā, pateicoties Ei- „Pludmales karaļa” goda nosauropas Savienības struktūrfondu kums. Izspēles kārtībā, līdzīgi kā
atbalstam, izveidotas daudzas Latvijas tradicionālajās lielmeisiespējas aktīvi nodarboties ar taru sacensībās, piedalījās astoņi
sportu un tūrismu – izbraukumi ar spēlētāji, katrā spēlē notika partlaivu, makšķerēšana, katamarāni, neru maiņa. Tā dienas garumā tika
nākamajā sezonā varēs braukt ar izspēlēti katram vismaz 14 seti,
un turnīra noslēgumā „Pludmales
velokartiem pa atpūtas takām.
Šogad pludmales sezonu uzsā- karaļa” titulu izcīnīja Roberts Sukām jau maija pirmajās dienās un harevs.
katru nedēļu vismaz divas reizes
Pēteris Caics

Foto no personīgā arhīva

PAŠIEM SAVS „PLUDMALES KARALIS”

Roberts Suharevs izcīnīja titulu „Pludmales karalis”, un tika apbalvots ar zeltītu
lapu vainagu.
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Foto: Rita Bikše

Valmieras sākumskola vispirms tiek apstaigāta no ārpuses, lai saprastu klašu izvietojumu un redzētu ievērības cienīgās vietas ārpusē.

Viena no skolotāju komandām nonākusi latviešu valodas klasē, kur drīz bez grūtībām skaitīs skolā iemācītos pantus.

Foto: Anete Nolberga
„Bērnu žūrijas” stādītā eglīte Likteņdārzā ir viena no skaistākajām.

Tikšanās ar Jēkabpils bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāju „Peli”.

Skaistā rudens dienā Inčukalna
novada bibliotēkas darbinieki, kā
arī domes pārstāvji – bijušie domes
priekšsēdētāji S.Ungurs un A.Blaus
(šobrīd
deputāts),
sabiedrisko
attiecību speciāliste, žurnāliste
A.Nolberga, deputātes L.Vorobjova
un A.Freimane – devās uz Latgales
bibliotēkām pieredzes apmaiņas
braucienā. Mūsu mērķis bija apciemot Jēkabpils galveno bibliotēku
un Līvānu centrālo bibliotēku, kas
ir uzvarējusi projektu izstrādē un
saņēmusi finansējumu bibliotēkas
lasītāju automātiskas apkalpošanas
ieviešanai, bibliotēkas renovācijai un
mēbeļu iegādei.
Tā kā Inčukalna bibliotēka izvietota šaurās telpās un nav vietas bērnu stūrīša izveidei, tad vēlējāmies
gūt idejas, apskatot citu bibliotēku
iekārtojumu. Jēkabpils bibliotēka ir
izvietota vairākos stāvos. Tai ir plašas, gaišas telpas, un pietiek vietas
gan grāmatu fondam, gan lasītā-

jiem, ir arī atsevišķa bērnu bibliotēka. Jēkabpils bērnu bibliotēkā mūs
sagaidīja pārsteigums – bibliotēkas
vadītāja bija iejutusies peles tēlā, un
mēs visi steidzām kopīgi iemūžināt
šo tikšanos, kuru pavadīja liela jautrība. Bija redzams, ka vadītāja ir bibliotēkas dvēsele ar bagātīgu izdomu
un dzīvesprieku, ko dāvāt bērniem.
Savukārt Līvānu centrālā bibliotēka no Eiropas Savienības Reģionālās
attīstības fonda ir ieguvusi vairāk
nekā 480 tūkstošus latu, lai veidotu
bibliotēku mūsdienīgāku un aprīkotu
ar jaunākajām tehnoloģijām. Telpas
gaišas un skaistas – noformējumam
izmantoti dizainera pakalpojumi.
Ļoti labs apgaismojums, plašas telpas. Ir „klusās” vietiņas lasītājiem,
kur pabūt vienatnē, izskatīt jaunāko
presi. Šeit redzams, cik ļoti ērti jūtas
ikkatrs lasītājs. Jau ieejot bibliotēkā,
tiek veikta lasītāju uzskaite, notiek
automātiska lasītāju apkalpošana –
gan iespieddarbu nodošana, gan

„Gauja” lūko pēc
nākamajiem čempioniem
Biedrība „Bērnu un jauniešu
attīstības centrs „Gauja”” Dmitrija
Tončinska vadībā 2012.gada jūlijā
organizēja džudo grupu, par treneri
uzaicinot Latvijas izlases treneri
Leonīdu Kuzņecovu. Tiklīdz „Gaujā”
tika uzsāktas džudo nodarbības,
tām jau bija pieteikušies 40 bērni.
Par trenera kvalifikāciju un jaunu
sportistu entuziasmu var spriest pēc
sasniegtajiem rezultātiem – bērni
ir piedalījušies 12 sacensībās, kur
iegūtas 52 zelta medaļas, 30 sudraba medaļas un 42 bronzas medaļas.
„Šī gada 6.oktobrī bija jauns
pārbaudījums – Latvijas čempionāts
džudo meitenēm. Mūsu klubu
sacensībās pārstāvēja trīs sportistes. Un atkal veiksme – Elfa
Leicāne ieguva sudraba medaļu,”
stāsta Dmitrijs Tončinskis.
2012.gada
decembrī
tika
organizēta peldēšanas grupa izcilas
treneres – Raitas Lapas – vadībā.
Šobrīd peldēšanas grupā ir 60 bērni,
ka arī nesen tika organizēta ūdens
polo grupa trenera no Krievijas –
Vjačeslava Ternovska – vadībā.

No 7. līdz 12.oktobrim visā
Latvijā notika sporta nedēļa, kuras ietvaros ar Inčukalna novada
domes iniciatīvu un atbalstu
organizējām džudo un peldēšanas
sacensības, kuru dalībnieki balvās
saņēma medaļas un kausus.
Īpaši siltus pateicības vārdus
nododam SIA „Gauja AB” vadībai

saņemšana, bet, ja nepieciešams,
bibliotekārs var palīdzēt. Novērtējām arī piemērotu mēbeļu izvēli, īpaši bērnu bibliotēkā – viss atbilstoši
bērnu vecumam un augumam. Bērni
skatās filmas, spēlē dažādas spēles,
veic praktiskos darbus. Bijām patīkami pārsteigti par tik mūsdienīgu
bibliotēku, kur patiešām varējām
smelties idejas. Interesanti, ka arī
par bibliotēkas ārpuses noformējumu ir padomāts – pie bibliotēkas
ieejas ir skaists metālkaluma „izlīguma soliņš”, kuru apgaismo divas
asimetriskas laternas.
Šis patiešām bija vērtīgs profesionālās pieredzes apmaiņas brauciens,
kurā mēs ieguvām vairākas idejas.
Pa ceļam iegriezāmies arī Likteņdārzā, lai apsveicinātos ar „Bērnu žūrijas” stādīto eglīti Nr.1093, nodotu tai
sveicienus no čaklajiem lasītājiem
un nofotografētos ar jau paaugušos
kociņu.
Bibliotekāre
M.Aļeksejeva
par bez atlīdzības piešķirto zāli
treniņiem.
Visus, kas vēlas papildināt
mūsu rindas, lūdzam zvanīt pa
tālruni 20544154 (Dmitrijs). Mūsu
durvis ir atvērtas ikvienam. Tā
ir unikāla iespēja – nodarboties
ar olimpisko sporta veidu tuvu
mājām laba trenera vadībā par
simbolisku samaksu (Ls 8,00
mēnesī).
Biedrība „Bērnu un jauniešu
attīstības centrs „Gauja””

Foto no personīgā arhīva

bērnu jautājumiem un, iespējams,
daudziem deva arī lielāku motivāciju
mācīties.
Arī Inčukalna Pašvaldības policija
apciemoja mūs oktobrī, atgādinot
skolēniem, kas ir viņu pienākumi un
tiesības, un to, kā šodienas lēmums
var ietekmēt cilvēka nākotni.
Kā
noslēgums
smagajam
mācību gada iesākumam ir pirmās
brīvdienas skolēniem. Skolotāji izmanto brīvdienas, lai mācītos kursos,
gatavotu metodiskos materiālus,
sakārtotu mācību līdzekļus. Brīvlaika
pirmā diena Inčukalna pamat
skolas skolotājiem pagāja pieredzes
apmaiņas braucienā uz Valmieras
sākumskolu. Šī ir nākotnes skola,
kura būtu jāredz katram – celta tikai 4 gadus atpakaļ, plašām telpām,
pārdomātu izvietojumu, visas klases
aprīkotas ar modernām tehnoloģijām,
visur redzama pārdomāta vide gan
skolēniem, gan skolotājiem, gan
tehniskajiem darbiniekiem. Direktors
Artūrs Skrastiņš viesmīlīgi sagaidīja
mūs un visu smalki izrādīja, atbildot
uz mūsu daudzajiem jautājumiem.
Arī ekskursija pa Valmieru, kuru
novadīja vēstures skolotāja Ineta
Amoliņa, sniedza mums daudz
ierosmju, ideju un arī pārsteigumu.
Valmiera ir izveidojusies par
pievilcīgu, interesantu un kulturālu
pilsētu, kas piedāvā daudzveidīgas
iespējas gan saviem iedzīvotājiem,
gan arī ciemiņiem. Noteikti varam
ieteikt visiem iepazīt Valmieru tuvāk.
Nu un tagad... ievelkam elpu,
piepūšam vaigus un – aiziet
uz priekšu! Priekšā novembris,
Mārtiņdiena, tad skolā patriotiskā
nedēļa un valsts svētki. Gaidāmi
konkursi,
viktorīnas,
koncerts,
Lāčplēša dienas lāpu gājiens. Gana
piepildīts mēnesis, kurš jau steigsies
pretī Ziemassvētkiem.
Zinta Nolberga

Foto: Rita Bikše

Oktobris skolā ir mēnesis, kas
paskrien ļoti ātri. Dabā notiek lielas
pārmaiņas, katra diena citādāka,
lietus mijas ar saulainām dienām,
koku lapas iekrāsojas, paspilgtinās
un nemanāmi pazūd. Līdzīgi procesi notiek arī visā sabiedrībā un
skolā, katra diena citādāka, laiks
jau skatīties Ziemassvētku virzienā,
nemitīga rosība skolā, kas noris
paralēli mācību darbam. Pamatīga
slodze bērniem, kuriem jācenšas visur piedalīties, visu redzēt un vēl arī
mācīties.
Bet oktobra pirmajā svētdienā tiek
atzīmēta Starptautiskā skolotāju
diena, kuru atceras arī mūsu skolēni
un skolēnu vecāki. Piektdienā pirms
šīs atzīmējamās dienas skolā bija
manāma rosība. Inčukalna pamat
skolas skolēnu padomes aktīvie bērni
un viņu palīgi bija noorganizējuši
stundu – sacensības saviem
skolotājiem, kamēr devītās klases
skolēni vadīja pirmo mācību stundu
skolotāju vietā. Gan skolotājiem,
gan skolēniem šī pirmā stunda lika
izdarīt savus secinājumus. Skolotāji
saprata, ka tomēr pārāk labi neprot
galvā vilkt kvadrātsaknes, nevar ātri
atrast Biskajas jūras līci un varbūt
arī īsti labi neprot lēkt ar lecamauklu. Skolēni, kuriem bija jātiek galā
ar jaunākiem skolas biedriem, arī
saprata – stundai ir jāgatavojas, ir
ļoti grūti 40 minūtes „noturēt” bērnu
uzmanību, piedevām vēl tā, lai klasē
valdītu darba atmosfēra. Rezultāts
bija lielisks – skolotāji tiešām jutās
apmierināti un godam apsveikti no
skolēnu puses. Paldies jums, skolēni!
Oktobrī mūsu skolā iegriezās
Eiroparlamenta deputāts Krišjānis
Kariņš, lai aprunātos ar vecāko
klašu skolēniem. Deputāts bērniem
saprotamā veidā stāstīja par to, kas
tad īsti ir Eiroparlaments, kāpēc
tas ir nepieciešams, atbildēja uz

Foto: Anete Nolberga

Gada sākums
Pieredzes apmaiņas brauciens
Inčukalna pamatskolā

2.vietu Latvijas čempionātā džudo meitenēm izcīnīja mūsu novadniece Elfa Leicāne.
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
novembra 75, 80, 85, 90... gadu jubilārus,
vēlot labu veselību un možu noskaņojumu!
Vēl ilgus gadus stipram būt,
Daudz prieka vēl no dzīves gūt
Un sauli sirdī saglabāt,
Un dzīvi mīlēt nepārstāt.

Inčukalna bibliotēkas jaunumi

Cilvēks, kas prot priecāties
par grūtībām, ko sastop savā
ceļā, ir cienīgs būt par cilvēku.
/Lūle Vīlma/

Šoreiz īsumā par jaunumiem
bibliotēkā:
•
Interesantus citātus un
atziņas varat „pasmelties”
grāmatā „Vārds vārdā”,
piemēram, „Ja vīrietis var
dot sievietei visu, ko viņa
vēlas, tas nozīmē, ka viņa
vēlas ļoti maz”.
•
Lasīšanai pieejams arī
biogrāfisks romāns „Trīs
zvaigznes” par ģeniālo
latviešu tēlnieku, Brīvības
pieminekļa, Rīgas Brāļu
kapu, kā arī Inčukalna kapu
pieminekļa „Sērojošā māte”
autoru Kārli Zāli.
•
Savukārt R.Šarma grāmata
„Izzini savu likteni” parādīs, kā var iegūt tādu dzīvi,
kādu mēs vēlamies.
•
Radošas idejas, metodes
un praktiskus padomus atradīsiet grāmatā „Ēdiena
noformēšanas noslēpumi”.
•
Pašapziņa ir cilvēka iekšējā izjūta par to, cik viņš ir
labs un vērtīgs. Lai pašizglītotos šajā jomā, lasiet
L.Keltikangasas-Jervinenas grāmatu „Augsta pašapziņa”.
•
B.Entrupa grāmata „Meikaps 10 minūtēs” māca, kā

•
•

•
•

•

•

•

ar savu sejas tipu izskatīties vislabāk.
Suņu mīļiem noderīga būs
grāmata ar ekspertu padomiem „Ko darīt, ja suns...?”.
Daudzi jaunieši noteikti
priecāsies par R.Riordana
grāmatu – turpinājumu
„Briesmoņu jūra” (pirmā –
„Zibens zaglis”).
Savukārt Dž.Lūisas „Baltais delfīns” aizkustinās
ikviena lasītāja sirdi.
Mūsu rakstnieks Viks „Kenijas pasaciņās” uzbur
krāsainu, sajūtām bagātu
džungļu vidi ne tikai mazajiem lasītājiem, bet arī
pieaugušajiem.
Lielos lasītājus gaida reibinošas nodevības, mīlestības, māņticības, varas,
politikas un slepkavības
sajaukums D.Mičela „Jākoba de Zūta tūkstoš rudeņi”.
Tos, kuri jau izlasījuši
pirmos trīs Jeruzālemes
kvarteta sērijā iznākušos
E.Vitmora romānus, noteikti interesēs arī ceturtais – „Jērikas mozaīka”.
E.Haranes romāni ir savaldzinājuši tūkstošiem lasītāju, atklājot gan cilvēcisko kaislību, gan traģēdiju
dziļumu. Šoreiz jūsu vērtējumam romāns „Sarkanās
zemes sala”.

•

Daudzi par izcilāko Latīņ
amerikas 20.gs. rakstnieku
uzskata R.Bolanjo, piedāvājam izlasīt viņa slavenāko darbu „2666”.
•
Pārsteidzoši
filozofisks
Karla fon Klauzevica darbs
„Par karu” – lasiet, vērtējiet!
•
Par kaislībām, mīlestību
un nodevību lasiet šajos romānos: K.Forsaitas
„Rūgtais
mīlas
kauss”,
A.Brukfildas
„Mīlestības
tilti”, N.Robertsas „Ēnu līcis”.
•
Ar mīlestību iepirkām grāmatiņas mūsu mazajiem
lasītājiem: „Pasakas naksniņai”, „Kurmītis un sniegavīrs”, „Kurmītis un ērglis”, „Rikikī piedzīvojumi”,
„Kā kļūt par labo feju”, „Kā
pūcīte Punga iemācījās palīdzēt citiem”, „Kā vardulēns Viksis iemācījās cienīt
citus”, „Kā bruņurupucēns
Buksis iemācījās dalīties ar
citiem” un vēl daudz citas.
Nāciet uz bibliotēku – jūs katrs
atradīsiet sev interesantu lasāmvielu! Turpinās makulatūras vākšana, lai tālāk to nogādātu Līgatnes papīrpārstrādē. Bibliotēkā ir
pieejami dažādi pakalpojumi: kopēšana, skenēšana, fakss, datori,
printeri.
Bibliotekāre M.Aļeksejeva

Pateicība

Vēlos izteikt sirsnīgu un lielu paldies LAIMAI VĪTOLAI par gardo un veselīgo medu, kas stiprinās trūcīgo ģimeņu un vientuļo pensionāru veselību
šajā drēgnajā rudens laikā.
Alda Freimane

***

Vēlos izteikt pateicību Inčukalna novada domes priekšsēdētājam
A.Nalivaiko, M.Onskulim, Z.Gofmanei un viņas darbiniecēm par atsaucību
un pretimnākšanu.
Valentīna Baumane

SLUDINĀJUMS
SIA „Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” izbraukuma tirdzniecība ar
visu veidu barībām un barības piedevām mājlopiem, vistām, govīm, cūkām
un suņiem. Lielajiem pircējiem piegādājam uz mājām, slēdzam līgumus ar
pēcapmaksu (30 dienas), cenas draudzīgas.
Maršruts: Pie Vangažu stacijas plkst.10.40; Inčukalnā plkst.11.10.
Tirdzniecības dienas: 14.novembris, 12.decembris, 16.janvāris.
Informatīvais tālrunis 29103958 (Vizma).

LASĪTĀJA VIEDOKLIS
Vienmēr ir senioru – optimistu balles ziemā, pavasarī un rudenī, kad ciemos sabrauc seniori no visas apkārtnes. Arī šoreiz uz svētkiem, uz rudens
balli, sabrauca draugi no Ikšķiles, Gaujas un Inčukalna. Visi ir noilgojušies pēc
tikšanās, tātad pilna zāle baltām galvām. Sēž skaisti saposušies, lūkojas apkārt un meklē paziņas un draugus. Labi, ka ir bagāti klāts svētku galds, pati
pārpilnība. Saimnieko Čamkins un viņa komanda. Kaut arī atbraukuši mākslinieki – seniori, bet balsis skan kā jaunībā. Dzied mākslinieki, un visa zāle
dzied viņiem līdzi, jo dziesmas viņiem ir skanīgas. Seniori ir cienījami cilvēki,
kuri daudz piedzīvojuši, pārdzīvojuši gan prieku, gan gadsimta maiņu. Tādēļ
gribētos, lai jaunā paaudze pierakstītu senioru atmiņas un veidotu savu vēsturi. Viņi ir radoši cilvēki. Strādnieki.
Rudens izstāde kultūras namā to apliecina. Gribētos būt pateicīgai Kornēlijai Kiščenko un viņas ģimenei. Katru reizi viņa pārsteidz ar saviem izstāžu
darbiem. Pārsteidz arī Līvijas Pētersones un Ērikas Buņķes darbi. Katrā no
tiem var saskatīt labsirdīgu enerģiju un diženumu.
Izmantojiet mākslas terapiju, dāviniet savas zināšanas un dzīves gudrības.
Paldies domei, kura palīdz organizēt senioru tikšanos.
Bērni, kuri devušies prombūtnē, meklējot labāku dzīvi, raksta par to, kā viņi
skumst pēc dzimtenes. Bet Vangaži ir magnēts. Beidzot sākuši atgriezties
arī mūsu bērni. Vajag izdarīt visu iespējamo, lai mūsu bērni nebrauktu prom.
Dāvināt viņiem siltumu, uzmanību.
Pilsētiņa ir neliela. Nacionāli daudzkrāsaina. Visi dzīvojam kā viena dvēsele.
Bet kā tad citādāk?! Paldies visiem, kuri rada skaistumu. Optimists ir tas, kurš
kapos krustus uztver par plus zīmēm.
Mira Timofejeva

DEPUTĀTA VIEDOKLIS
Brīžiem, lasot „Novada Vēstis”, skaitīja, jo faktiski nav ko pārskairodas iespaids, ka novadā viss ir tīt. Ja kādu tas interesē, var palabrīnišķīgi. Vēl vairāk tāds iespaids sīt domes lēmumus.
radās pēc iedzīvotāju sapulces
Tāpat divus mēnešus es centos
Vangažos. Izskatījās, ka lielākās domei norādīt uz ne visai likuiedzīvotāju problēmas ir kāda bed- miem atbilstošo vēlmi – piespiedu
re vai baloži, kuri tagad ielido kāp- kārtā par „Vangažu Namsaimnieņu telpā. Tas nekas, ka Vidzemes ka” līdzekļiem uzsākt dažu māju
iela praktiski sastāv no ielāpiem apsaimniekošanu Inčukalna pavai jaunām bedrītēm, un neviens gastā. Man pat sēdē norādīja, ka
tā arī nepajautāja, kāpēc līdz šim es nesaprotot likumos rakstīto.
uz trases visā garumā ziemā snie- Bet, tavu brīnumu, pēc Tieslietu
ga ir daudz mazāk kā blakus tai. ministrijas atzinuma saņemšanas
Nu jā, ziema tikai priekšā, bet uz šis jautājums oktobra sēdē tika
nākamo sapulci jau būs aizmirsies! novirzīts atpakaļ. Protams, tas
Tikai vienu sievieti uztrauca In- ir jauki, bet man izbrīnu rada, ka
čukalna domes 17.jūlija lēmums – mans iesniegums ar tieši tādu
„Vangažu Namsaimniekam” visu lēmuma projektu neparādījās,
peļņu pārskaitīt domei. Beigās laikam jau atkal kaut ko nebūšu
sanāca, ka faktiski es it kā visus „pareizi” izdarījis. Bet tieši ar tāesmu maldinājis, iepriekš rakstot diem pat argumentiem izskanēpar šo lēmumu, jo priekšsēdētājs jušiem no priekšsēdētāja puses
atbildēja, ka nekas nav pārskaitīts. šis lēmums tika atgriezts atpakaļ.
Viņš arī runāja patiesību, jo pēc Vispār jau tādām darbībām ir savs
saceltās ažiotāžas tiešām nekas nosaukums, kad divus mēnešus
netika pārskaitīts, tikai „aizmirsa”, mani pat negribēja dzirdēt, bet
ka lēmums nav atcelts, un nepār- tagad izdara tieši to, ko es jau

sen pieprasīju. Var jau man pār- sadalīts kam, bet bija ilgs skaid- darba apraksta), vispār ir apvaimest, ko tagad es gribu? Bet kā rojums, ka likums atļauj un tomēr nojies. Tad jau varbūt vispār vēlētad ar tiem apvainojumiem, ka vajag stimulēt, lai it kā neaizietu šanās bija jābalso par ierēdņiem,
es esmu tik nesaprotošs, ka ne- uz privātajam struktūrām. Likums lai tie neapvainotos, kad viņiem
saprotu, kas likumos rakstīts??? ta atļauj, bet kā ar ētisko pusi, pieprasa pildīt savus pienākumus.
Tā arī palika, ka es esmu „antiņš”, vienlaicīgi atsakot uz likuma pa- Jā – ne velti iepriekšējos gados
kurš neko nesaprot. Jocīgi, bet mata sportam un citiem prasītā- mani domei iesniegtie iesniegušis ir otrs mans iesniegums, kurš jiem. Jeb tiem citiem ir mazāk ne- mi, kurus parakstīja vairāki simti
dažādu iemeslu dēļ netiek laikus pieciešams? Laikam jau tikai tie Vangažu iedzīvotāju, palika bez
virzīts, jo tagad virzīt jau ir par balsoja vēlēšanās, par pārējiem virzības. Var redzēt, ka dažam ievēlu – dome jau par līdzīgu nobal- deputātiem nav pārāk jāpārdzīvo? rēdnim ir uzskats, ka deputāti ir tiManā skatījumā, skaidrojums – kai paklausīgas, sēdēs balsojušas
soja. Vispār jau tas drusku izskatās pēc diskriminācijas, vai var- var pāriet citā darbā, neiztur ne- personas, kurām pat nav jāsaprot,
būt atkal es kaut ko nesaprotu? kādu kritiku, jo jau sen privātās par ko tie balso. Tagad es vairs neEs saprotu, ka grūti atzīt, ka to- struktūras samazina administra- brīnos, ka liela daļa iedzīvotāju ir
mēr „antiņam” bija taisnība, bet tīvos izdevumus un mūsu laikme- kļuvuši par pesimistiem un uzskalaikam jāatgādina tautas pasa- tā pāriet uz datoru programmām. ta, ka nav vērts iet uz vēlēšanām.
kas – kurš tad tur uzjāja stikla Es nestrīdos, varbūt arī vajag stiLai jau mani uzskata par „antikalnā, vai tad tie bija gudrie tēva mulēt, bet pārvietojoties pa nova- ņu”, bet es pārstāvu diezgan lielu
du, tomēr rodas iespaids, ka va- daļu Vangažu iedzīvotāju interedēli???
Vēl viens interesants lēmums, rēja jau lietderīgāk izmantot šos ses un pārstāvēšu. Un centīšos
kuru vienkārši nebija iespējas ne- „pēkšņi” parādījušos līdzekļus.
vēl kādus Vangažiem nelabvēlīgus
pieņemt, jo tas gāja kompleksā ar
Un tagad vispār absurdāku si- lēmumus atgriezt likuma izpratnē,
mērķdotāciju sadali skolotājiem. tuāciju nevaru iedomāties (manā nevis jurista palīga interpretācijā.
Nekā personīga, pēc likuma jau skatījumā). Ierēdnis, kuram es doviss kārtībā – piešķirt prēmijas mes sēdē aizrādīju par sliktu sava
Paldies, ja izlasījāt.
darbiniekiem. Protams, nebija pienākuma veikšanu (vadoties pēc
Deputāts Igors Purmalis

