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2010.gada oktobris

Sveicam mūsu novada iedzīvotājus Latvijas Republikas
proklamēšanas 92.gadadienā!
Mūsu valsts un novads ir bagāts. Bagātākā vieta uz šīs zemes,
jo šeit dzīvo cilvēki, kuri novērtē savu dzimto pusi, viens otru, kuri grib un arī iegulda
savu sirdi un darbu dzimtenes un novada attīstībā.
Tādēļ īpaši sveicu arī jaunos „Goda novadniekus” un Vangažu pilsētu dzimšanas dienā!
Inčukalna novada domes vārdā priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Ūdensaimniecība jaunās rokās
Tā kā SIA „Rembox” ir beidzis apsaimniekot ūdens apgādes un notekūdeņu
novadīšanu, PSIA „Vangažu Avots” pārņem šo īpašumu kā kapitāldaļu palielināšanu un turpmāk rūpēsies par iedzīvotāju
apgādi ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kā arī
notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu.
Iedzīvotājiem par dzeramo ūdeni un
notekūdeņu novadīšanu būs jāmaksā no
šī 2010.gada 1.decembra par patērēto
ūdeni un novadīto kanalizāciju novembra
mēnesī pēc esošā tarifa.
Ūdensapgāde:
bez skaitītāja 2,69 Ls (ieskaitot PVN)
par cilvēku (mēnesī,);
ar skaitītāju 0,88 Ls/m3;
juridiskām personām 1,10Ls/m3.
Kanalizācijas novadīšana:
bez skaitītāja 2,76 Ls (ieskaitot PVN)
par cilvēku (mēnesī);
ar skaitītāju 0,91 Ls/m3;
juridiskām personām 1,13Ls/m3.
Juridiskajām personām tiks izrakstīti
rēķini par patērēto ūdeni un kanalizācijas
novadīšanu. Savukārt iedzīvotājiem tiks
izsniegtas ūdens un kanalizācijas novadīšanas uzskaites grāmatiņas, kurās iedzīvotāji paši varēs fiksēt ūdens skaitītāju
rādījumus un veikt maksājumus ik mēnesi
pēc šiem skaitītāju rādījumiem, līdzīgi kā
tas tiek darīts par elektrību.

Norēķinu konti ir norādīti maksājumu
grāmatiņās. Tie ir:
A/S
„Swedbank”
konts:
LV80HABA0551022520910
A/S
„GE
Money
Bank”
LV47BATR0051801532901
Inčukalna novada dome sadarbībā ar
PSIA „Vangažu Avots” ir radusi iespēju
veikt kapitālo remontu atdzelžošanas stacijā Gaujā, un iedzīvotājiem līdz ar to tiks
piegādāts kvalitatīvāks dzeramais ūdens
ar pazeminātu dzelzs saturu. Tiek risināts
jautājums par atdzelžošanas stacijas būvniecību vai pat jaunu artēzisko urbumu
izveidi apdzīvotajā vietā Kārļzemnieki.
Informēju, ka drīzumā tiks uzsākti
vērienīgi darbi, kas ir iespējami pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu
līdzfinansējumam. Parakstīts būvniecības
līgums Vangažos ar SIA „Ūdensnesējs”
par atdzelžošanas stacijas būvniecību, par
ūdenstorņa rekonstrukciju, par jaunu artēzisko urbumu izveidi, kā arī ir parakstīts
līgums par jaunu attīrīšanas ietaišu izbūvi
ar konsorciju „Koger un partneri”.
Jau iepriekš pateicos iedzīvotājiem
par sapratni, ja radīsies kādi neparedzēti
bojājumi vai ūdensapgādes traucējumi
Inčukalna novadā!
Ar cieņu PSIA „Vangažu Avots”
valdes loceklis Guntars Indriksons
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Inčukalna novada domes
oktobra svarīgākie lēmumi
• Lai nodrošinātu ar kurināmo, kas apmierinātu
cilvēka pamatvajadzību-siltumu un drošību, divām personām katrai piešķirt materiālo pabalstu
vienu kravu - 3,75m³ malkas.
• Vienu personu ievietot PASAM „Gauja” ar pašvaldības līdzfinansējumu Ls 152,26 mēnesī.
• Lai nodrošinātu pienācīgu aprūpi, kas atvieglotu
ikdienu, vienai personai piešķirt materiālo pabalstu aprūpei mājās Ls 20,- x 3 mēneši.
• Lai nodrošinātu klientam sociālo materiālo
palīdzību mājoklim, klientam sociālajā dienestā
jāiesniedz:
1. Strādājošām personām darba algas izziņas
(neto ieņēmumi).
2. Īres vai apsaimniekošanas līgums.
3. Kvīts par komunāliem maksājumiem.
Klientam jābūt deklarētam minētajā adresē. Ja
ir lielāks parāds par mājokli, kā trīs mēnešu
summa, jāslēdz vienošanās ar apsaimniekotāju
par parāda samaksu.
• Piešķirt Inčukalna vīriešu florbola komandai finansiālu atbalstu Ls 300,- apmērā, dalības maksas samaksai, lai piedalītos Latvijas 18.atklātajā
čempionātā 2.līgā. Kā arī piešķirt Inčukalna florbola komandām vienreizēju finansiālu atbalstu Ls
675,- apmērā dalības maksām Latvijas čempionātā, licenču maksām Latvijas čempionātā un
vārtsargu formu iegādei.
• Piešķirt Inčukalna basketbola komandām
vienreizēju finansiālu atbalstu Ls 240,- apmērā
licenču apmaksai, lai piedalītos Latvijas Basketbola Jaunatnes līgā 2010.g./2011.g.sezonā.
• Piešķirt Inčukalna handbola komandai vienreizēju finansiālu atbalstu Ls 290,- apmērā formām
un kreklu apdrukai.
• Iznomāt Meža īpašnieku biedrībai „Mežs nākotnei” telpas Inčukalna Tautas namā 1 reizi mēnesī
2 stundas un slēgt līgumu par telpu nomu no
2010.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.oktobrim. Maksa par telpu nomu saskaņā ar Inčukalna
novada domes noteikto telpu nomas maksu.
• Piešķirt dzīvojamajai mājai Kārļzemnieki 3 līdzekļus apkures katla iegādei un uzstādīšanai Ls 2200.
• Mainīt ciematā „Gauja” atdzelžošanas iekārtās
filtra saturu pret jaunu. Uzstādīt filtrus no pašvaldības līdzekļiem, slēdzot līgumu ar firmu SIA
“Watex”, summa Ls 2227,61. Piedzīt parādu no
SIA „Rembox”. Jautājumu par Kārļzemniekiem
(atdzelžošanas filtri un ūdensvadu skalošanu)
risināt PSIA „Vangažu Avotam”.
• Atbalstīt Vangažu iedzīvotāju lūgumu, un nodrošināt hokeja laukumu ar apgaismojumu un
atjaunot laukuma koka apmales viena metra
augstumā saskaņā ar tāmi par kopējo summu Ls
2605,13.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr. 19/2010 „Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.
15/2010 „Inčukalna novada teritorijā esošo kapu
uzturēšanas un darbības noteikumi”.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos noteikumus 20/2010 „Par grozījumiem Inčukalna
novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2009
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums””.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr. 21/2010 „Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 12/2010
„Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas
ierobežojumi Inčukalna novada administratīvajā

teritorijā”.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr. 22/2010 „Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.
16/2010 „Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas
kārtību””.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr. 23/2010 „Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10/2010
„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu,
ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu
numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu un noformēšanu
Inčukalna novadā”.
• Piešķirt Vangažu pilsētas kultūras nama remontam papildus finansējumu par veikto ēkas ārējo
apdari 118 kv.m. platībā Ls 1746,63 bez PVN
un kultūras nama 18 iekšējo logu aiļu apdari par
summu Ls 807,96 bez PVN.
• Atbrīvot Ievu Putniņu no Inčukalna novada
pašvaldības iestādes Inčukalna novada mūzikas
un mākslas skolas direktora amata ar 2010.gada
22.oktobri saskaņā ar darba likuma 114.p.
• U.c.

Важнейшие решения думы
Инчукалнского края в
октябре

• Для обеспечения топливом, что удовлетворяет основные потребности человека – в
тепле и безопасности, оказать двум лицам
материальную поддержку, выделив по одному
грузу дров объемом 3,75 м³ каждому.
• Поместить одного человека в агентство
самоуправления «Дом социального ухода
«Gauja»» с софинансированием самоуправления в размере Ls 152,26.
• Для обеспечения надлежащего ухода, облегчающего быт, выделить одному человеку
материальное пособие для ухода на дому в
размере Ls 20,- x 3 месяца.
• Для обеспечения клиента социальной материальной помощью для жилища клиент
должен представить в социальную службу
следующие документы:
1. Работающим лицам – справки о заработной
плате (сколько получает на руки).
2. Клиент должен быть задекларирован по
упомянутому адресу.
3. Договор на аренду квартиры или на управление квартирой, кто сдает и кому сдано в аренду.
4. Квитанция об уплате коммунальных платежей.
5. Если долг за жилье превышает трехмесячную сумму, заключить соглашение с управляющим об уплате долга.
• Оказать инчукалнской мужской команде по
флорболу финансовую поддержку в размере
Ls 300,- для внесения платы за участие во
2-ой лиге 18-го открытого чемпионата Латвии. Также оказать инчукалнской команде по
флорболу одноразовую финансовую поддержку в размере Ls 675,- для внесения платы
за участие в чемпионате Латвии, покрывающей оплату лицензий в этом чемпионате и
приобретение формы вратарей.
• Оказать инчукалнским баскетбольным командам одноразовую финансовую поддержку
в размере Ls 240,- для оплаты лицензий, позволяющих принять участие в соревнованиях
Латвийской баскетбольной молодежной лиги
в сезоне 2010/2011 гг.

• Оказать инчукалнской гандбольной команде
одноразовую финансовую поддержку в размере Ls 290,- для нанесения надписей на
форму и рубашки.
• Сдать в аренду Обществу владельцев леса
«Mežs nākotnei» помещения в Инчукалнском
народном доме на 2 часа 1 раз в месяц и заключить договор об аренде помещений с 1
ноября 2010 года до 31 октября 2017 года.
Плата за аренду помещений – в соответствии
с установленной думой Инчукалнского края
платой за аренду помещений.
• Выделить жилому дому по адресу Карльземниеки 3 средства на приобретение и установку
отопительного котла в размере Ls 2200,-.
• Заменить содержимое фильтра оборудования удаления железа в поселке «Гауя» на
новое. Установить фильтры на средства самоуправления, заключив договор с фирмой ООО
«Watex» на сумму Ls 2227,61. Взыскать долг
с ООО «Rembox». Вопрос о Карльземниеки
(фильтры удаления железа и промывка водопроводов) решить ООО самоуправления
«Vangažu Avots».
• Поддержать просьбу жителей Вангажи и
обеспечить хоккейную площадку освещением,
а также восстановить деревянные бордюры
площадки высотой один метр в соответствии
со сметой на общую сумму Ls 2605,13.
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 19/2010 «Об изменениях в
обязательных правилах Инчукалнского края
№ 15/2010 «Правила содержания и деятельности кладбищ, находящихся на территории
Инчукалнского края»».
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 20/2010 «Об изменениях в
обязательных правилах Инчукалнского края
№ 1/2009 «Положение о самоуправлении Инчукалнского края»».
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 21/2010 «Об изменениях в
обязательных правилах Инчукалнского края
№ 12/2010 «Ограничения выращивания генетически модифицированных культур на
административной территории Инчукалнского края»».
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 22/2010 «Об изменениях в
обязательных правилах Инчукалнского края
№ 16/2010 «О порядке регистрации лиц, которым необходима помощь в решении квартирного вопроса»».
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 23/2010 «Об изменениях в обязательных правилах Инчукалнского края №
10/2010 «О размещении на недвижимом имуществе и оформлении табличек с названиями
улиц и недвижимого имущества, табличек с
номерами квартир и держателей флагов в Инчукалнском крае»».
• Выделить на ремонт дома культуры города
Вангажи дополнительное финансирование за
выполненную внешнюю отделку здания площадью 118 кв. м в сумме Ls 1746,63 без НДС
и отделку 18 внутренних оконных откосов
дома культуры в сумме Ls 807,96 без НДС.
• Освободить Иеву Путниню от должности
директора учреждения самоуправления Инчукалнского края – Музыкально-художественной школы Инчукалнского края с 22 октября
2010 года в соответствии с п. 114 Трудового
закона.
•Прочее
Tulkojums: SIA “Tulko”
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Rudens krāsainība Vangažu vidusskolā
Skolas dzīvē nav laika dīkstāvei. Arī šobrīd skolas ikdiena
paiet mundrā un raitā darbu
ritējumā.
Līdztekus mācību darbam un konsultācijām skolēni aktīvi iesaistījušies dažādos
interešu izglītības pulciņos, ārpusstundu
pasākumu organizēšanā.
Brīdī, kad daba mūs visus lutina ar jaukiem sezonāliem dabas apstākļiem, Vangažu vidusskolā organizēja Sporta dienu.
Septembra beigās Sporta dienas organi-

zēšanā iesaistījās kā sporta skolotāji, tā
vecāko klašu skolēni. Šogad sākumskolas
skolēni aktīvi piedalījās sportiskās rotaļās,
kurās bērni sacentās šķēršļu pārvarēšanā,
tēmēšanā, veiklībā, ātrumā. Bet pamatskolas skolēniem šoreiz nācās sacensties
ne tikai dažādu stafešu veikšanā, bet arī
rudenīgu kompozīciju veidošanā.
Šajā mācību gadā zīmīgi sakrita datumi — 1.septembris Zinību diena, 1.oktobris Skolotāju diena un 1 mēnesis kopš
mācību uzsākšanas. Skolotāju dienu centāmies organizēt ievērojot gan skolēnu,
gan skolotāju intereses. Tā kā vecāko
klašu skolēni neatlaidīgi vēlas šajā dienā
veikt skolotāju darba pienākumus, pirmo
stundu un skolas administrācijas darbu
veica vidusskolēni. Kad skolā apklusa
bērnu soļu dipoņa, aktu zālē pulcējās gan
esošie skolotāji, gan Vangažu vidusskolas
pensionētie pedagogi, lai kopīgi pavadītu
šo nozīmīgo dienu. Par svētku koncertu

un zāles noformējumu bija parūpējušies
mūsu skolas interešu izglītības pulciņu vadītāji un viņu audzēkņi. Bet vēlāk skolotāji devās nelielā ekskursijā pa Inčukalna
novadu. Grupas gida lomu šoreiz veica
domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus.
Ikviena pedagoga un vecāku sirdī
jaunā mācību gada sākums ienes mazliet
satraukuma, gaidu, cerību — kāds tas būs?
Lai kopīgi apspriestu jaunā gada prioritātes, problēmas un panākumus, skolā
tika organizētas klašu vecāku sapulces un
Skolas padomes sanāksme. Esam gandarīti par vecāku atsaucību
un ieinteresētību mācību
procesa norisē.
Nedēļu pirms rudens
brīvlaika skolā organizē pirmklasnieku un
piektklasnieku iesvētības
— skolēnu oficiāla uzņemšana Vangažu vidusskolas sākumskolēnu un
pamatskolēnu pulkā. Gan
pirmklasniekiem, gan
piektklasniekiem tas ir
pārmaiņu, pārbaudījumu
un jaunu atklāsmju laiks.
Brīdī, kad katrs skolēns
saņem apliecinājumu
tam, ka ir uzņemts Vangažu vidusskolas skolēnu
pulkā, un stingru direktores rokas spiedienu,
izbauda īstu prieka momentu, kas līdzinās sajūtām skolas izlaidumā. Pirmklasniekus
šogad apsveica Pepija un viņas draugi.
Pulkam pievienojās jautrs muzikants un
aktieris Ēriks Balodis, kurš izdancināja
mazos sākumskolēnus. Pasākuma beigās
skolotājas izbrīnīja redzētais - nenogurdināmie sākumskolēni sasārtuši, bet jau
rāmi sēdēja savās vietās.
Piektklasnieki tradicionāli piedalījās
izzinošā un jautrā spēlē „Vai esi gudrāks
par piektklasnieku?” Šogad diemžēl nevienam neizdevās saņemt galveno balvu
un atbildēt pareizi uz desmit jautājumiem.
Tomēr par galveno balvu cīnījās gan trešklasnieki, gan septītās klases skolēni. Viņiem palīdzēja piektklasnieki un skolas
skolotāji.
Skolas brīvlaiks ir brīdis jaunu darbu
un pasākumu plānošanā.
Darbīgu un radošu rudeni mums visiem!
Solvita Runce

Mācību gads ar joni skrien uz priekšu.
Skat, jau pirmais brīvlaiks pagājis. Brīvajās
dienās bija iespēja skolēniem atcerēties
svarīgākos vasaras notikumus. Lūk,
ieskats divos no tiem!

Labākajiem – ekskursija
uz Sanktpēterburgu

Man ļoti patika šī ekskursija, tā notika no 19. līdz 29.augustam, un to organizēja Krievijas vēstniecība Latvijā, kā
arī krievu valodas un literatūras skolotājiem
asociācija. Brauciena dalībnieki bija aktīvākie
skolēni, valsts un rajona, kā arī krievu valodas
un literatūras konkursu uzvarētāji. No Vangažu vidusskolas tiesības braukt ekskursijā
uz Sanktpēterburgu ieguva Viktorija Borovaja
(11.klase), Ņikita Kondrahins (9.klase) un es,
Ksenija Ivanova (11.klase).
Mums bija iespēja apskatīt un labāk iepazīt pilsētu, kā arī iespēja iepazīties un sadraudzēties ar skolēniem no Latvijas, Baltkrievijas
un pat Dienvidosetijas.
Visvairāk atmiņā palicis izbrauciens ar
kuģi pa vienu no pilsētas kanāliem, Īzaka katedrāle, Etnogrāfijas muzejs, Krievu muzejs,
tiltu pacelšana, Ermitāža un, protams, Pēterhofa. Katedrāles pārsteidza ne tikai ar savu
varenību un skaistumu, bet arī arhitektūru.
Neskatoties uz to, ka katru rītu bija agri
jāceļas, mēs ar prieku devāmies visās ekskursijās un mums pietika spēks pat arī vakara
izklaides programmai.
Vēlos pateikties asociācijai un personīgi
Marinai Zlotņikovai par lielisko braucienu.
Tas paliks atmiņā vēl ilgus gadus.
Ksenija Ivanova

Vasaras nometne „Zvaigžņotais”

Šajā vasarā Vangažu vidusskolas administrācija piedāvāja mums, 7.b.klases skolēniecēm Darjai Logvinovai un Viktorijai Matvejevai, doties no 10. līdz 30.jūlijam uz vasaras
nometni Pskovas apgabalā. Šāda iespēja bija
skolēniem ar labām un teicamām sekmēm un,
kuri aktīvi piedalās skolas sporta un kultūras
dzīves veidošanā.
Nometnes ietvaros mēs apmeklējām dažādus pulciņus: zīmēšanas, rokdarbu, dziedāšanas, dejošanas, futbola, u.c.
Katrai nometnes grupai bija jāizdomā
savs nosaukums un devīze. Mūsu grupas nosaukums bija „Prometejs”. Ļoti interesants
uzdevums bija savas valsts prezentēšana. Lai
uzstāšanās visprecīzāk atspoguļotu Latviju,
mēs nodziedājām latviešu tautas dziesmu.
Aizraujošas bija ekskursijas pa Puškina
kalniem, kuru laikā mēs uzzinājām daudz
jaunu faktu par šo slaveno dzejnieku. Pabijām
arī komponista Modesta Musogska muzejā.
Bija sacensības un konkursi. Mēs ieguvām 1.vietu spēlē „Kas? Kur? Kad?”, ūdens
stafetē, u.c.
Šķiroties apmainījāmies telefona numuriem un e-pasta adresēm, apsolījām viens otram bieži kontaktēties. Jau plānojam nākamo
tikšanos. Mums ļoti patika šajā nometnē, ieguvām jaunas zināšanas un pozitīvas emocijas.
Nekad neaizmirsīsies saulainās un jautrās
dienas nometnē.
Darja Logvinova
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Ko sēsi, to pļausi!
Pienācis rudens, un raža savākta klētīs
un pagrabos. Šogad tā ir bagātīga.
Arī Inčukalna invalīdu biedrība savu
„ražu” var skaitīt un svērt ar lepnumu.
Esam darbojušies dažādos projektos
Nodarbinātības Valsts aģentūrā, Ziedot.lv,
Pārtikas bankā „Paēdušai Latvijai”, realizēts Eiropas fondu projekts par 13400
latiem ar domes līdzfinansējumu 1340 lati,
ar uzņēmuma „Sorbas” un Ivo Bernata palīdzību veikti remontdarbi. Darbojamies
radošajās darbnīcās, vingrojam, nūjojam,
piedalāmies sporta sacensībās, peldam,
braucam ciemos un uzņemam ciemiņus.
Tas par sēšanu, bet kāda ir raža?
Tagad mums ir pašiem sava dabīgo laukakmeņu pirtiņa, masāžas un fitoterapijas
kabinets, kur varēsim uzlabot veselību.
Esam rīkojuši izstādes ar skaistiem un
interesantiem darbiem mūsu Tautas namā
un Siguldā.
Biedrība nodrošina darbavietas un algas sešiem cilvēkiem ar invaliditāti.
Katru mēnesi 30 - 40 ģimenes saņem
pārtikas pakas. Paldies Jānim Pavlovičam,
kurš nopirka divas tonnas kartupeļus un
ziedoja pārtikas bankai – tos dalām ģime-

Jauks brīdis - “Hotel Blue” pārstāvji viesos ar saziedotajām mantām
un pārtiku.
nēm ar bērniem.
„Hotel Blue” pārstāvji atveda akcijas
laikā savu darbinieku saziedoto pārtiku,
dvieļus, čības, halātus, šampūnus, pledus
un citas mantas, kuras noderēs jaunajā
pirtiņā.
Mums palīdz arī Inčukalna novada
dome un Sociālais dienests, kurš parūpējās par to, lai mēs nenosaltu un sagādāja
malku.

Inčukalna Galda hokeja ziņas
Latvijas kausa izcīņas 1.posms
25.septembrī ar startu Inčukalnā aizsākās 2010./2011.gada sezona galda hokejā
– Inčukalna Tautas namā notika Latvijas
kausa izcīņas 1.posms. Jau pirmajā startā
1.līgā starp 24 (pavisam posmā piedalījās
79 spēlētāji) labākajiem izdevās iekļūt
uzreiz deviņiem kluba pārstāvjiem. Ja
pagājušajā sezonā gandrīz katrā posmā,
kādam no kluba pārstāvim izdevās iekļūt
vadošo trijniekā, tad šoreiz tas neizdevās,
tomēr kopumā starts bija veiksmīgi. Visaugstāko, 4.vietu, izdevās izcīnīt Eiropas
junioru čempionam Matīsam Saulītim, aiz
viņa augstās vietās sekoja Sandis Kalniņš
(6.vieta), Didzis Ziemelis (7.vieta) un
Kārlis Balodis (8.vieta).
Nelielu pārsteigumu sagādāja Ilze
Zuce-Tenča, kura kā vienīgā dāma iekļuva
1.līgā izcīnot 20.vietu posma noslēgumā.
Ilzei ar šo sniegumu izdevās izcīnīt uzvaras uzreiz divās nominācijās – gan sievietēm, gan junioriem!
Otrajā vietā posmā junioriem ierindojās Roberts Kupčs. Pie uzvarām savās
līgās tika uzreiz divi inčukalnieši – 2.līgā,
kur tika sadalītas vietas no 25. – 44. nepārspēts palika Ēriks Kuharjonoks, bet 3.līgā,
kurā cīnījās par 45. – 64.vietu pie uzvaras

tika Kaspars Dubavam. Posmā startēja arī
daudzi kluba jaunie spēlētāji, un vislabāk
no viņiem veicās 12 gadus vecajam Filipam Buhtujevam, kuram pirmajā reizē
tik nozīmīgā turnīrā izdevās ierindoties
54.vietā 79 dalībnieku konkurencē.
Latvijas kausa izcīņas 2.posms norisinājās Ventspilī, 16.oktobrī. Tas pirmo
reizi tika aizvadīts atjaunotajā un mājīgajā
Ventspils latviešu jaunatnes namā. Pat
neskatoties uz to, ka posmā nepiedalījās
uzreiz divi vadošie Latvijas galda hokejisti Atis Sīlis un Edgars Caics, pirmo
reizi kluba pastāvēšanas vēsturē izdevās
tikt pie dubultuzvaras. Uzvarēt kādā no
Latvijas reitinga turnīriem jau agrāk ir izdevies Sandim Kalniņam un Jānim Kalnevicam, bet šoreiz uzvarēja Matīss Saulītis,
kurš finālā apspēlēja brāli Edgaru Saulīti.
Augstās vietās ierindojās arī Jānis Kalnevics (5.vieta), Mikus Saulītis (7.vieta) un
Sandis Kalniņš (9.vieta).
Junioru konkurencē uzvaru svinēja
Roberts Kupčs, kuram arī augsta vieta
posmā – 12. Vēl divi panākumi Ilzei
Zucei-Tenčai, tikai šoreiz nedaudz piezemētāki – uzvara sieviešu konkurencē un
uzvara 2.līgā (Ilzei 25.vieta posmā), kur
finālā tika apspēlēts 1.posma 2.līgas uz-

Tomēr vislielākais prieks ir par cilvēku
atsaucību - ziedoti apģērbi, dažādi sadzīves priekšmeti, taisīti putnu būri, pļauta
zāle, talkās sakopta apkārtne.
Paldies visiem par palīdzību un sirds
siltumu!
Ir tik daudz, ko stāstīt, bet labāk atnāciet ciemos, un nākamgad sēsim visi kopā,
lai raža būtu vēl bagātāka.
Valda Pavloviča
varētājs Ēriks Kuharjonoks. Vēl viens panākums Tomasam Keišam – uzvara 3.līgā
un 49.vieta posma noslēgumā.
Latvijas kausa izcīņas kopvērtējumā,
pēc diviem posmiem (piedalījušies jau
97 spēlētāji) par līderi OPEN klasē ir izvirzījies Matīss Saulītis ar 230 punktiem,
4.vietu ar 206 punktiem pašlaik ieņem
Sandis Kalniņš, septītais ar 205 punktiem
ir Edgars Saulītis, bet Jānis Kalnevics ar
200 punktiem atrodas 8.vietā. Sievietēm
par neapšaubāmu līderi ir kļuvusi Ilze
Zuce-Tenča. Junioru konkurencē (50 dalībnieki) līderis ar 155 punktiem ir Roberts Kupčs, bet 3.vietā ar 142 punktiem
atrodas Ilze Zuce-Tenča.
Paralēli Latvijas kausam noris arī kluba
sezona, kurā jau ir aizvadītas divas sacensības un par līderi, uzvarot abos Inčukalna
Galda hokeja līgas posmos, ir kļuvis Matīss Saulītis. Otrajā un trešajā pozīcijā
pašlaik atrodas Mikus Saulītis un Sandis
Kalniņš. Junioru konkurencē vadībā atrodas Ēriks Kuharjonoks, otrais ir viņa jaunākais brālis Kaspars, bet trešais ir jaunais
kluba pārstāvis Filips Buhtujevs. Jaunāko
junioru grupā līderis ir F.Buhtejevs, bet 2.
un 3.vietu ar vienādu punktu summu dala
Jānis Markulis un Rainers Kalniņš.
Sandis Kalniņš

55

NOVADA VĒSTIS

„Rudens veltes 2010”

Novembris bibliotēkā

viča, Ārija Ūdre, Marija Ivanova, Skaidrīte
Sijāte, Mirdza un Modris Gausiņi, Inga
Vainorjus, Klaudija Sačkova, Maija Landiševa, Baiba Zaharova, Maija Cimberga,
Antoņina Gladkova, Rasma Tumkāne un
Gunārs Druvajs rudens veltes no savām
mājām, dārziem un meža bija sanesuši, lai
priecētu izstādes apmeklētājus.
iespējams redzēt Rīgas
HES Salaspilī un Siguldas augstākos punktus,
kā arī Rīgas jūras līci
un kuģus tajā.
Bijām jautrs bariņš
- visi eksperti, bibliotekāres Vija, Regīna
un Māra. Jā, uzzinot,
ka Inčukalna novada
bibliotēkās ir čakli lasītāji, mūsu pasākumā
piedalījās arī „Bērnu
žūrijas” logo zaļais cilvēciņš. Viņš ļoti priecājās par mūsu bērnu
panākumiem, jo bērni
aktīvi atbildēja uz jautājumiem, kuri bija
sagatavoti balstoties uz izlasītām grāmatām. Incis, kurš arī gribēja redzēt televīzijas torni, slikti uzvedās: ar asti sita bērniem, skrāpējās un blēņojās, tomēr bērni
no viņa nebaidījās, tikai smējās un gribēja
ar viņu fotografēties, jo Incis taču īstenībā
tikai jokojās.
Jāsaka sirsnīgs paldies čaklajiem bērniem no Vangažu bibliotēkas: Sintijai
Lubanovai, Janai Krastiņai, Sindijai Voronovai, Viktorijai Teterovskai, Aivim Miksonam un Kitijai Sadovskai! Lielu lielais

Paldies
šiem cilvēkiem
par jauko izstādi
un degustāciju dienas centrā „Gauja”!
Dienas centra „Gauja” vadītāja
Inese Strauta

Foto: Vija Onskule

Novembris Latvijai bagāts ar dažādiem svētkiem: gan valsts svētki, gan
Lāčplēša diena, gan Mārtiņdiena, gan 1.
Adventa svētdiena. Arī mūsu bibliotēkā
svētki - Vangažu un Inčukalna bibliotēku čaklākie lasītāji, kuri bija grāmatu
eksperti „Bērnu žūrijā” piedalījās noslēguma pasākumā. Braucām apskatīties
televīzijas torni. Rīgas radio un televīzijas tornis jeb Zaķusalas televīzijas tornis
atrodas Rīgā, Zaķusalā. Torņa augstums
ir 368 metri, un tas ir ne tikai augstākais
Baltijas valstīs, bet arī visā Eiropas Savienībā un trešais augstākais Eiropā. Torņa
celtniecība tika uzsākta 1979.gadā un fiziskā celtniecība tika pabeigta 1984.gadā,
tomēr turpinājās torņa aprīkošana un tikai 1986.gadā no torņa sākās televīzijas
un radio translācija. Pilnībā celtniecības
darbi tika pabeigti 1989.gadā. Ar slīpo
ātrgaitas liftu uzbraucām visaugstākajā
skatu laukumā pilsētā, kur mēs noklausījāmies stāstījumu par Rīgu, par televīzijas
torni. Skatu laukums, kas atrodas 97 metrus virs Zaķusalas, ir augstākais publiski
pieejamais skatu punkts Rīgā, un no tā
var labi pārredzēt Vecrīgu, Rīgas centru
un Pārdaugavu. Labos laika apstākļos ir

Foto: Inese Strauta

Ar milzu ķirbjiem, gigantiskiem kabačiem, dekoratīviem ķirbīšiem, dīvainas
formas pipariem, gardiem ievārījumiem,
kompotiem un sātīgiem ziemas salātiem,
un vēl daudz ko citu no 8. līdz 12.oktobrim dienas centrā „Gauja” notika bagātīgā
rudens izstāde.
Izstāde svinīgi tika atklāta 8.oktobrī,
piedaloties vietējiem iedzīvotājiem, domes
darbiniekiem, kultūras dzīves pārstāvjiem
un ansamblim „Gauja”, kas pasākumu padarīja patīkami skanīgu.
Pie bagātīga un ražena degustācijas
galda laipni tika aicināts ikviens, kurš
ieradās uz izstādes atklāšanu. Tika baudīti visdažādākie salāti, sēnes un gurķīši
: „Latgales salāti”, „Sievasmātes mēle”,
„Lečo”, „Kabaču ikri”, „Sakņu ikri”,
„Dārzeņu salāti ziemai”, „Marinēti gurķīši”, „Gurķīši eļļā”, „Marinēti mahoviki”,
„Ķirbju salāti”. No saldo rudens velšu
ēdienu klāsta galdā bija gan ievārījumi „Dzērvenes ar āboliem” un „Brūklenes ar
āboliem”, „Plūmju un ābolu kompots”, kā
arī mazlietiņ varēja nogaršot pašdarinātu
ogu vīnu.
17 vietējie novadnieki Ņina Bērziņa,
Anna Mača, Aira Strauta, Lolita Bartke-

paldies sakām arī Inčukalna bibliotēkas lasītājiem: Keitai Krastiņai, Ancei Miķelsonei un Jurģim Zinovjevam! Īpašs paldies
žūrijas ekspertam Artim Kurzemniekam
no Inčukalna bibliotēkas. Kad ekskursijas
vadītāja stāstīja teikas par vēsturi, Artis
stāstīja, kādas teikas viņš zina par Rīgu,
par Pētergaili, par velnu… Malači bērni!
Inčukalna novada bibliotēku vadītāja
Vija mājup braucot, cienāja bērnus ar cepumiem un konfektēm.
Paldies visiem bērniem, kuri mīl
grāmatas!
Bibliotekāre M.Aļeksejeva
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Pats priekšnieks, pats saimnieks, pats – strādnieks
Andrejs Smilga zemnieku
saimniecību (Z/s) „Zemzarīši”
vada jau 17 gadus. Tā ir viņa
paša radīta saimniecība, turklāt,
lielākā Inčukalna novadā, un par
darba trūkumu zemnieks nevar
sūdzēties. „Esmu gan priekšnieks, gan strādnieks. Es nevaru
atļauties slinkot. Cik pats padarīšu, tik arī būs,” teic A.Smilga.

Foto: Jana Bunkus

A.Smilgas saimniecība plešas līdz pat
gandrīz 200 hektāriem. Zemnieks par savu
darbu stāsta ar prieku, nesūkstās par grūtībām un pat, ja viņam būtu iespēja dzīvot
vēlreiz, viņš savu darbu nemainītu un neko

īpašnieku īpašums, es tikai nomāju. Labajos laikos daži nolēma, ka vēlās zemes
pārdot vai arī celt privātmājas. Daži lauki
ir apdzīvoti, daži joprojām stāv pamesti.
Tāpēc mana saimniecība samazinājās, tomēr tas ir labi. Reizēm grūti atrast labus
darbiniekus. Pamatdarbā saimniecībā ir
viens traktorists un četri cilvēki, kas strādā
pie gotiņām. Vasarās algoju sezonas darbiniekus,” stāsta A.Smilga.
Z/s „Zemzarīši” ir 65 slaucamas govis,
kuru pieniņš tiek nodots Lauksaimniecības pakalpojumu piensaimnieku kooperatīvajā sabiedrībā “Trikāta KS”. Savukārt
kartupeļi aizceļo uz A/S „Latfood”, kur
pārtop par kraukšķīgiem čipsiem. „Reizēm ar pienu aizbraucam tepat līdz Inčukalna centram, arī tālāk uz Rīgu – Juglas
un Pļavnieku tirgiem. Inčukalnā pieniņu

citu neizvēlētos. „Sāku savulaik kolhozā
kā traktorists. Tad kādu laiku aizvietoju
iecirkņa priekšnieku un tajā amatā arī
paliku. Pēc kolhoza privatizācijas bijām
vairāki, kuriem bija savas saimniecības,
tomēr esam palikuši divi. Nav jau viegls
šis darbs, ir jāstrādā. Kartupelis jau pats
izaugs, tikai jautājums – kāds un par kādu
cenu varēs to realizēt?”
Viss nāk ar darbu
Z/s nodarbojas gan ar pienlopkopību,
gan graudkopību. Sākotnēji zemnieks
saimniekojis pat 230 hektāru lielā saimniecībā, tomēr ar laiku darbība optimizēta.
„Daļa no saimniecības zemēm ir privāt-

tirgojam joprojām, bet uz Rīgu gan vairs
nebraucam, nav tik daudz laika, lai tērētu
to uz Rīgu braukājot, arī atdeve nav tāda,
kādu gribētos. Labāk to dienu pavadīt
saimniekojot,” piebilst A.Smilgas kundze
Regīna, kura arī visu savu darbu iegulda
saimniecībā.
„Kartupeļu audzēšana arī ir komplicēts
process, kas nepārtraukti jāuzrauga un jārūpējas par to. Turklāt, nekad nevar zināt,
cik raža būs laba. Lai nodotu čipsu ražotnei, kartupelim jābūt standarta izmēram,
veselam. Pārējie tiek izlasīti, pārdoti vai
apēdam paši. Nederīgie kartupeļi der arī
lopbarībai, bet kartupeļus, kuros pavieso-

jušies tārpi ved uz Alojas cietes rūpnīcu,”
stāsta zemnieks, piebilzdams, ka katra
raža tiek gaidīta ar interesi.
Ja grib strādāt, krīze nav šķērslis
Uz jautājumu, vai Andrejs ir stingrs
saimniecības vadītājs, zemnieks smaidot
atbild: „Ja viss ir kārtībā, esmu labs, ja nē
– stingrs. Kārtībai jābūt katrā darbā. Nevar
govi, piemēram, pa pusei izslaukt!”
A.Smilga ceļas agri, jau ap sešiem rītā,
un, kamēr vien ir dienas gaisma vai darāmais, no sirds rosās pa savu saimniecību.
Vasaras mēnešos agri uz darbu nākas nākt
arī slaucējām. Runājot par darbiniekiem,
zemnieks teic, ka daži pie viņa strādājot
jau vairākus gadus. „Ir brīži, kad vairāk
mainās kolektīvs. Sliktākais ir tas, ka
daudzi no tiem, kuri piesakās darbā, ne
vienmēr patiešām ir gatavi strādāt. Neuzskatu, ka te ir smags darbs, es cenšos, lai
darbiniekiem būtu labi apstākļi,” skaidro
A.Smilga.
Zemnieks krīzes ietekmi uz savu darbību īpaši nav izjutis. „Labajos laikos
minerālmēsliem un graudiem bija augsta
cena. Tad tā pakāpeniski kritās. Arī pienam. Lai kritums nebūtu tik jūtams, paaugstināju izslaukumu. Nekur jau tagad
nav zelta bedre, bet man patīk mans darbs.
Bagāts nepaliksi, bet, ja strādāsi – izdzīvosi! Tāda dzīve ir šodien!”
Z/s „Zemzarīši” grāmatvedību ved
grāmatvedības uzņēmums, kas A.Smilgam
arī palīdzējis uzrakstīt dažus projektus Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu
piesaistei. Divi no tiem guva pozitīvu
novērtējumu, tā rezultātā zemnieks iegādājies jaunu tehniku.
Zemnieks negatīvi izsakās arī par
ģenētiski modificēto kultūru audzēšanu.
„Visu laiku varējām bez tā iztikt, tagad
nē? Es to neatbalstu. Labu kartupeli arī
tāpat var izaudzēt!” uzsver A.Smilga.
Noslēgumā jāpiebilst, ka A.Smilga
vienu sasaukumu bijis arī Inčukalna novada domes deputāts. Arī šo laiku zemnieks atceras ar smaidu. „Grūti bija savienot saimniecību ar deputāta būšanu. Ir
jāiedziļinās tajā, kas tev uzticēts nolemt.
Arī tur ir nopietni jāstrādā. Man sagadījās tā – kā sēdes diena, tā ārā saulains
laiks, vislabākais brīdis strādāšanai. Bija
reizes, kad atprasījos no sēdes. Es labāk
veltu visu savu sirdi un darbu vienai lietai!” uzsver A.Smilga.
Jana Bunkus
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PASĀKUMI INČUKALNA TAUTAS NAMĀ
Ceturtdien, 11.novembrī
LĀČPLĒŠA DIENA
Pl.17.00 Svinīgs pasākums Inčukalna
pamatskolā.
Pl.17.30 Lāpu gājiens uz BRĀĻU
KAPIEM Inčukalna Vecajos kapos pie
Kārļa Zāles pieminekļa, lai pieminētu tos
mūsu tautas dēlus, kuri cīnījās par mūsu
valsti un tos, kuri 1941.gada 4.jūlijā
2.Pasaules karam sākoties krita Raganas
kaujā.

Uz pasākumu Jūs variet nokļūt pl.18.15
ar autobusu pa maršrutu: Gauja–IndrāniKārļzemnieki- Sēnīte-Inčukalns.
1.ADVENTA jau klāt – ir sācies ceļš uz
ZIEMASSVĒTKIEM
Svētdien, 28.novembrī pl.18.00
ŽORŽA SIKSNAS
un Jelgavas
TIRKĪZA zemes krāsas kora
KONCERTS

Lūdzam inčukalniešus būt kopā ar
skolēniem un skolotājiem šajā pasākumā
un atbalstīt ar izliktām svecēm gan mājas
logos, gan ceļā uz piemiņas vietu, gan pie
savu tuvinieku atdusas vietām Inčukalna
Vecajos kapos.
Uz pasākumu jūs variet nokļūt ar autobusu: pl.16.10 no „Gaujas”, pl.16.25 no
Vangažiem, pl.16.30 no Vangažu stacijas,
pl.16.40 no „Gaujas”.
Piektdien, 12. novembrī pl.17.00
Mārtiņdienas noskaņās
Izstādes „ČETRI GADALAIKI”
atklāšana
Piedalās Inčukalna novada tekstilmākslinieces (gan profesionālas, gan
amatnieces): Līga Ozoliņa,
Evija Keiša, Maija Bāgunte,
Ilze Kepmane, Vallija Balode,
Velga Vilcāne, Aija Ausēja-Rudzīte, Anita Poprocka, Anta Gailiša, Lūcija Riekstiņa, Annele Ludborža, u.c. Kā
arī Vita Oša ar fotoizstādi „Latvijas putni
gadalaikos”.
Visi mīļi aicināti uz izstādes atklāšanu!
Priecāsimies, ja varēsim visi kopā arī pavakarēt pie kopīgi sarūpēta Mārtiņdienas
svētku galda. Tāpēc aicinām paņemt līdzi
groziņu ar kādu mājās sarūpētu našķi!
Uz izstādi jūs varat nokļūt ar autobusu
pl.16.25 pa maršrutu Vangažu vidusskolaVangažu stacija-Gauja-Indrāni-SēnīteInčukalns.
Trešdien, 17.novembrī pl.19.00
Latvijas Republikas proklamēšanas
92.gadadienai veltīts svinīgs pasākums
„Mana vieta ir šeit - Latvijā!”,
kurā
godināsim
2010.gada
„GODA NOVADNIEKUS”
Pēc pasākuma kopā aizdegsim gaismas
ceļu pie Tautas nama.
Pl.21.00 Visi aicināti uz svētku balli kopā
ar grupu „Kantoris 04”.
Lūdzam savlaicīgi pieteikt vietas pie galdiņiem pa tālruni: 29478251 (Inga)
Visi mīļi aicināti! Ieeja bezmaksas.
Foto: www.apollo.lv

Biļetes cena 3,- Ls, iepriekšpārdošanā
un 5,- Ls koncerta dienā. Biļetes var
iegādāties Inčukalna Tautas namā un
Inčukalna bibliotēkā.
Sestdien, 27. novembrī
(1.Adventas noskaņās)
„ŽAGATU TIRDZIŅŠ”
Dodies uz Inčukalna Tautas namu, kur tu
varēsi ne tikai pārdot sev neaktuālas mantas, bet tikt arī pie jaunām vai iemainīt pret
sev ko tīkamu.
Varbūt tu esi rotu, dažādu aksesuāru
vai Adventas vainagu darinātāja vai
darinātājs, tad pievienojies!
Visus interesentu (gan tirgotājus, gan mijējus, gan pircējus)
gaidām tirdziņā no pl.10.00-14.00
Tirgot gribētājus lūdzam pieteikties pie
Anetes Kokinas.
Tālrunis: 26310091, e-pasts:
anete.kokina@inbox.lv
2. ADVENTĀ
12.decembrī
ZIEMASSVĒTKU
GADATIRGUS
Inčukalna tirgus laukumā.
Laikus
a i c i nā m
pieteikties amatniekus ar saviem darinājumiem
uz
Amatnieku
tirdziņu Tautas namā pa tālruni:
29478251.

PASĀKUMI VANGAŽU
KULTŪRAS NAMĀ
Svētdien, 14.novembrī pl.13.00
PILSĒTAS SVĒTKU KONCERTS!
Uzstājas pilsētas pašdarbības kolektīvi:
Bērnu vokālais ansamblis “Karuselis”;
bērnu tautas deju kolektīvs “Pīlādzītis”
teātra studija “Pigoriņi”;
estrādes deju grupa “Ciprese”;
sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze”;
Ukraiņu vokālais ansamblis “Jatraņ”;
Baltkrievu
vokālais
ansamblis
“Žuravuška”;
Krievu vokālais ansamblis “Krievu
kadriļa”;
Ukraiņu vokālais ansamblis “Veselka”;
Vēderdeju studija “Šeherezada”;
PII “Jancis” bērnu vokālais ansamblis;
Inčukalna Mūzikas un mākslas skola
Vangažu vidusskolas koris;
Ritmikas deju grupa “Kolibri”.
Trešdien, 17.novembrī pl.18.00
Valsts svētkiem veltīts svinīgs
sarīkojums un koncerts.
Piedalās:
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skola;
bērnu tautas deju kolektīvs “Pīlādzītis”;
bērnu vokālais ansamblis “Karuselis”;
ritmikas deju grupa “Kolibri”;
estrādes deju grupa “Ciprese”;
teātra studija “Pigoriņi”;
Vangažu vidusskolas koris;
Rīgas Doma kora skolas audzēknis Toms
Jansons.
21:00 atpūtas vakars ar groziņiem.
Par muzikālo pavadījumu gādās un vakaru
vadīs grupa “Disko drostaliņas”.
Pieteikties līdz 14.novembrim pa tālruni:
67995425.
25. un 26.novembrī
Ziemas saulgriežiem
veltīta
rokdarbu un rotaslietu
izstāde.
Par
noformējumu
gādā
Vangažu Pensionāru biedrība.
Darba laiks no pl.12.00 līdz 18.00.

Par visiem jaunumiem un notikumiem
lasiet arī jaunajā novada mājas lapā
www.incukalns.lv!

NOVADA VĒSTIS
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Mazais pērļu gliemezīt,
Nez no kurienes uzradies tasVai tu vari pasacīt,
Klēpī ievēlies kamolīts mazs.
Kāpēc balss, kas naktī skan,
Saulē sārti vaidziņi tvīkst,
Ir tik ļoti mīļa man.
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst!

Inčukalna novada dome sveic
jaundzimušos bērniņus!
Kārli Jankovu, Felicitu Ziemeli un Justīnu Koršunovu.

Tavā tuvumā sīkais pļavas zieds
Vairāk uzsmaržo,vairāk krāsu sniedz. Tavā tuvumā dienas straujāk iet,
Pat vistumšākā-saules pilna šķiet!

Inčukalna novada dome sveic
jubilārus oktobrī!
75 gadi

Ludmila Celmiņa, Anita Poprocka

80 gadi Rita Kalniņa, Jefrosinija Sokoļvjaka
Šodien baltu ziedu klēpi
Dzīvei mīla pretī sniegs,
Lai jums katrā dzīves stundā
Būtu liels un paties prieks.

Šā gada oktobrī Inčukalna novada dzimsarakstu nodaļā
laulību reģistrējuši:
Jekaterina Tverdova un Vladimirs Suslovs.

“Labo vecāku skola”
Ielūdz Jūs un Jūsu bērniņus
skola
uz praktisko nodarbību:
“Personība. Mans es. Iekšējais un ārējais.”
LABO

Nodarbību vadīs psiholoģe Sanita Stroda.

85 gadi Ludmila Kolosovska
No 8.novembra esat laipni gaidīti
Vangažu bibliotēkā uz fotoizstādi
“VANGAŽI 2010. VIETA UN LAIKS.”
Izstāde veltīta Vangažu pilsētas svētkiem!
Vangažu iedzīvotāji sirsnīgi pateicas labvēlim
Andram Briņķim par dāsno sirdi cienājot iedzīvotājus ar
gardiem āboliem. Vēlam veselību un pārticību!
Sieviete (māsu palīgs) meklē aprūpētājas darbu. 17 gadu
darba pieredze. Tālrunis: 29772253 (Iveta).

8.novembrī pl.18.00 dienas centrā “Vangaži”
Sīkāka informācija: 29170955, e-pasts: vecaku.skola@inbox.lv

Inčukalna novada dome aicina
iedzīvotājus uz tikšanos

SVECĪŠU VAKARS INČUKALNA NOVADA KAPOS
• Svētdien, 7.novembrī Vangažu kapos ar svētbrīdi
pl.15.30, ko vadīs Vangažu ev. Lut. draudzes mācītājs Videmars
Rumpēters.
• Mūžības Svētdienā, 21.novembrī Inčukalna Vecajos un
Jaunajos kapos.

ar domes administrācijas un iestāžu, kas iedzīvotājiem
sniedz komunālos pakalpojumus, pārstāvjiem:
Inčukalnā 5.novembrī pl.18.00 Inčukalna Tautas namā
Vangažos 8.novembrī pl.19.00 Vangažu kultūras namā

SVINĪGĀS SANĀKSMES VANGAŽU VIDUSSKOLĀ
VELTĪTAS LĀČPLĒŠA DIENAI

Visas skoliņas nodarbības ir bezmaksas

SLUDINĀJUMS. Izsolāmās tiesības - Nekustamā īpašuma
Inčukalna novadā, Inčukalnā, Krustiņos, „Kārļzemnieki” nomas tiesības sociālās
palīdzības funkciju veikšanai.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem tiek nodots nomā Inčukalna novada
domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Inčukalnā,
Krustiņos, „Kārļzemnieki”, Izsoles objekts ir Ārstniecības korpuss - platība 959,8 m2,
Vasaras guļamkorpuss kadastra - platība 105,8 m2, pagrabs - platība 63,7 m2 un pieguļošās teritorijas nomu 1,55 ha saskaņā ar saistošajiem noteikumiem 3% no kadastrālās vērtības, kas sastāda 121,93 Ls/gadā + PVN. Saņemt izsoles noteikumus var
Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža
līdz 2010.gada 25.novembrim pl.12.00. Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās
iepriekš saskaņojot laiku pa tālruni 29432381 vai 67977381. Dalībniekiem jāreģistrējas uz izsoli Inčukalna novada domē ne vēlāk kā līdz 25.11.2010. pl.12.00. Izsole
notiks š.g. 25.novembrī, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pl.12.00. Nomas maksas par 1m2
mēnesī sākumcena Ls0,20 ārstniecības korpusa telpām un 0,10 Ls pārējām telpām
bez PVN, kas kopumā sastāda 208,91 Ls/mēnesī jeb 2506,92 Ls gadā un pieguļošās
teritorijas nomu 1,55 ha saskaņā ar saistošajiem noteikumiem 3% no kadastrālās vērtības, kas sastāda 121,93 Ls/gadā + PVN.Nomas tiesību termiņš līdz 2021. gada 31.
decembrim. Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir par Nekustamo
īpašumu Inčukalna novadā, Inčukalnā, Krutiņos, „Kārļzemnieki”– Ls 262,89 (divi
simti sešdesmit divi lati un 89 santīmi) iemaksājams līdz 2010. gada 25.novembrim.;
plkst.12:00. Pašvaldības kontā : Latvijas Unibanka, Siguldas filiāle, Norēķinu konta
Nr.: LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337., vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads.
Mutiska izsole ar augšupejošu cena katrā nākamajā solī tiek paaugstināta, tas ir par
5% no gada maksas sākumcenas, kas sastāda 131,44 Ls/gadā. Samaksas kārtība:
saskaņā ar līgumu – ikmēneša nomas maksājumi.

1.-6.klasei pl.8.15 lielajā zālē, 7.-12.klasei pl.9.00 lielajā zālē
,,Vīru cīņas” 6.-9.klasei sporta zālē pl.14.10
Piemiņas uguntiņu aizdegšana pie skolas pl.16.00
17.11. svinīgais svētku koncerts (lielajā zālē)
pl.9.00 1.-6.klasei, pl.9.55 7.-12.klasei
DC ”Vangaži” piedāvā pavadīt savu brīvo laiku pilnvērtīgi un atbilstoši katra cilvēka individuālajām interesēm, kā
arī pieejami jaunākie žurnāli, laikraksti un daiļliteratūra, TV,
video, radio, bērniem un jauniešiem galda spēles un iespējas
zīmēt, līmēt, krāsot un rotaļāties kopā ar citiem, apmeklēt
interešu un atbalsta grupas, kā arī „Labo vecāku skolu”, lietot
datorus ar interneta pieslēgumu.
Pieejamas arī: psihologa konsultācijas, sociālās palīdzības
organizatora konsultācijas, iespēja izmazgāt veļu un lietot dušas pakalpojumus, nodot un saņemt humāno palīdzību, tikties
ar vadītāju individuāli.
Uz tikšanos Parka ielā 2, 2.stāvā. Tālrunis: 67898525!
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