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„Olimpiskā diena 2014” vieno visu Latviju RUDENS
Jauns gads –
Eglīte smaržo un mirdz,

jaunas iespējas
DARBI

actiņās prieks, satraukta sirds
Olimpiskā diena tika organizēta
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tostarp arī Vangažos un Inčukalnā.
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NOVADA VĒSTIS

2014. gada OKTOBRIS

Novadā iestādīti
jauni kociņi

Svarīgākie domes lēmumi Важнейшие решения
думы в октябре
septembrī
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.13/2014 „Par grozījumiem
saistošos noteikumos Nr.1/2014 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2014. gadam”.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” darbības un attīstības stratēģiju
2014.–2019. g., kā arī ar 2014. gada 23. septembri apstiprināt
atkārtoti Irēnu Ikstenu Inčukalna novada pašvaldības aģentūras
„Sociālās aprūpes māja „Gauja”” direktora amatā uz pieciem gadiem.
• Slēgt ar Lindu Vītiņu nomas līgumu par PII „Minka” telpas iznomāšanu uz laiku no 2014. gada 1. septembra līdz 2015. gada 31. maijam angļu valodas nodarbību bērniem organizēšanai divas reizes
nedēļā: trešdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00. līdz 17.00.
• Slēgt ar Sergeju Konoņenko līgumu par Vangažu vidusskolas sporta zāles nomu no 2014. gada 1. septembra līdz 2015. gada 31. maijam grieķu – romiešu cīņas nodarbībām pirmdienās, trešdienās un
piektdienās no plkst. 15.00 līdz 16.00.
• Slēgt ar Armandu Cīrulnieku līgumu par Vangažu vidusskolas
sporta zāles nomu no 2014. gada 1. oktobra līdz 2015. gada 30.
aprīlim volejbola veterānu treniņiem pirmdienās no plkst. 20.00.
līdz 22.00.
• Atkārtoti veikt nekustamā īpašuma Pļavas iela 12, Inčukalnā, Inčukalna novadā, atsavināšanu, organizējot nekustamā īpašuma
izsoli. Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes
nekustamā īpašuma Pļavas ielā 12, Inčukalnā, izsoles noteikumi”.
• Atsavināt nekustamo īpašumu Miera ielā 18, Inčukalnā, Inčukalna
novadā, organizējot atkārtotu īpašuma pārdošanu izsolē. Apstiprināt nekustamā īpašuma Miera ielā 18, Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles nosacīto sākuma cenu pazeminātu par 20% (2418,88
EUR), kas sastāda sākumcenu 9675,53 EUR apmērā. Apstiprināt
izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā īpašuma Miera ielā 18, Inčukalnā, izsoles noteikumi”.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma „Mazvangaži”, Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles nosacīto sākuma cenu 850,- EUR (astoņi
simti piecdesmit euro un 00 centu). Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā īpašuma „Mazvangaži”,
Inčukalnā, izsoles noteikumi”.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles nosacīto
sākuma nomas cenu 0,50 EUR par 1 m2 mēnesī + PVN. Apstiprināt
izsoles noteikumus „Inčukalna novada domes nekustamā īpašuma, angāra Plānupes ielā 29A, Inčukalnā, nomas tiesību izsoles
noteikumi”.
• Apstiprināt dzīvojamo telpu Inčukalna novadā, Krustiņos, Kārļzemnieki 4-9, īres tiesību izsoles sākuma cenu 3600 EUR. Apstiprināt izsoles noteikumus „Inčukalna novada pašvaldības divistabu
dzīvokļa īpašuma Kārļzemnieki 4 dz. 9, Krustiņos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsole uz 5 gadiem”.
• Pagarināt ar Ingu Feldentāli līgumu par telpas nomu Parka ielā 2,
Vangažos, Inčukalna novadā, līdz 2015. gada 8. jūnijam Austrumu
deju kursu nodarbībām ceturtdienās no plkst. 20.00. līdz 21.00 un
piektdienās no plkst. 20.00. līdz 21.00.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr. 14/2014
„Grozījumi 2013. gada 16. oktobra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības
nodevām””.
• Apstiprināt ar 2014. gada 1. septembri Inčukalna pamatskolas un
Vangažu vidusskolas skolēniem brīvpusdienu cenu 1,42 EUR dienā. Apstiprināt ar 1. septembri brīvpusdienu, kas tiek piešķirtas ar
Inčukalna novada Sociālā dienesta lēmumu, cenu 1,42 EUR dienā.
Atzīt par spēku zaudējušu 2009. gada 23. septembra Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 9-10.§. „Par brīvpusdienām skolēniem”.
• Apstiprināt noteikumus „Par ceļa izdevumu uz izglītības iestādēm
apmaksu Inčukalna novada pašvaldības izglītojamiem”.
• U.c.
Visi domes lēmumi apskatāmi mājaslapā
www.incukalns.lv.

• Утвердить обязательные правила № 13/2014 „Об изменениях в обязательных правилах № 1/2014 „О бюджете Инчукалнского края на 2014
год”.
• Утвердить стратегию деятельности и развития Агентства „Дом социальной опеки „Гауя”” Инчукалнской краевой думы на 2014-2019 гг., а также
повторно утвердить с 23 сентября 2014 года Ирену Икстену в должности
директора Агентства „Дом социальной опеки „Гауя”” Инчукалнской краевой думы сроком на пять лет.
• Заключить арендный договор с Линдой Витиней о сдаче в аренду помещений PII „Minka” на срок с 1 сентября 2014 года до 31 мая 2015 года для
организации занятий английским языком для детей два раза в неделю
с16.00 до 17.00 час.
• Заключить с Сергеем Кононенко договор об аренде спортивного зала
Вангажской средней шкоды с 1 сентября 2014 года до 31 мая 2015 года
для занятий греко-римской брорьбой по понедельникам, средам и пятницам с 15.00 до 16.00 час.
• Заключить с Армандом Цирулниексом договор об аренде спортивного
зала Вангажской средней шкоды с 1 октября 2014 года до 30 апреля
2015 года для тренировок ветеранов волейбола с 20.00 до 22.00 час.
• Повторно осуществить отчуждение недвижимого имущества на улице
Плявас 12, в Инчукалнсе, в Инчукалнском крае, организовав аукцион недвижимого имущества. Утвердить правила аукциона „Правила аукциона
недвижимого имущества Инчукалнской краевой думы на улице Плявас
12, в Инчукалнсе”.
• Осуществить отчуждение недвижимого имущества на улице Миера 18,
в Инчукалнсе, в Инчукалнском крае, организовав повторную продажу
имущества на аукционе. Утвердить условную начальную цену аукциона
недвижимого имущества на улице Миера 18, в Инчукалнсе, в Инчукалнском крае, сниженную на 20% (EUR 2418,88), что составляет начальную
цену в размере EUR 9675,53. Утвердить правила аукциона „Правила аукциона недвижимого имущества Инчукалнской краевой думы на улице
Миера 18, в Инчукалнсе”.
• Утвердить условную начальную цену аукциона недвижимого имущества
„Мазвангажи”, в Инчукалнсе, в Инчукалнском крае, EUR 850,- (восемьсот
пятьдесят евро и 00 центов). Утвердить правила аукциона „Правила аукциона недвижимого имущества Инчукалнской краевой думы „Мазвангажи””.
• Утвердить условную начальную цену аренды аукциона права аренды недвижимого имущества EUR 0,50 за 1 м2 в месяц + НДС. Утвердить правила аукциона „Правила аукциона права аренды недвижимого имущества
Инчукалнской краевой думы на улице Планупес 29A, в Инчукалнсе”.
• Утвердить начальную цену аукциона права аренды жилых помещений в
Инчукалнском крае, в Крустини, Карльземниеки 4-9, EUR 3600. Утвердить правила аукциона „Правила аукциона права аренды двухкомнатной квартирной собственности Карльземниеки 4, кв. 9, в Крустини, в Инчукалнском крае, на 5 лет”.
• Продлить договор с Ингой Фелдентале об аренде помещения на улице
Парка 2, в Вангажи, в Инчукалнском крае, до 8 июня 2015 года для занятий Курсов восточных танцев по четвергам с 20.00 до 21.00 час. и по
пятницам с 20.00 до 21.00 час.
• Утвердить обязательные правила Инчукалнской краевой думы №
14/2014 „Изменения в Обязательных правилах Инчукалнской краевой
думы от 16 октября 2013 года № 28/2013 „О пошлинах Инчукалнского
краевого самоуправления””
• Утвердить с 1 сентября 2014 года цену бесплатных обедов для учеников
Инчукалнской основной школы и Вангажской средней школы EUR 1,42
в день. Утвердить с 1 сентября цену бесплатных обедов, которые предоставляются решением Социальной службы Инчукалнского края, EUR 1,42
в день. Признать утратившим силу решение Инчукалнской краевой думы
от 23 сентября 2009 года № 9-10.§ „О бесплатных обедах для школьников”.
• Утвердить правила „Об оплате расходов на дорогу в учебные заведения
для учащихся Инчукалнского краевого самоуправления”.
• и др.
Все решения думы можно просмотреть на сайте:
www.incukalns.lv

NOVADA V
INČUKALNA NOVADA informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, tālr. 20271787. Maketu
sagatavojusi 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.

„Valsts atbalsta meža nozares attīstībai 2014.
gadā” ietvaros ar Meža attīstības fonda atbalstu
arī Inčukalna novads ticis pie jauniem kociņiem.

Pasākumu pārskats

Inčukalna novadā tika veiktas šādas aktivitātes:
Kārļzemniekos: veco stādījumu kopšana – zaru un
sauso koku izzāģēšana un jauna koka stādīšana.
Inčukalnā: lapu koku stādīšana gar bērnu parku (Atmodas iela 1a), Aleksandra parkā, vecajam
pastam piegulošajā teritorijā, veidojot perspektīvā
dabisku norobežojumu starp parkiem un tiem piegulošajām ielām un veidojot glītu ainavisko koptēlu.
Vangažu pilsētā tika veikti stādījumi Straujupītes
krastos un pie Vangažu ezera, kā arī veidota kļavu
aleja gar Vidzemes ielu un veikti dekoratīvie stādījumi pilsētas centrā, tādējādi veidojot pievilcīgu atpūtas zonu pilsētvidē un norobežojošas stādījumu
joslas gar ielām.
Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas
apsaimniekošanas daļa un Vangažu pilsētas pārvaldes atbildīgie darbinieki ilgtermiņā rūpēsies par
stādījumu kopšanu.
Tika iestādīti šādi koki un krūmi:
• Kārļzemniekos:
• Vangažos:
dižskābardis 1 gab.
Sudrabegle – 1 gab.
• Inčukalnā:
Sēru vītols – 2 gab.
Zirgkastaņas – 2 gab.
Kļavas – 6 gab.
Āra bērzs – 4 gab.
Hortenzijas – 3 gab.
Kļava – 1 gab.
Hortenzija – 4 gab.
Pīlādzis – 1 gab.
Finansētājs:
Meža attīstības fonds

Projektu vadītāja Margita Līce

Saistošie noteikumi Nr.13/2014 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2014
„Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2014. gadam””.
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes 2014. gada 17. septembra sēdes lēmumu, protokols Nr.17-1.§.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14., 21., 46. p.
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p.,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 11. un 41. p., likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12. p.
1. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumus par 303 763,- EUR. Pielikums Nr. 1.

2. Izmainīt Inčukalna novada pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Pielikums Nr. 2.
3. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta izdevumus par 303 763,- EUR. Pielikums Nr. 3.
4. Palielināt ieguldījumu PSIA „Vangažu Avots” pamatkapitālā ERAF projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna
novada Inčukalna ciemā un Gaujas ciemā” par 9900,- EUR.
Domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko

2014. gada OKTOBRIS

NOVADA VĒSTIS

Sākusies
balsošana par titulu
„Goda novadnieks”
Cienījamie iedzīvotāji! Kā katru gadu, arī šogad jums
būs iespēja balsot par iedzīvotājiem, kuri pelnījuši titulu „Goda novadnieks”. Balsošanas urnas un anketas būs
pieejamas no 1. oktobra līdz 1. novembrim šādās vietās
novadā:
•
Inčukalna novada domē
•
Inčukalna tautas namā
•
Vangažu pilsētas pārvaldē
•
Vangažu kultūras namā
•
Dienas centrā „Gauja”
•
Dienas centrā „Vangaži”
•
Inčukalna bibliotēkā
Anketas ir iespējams izdrukāt arī no mūsu novada
mājaslapas www.incukalns.lv.
Lūdzam jūs rūpīgi iepazīties ar 17. septembrī Inčukalna novada domes sēdē apstiprinātajiem noteikumiem
par titula piešķiršanas kārtību.
Apstiprinātos goda titula īpašniekus sumināsim
valsts svētku svinīgajos pasākumos Inčukalna tautas
namā un Vangažu kultūras namā. Sīkāka informācija
mājaslapā, kā arī uz afišām.

NOTEIKUMI
Inčukalnā
2014. gada 17. septembrī
Nr.2/2014
(protokols Nr. 17.-13.§)
PAR TITULA „GODA NOVADNIEKS” PIEŠĶIRŠANU
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI
1.1. Šie noteikumi nosaka Inčukalna novada domes
(turpmāk – DOME) titula „Goda novadnieks” (turpmāk – Tituls) piešķiršanas, izvērtēšanas, pasniegšanas un anulēšanas kārtību.
1.2. Līdzekļi konkursa rīkošanai tiek plānoti DOMES
kārtējā gada budžetā sadaļā Titula „Goda novadnieks” piešķiršana.
1.3. Informācija par konkursa norisi tiek publicēta
laikrakstā „Novada Vēstis” un interneta mājaslapā www.incukalns.lv.
2. TITULA PIEŠĶIRŠANAS UN IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Tituls tiek piešķirts fiziskām personām par
nozīmīgu darbu zinātnē, veselības aizsardzībā,
sociālajā aprūpē, tautsaimniecībā, sabiedriskajā
drošībā, kultūrā, izglītībā un sportā, kā arī par
citiem ieguldījumiem pašvaldības attīstībā personām, kuru dzīves vai darba vieta ir šobrīd (vai
ir bijusi) Inčukalna novada pašvaldības teritorija.
Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan
ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta
darbība.
2.2. Titulu var piešķirt ne tikai Inčukalna novada iedzīvotājiem, bet arī augstām Latvijas un ārvalstu
amatpersonām, kā arī sadraudzības pilsētu vadītājiem.
2.3. Tituls tiek piešķirts vienreiz gadā ne vairāk kā 2
(1 Inčukalnā un 1 Vangažos) personām.
2.4. Tituls ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi.
2.5. Pieteikumus Titula piešķiršanai izvērtē DOMES
Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības,
sociālo un veselības jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja).
2.6. Komiteja pieņem lēmumu, balsojot atklāti.
2.7. Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komitejas kopējā sastāva. Lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu.
Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komitejas
priekšsēdētāja balss.
2.8.
Komitejas balsojums tiek protokolēts.

2.9. Izskatot pieteikumus par Titula piešķiršanu, Komiteja vērtē:
2.9.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
2.9.2. ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā;
2.9.3. pozitīva novada tēla veidošana un novada
vārda popularizēšana;
2.9.4. profesionālā darbība;
2.9.5. ilggadējs un panākumiem vainagots darbs
novada labā;
2.9.6. nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
2.9.7. citi īpaši nopelni.
2.10. Atzinībai neizvirza Inčukalna novada domes
amatpersonas, esošo domes vadību – priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieku, esošā sasaukuma
domes deputātus.
2.11. Komiteja uz DOMES sēdi sagatavo lēmuma
projektu par Titula piešķiršanu.
2.12. DOME pieņem lēmumu par Titula piešķiršanu.

3. PRETENDENTU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA
3.1. Pieteikt pretendentu Titula piešķiršanai ir tiesīgi
Inčukalna novada iedzīvotāji, Inčukalna novada
domes deputāti, pašvaldības iestāžu vadītāji, sabiedrisko un politisko organizāciju vadītāji, kā arī
struktūrvienību vadītāji.
3.2. Pieteikumi jāparaksta pilngadīgām personām.
3.3. Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru.
3.4. Titula piešķiršana notiek vienā kārtā ar balsu vairākumu, bet ne mazāk kā 50 balsīm.
3.5. Pieteikumi jāiemet speciāli izveidotajās urnās,
kuras izvietotas sabiedriski publiskajās vietās:
Inčukalna novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalns), Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1,
Vangaži), Inčukalna tautas namā (Atmodas iela
1A, Inčukalns), Vangažu kultūras namā (Gaujas
iela 12, Vangaži), Inčukalna bibliotēkā (Atmodas
iela 4, Inčukalns), dienas centrā „Vangaži” (Parka
iela 2, Vangaži).
3.5.1. Balsošanas norises laiks katru gadu tiek izziņots atsevišķi.
3.5.2. Pretendentu pieteikšanu izsludina novada
sabiedriskajās vietās, uz ziņojumu dēļiem, mājaslapā www.incukalns.lv, kā arī novada laikrakstā „Novada Vēstis”.
3.6. Pieteikumā ir jābūt šādām ziņām par pretendentu:
1) vārds, uzvārds;
2) amats vai nodarbošanās;
3) darbības apraksts attiecīgajā jomā;
4) pieteikuma iesniedzēja pamatots motivējums
pretendenta izvirzīšanai.
4. TITULA „GODA NOVADNIEKS” PASNIEGŠANAS
KĀRTĪBA
4.1. Titula saņēmēji tiek godināti Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību laikā.
4.2. DOME Titula ieguvējam pasniedz simbolisku balvu – Inčukalna novada „Goda novadnieka” nozīmīti un atzinības rakstu par „Inčukalna novada Goda
novadnieka” Titula piešķiršanu. Nozīmīte nēsājama krūšu kreisajā pusē.
4.3. Titulēto personu ieraksta „Inčukalna goda grāmatā” un „Vangažu goda grāmatā”.
4.4. Ar atsevišķu lēmumu DOME var piešķirt Titula
ieguvējiem naudas balvu līdz 70,00 eiro (septiņdesmit eiro).
4.5. Apbalvojumu pasniedz pašvaldības domes
priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.
Domes priekšsēdētājs
Aivars Nalivaiko

3

DEPUTĀTA VIEDOKLIS

Paradoksi novadā
Kā jau norādīju iepriekš, uzskatu par savu pienākumu informēt novada iedzīvotājus par notiekošo novadā, it sevišķi domē. Protams, var mani kritizēt
par sava redzējuma par notiekošo publiskošanu. Tāpat sēdēs ciniski norādīt,
ka „nevarot visu teikt, jo tas var būt publiskots”, nosaukt mani par piekto juristu, var rupji apvainot un melot tieši sēdes laikā. Bet viss tas norāda tikai un
vienīgi, kā izteicās prokuratūra: „Šajā situācijā var secināt tikai par konkrētas
personas, kura šādus apgalvojumus bija izteikusi citu cilvēku klātbūtnē,
morāles un ētikas izpratnes trūkumu un audzināšanas trūkumiem.” Kā jau
norādīju agrāk – augstskolas diploma esamība ne vienmēr liecina, ka cilvēks ir
izglītots. Gribētos ieteikt – nerunājiet un nedariet to, par ko nevēlēsieties, lai
būtu pieminēts jūsu vārds manās publikācijās, un iedzīvotāji no tā būs tikai
ieguvēji.
Visi mēs atceramies, kāda brēka bija pagājušās apkures sezonas laikā par
slikto apkuri Inčukalnā. Tad es vēl rakstīju, ka visvairāk sašutumu izpaudušie domes deputāti (pat televīziju bija pieaicinājuši) vēlāk paši norādīja, ka
neizstrādās apkures uzlabošanas koncepciju Inčukalnā, motivējot to ar nepietiekamo izglītības līmeni. Ir pagājusi vasara, un tuvojas apkures sezonas
sākums. Jautājums – ko, lai uzlabotu (faktiski sagrauto apkures sistēmu Inčukalnā un Gaujā – nemeklēšu vainīgos) situāciju, ir izdarījuši tie lielie kritizētāji?
Atbilde – neko!
Valdība ir pasludinājusi papildu iespēju pieteikties uz Eiropas naudām siltuma ražošanas un siltumtīklu rekonstrukcijai. Tikai jāpiesakās ļoti īsā laika
sprīdī. Faktiski ir parādījusies teorētiska iespēja jau nākošgad uzsākt Inčukalnā
būvēt citu – daudz atbilstošāku Inčukalna vajadzībām – katlumāju un rekon
struēt katlumāju Gaujā. Šī iemesla pēc tika sasaukta ārkārtas domes sēde, jo
šo darbību uzsākšanai ir nepieciešams domes lēmums. Un kas? Paradokss. Uz
sēdi no „lielajiem kritizētājiem” nebija ieradies neviens. Man ir tikai viens jautājums – tad jūsu rūpes par Inčukalna novada iedzīvotājiem izpaužas vienīgi
kritizējot visu televīzijā, bet iedzīvotāji lai turpina salt? Gribētos piebilst, ka
finansējumu atrada budžetā, šo to pamainīja. Es atzīstu, varbūt tas nav taisnīgi,
neizdarīs iepriekš ieplānoto, bet kritiskā situācija Inčukalna siltumapgādē un
neiespējamība tik īsā laikā atrast citu finansējumu šim projektam bija iemesls
gan man, gan pārējiem trim Vangažu deputātiem nobalsot par atļauju izmantot
līdzekļus šim projektam. Mani visu laiku apsūdz destruktīvā darbībā, bet lai
paši lasītāji tagad izdara secinājumus, kuri tad ir mūsu novadā šie destruktīvie
elementi.
Vēl paradokss. Gribētos informēt kooperatīva biedrus par to, kāpēc visas
darbības būvju noformēšanā ir apstājušās. Iemesls viens – tiesas atlikšana un
kaudze sūdzību visur. Pat iesniegta sūdzība Fizisko personu datu aizsardzības
birojā, jo es savos rakstos dodu iespēju lasītājiem identificēt šīs dažas pret
kooperatīvu darbojošās personas. A. Augustāna skatījumā jums, kooperatīva
biedriem, nav tiesību zināt, kuriem ir jāpasaka paldies par šīm tiesvedībām.
Jums jāslīkst neziņā. Kādam ir slikti ar atmiņu? Atgādinu, ka tieši A. Augustāns apstrīdēja domes sēdē to, ka vairākums nobalsoja par nepiekāpšanos
viņa prasībām, un to viņš norādīja laikrakstā „Čas”. Jeb, viņa skatījumā, raksti,
kas ir viņam izdevīgi, ir publicējami, bet pretējais viedoklis nedrīkst izskanēt
publiskā telpā? Jūs, A. Augustāna kungs, pats iznesāt šo problēmu publiskā
telpā, turklāt identificējot jūsu pārstāvamos. Ziniet, ir tāds teiciens – izlaistu vārdu atpakaļ vairs neiedzīsi. Tāpat informēju kooperatīva „Vangažu moto”
biedrus, ka šis jurists jau ir pārgājis uz izdomātiem apvainojumiem tieši pret
mani, laikam cer ar savām sūdzībām likt man padoties. Tad informēju – tā kā es
izaugu padomju laika propagandas apskauts, tad tanī laikā mums par piemēru
tika likts episks darbs „Kā rūdījās tērauds”. Atmetot politisko kontekstu, paliek
cilvēku pilnīga ticība saviem ideāliem un pilnīga pašatdeve šo mērķu sasniegšanai. Iesaku jums palasīt, Augustāna kungs, pirms rakstīsiet kārtējo mani apmelojošo sūdzību jeb lūgumu. Jā, starp citu, ja jau jūs esat tik informēts par
to, ka es izmantoju savu stāvokli iedzīvošanās nolūkā, varbūt tad atgādiniet
man, kur es esmu licis šos „iedzīvotos” līdzekļus, gribētos aizbraukt kaut kur
atpūsties, bet, kur esmu licis šos līdzekļus, nekādi neatceros. Ja jau jūs par
tiem norādāt pat tiesai, tad atgādiniet, lūdzu, man, kur tie ir. Savādāk, sēžot
par sargu, skumji paliek, esmu iedzīvojies, bet jāsēž, lai sviestu priekš maizes
nopelnītu. Man gan liekas, ka jūs esat mani ar kādu sajaucis, kurš pat nenoliedz,
ka pārkāpj likuma normas „par interešu konfliktu”. Varbūt! Vārds jau sākas ar
to pašu burtu. Bet tomēr ieteiktu jums izlasīt arī Satversmes 100. pantu. Bet, ja
jūs pielīdzināt mani sev un uzskatāt, ka es izplatu melus, tad sniedziet prasību
tiesā, tā izspriedīs, kurš no mums diviem melo.
Vēl tāds neliels lūgums Vangažu pilsētas iedzīvotājiem. Šogad ir ieguldīts
(cik piešķīra) drusku līdzekļu pilsētas sakopšanā. Lūdzu, nevajag uzreiz mēģināt to salauzt. Jau tā Inčukalna domē tiek apstrīdēta šo ieguldījumu lietderība,
jo (dažu ieskatā) labs ir tikai tas, kas ir izbūvēts ar „zemnieku saimniecības” palīdzību, kaut gan visi zina, kurš aiz tā stāv. Pacentīsimies tomēr neattaisnot šo
„kritikanu” cerības. Jau tā viņi uzskata, ka pilsētai nevajag dzīvot svaigā gaisā, – atļauj pilsētas centrā būvēt šķeldas katlumāju, pilnīgi ignorējot prasību
par publisko apspriešanu. Ir grūti to panākt, jo jūs esat ļoti pasīvi, bet mēģiniet
atcerēties, ka šīs katlumājas dūmos būs jāaug jūsu bērniem un mazbērniem. Vai
jūs vēlaties to?
Ar cieņu, Igors Purmalis
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Vangažu pilsētā ir uzsākts Taipejas misijas pārstāvji
jauns dzīvojamās mājas
Inčukalnā
renovācijas projekts,
ko realizē
SIA „Vangažu Namsaimnieks”
Inčukalna novada dzīvojamās
Daudzdzīvokļu ēka Gaujas ielā
mājas ir celtas pēckara periodā 16, Vangažos, Inčukalna novadā,
(1950.–1990.g.), un tās ir ar zemu ir 8 dzīvokļu ēka ar 2 stāviem, 1
siltuma noturību – siltums aukstā kāpņu telpu, bēniņiem un pagrabu.
laikā intensīvi aizplūst caur neblī- Ēkas kopējā platība ir 576,6 m2.
viem logiem un durvīm, plānajām Ekspluatācijā nodota 1959. gadā.
sienām, nesiltinātiem bēniņu un
Ēkas energoefektivitātes paaugjumta pārsegumiem, sliktām pag- stināšanas projekta mērķis ir norabu pārseguma siltumizolācijām drošināt dzīvojamā fonda ilgtspēju
u.c. Kopā ar siltumu nelietderī- un energoresursu efektīvu izmangi aizplūst no ģimenes budžeta tošanu.
mūsu ikmēneša lielie maksājumi
Šai ēkai ekspluatācijas laikā ir
par reālo siltuma patēriņu dzīvok- radušās šādas problēmas: jumta
ļa apkurei. Privatizējot dzīvokļus, pārseguma azbestcementa lokšņu,
kopā ar kaimiņiem esam kļuvuši koplietošanas telpu logu un durvju
par saimniekiem savai dzīvojamai nolietošanās, kā arī siltumapgādes
mājai – tātad kaut ko mainīt vai sadales sistēmas hidrauliskā bauzlabot varam tikai mēs paši.
lansa izjaukšana un neapmierinoša
Lai panāktu mazāku siltuma rē- cauruļu siltumizolācija. Ap logu
ķinu un vienlaikus savestu kārtībā ailēm un cokola daļā ir dekoratīvo
savu īpašumu – māju – kas, eks- sarkano ķieģeļu izdrupumi.
pluatācijā esot jau vairāk nekā 30
Daudzdzīvokļu ēkas siltuma
gadu, strauji nolietojas, iespēja noturība neatbilst LBN 002-01
ir tikai viena – kompleksa mājas „Ēku norobežojošo konstrukciju
renovācija ar ārējo konstrukciju siltumtehnika” nosacījumiem, un
siltināšanu.
projekta ietvaros paredzēts ēkas
Lēmumu par mājas siltināša- enerģijas daudzuma samazinānu (renovāciju) var pieņemt tikai jums kondicionēto telpu apsildei
paši mājas dzīvokļu īpašnieki. Ar no 288,38 kWh/m2 gadā pirms
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces renovācijas līdz 171,27 kWh/m2
lēmumu var pilnvarot realizēt re- gadā pēc renovācijas, ietaupot
novācijas projektu gan pašreizējo līdz 40% no kopējās piegādātās
apsaimniekotāju, gan jebkuru citu enerģijas.
izvēlētu firmu, gan, izveidojot dzīProjektā paredzēts realizēt ārvokļu īpašnieku biedrību, to reali- sienu siltināšanu, bēniņu siltināzēt paši.
šanu un jumta seguma nomaiņu,
Vairāk informācijas par ERAF koplietošanas telpu un dzīvokļu
aktivitāti „Daudzdzīvokļu māju logu nomaiņu, kāpņu telpu vējtveru
siltuma noturības uzlabošanas izveidi, logu aiļu siltināšanu, siltupasākumi” var iegūt „Latvijas In- ma sadales sistēmu rekonstrukciju.
vestīciju un attīstības aģentūras”
Šobrīd SIA „Vangažu Namsaimmājaslapā www.liia.gov.lv, Eko- nieks” ar Inčukalna novada domes
nomikas ministrijas mājaslapā atbalstu ir uzsācis skiču projektu
www.em.gov.lv, Rīgas Enerģētikas izstrādi par jaunas katlumājas un
aģentūras mājaslapā www.rea.lv, siltumtrašu būvniecību Inčukalnā
kā arī pie mums – SIA „Vangažu un esošās katlumājas rekonstrukciju Gaujā. Sagatavotie projekti
Namsaimnieks”.
Latvijas Investīciju un attīs- līdz 14. novembrim tiks iesniegti
tības aģentūra un SIA „Vangažu Latvijas Investīciju un attīstības
Namsaimnieks” 2012. gada 11. aģentūrā.
Atkārtoti cenšoties piesaistīt
oktobrī noslēdza līgumu par projekta Nr.DMS/3.4.4.4.1/12/09/519 finansējumu, SIA „Vangažu Nam„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mā- saimnieks” ir iesniedzis Latvijas
jas Gaujas ielā 16, Vangažos, Investīciju un attīstības aģentūenergoefektivitātes
paaugsti- rai līguma grozījumus par termiņa
nāšanas pasākumi” īstenošanu pagarināšanu projektam par enerdarbības programmas „Infrastruk- goefektivitātes paaugstināšanas
tūra un pakalpojumi” papildinā- pasākumu īstenošanu Vangažos,
juma 3.4.4.1. aktivitātes „Daudz- Dārzu ielā 14. Būvdarbi tiek plānoti
dzīvokļu māju siltumnoturības 2015. gadā.
Elvijs Novickis
uzlabošanas pasākumi” ietvaros.
Projektu līdzfinansē Eiropas SaSIA „Vangažu Namsaimnieks”
vienība.
valdes priekšsēdētājs

Ieguldījums tavā
nākotnē!

Taipejas misija Latvijā ir Ķīnas
Republikas (Taivānas) pārstāvniecība Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Pārstāvniecības galvenā misija ir – būt par sadarbības tiltu
starp Ķīnas Republiku un Baltijas
valstīm ekonomikas, kultūras,
izglītības, zinātnes un citās
jomās. Viņus pavadīja Saeimas
deputāts Ainars Latkovskis.
2013. gadā Inčukalna Invalīdu biedrība ar misijas atbalstu
realizēja projektu, tādēļ viesi
ieradās biedrībā, lai iepazītos ar
paveikto.
Tikšanos ar savu klātbūtni pagodināja domes vadība – Aivars
Nalivaiko, Ludmila Vorobjova,
sociālā dienesta vadītāja Zinaīda Gofmane un deputāts Arvīds
Blaus.
Pie kafijas tases risinājās sarunas arī biznesa sfērā, domājot par
iespējamo sadarbību.
Viesi uzsvēra, ka Latvija un arī
Inčukalns ir ļoti skaisti, ka viņi izbauda to, ka pie mums ir šie četri
gadalaiki, kuri ir tik atšķirīgi no
viņu zemes klimata (Taivānā visu
gadu ir vidēji +22 grādi).
Viesi akcentēja, ka starp Taivānu un Eiropas Savienību līdz

No Inčukalna Invalīdu biedrības arhīva

22. septembrī Inčukalnā viesojās Ķīnas Republikas Taipejas
misijas Latvijā pārstāvji.

Taipejas misijas pārstāvji kopā ar Inčukalna novada domes priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko.

trīs mēnešiem var ceļot bez vīzas,
kas būtiski atvieglo jebkāda
veida sadarbību un komunikāciju
arī Latvijas un Taivānas starpā.
Pēc šī atvieglojuma ieviešanas
Taivānas tūristu skaits Latvijā palielinājies par 75%. Ņemot
vērā, ka šie atvieglojumi ieviesti
salīdzinoši nesen, tie vēl nav tik
plaši pazīstami abu valstu iedzīvotāju vidū un vēl ir jāpopularizē.
Kopš Taipejas misija uzsākusi
savu darbību Latvijā, tās pār-

stāvji ir apmeklējuši daudzas
pilsētas, viesojušies pašvaldībās,
atbalstījuši projektus. Biedrībā
jau vairākus gadus dažādu lekciju
laikā esam iepazinušies ar Ķīnas
medicīnas metodēm, filozofiju.
Arī viesi bija patīkami pārsteigti,
kad apskatīja diagnostikas materiālus (pēc Ķīnas metodēm). Tā
ir interesanta un arī noderīga sadarbība, kuras laikā varam iepazīt citas kultūras.
Valda Pavloviča

SLUDINĀJUMS
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums „Mazvangaži”, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes gabala 1047 kv.m platībā, kadastra nr. 8064
001 0222.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas
brīža līdz 2014. gada 14. novembrim plkst. 14.00.
Izsole notiks 2014. gada 14. novembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena – 850,- EUR.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir EUR 85,-, un dalības maksa 100,- EUR apmērā iemaksājami līdz 2014. gada 14. novembrim plkst. 14.00. Soļa apmērs – 42,50- EUR. Pirkuma samaksa veicama EUR 30
kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

*****

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums Pļavas ielā 12, Inčukalnā, kas sastāv no zemes gabala 1251 kv.m platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar
kopējo platību 73,9 kv.m un saimniecības ēka ar kopējo platību 47 kv.m., kadastra nr. 8064 006 0476.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas
brīža līdz 2014. gada 21. novembrim plkst. 14.00.
Izsole notiks 2014. gada 21. novembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena –18 500,- EUR.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir EUR 1850,-, un dalības maksa 100,- EUR apmērā iemaksājami līdz 2014. gada 21. novembrim plkst. 14.00. Soļa apmērs – 925,- EUR. Pirkuma samaksa veicama EUR 30
kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

*****

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais
īpašums Miera ielā 18, Inčukalnā, kas sastāv no zemes gabala 0,1201 ha platībā ar kadastra nr. 8064 006 0499,
dzīvojamās mājas ar kadastra nr. 8064 006 0499 001, jaunbūves pamatiem ar kadastra nr. 8064 006 0499 003.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas
brīža līdz 2014. gada 28. novembrim plkst. 14.00.
Izsole notiks 2014. gada 28. novembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena – 9675,53 EUR.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir EUR 967,55, un dalības maksa 100,- EUR apmērā iemaksājami līdz 2014. gada 28. novembrim plkst. 14.00. Soļa apmērs – 483,78 EUR. Pirkuma samaksa veicama EUR 30
kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu.
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Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas
(RPP INN) un Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas
iecirkņa (VP RRP Siguldas Ie.) darbinieki jau pirmajās skolas
dienās līdz ar bērniem devās uz skolu, lai sākumskolas vecuma
audzēkņiem stāstītu par drošību uz ielas, īpašu uzmanību vēršot uz ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu kā gājējiem, tā arī
vadot velosipēdu, atstarotāju lietošanas nozīmi, uzvedību uz
ielas, skolā un transportā.
Lai gan RPP INN un VP RRP Siguldas Ie. darbinieku viesošanās ar
izglītojošām lekcijām un preventīviem pasākumiem skolās notiek ik
gadu, tomēr šeit vietā būtu jāatgādina visiem labi zināmais teiciens:
„Atkārtošana – zināšanu māte!” Bērniem, atgriežoties no vasaras
brīvlaika, kad valda pavisam cits dienas ritms, mācītais jau ir mazliet piemirsies, tādēļ laikus veiktie preventīvie izglītojošie darbi, lai
pasargātu bērnu no nedrošām situācijām, ir ļoti būtiski.

Drošības dienesti vērš iedzīvotāju uzmanību, ka ir būtiski grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumos Nr.571
„Ceļu satiksmes noteikumi”, kuros noteikts, ka: „Diennakts tumšajā
laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav
pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa
brauktuvi vai nomali, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā
ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem; Bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt
aizsprādzētai aizsargķiverei; Braucot diennakts tumšajā laikā vai
nepietiekamas redzamības apstākļos, velosipēdam abos tā sānos,
riteņu abās pusēs, jābūt aprīkotam ar diviem oranžiem (dzelteniem)
gaismas atstarotājiem, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas
lukturim, bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu
Pirmajā septembra nedēļā likumsargi kopā ar Jenotu Janci, Run- nav vai tie nedarbojas, velosipēdam priekšpusē jābūt aprīkotam ar
ci Rūdi, Bebri Bruno un vairāk nekā trīssimt sākumskolas bērniem baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu atstarotāju, un velosino Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas tikās Vangažu pēda vadītājam jābūt tērptam atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi
pilsētā, lai kopā nostiprinātu teorētiskās zināšanas praksē. Bēr- redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem. Ar visiem
niem bija iespēja pārbaudīt zināšanas improvizētās spēlēs „Krusto- grozījumiem var iepazīties portālā Likumi.lv.
jums”, „Riču-Raču” un izveidot paštaisītu atstarotāju.
Mums rūp jūsu drošība!
Neskatoties uz to, ka RPP INN un VP RRP Siguldas Ie. darbinieki
sniedz informāciju izglītības iestādēs, aicinām arī vecākus ar saReģionālā pašvaldības policija un
viem bērniem pārrunāt drošības jautājumus.
Valsts policija

Reģionālās pašvaldības
policijas Inčukalna novada
nodaļas atskaite par 2014.
gada septembri
RPP INN saņēmusi 95 izsaukumus, no tiem – 29 Inčukalnā,
14 – Gaujā, 5 – Egļupē un 47
Vangažu pilsētā:
1. Sadzīves konflikti, kas
saistīti ar ģimeni vai kaimiņiem – 15
2. Sabiedriskās kārtības pārkāpumi (kautiņi, guļošie,
alkohola lietošana, trokšņošana) – 26
3. Par dzīvnieku apdraudējumu – 5
4. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (pret īpašumu, pret personas veselību) – 9

5.
6.
7.

Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 12
Par palīdzības sniegšanu
citiem dienestiem (NMP, VP
u.tml.) – 6
Cita informācija – 22

RPP INN sastādījusi 52 administratīvā pārkāpuma protokolus,
no tiem – 20 pēc Inčukalna novada Saistošajiem noteikumiem un
32 saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu:
1. Par alkohola lietošanu vai
atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā
vietā – 16

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Par dzīvošanu LR teritorijā
bez personu apliecinoša dokumenta un/vai dzīvesvietas
nedeklarēšana – 8
Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 9
Par huligāniskām darbībām –
3
Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem – 3
Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu – 6
Par citiem pārkāpumiem – 7

RPP INN uzsākusi 2 lietvedības,
reģistrējusi 6 iesniegumus, nogādājusi 6 personas savā dzīvesvietā/
patversmē, aizturējusi 4 personas
un nodevusi 4 personas VP ceļu policijai.
Dzīvnieku patversmē „Mežvairogi”
nogādāti 9 dzīvnieki.
Reģionālās
pašvaldības policijas Inčukalna
novada nodaļa

SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA
Par mājokļa pabalstu
Lai nerastos domstarpības, Sociālais dienests lūdz visus Inčukalna
novada trūcīgos un maznodrošinātos
iedzīvotājus, kuriem nepieciešams saņemt mājokļa pabalstu, sakārtot dokumentus. Personām/ģimenēm ir jābūt
deklarētām Inčukalna novadā, jābūt
noslēgtiem līgumiem ar visiem pakalpojuma sniedzējiem.
Formējot dokumentus pabalstam,
līdzi jāņem visu pakalpojumu sniedzēju līgumu kopijas un pēdējās maksājuma kvītis par pakalpojumiem.
Vēršoties Sociālajā dienestā, jāiesniedz visi ienākumus apliecinoši dokumenti (banku kontu izraksti un darba algas izziņa par pēdējiem pilniem
trim mēnešiem).

*****

No šī gada 1. oktobra zupas gatavos firma SIA „ODIS”

Pērn, debijas gadā, Inčukalnā
piedalījās visai cienījams dalībnieku skaits – 96 –, pārstāvot piecas
valstis – Latviju, Lietuvu, Igauniju,
Krieviju un Baltkrieviju. Šogad gaisā virmo politiskais saspīlējums, ko
varēja sajust, kontaktējoties ar atbraukušajiem viesiem, it sevišķi no
Krievijas. Iespējams, tā rezultātā
dalībnieku skaits šogad bija mazāks – 77.
Neskatoties uz to, turnīra dalībnieku sastāvs bija visai augstā
līmenī, par to liecina 21 dalībnieks
no pasaules reitinga Top-100, kā arī
Eiropas čempiona un pašreizējā pasaules reitinga Nr.1 krieva Maksima
Borisova, pasaules reitinga Nr.2 lat-

vieša Edgara Caica un pasaules čempiona latvieša Ata Sīļa līdzdalība.
No mājiniekiem visi vadošie spēlētāji gan nestartēja, tomēr tie, kuri
piedalījās, nostartēja labi.
Sacensību formāts paredzēja izspēlēt trīs kārtas. Pirmajā kārtā dalībnieki tika sadalīti četrās grupās,
kuras ietvaros tika izspēlēti apļa
turnīri. Labākie 10 grupu spēlētāji
nodrošināja vietu starp 40 labākajiem spēlētājiem. Grupu 11.–15. vietu
ieguvēji 2. kārtā cīnījās par 41.–60.
vietu, bet atlikušie dalībnieki spēlēja 3. līgā par 61.–77. vietu. No 10
Inčukalna GHK startējošajiem galda
hokejistiem 6 kvalificējās labāko 40
spēlētāju pulkam. 1. līgā spēlētāji
tika sadalīti divās grupās pa 20 dalībniekiem katrā, un, lai kvalificētos
3. kārtai (izslēgšanas spēles), grupā
vajadzēja iekļūt astotniekā. Izslēgšanas spēlēm kvalificējās trīs Inčukalna pārstāvji – Kārlis Balodis, Matīss Saulītis un Filips Buhtujevs.
Pirmajā izslēgšanas spēļu kārtā
1/8 finālā no mūsējiem pārsteidza

Foto: Sandis Kalniņš

„LATVIA OPEN 2014’’
Ar „Latvia Open 2014” Inčukalnā aizsākās galda hokeja sezona
augstākajā līmenī. Pasaules tūres
mēroga turnīrs Inčukalnā norisinājās jau otro sezonu, bet Latvijai
papildus piešķirtā iespēja sezonas laikā aizvadīt otro turnīru
tika izmantota jau trešo reizi.
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Foto: No RPP INN arhīva

Izglīto sākumskolas
bērnus par drošību

NOVADA VĒSTIS

Kārlis Balodis, kurš izlaida visu
pērno sezonu, ar 4:1 sērijā uzvarot
pērnā gada reitinga 3. numuru Valtu
Smagaru. Tas pats tika gaidīts no
Matīsa Saulīša, kuram pretī stājās
pērnā gada labākais seniors Sergejs
Mihejevs. Nedaudz negaidīti Matīss
zaudēja sērijā ar 2:4. Trešais mūsu
pārstāvis saskārās ar pasaules čempionu Ati Sīli, kurš uzvarēja sēriju ar
4:1. Jāpiebilst, ka paaudzes maiņa
noris veiksmīgi, – nesenie vai esošie
juniori šāda mēroga konkurencē izcīnīja atzīstamas vietas – Sandis Lag
dziņš (BJC „Laimīte” – 8.v.), Andris
Liepiņš (BJC „Laimīte” – 9.v.), Gints

Lasmanis (Skrundas GHK – 12.v.),
Filips Buhtujevs (Inčukalna GHK –
13.v.), Emīls Liepiņš (BJC „Laimīte” –
20.v.).
Līdz turnīra stadijas izšķirošajām
kārtām (līdz ½ finālam) aizkļuva visi
trīs favorīti, kā jau to varēja gaidīt,
kā arī Jevgēnijs Zaharovs, kuram
tad arī bija uzdevums „pamaisīt
gaisu haizivju ielenkumā”. Vispirms
diezgan bezspēcīgs savā ½ fināla
pārī bija Atis Sīlis, kuram bezierunu
zaudējums Maksimam Borisovam
ar 0:4. J. Zaharovs nevienā spēlē
nespēja izrādīt pretestību Edgaram
Caicam. Spēlē par 3. vietu skrun-

Katru trešdienu trūcīgās personas/
ģimenes var saņemt siltu zupu šādos
sadales punktos:
Gaujā, Gaujaslīču ielā 3,
no 10.00 līdz 12.00
Inčukalnā, Plānupes ielā 15,
no 10.00 līdz 12.00
Egļupē, vecā kantora ēkā,
no 10.00 līdz 12.00
Vangažos, Vidzemes ielā 8,
no 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
denieks Jevgēnijs Zaharovs spēja
pakutināt nervus Atim Sīlim, kurš
pašlaik noteikti nav savā labākajā
formā, zaudējot sērijā ar 2:4, bet tas
nemazina rūgtumu par koka medaļu.
Fināls izvērtās, kā jau tam pieklājas.
Pašlaik spēkojās divi visaugstākās
klases spēlētāji. Krievijas pārstāvim Maksimam Borisovam noteikti
vēl atmiņā ir zaudējums Edgaram
Caicam Eiropas čempionāta komandu kapteiņu finālmača pagarinājumā, kā rezultātā Latvija pirmo reizi
vēsturē kļuva par kontinenta čempioniem, ko var pielīdzināt uzvarai
Pasaules čempionātā. Vēsturei
labpatikās atkārtoties – fināls ievirzījās septiņās spēlēs, kurā ar pamatlaiku nepietika – sērijā katram
pa trīs uzvarām un septītajā spēlē
arī neizšķirts rezultāts 2:2! Pagarinājums līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem. Un atkal uzvaru pagarinājumā
izcīnīja Edgars!
Inčukalna GHK izsaka pateicību
Inčukalna novada domei par sarūpētajām balvām (kausiem)! Par visām
galda hokeja aktivitātēm sīkāk lasiet
mājaslapā www.incukalns.lv.
Sandis Kalniņš

NOVADA VĒSTIS

„Laiks kā pulkstenis tikšķ”

Dzejas diena

Pasākumi
oktobrī
Piektdien, 10. oktobrī, plkst.
14.00 Ingūnas Lindes gleznu
izstādes atklāšana. Darbi būs
apskatāmi oktobrī un novembrī.
Sestdien, 11. oktobrī, multiplikācijas filma bērniem „Pastaiga ar dinozauriem”. Plkst.
15.00 (latv.val.) un plkst. 16.30
(krievu val.), ieeja 0,70 eiro.
Sestdien, 18. oktobrī, plkst.
19.00 estrādes deju grupas
„Ciprese” labdarības koncerts.
Ieeja no 16 gadu vecuma par
ziedojumiem.
Piektdien, 31. oktobrī, plkst.
19.30 Inčukalna amatierteātra izrāde N. Gogoļa „Precības”. Ieeja 1,50 eiro.

Foto: Jana Bunkus

Rudens krāsas un domīgums tik
ļoti piestāv Dzejas dienām. Par tradīciju kļuvusi Dzejas dienu organizēšana Vangažos: gan tikšanās ar
dzejniekiem Vangažu bibliotēkā, ko
organizē jaukās bibliotekāres Regīna un Vineta, gan skolēnu jaunrade
skolas pagalmā, ko organizē skolotāja Solvita.
Šoreiz Dzejas dienā kultūras
namā tikāmies ar enerģisko, jauko
un atsaucīgo dzejnieci Maiju Laukmani. Dzejniece strādā Talsu bibliotēkā un labprāt paviesojās Vangažu
bibliotēkā, kur viņu sagaidīja mūsu

Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Inta Tetere izstādes atklāšanā teic siltus vārdus.

bibliotekāres un izrādīja savas jaukās un omulīgās telpas.
Sadarbojoties ar skolu un bibliotēku, uz pasākumu Vangažu kultūras namā pulcējās dzejas mīļotāji –
gan seniori, gan skolēni.
Tikšanās nesa līdzi bagātīgu emociju, domu un atziņu paleti. Ikviens
dzejnieces dzejoļos un stāstījumā
par viņas pašas dzīves pieredzi un
vērojumiem varēja smelties gaišas
un siltas atziņas.
Maijas Laukmanes dzejas iedvesma ir latviešu folklora, mitoloģija,
tautas tikumu mācība un latviskās
tradīcijas. No dainām dzejniece pieņēmusi balto krāsu un sauli. Viņas
dzejoļos viss skaidrais, cildenais,
labestīgais, tīrais ir balts.
„Mīlestībā sašuj un sašuj
dienas kaisītos zibeņus
ar līdzenu
mazu krustiņu rakstu
ar piedošanu
ar maigumu.” /M. Laukmane/

Izstāde
„Rudens veltes” un
Senioru diena

Kā katru gadu, arī šogad rudens bagātības, krāsainība un
smaržas iedvesmo mūsu Pensionāru biedrību rudens izstādes
veidošanai. Kā gan citādi, jo mūsu
daba ir tik krāšņa un brīnumaina!
Rudens izstādi organizē Vangažu Pensionāru biedrības vadītāja
Inta Tetere, kura ap sevi pulcē
daudz aktīvistu, kas labprāt piedalās izstādē. Un izstādes dalībnieku pulciņš ar katru gadu kļūst
kuplāks, jo viņiem ir pievienojies
gan bērnudārzs „Jancis” ar saviem darbiņiem, gan Mākslas
skolas audzēkņi ar savām skolotājām Ingūnu Lindi, Mariju Vītolu,
Irēnu Olekšu.
Izstādē bija apskatāmi krāšņi
rudens ziedi, dažādi krājumi ziemai, interesanti augi no pašu dār-

ziem, parādīti interesantā veidā
un kompozīcijās, bērnu zīmējumi
un pašu veidotas sēnes.
Izstādi noformēja un iekārtoja
Pensionāru biedrības vadītāja
Inta Tetere ar Āriju Teivāni, Līviju
Pētersoni un Mariju Jakubovsku.
Izstādes atklāšanā ar labiem
vārdiem sveica Vangažu pilsētas
pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis, Inčukalna novada Sociālā dienesta vadītāja Zinaīda Gof
mane, Inčukalna novada domes
priekšsēdētāja vietniece Ludmila
Vorobjova un Inčukalna novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Bunkus.
Visi dalībnieki saņēma diploRudens ir krāsainākais gadalaiks, un
mus par piedalīšanos izstādē un
to skaisti apliecināja ikviens izstādes
piemiņas balviņas.
eksponāts.
Izstādes noslēgums notika senioru dienas pēcpusdienā. Šajā
dienā pie mūsu senioriem vieso- te Liene Nesteroviča, un spēlēja
jās dzejnieks un mūziķis Aivars visu iemīļotais mūziķis Ilmārs
Lapšāns, kurš visiem veltīja sa- Miķelsons, kurš mūsu senioriem
vas tautā populārās un iemīļo- veltīja savu pirmatskaņojumu
tās dziesmas. Savus priekšnesu- „Letiņš”, kas tajā pašā vakarā tika
mus mājiniekiem veltīja draugi atskaņots LTV.
no Ikšķiles (vadītājs J. Rijnieks).
Pasākuma kultūras un izklaiVakarā piedalījās arī Inčukalna des programma mijās ar daupensionāri. Dziedāja mūsu solis- dziem sirsnīgiem viesu sveicieniem.
Par cienastu šai dienai rūpējās
gan Inčukalna novada dome, gan
Vangažu pārvalde, gan Sociālais
dienests un Vangažu kultūras
nams.
Vakars aizritēja jaukā un sirsnīgā atmosfērā. Novēlam mūsu
senioriem stipru veselību, neizsīkstošu enerģiju un interesantas
idejas!
Foto: Jana Bunkus

Rudens iekrāso koku lapas, tā
vien atgādinot – laiks strauji uz
priekšu iet, gluži kā pulkstenis
tikšķ. Un krāsainās lapas līdzi nes
arī krāsainas dienas ar skaistiem
pasākumiem.

2014. gada OKTOBRIS

Foto: Vineta Bordane
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Dzejniece Maija Laukmane.

Vangažu kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītāja
Evija Ozola

„Novada Vēstis”, tuvojoties ražas laikam, nereti publicēja arī praktiskus rak
stus par rudens darbiem dārzos un virtuvē. Šoreiz nolēmām atrast informāciju
nevis interneta dzīlēs, bet gan paciemoties pie mūsu iedzīvotājas Anitas Poprockas, kura gan dārzā, gan virtuvē mīl eksperimentēt.
„Esmu zinātkāra eksperimentētāja, tāpēc,
jūs sagaidot, nolēmu izcept ābolu kūku pēc
jaunas receptes. Nākamreiz šis tas šajā receptē būs jāuzlabo,” teica Anitas kundze, sirsnīgi sagaidot ciemiņus. Par to, ka saimniece
ir lieliska kulināre, pārliecinājāmies, cienājoties ar gardo kūku. „Tik pārāk nesalielat mani
rakstā,” viņa kautrīgi piebilda, „mums novadā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir skaisti dārzi
un gardi našķi no rudens veltēm.” Saimniecei
ir absolūta taisnība, un arī pie viņiem centīsimies paviesoties.
Anitas kundzei tik tiešām ir skaists daiļdārzs, kurā arī daudz tiekot eksperimentēts.
„Šīs ir manas vecāku mājas, kur es pati kopā
ar tēti un mammu sāku dārzu veidot. Palīdzēju tētim arī pašu māju celt, cik nu kā bērns to
spēju. Dārzs ir mana pozitīvā atkarība. Man

katru gadu patīk kaut ko pamainīt, iestādīt
jaunas puķes, tāpēc arī tik daudz laika pavadu dārza darbos. Tomēr gandarījums pēc
paveiktā ir milzīgs. Patīk iestādīt kaut ko
jaunu. Dažreiz dārzeņu dārzā esmu iestādījusi jaunas kabaču un meloņķirbju šķirnes,
tomēr raža īsti nepārsteidza – laikam laika
apstākļi nebija piemērotākie. Šogad nopirku
jaunas šķirnes tomātu sēklas, un tie izauga
tik lieli, ka vienu tomātu vienā reizē noēst
nemaz nav iespējams. Vārīšu visus dārzeņus
kopā: tomātus, rīvētu seleriju, burkānus, sīpolus, puravus, papriku, tomātus. Diezgan
ilgi jāpavāra. Kaut ko līdzīgu vīriešu zaptei.”
Poprockas kundzei ir ļoti daudz recepšu
žurnālu, tomēr tos visus pārlasīt izdosies
tikai ziemā, kad dārza darbi būs noslēgušies. Īpašā cieņā ir Ulmaņlaika pavārgrāmata,
kurā esot vislabākās receptes. „No dārzeņiem es neko nepērku, bet visu izaudzēju pati.
Mana vismīļākā dārzeņu recepte ir tomāti
savā sulā, kur klāt lieku daudz cukura. Iznāk
ļoti garšīgi, sulīgi un saldi tomātiņi. Mazos
gurķīšus nolasu, kamēr tie vēl maziņi. Ielieku spainī, apleju ar karstu, gandrīz verdošu
ūdeni. Kamēr tie tur stāv, salasu garšaugus,
tad sakārtoju tos kārtās ar gurķīšiem burkās,

pielieku klāt pipariņus, laurlapas, ķiršlapiņu
vai upeņlapiņu. Lai gurķīši iznāktu kraukšķīgi, pievienoju arī sinepju graudiņus. Uzleju
marinādi, un burkas ciet! Es nepasterizēju.
Uzlieku burkas uz galda un apsedzu ar siltu
segu. Gadiem tā taisu gurķīšus, un vienmēr
tiešām iznāk garšīgi. Marinējot etiķi vienmēr
lieku ļoti maz. Piemēram, marinējot ķirbjus,
pārstrādāju ar cidoniju sulu. Sanāk ārkārtīgi
garšīgi, veselīgi un bez etiķa.”
Šobrīd saimniece kopā ar vīra kungu uzsākusi dārza sagatavošanu ziemai. „Jau divas
reizes bijušas salnas, tāpēc jāskatās, kādi
darbi veicami vispirms, kādi vēlāk. Jānovāc
pēdējā dārzeņu raža, jānogriež garšaugi. Pētersīļi un puravi var palikt ilgāk. Seleriju gan
jānogriež.”
Tikšanās noslēgumā paviesojāmies saimnieces pagrabā, mēs gan to vairāk nosauktu
par gardumu glabātavu, jo šeit plauktos stāv
dažnedažādi marinējumi, virējumi, ievārījumi,
sulas, bet gaisā virmo jauka ābolu smarža, jo
to šogad ir ļoti daudz, tāpēc pagrabā sanestas daudzas kastes ar dažādu šķirņu āboliem.
Anitas kundze ar tik lielu sirsnību runāja
gan par dārzu, gan par mājas darbiem, ka ir
skaidrs – tieši tāpēc viņai viss tik labi pado-

Foto: Jana Bunkus

Esmu zinātkāra eksperimentētāja

Anita Poprocka kopā ar savu mīluli Muri.

das, jo mīlestība pret visu palīdz jebkuros
darbos. Paldies par praktiskajiem padomiem
un sirsnīgo un garšīgo uzņemšanu!
Par savu viesošanos pie saimniecēm un
saimniekiem stāstīsim arī nākamajos numuros, tāpēc būsim priecīgi, ja pačukstēsiet, kur
to izdarīt vislabāk.
Jana Bunkus
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Baraviku un Dzejas dienu mēnesis Inčukalna
atziņas par Jāņa Sudrabkalna daiļradi un personību. „Nav divu Sudrabkalnu,” apgalvo profesors
Vecgrāvis, pierādot to ar dzejnieka laikabiedru atmiņu fragmentiem un komentāriem par viņa dzeju.
Dzejas dienās Inčukalna parkā tika pieminēti arī
citi dzejnieki – jubilāri. Skanēja dziesmas ar Austras Skujiņas, Viļa Plūdoņa, Klāva Elsberga, Broņislavas Martuževas, Jāņa Petera vārdiem.
18. septembrī, pasaulē vēl pirmizrādi nepiedzīvojusi, Inčukalna tautas namā iegriezās animācijas
filma „Zelta zirgs”, kas paredzēta gan maziem,
gan lieliem skatītājiem. Seansu apmeklēja lielākā
daļa pamatskolas skolēnu, kuriem bija iespēja tikties arī ar filmas māksliniecēm, noklausoties stāstījumu par filmas tapšanu vairāku gadu garumā.
Pilnmetrāžas animācijas filma ir tapusi pēc Raiņa
lugas „Zelta zirgs” motīviem, un tās veidošanā
ir piedalījušās vairākas valstis – Latvija, Lietuva,
Dānija, Luksemburga. Filmas motīvi – cīņa starp
labo un ļauno, drosmes, neatlaidības un mīlestī- Kristaps Vecgrāvis lasa savu jaunāko dzeju.
bas spēks – ir universāli, tie ir sastopami daudzu
tautu pasakās, tāpēc arī tiem, kas Raiņa lugu nav Rokdarbu darināšana ir Ilzes vaļasprieks, viņa
prot (tas ir par maz teikts) adīt, tamborēt, izšūt,
lasījuši, filma bija gan aizraujoša, gan saprotama.
19. septembrī trešo reizi skatītāji tika aicinā- šūt, tā saglabājot un popularizējot ar etnogrāfisti uz Inčukalna tautas nama amatierteātra izrā- kiem rakstiem adītus cimdus un zeķes. Meistares
di „Precības”. Atpūsties un aizdomāties liek arī vēlēšanās ir savu amata prasmi nodot nākamajām
N. Gogoļa lugas asprātīgie un nebūt ne novecoju- paaudzēm caur Amata māju, uz kuru varētu nākt
šie teksti. Saucām to par „trešo pirmizrādi”, jo ir un mācīties ikviens. Lai sapņi piepildās! Izstādes
pagājuši 3 vasaras mēneši, kopš šī luga tika izrādī- kopainā iederas, to lieliski papildinot, Edvīna Bata. Ir ļoti patīkami, ka atnāk jauni skatītāji, kuri ak- loža fotogrāfijas. Meistars ir Inčukalna mākslinieku
tīvi un pozitīvi dzīvo līdzi, jo viņu sirsnīgie smiekli kopas dalībnieks un vairāk nekā pirms 10 gadiem
bija arī starp kopas dibinātājiem. Viņa aizraušanās
un atsaucība sniedz aktieriem lielu gandarījumu.
Miķeļdienas svinību noskaņās 29. septembrī jaunībā ir bijusi arī kolekcionēšana – sērkociņu
notika Tautas daiļamatu meistares Ilzes Kop- kastīšu etiķetes, monētas, pastmarkas – tūkstomanes etnogrāfisko cimdu un zeķu un Edvīna šiem interesantu kolekcijas vienību, kuras Edvīns
Baloža dabas fotogrāfiju izstādes atklāšana. atdāvina saviem mazbērniem, vadoties pēc viņu
Bet svētku sajūtas veidošana aizsākās jau agrā interesēm.
rītā, kad zālienā pie Inčukalna novada domes dāmu
Fotografēt un izgatavot bildes Edvīns Balodis
klubiņa „Rudzupuķes” dalībnieces no ziediem un sācis no 15 gadu vecuma. Viņa darbi ir bijuši apaugļiem izveidoja gleznainu rudens velšu paklāju.
skatāmi arī izstādēs. Autors labprāt iemūžina foIlzes Kopmanes amata prasme mantota no pa- togrāfijās Latvijas dabu un savus tuvākos cilvēkus.
audzes paaudzē un pilnveidota kopš bērnu dienām.
Bet šodien, rīt un vēl līdz Jaunajam gadam esat
Tautas daiļamata meistares ģimenes sievietes aicināti Inčukalna tautas namā, lai apskatītu šo
pratušas aust un adīt, tādējādi apgādājot ģimeni ar izstādi, un varbūt arī paši gūsiet iedvesmu sākt
cimdiem, zeķēm, apģērbu un citām nepieciešama- darboties!
Zinta Nolberga
jām lietām. Čaklā rokdarbniece ir ieguvusi augstāko ekonomistes izglītību Latvijas Universitātē un * R. Ceplis, publikācija „Dienai” –
nostrādājusi šajā profesijā visu savu darba mūžu. „Lielā dzejnieka mazā dzīve” 2004. gada 29. maijs.
Foto: Zinta Nolberga

Sēņu bagātība, saulainās dienas un atvasaras
siltais gaiss, rudens dārza veltes ļauj izbaudīt rudens sākumu ar īstu smeķi. Varēsim atcerēties šo
rudeni ar vārdiem: „Tajā gadā, kad bija pilni meži
sēņu un tautas namā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs aicināja uz semināru par
ēdamajām un neēdamajām sēnēm, ko 6. septembrī vadīja Inita Dāniele, un tas bija lieliski.”.
Dzejas mīļotājiem atkal bija iespēja satikties
Inčukalna parkā zem baltajām akācijām, kuras bija
nolēmušas šoruden uzziedēt jau otro reizi Dzejas
dienās, 13. septembrī. Vakars izvērtās brīnišķīgi
silts un omulīgs – ugunskurs, lāpas un Inčukalna
bibliotēkas sagādātā siltā tēja dzejas baudītājiem
ļāva justies brīvi, kā mājās. Šogad savus dzejoļus
lasīja inčukalnieši Jānis Zvirbulis, Jolanta
Bodniece, Aldis Auziņš, Laima Mūrniece. Tika
lasīta arī inčukalnietes – pensionāres Eleonoras
Zeltiņas dzeja. Savus bijušos kolēģus, draugus un
paziņas apciemoja un savu dzeju lasīja bijusī inčukalniete Maija Bajaruniene. Arī skolas bērni sadūšojās nolasīt savus izvēlētos Raiņa darbus. Nu jau
pavisam droši par inčukalnieti varam saukt arī jauno dzejnieku Kristapu Vecgrāvi, kurš iepazīstināja
klātesošos ar saviem jaunākajiem darbiem.
Tomēr vakara galvenais varonis bija Arvīds Peine jeb Jānis Sudrabkalns, dzimis Inčukalna vecajā muižas krogā pirms 120 gadiem. Viņa tēvs bija
kroga nomnieks, kurš neilgu laiku pirms nākamā
dzejnieka piedzimšanas strādājis par skolotāju. Par mazā Arvīda krusttēvu uzaicināja muižas
rakstvedi un rakstnieku Doku Ati, par kuru pēc
daudziem gadiem krustdēls uzrakstīs savu pirmo
apcerējumu.
Jānim Sudrabkalnam bija iespēja dzīvot gan
Latvijas brīvvalsts, gan padomju laikā. „Viņš ir
viens no retajiem latviešu dzejniekiem, kurš savā
dzīves laikā izpelnījies tik daudz uzslavu. Gan
Latvijas brīvvalsts laikā kā eiropeisks un moderns
sava laika dzejnieks un nerrs ar pseidonīmu Olivereto, gan pēc Otrā pasaules kara kā padomju
ideoloģijai uzticams censonis. Liktenīga mīlestība
un paniskas bailes – tās ir biežāk dzirdētās frāzes,
ar kurām raksturota Jāņa Sudrabkalna personība.
Taču neatbildēti un varbūt arī neatbildami ir daudzi
jautājumi, kas ļautu saprast viņa dzīvi pilnībā.”*
Inčukalna Dzejas dienu noslēgumā klausījāmies
literatūrzinātnieka Viestura Vecgrāvja sakopotās

„Pavērsiens”

No vasaras sākuma līdz pat vēlam rudenim
Rekrutēšanas un Jaunsardzes centrs sadarbībā ar novada pašvaldībām vairāk nekā 300
bērniem no maznodrošinātām ģimenēm un
bērniem, kuri nāk no bērnunamiem, organizē
īpašas sociālās nometnes. Viena no tām notika
arī Inčukalna novadā no 24. līdz 28. augustam
atpūtas bāzē „Zuši”.
Nometnes „Pavērsiens” mērķis bija attīstīt
bērnu un jauniešu spējas un talantus, pilnveidot
zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas dzīvē,
veicināt biedriskumu un drošsirdību, patriotismu,
kā arī integrāciju savā starpā un sabiedrībā.
Daudzi Inčukalna novada jaunieši pirmo reizi piedalījās šāda veida nometnē, tāpēc arī viss nometnes laikā pieredzētais viņiem bija kas jauns! Nometnē piedalījās 30 jaunieši, deviņi no viņiem bija
RJC 3. novada 108. vienības jaunsargi, kuriem tika
iedalīts noteikts skaits jauniešu, tādā veidā izveidojot trīs komandas, kuras līdz nometnes beigām
mācījās sadarboties, kopīgi pārvarēt dažādus pārbaudījumus un atbalstīt cits citu. Nometņu dienas
kārtībā tika iekļauti dažādi uzdevumi un komandu
spēles, piemēram, orientēšanās sacensības, tūrisma šķēršļu josla, šaušana ar pneimatiskajiem ieročiem, laišanās pa 190 m garu trosi, 14 kilometru
pārgājiens ar uzdevumiem, volejbols, minifutbols,
„Tautas bumba”, ekskursija uz Saulkrastiem un Ve-

Jaunsargi: nometnes dalībnieki kopā ar Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību.

losipēdu muzeju, izjādes ar zirgiem, kā arī ikvakara kalpojumu sniedzēji „Sorbas”. Īpašs paldies RJC
piedalīšanās nakts sardzē.
Jaunsardzes departamenta 3. novada nodaļas noNometnes laikā mūs apciemoja arī Inčukalna metnes „Pavērsiens” vadītājiem Gunāram StrazdiBrīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, zāļu tēju vā- ņam un Rinaldam Doniņam par emocijām bagāto
cēja un veselīga dzīvesveida pazinēja Maija Ma- un neaizmirstamo piedzīvojumu! Augsim Latvijai!
čevska, kā arī Latvijas Reģionu Televīzija „Re:TV”,
Dienas centra „Sarma” vadītāja
un ne mirkli par mums neaizmirsa ēdināšanas paMarta Rudņikova

tautas nama
pasākumi
oktobrī
Piektdien, 10. oktobrī, 18.00
Valmieras kinostudijas viesizrāde bērniem „RIO, RIO!”
Jautrs un muzikāls detektīvstāsts par
diviem zilajiem papagaiļiem – Blū un Pērlīti –, kurus malumednieki atraduši katru savā
pasaules malā un saveduši kopā džungļos
pie Rio.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā 3,50 eiro
(var iegādāties Inčukalna tautas namā un
bibliotēkā), izrādes dienā 4,00 eiro.
Sestdien, 11. oktobrī
INČUKALNA RUDENS VELOBRAUCIENS
Maršruts: Sigulda–Daudas ūdenskritums–
Ratnieki–Lejaslīgatne (Papīrfabrikas valstība)–Ķempju muiža un baznīca–Līgatnes
stacija (ap 30 km).
Garāka ceļa cienītājiem iespēja no Līgatnes doties gar Skaļupes rehabilitācijas centru, Līgatnes pazemes bunkuriem un Zvārtas iezi uz Ieriķiem (ap 50 km).
8.54 no Inčukalna stacijas vai, ar velosipēdiem braucot, jau laikus dodamies uz
Siguldu.
9.15 tiekamies Siguldas stacijas laukumā – reģistrācija un instruktāža.
Izmaksas: vilciena biļete Inčukalns–Sigulda 0,70 eiro; velobagāža – 0,21 eiro
Līgatne–Inčukalns 1,40 eiro; velobagāža –
0,39 eiro
Ieriķi–Inčukalns 1,70 eiro; velobagāža –
0,51 eiro
Ekskursija ar gidu pa Lejaslīgatni: 4 eiro
pieaugušajiem/ 2,50 eiro skolēniem.
Pusdienas: ~ 4–5 eiro
Lai labāk saplānotu ekskursiju un pusdienas, vēlams pieteikt dalību velobraucienam savlaicīgi Inčukalna tautas namā
vai kontaktējoties ar Zintu pa e-pastu
atniz@inbox.lv, tālr. 29628445, vai Ingu
ingatn@inbox.lv.
ATGĀDINĀM: Bērni līdz 14 gadu vecumam drīkst piedalīties velobraucienā tikai
kopā ar pieaugušajiem, savukārt jauniešiem
no 15 līdz 18 gadu vecumam līdzi jābūt rakstiskai vecāku atļaujai.
Aizsargķiveres obligātas bērniem līdz 12
gadiem!
Piektdien, 17. oktobrī, 19.30
Noras Bumbieres fonds piedāvā koncertu
SENAS DZIESMAS JAUNU ZVAIGŠŅU
MIRDZUMĀ
Koncertā piedalās: Samanta Tīna, Žoržs
Siksna, Viktors Lapčenoks, Sabīne Berezina,
Katrīna Bindere, Ira Krauja-Dūduma un Rūta
Dūduma.
Biļešu cenas: 7,00 eiro; 10,00 eiro; 15,00 eiro.
Biļešu iepriekšpārdošana „Biļešu paradīzes” kasēs, Inčukalna tautas namā un bibliotēkā.
Svētdien, 19. oktobrī
Inčukalna tirgus laukumā RUDENS
TIRGUS DIENA
Tirgotājus aicinām pieteikt dalību, zvanot
Vijai (tālr. 67977473).

NOVADA VĒSTIS

2014. gada OKTOBRIS
12. Saeimas vēlēšanas.
Informācija iedzīvotājiem

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

2014. gada 4. oktobrī Latvijā notiks kārtējās parlamenta vēlēšanas,
kurās vēlēsim 12. Saeimu.
Inčukalna novadā no plkst. 7.00 līdz 20.00. darbosies divi iecirkņi:

Lai saule spoži mirdzot it kā saka:
„Daudz koku savā ceļā iestādiet!”
Lai krāšņi plaukst tava dzīves taka,
Lai tā pret kalnu zaļā lokā iet.

Iecirkņa
numurs
775.

Vangažu „Jancis” uzņem
ciemiņus no Ziemeļkipras

PII „Jancis” kopā ar kolēģēm no Kipras.

VANGAŽU PILSĒTAS
PĀRVALDE
INČUKALNA NOVADA
TAUTAS NAMS

Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna nov., 20271787
Atmodas iela 1A, Inčukalns,
Inčukalna pag., Inčukalna nov.,
26446502

Autobusu saraksts iedzīvotāju nokļūšanai uz Inčukalna novada iecirkņiem
10.00 Gauja – Kārļzemnieki – Inčukalns
11.00 Inčukalns – Gauja – Kārļzemnieki – Inčukalns
12.00 Egļupe – Inčukalns
13.00 Inčukalns – Egļupe
10.00 Vangažu stacija – Vangaži
11.00 Vangaži  – Vangažu stacija  
16.00 Gauja – Kārļzemnieki – Inčukalns
17.00 Inčukalns – Gauja – Kārļzemnieki – Inčukalns

Laimīgie lasa grāmatas
un dzer kafiju

Informācija
siltumenerģijas
lietotājiem

SIA „Vangažu Namsaimnieks” jau
otro apkures sezonu ražos un piegādās siltumenerģiju daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām un pārējiem lietotājiem Inčukalnā, Gaujā un Kārļzemniekos.
Saskaņā ar Enerģētikas likuma
46.¹ panta pirmo daļu un Latvijas Republikas Ministru kabineta
21.10.2008. noteikumu Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” 3. punktu siltumenerģiju lietotājam piegādā saskaņā
ar līgumu. Ja līgums nav noslēgts,
siltumenerģiju lietot aizliegts.
Tiem siltumenerģijas lietotājiem,
kuri vēl nav noslēguši un līdz apkures sezonas sākumam nebūs noslēguši ar SIA „Vangažu Namsaimnieks”
siltumenerģijas piegādes līgumu,
siltumenerģija apkurei netiks pieslēgta.
Vēlamies arī informēt, ka Inčukalnā, Gaujā un Kārļzemniekos par iepriekšējā apkures sezonā piegādāto
siltumenerģiju vēl nav norēķinājušies 15% lietotāju. Tiem parādniekiem, kuri rēķinus par siltumenerģiju
apmaksās līdz šī gada 15. oktobrim,
netiks aprēķināts līgumsods par rēķinu apmaksas kavējumu.
SIA „Vangažu Namsaimnieks”

Zinātkārie skolotājas Lanas skolnieki Ģirts Leja (no kreisās) un Toms Baumanis, abi
2. klases skolēni.

Pasaule ir dižena grāmata, no kuras tie, kas nekad neizkustas no mājām,
izlasa tikai vienu lappusi. /Svētais Augustīns/
Oktobris mūsu valstij ir svarīgs mēnesis, jo notiks vēlēšanas. Cik mēs esam
bijuši gudri balsojot, tā dzīvosim, tā veidosim savu valsti.
Bibliotēkā turpinās „Bērnu žūrijas” lasīšanas maratons. Aicinu interesentus, kuri to vēl nav izdarījuši, pievienoties. Arī makulatūras konteiners vēl
nav pilns. Čaklos lasītājus gaida grāmatu jaunumi visām interesēm, nāciet!
Grāmatu fondu visu laiku atjaunojam, jo sekojam grāmatu jaunumiem. Daudz
jaunumu pašiem mazākajiem lasītājiem. Vecāki, nepaejiet garām bibliotēkai,
jo mīlestība uz grāmatu rodas bērnībā un bērniem bibliotēkā ļoti patīk.
Bibliotekāre M. Aleksejeva

Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis”
skolotāja, LIZDA pirmorganizācijas
priekšsēdētāja Linda Erdmane

Foto: no personīgā arhīva

9. septembrī bērnudārzā valdīja
neliels uztraukums par viesu ierašanos, jo sarunas tika paredzētas angļu
valodā un mums nebija pieredzes šādu
ciemiņu uzņemšanā. Uz tikšanos uzaicinājām arī Inčukalna novada domes
priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko. Šajā
lietainajā dienā Ziemeļkipras skolotājas ieradās mūsu bērnudārzā jaukā un
saulainā noskaņojumā, bija atvērtas,
un tas mūs nomierināja. Sarunas notika pie kafijas krūzes apspriežu zālē.
Galvenie temati bija par pašvaldības
darbu, vai novada dome mūs atbalsta,
un par ikdienas darbu mūsu iestādē.
Delegācijā bija arī pirmsskolas iestādes vadītāja un pirmsskolas skolotāja.
Gan mums, gan viņiem bija daudz
jautājumu, uz kuriem saņēmām atbildes. Uzzinājām, ka valsts pirmsskolas
izglītības iestādes Ziemeļkiprā strādā
mūsu izpratnē neiedomājamu darbalaiku, pirmdienās no 8.30 līdz 12.30
notiek nodarbības kā pie mums, tad
visi bērni tiek izņemti no iestādes uz
pusdienlaiku un atvesti atpakaļ no
14.00 līdz 16.30, kad notiek bezmaksas pulciņu nodarbības. Pārējās darbadienās iestāde strādā tikai rīta cēlienu.
Vecākiem par bērnudārzu nekas nav
jāmaksā, jo iestādē nav paredzēta ēdināšana – brokastis viņi ņem līdzi kastītēs un taisa kopgaldu, bet pusdieno
mājās. Tomēr vecākiem ir jāmaksā
„fonda nauda” 30 eiro gadā, kas tāpat
kā pie mums nav legāla, bet šo jautājumu viņi ir atrisinājuši ar vecāku padomes starpniecību. Šī nauda viņiem
lieti noder, jo atbalsts no pašvaldības
ir niecīgs.

Kad Aivars Nalivaiko stāstīja, cik
lielus finansiālus ieguldījumus novads
šogad ir piešķīris „Jancim”, viņām izbrīnā iepletās acis, un dāmas jokodamies mēģināja viņu pārvilināt uz Ziemeļkipru.
Savukārt viņām ir daudz pieklājīgāks atalgojums – skolotājam minimālā darba alga ir 600 eiro, un par katru
nostrādāto gadu vēl klāt 30 eiro.
Tika pārrunāti arī jautājumi par Eiropas projektiem un to, kādas atšķirības
ir mūsu valstīs. Pēc ievadsarunām visi
kopīgi apskatījām Vangažu bērnudārzu. Kolēģes bija patīkami pārsteigtas
par telpu dizainu, iekārtojumu un aprīkojumu. Vislielākais izbrīns bija par
2. grupu, jo tā ir nestandarta un ļoti
plaša, ar vairākām istabām. Īpašu apbrīnu 3. grupiņā piesaistīja skolotājas
Aleksandras Mikas-Larionovas darinātie dekori – pūcītes, viņas interesējās, kā tādas var pagatavot, un izteica
komplimentus par izdomu. Vienu no
pūcītēm uzdāvinājām delegācijai, un
tā šobrīd atrodas kādā no Ziemeļkipras
pirmsskolas izglītības iestādēm. Medmāsiņas kabinetā visas gribēja uzzināt
savu svaru un augumu. Skolotājas pamanīja, ka krāsas bērnudārzā ir košas
un jautras, bija pārsteigtas par to, cik
viss ir kārtīgs un tīrs. Pēc pusdienām
sarunas vēl turpinājās, kolēģes vēl ilgi
uzkavējās mūsu iestādē un nebeidza
brīnīties, cik pie mums ir jauki un mājīgi.
Pateicoties par silto uzņemšanu, mēs
tikām aicinātas uz Ziemeļkipru, lai labāk izprastu stāvokli izglītības sistēmā
tur, jo viņu valsts atgūstas un aug pēc
spēcīgām pārmaiņām 1992. gadā.
Sirsnīgu paldies vēlos teikt visām
kolēģēm, īpaši Kadrijai Janiselei, Kitijai Meikšānei, Aleksandrai Cibuļskai,
Daigai Rudzanovai, Verai Ursu un Līgai
Jukevičai-Onskulei par atsaucību, palīdzību, iecietību un sapratni. Kopā mēs
spējam paveikt lielas lietas.

Iecirkņa adrese, tālrunis

Foto: M. Aleksejeva

Sadarbojoties Latvijas Izglītības
un zinātnes darbinieku arodbiedrībai (LIZDA) un Ziemeļkipras Skolotāju arodbiedrībai, ik rudeni Latviju
apciemo pedagogu delegācija no
Ziemeļkipras. Šogad LIZDA uzaicināja Vangažu „Janci” uzņemt šo delegāciju piecu cilvēku sastāvā, jo pagājušogad „Jancis” ieguva 1. vietu
LIZDA rīkotajā konkursā „Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde”.

782.

Iecirkņa nosaukums

Foto: no PII „Minka” arhīva
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Mazie ezīši izbauda sauli un veselīgos vingrinājumus.

Ezīši vingro

PII „Minkas” sagatavošanas grupas bērni ķer vasaru aiz astes – iet pārgājienos, iepazīstot tuvāko apkārtni, un labprāt arī vingro laukā. Ieskats 18.
septembra saulainajā dienā.
PII „Minka” vadītāja Indra Podziņa

Pateicība

Vēlos no sirds pateikties par skaisti noorganizēto Senioru
dienas pasākumu Vangažu kultūras namā.
Paldies gan kultūras
nama darbiniekiem
Aleksandram Čamkinam, gan Evijai Ozolai.
Paldies arī Pensionāru biedrībai. Paldies
māksliniekam par man
veltīto dziesmu un Janai Bunkus par labajiem vārdiem.
Andrejs Mazins

Pilsēta
un mēs
Cienījamie iedzīvotāji! Tuvojas
Vangažu jubileja, tāpēc aicinām jūs
iesūtīt vai atnest fotogrāfijas ar
pilsētas ainavām, kā arī fotogrāfijas, kurās redzami mūsu iedzīvotāji,
pasākumi, notikumi utt. Jūsu fotogrāfijas ļoti noderēs izstādes par
pilsētu veidošanai Vangažu pilsētas
pārvaldē.
Foto varat sūtīt uz e-pastu:
jana.bunkus@incukalns.lv, kā arī
ienest personīgi gan Inčukalna
novada domē, gan Vangažu pilsētas
pārvaldē.

