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LAIKRAKSTS

2010.gada decembris

Bagātā ziema
„Rudentiņš bagāts vīrs”, vēsta tautas sakāmvārds. Bet kā tad rudens
kļūst bagāts, ja ne no sulīga pavasara, dāsnas vasaras un īstas ziemas? Viss ir savstarpēji saistīts nosacītā aplī. Beidzot arī mūsu
ziemas ir kļuvušas īstas. Prieks, ka var slidot, slēpot, pikoties
un arī tīrīt sniegu, jo dažam labam sēdētājam pie datora un
televizora tā ir veselīga, neizbēgama un, cerams, patīkama
nodarbe.
Inčukalna Tautas namam kaimiņos šoziem pēc vairāku
aktīvu inčukalniešu ierosmes un ar domes atbalstu ir iekārtota slidotava, kuru var izmantot visi slideno sporta veidu cienītāji. Novērojot hokeja spēlētājus, jautri šķiet brīži, kad ripa jāmeklē sniegā
aiz laukuma robežas – tad spēlētāji no malas izskatās pēc mīnu
meklētājiem sniega tuksnesī – lieli vīri ar rūpēm sejā un nūjām
rokās dziļdomīgi bradā pa biezo sniegu ripas meklējumos. Galvenokārt viņiem veicas, bet, iespējams, ka nokūstot sniegam, ap
laukumu parādīsies pazudušās ripas kā pirmās sēnes. Bet tas viss
pieder pie lietas, un ir prieks, ka laukums arvien ir cieņā.
Runā, ka laiks ap Ziemassvētkiem un Jauno gadu skrien ātrāk
kā parasti. Sveikšanu un ciemos iešanu ir tik daudz, ka parastajā
ātrumā visu paspēt var tikai ar grūtībām. Pašā decembra iesākumā
Inčukalna Tautas namā kopā pulcējās dejotāji ar tradicionālo „Vilku
mēneša sadancošanos”. Seši deju kolektīvi dalījās savā dejotpriekā.
Dejotāju bija tik daudz un tik daudzkrāsaini, ka zālē valdīja vienīgi pozitīvas emocijas. Skatītāju arī bija daudz un kā parasti ļoti
atsaucīgi. Paldies „Viršiem”, Andram Briņķim un Ilzei Briņķei
par sagādāto prieku un par tradīciju uzturēšanu, paldies „Viršu”
draugiem - „Sadancim” no Liepas, „Cīparam” un „Oglītei” no Rīgas
un „Sānsolītim” no Ādažiem, kas piedalījās šajā koncertā!
Jau no oktobra Tautas namā dziedāt un ritmiski kustēties skolotājas Zandas Krastiņas
vadībā mācās mazie inčukalnieši. Mazajiem ļoti patīk atrasties uz skatuves, un šogad daudzi jau var sevi dēvēt par profesionāļiem, jo gan dzied, gan dejo ne pirmo gadu. Kopā ar
amatierteātra meitenēm režisores Zigrīdas Ezeriņas vadībā bērni bija sagatavojuši izrādi
„Vecīša cimdiņš”, kuru varēja noskatīties 12. decembrī. Šajā dienā Inčukalna Tautas namā
bija pirmo reizi ieradies arī Ziemassvētku vecītis, kas kopā ar kaķiem, nākamā gada simboliem, rotaļājās ar bērniem. Likās, ka Vecītis bija īsti laikā, jo bērni par savu uzstāšanos
saņēma dāvanas un jutās apmierināti ar padarīto. Nākošo reizi „Vecīša cimdiņu” bērni vedīs
rādīt uz Sociālās aprūpes māju „Gauja” janvāra sākumā. Domāju, ka vecajiem ļaudīm šī
izrāde patiks.
No 12.decembra, kad notika arī Ziemassvētku gadatirgus, Tautas namā darbojās arī
„Rūķu tirdziņš”, kur varēja iegādāties mūsu pašu cilvēku darinātas lietiņas – rotas, cepures, šalles, zeķes, cimdus, paklājiņus, vaska svecītes, eglīšu rotājumus un arī našķus
– medu un dažādu ogu sukādes. Ir ļoti labi un izdevīgi, ka mūsu novadā dzīvo tik daudz
prasmīgu cilvēku, jo Tautas namā varēja iegādāties ne vienu vien oriģinālu dāvaniņu par
pieņemamu cenu.
Pirmās īstās Ziemassvētku noskaņas ar piparkūku smaržu, svecēm un skanīgām Ziemassvētku dziesmām ienāca Tautas namā ar 18.decembra koncertu, kurā piedalījās kori
„Atblāzma” un „Mežābele”, Inčukalna mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, Inčukalna
Tautas nama amatierteātra aktieri un dziedošais aktieris Jānis Paukštello. Esam lutināti ar
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Vilku mēneša sadancošanās
savējo atbalstu, jo zinām, ka mūsu skatītāji mūs vienmēr mīl, tāpēc aktiera Jāņa
Paukštello teiktie atzinīgie vārdi par mūsu
novada pašdarbniekiem un par pirmo Ziemassvētku izjūtu radīšanu ir ļoti nozīmīgi
mums visiem. Paldies koru diriģentiem Vitalim Kikustam un Ņinai Kiršteinai, koncertmeistarei un kormeistarei Ievai Kikustei, Solveigai Ilvasei , Inčukalna Mūzikas
un mākslas skolas direktorei Ievai Kikustei un visiem mūzikas skolas pedagogiem,
kas sagatavojuši skolēnus ar tik kvalitatīviem un daudzveidīgiem instrumentālajiem priekšnesumiem, radot Ziemassvētku
izjūtas klātesošajos! Koncerta dalībnieki
un apmeklētāji no deputātu rokām saņēma
Ziemassvētku dāvanu – Inčukalna novada
kalendāru 2011.gadam. Ja arī jūs gribat
šo dāvanu – nāciet uz Tautas namu, Inčukalna novada domi un Vangažu pilsētas
pārvaldi, un mēs jums iedosim.
Neparastā laikā – svētdienā, 19.decembrī, deviņos vakarā Tautas namā notika
interesantas lietas – amatierteātris spēlēja
„Skroderdienas Silmačos”. Kur gan ir
teikts, ka tas jādara vienīgi Jāņos? Jo luga
jau ir par mīlestību, kas vienlīdz svarīga
ir visos gadalaikos, jo īpaši Ziemassvētkos. Tomēr šoreiz „Skroderdienas” tika
spēlētas žūrijas komisijai Pierīgas novadu
skates ietvaros. Un ko lai dara, ja žūrija
bija brīva tikai pašā vakarā... Arī šoreiz
Ziemassvētku saīsinātajās „Skroderdienās” gāja lustīgi, jo īpaši pēc krāsns uzspridzināšanas, kad no būkšķa iedarbojās
signalizācija, bet „vecenēm” uz skatuves
bija jāturpina tēlot, it kā nekas nebūtu
bijis. Kaut gan vakars bija vēls, aktierus
ar smiekliem un aplausiem atbalstīja uzticīgie skatītāji. Labs darbs, kas padarīts!

Amatierteātris Zigrīdas Ezeriņas vadībā ir
ieguvis trešās pakāpes diplomu.
Pēdējā skolas nedēļā Ziemassvētku
koncerts izskanēja arī Inčukalna pamatskolā, kurā piedalījās abi skolas kori
Jeļenas Tresikovas vadībā. Koriem pavadījumu spēlēja pagājušā gada pamatskolas
absolvents, šogad Cēsu mūzikas vidusskolas 10.klases audzēknis Zintis Kārkliņš. Ir
patiess prieks par to, ka skolā apgūtās zināšanas noder un ka Zintis nekad neatsaka
izpalīdzēt! Draudzīgi blakus „dzīvojošā”
Mūzikas
un mākslas skola
papildināja koncertu ar
saviem
priekšnesumiem
- skanēja
gan klavieres,
gan ģitāra,
gan vijoles, gan
saksofoni,
gan flautas. Paldies jums,
audzēkņi,
un daudzreiz paldies jums, skolotāji! Arī
Vitaļa Kikusta un Ievas Kikustes „Mežābele” piedalījās skolas Ziemassvētku
koncertā.
Jau pēc Ziemassvētkiem tāda neliela
izdauzīšanās bija mazajiem bērniem kopā
ar pīlēnu Tomu un viņa draugiem Vardi,
Vārnu, Lapsu, Sala tēti. Tautas namu pie-

skandināja dziesmas un līksmas bērnu
klaigas, jo atkal kāds Sala tētis bija atradis
Inčukalna Tautas namu un nodevis Inčukalna novada domes sagādātās dāvaniņas.
Tika skandēti dzejolīši un dziedātas dziesmiņas. Atšķirībā no pagājušā gada bērni
zināja kaut ko vairāk par „Zvaniņš skan”
piedziedājumu, un tas ir iepriecinoši.
Jaunā gada sagaidīšanas ideja Inčukalna parkā šogad nesastapa tik daudz
iebildumu kā iepriekšējā gadā. Laiks bija
ideāls, cilvēku parkā ļoti daudz, un visi
priecīgi un apmierināti! Visi novēlēja laimes viens otram, smaidīja un apskāvās.
Vai tā bieži mēdz būt? Sildījāmies ar tēju
un rotaļām, un savstarpēji izteiktiem labiem vārdiem. Klausījāmies Salatēvā un
Čigānietē, kura līdzi bija paņēmusi arī
Laimes Lāci. Ar laba novēlējumiem bija
klāt arī Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus. Jaungada nakts balle
Tautas namā arī netika atlikta, kā „ķērca
kāda nomaldījusies vārna”, bet notika „uz
pilnu klapi”.
Ziemassvētku gaidīšanas laiks bija katram savādāks, katram bija dota iespēja izvēlēties kaut ko sev atbilstošu. Tas varēja
būt „Melo M” koncerts, Jelgavas kora un
Žorža Siksnas koncerts, „Vilku mēneša sadancošanās” koncerts sniegputeņa vakarā,
brauciens uz Vangažu baznīcu kādā no adventēm, mazo pirmsskolnieku pasākumi ,
koncerts pamatskolā, mīlīgs tirdziņš ar

interesantiem nieciņiem.
Katru reizi, kad sirds notrīc ticībā,
cerībā, mīlestībā, ir Ziemassvētki. Lai
Tev un Taviem mīļajiem katru dienu ir
Ziemassvētki! Un visiem veiksmīgs un
veselīgs Jaunais gads!
Zinta Nolberga
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Inčukalna novada domes
decembra svarīgākie lēmumi
• Piešķirt divām personām treniņu un sacensību atbalstam finansiālu atbalstu Ls 50,00,- apmērā katrai.
• Piešķirt futzāla komandai „Vangaži” finansiālu atbalstu Ls 300 apmērā formas tērpu
iegādei, lai varētu piedalīties 2010./2011.gada
sezonas futzāla čempionātā.
• Atbalstīt izmaiņas Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes nolikumā.
• Apstiprināt konkursu „Vangaži mirdz” un „Inčukalns mirdz” nolikumus, kā arī to komisijas.
• Parakstīt līgumu ar SIA „Getliņi EKO” par
pakalpojumu sniegšanu - sadzīves atkritumu
apglabāšanu poligonā „Getliņi”.
• Neiebilst SIA „Rīgas kombinētās lopbarības
rūpnīca” veikt 2011.gadā tirdzniecību ar kombinēto spēkbarību, izejvielām, vitamīniem, barību suņiem, saskaņā ar iesniegto grafiku.
• Noslēgt telpu nomas līgumu ar Latvijas iekšlietu darbinieku arodbiedrību par telpas Nr.17
Gaujas ielā 18, Vangažos 9,4 kv.m. platībā un
koplietošanas telpu 5,9 kv.m. platībā izīrēšanu.
• Apmaksāt Īres mājas ar sociālajiem dzīvokļiem Gaujaslīču ielā 3, Inčukalna novads, brīvo
dzīvokļu Nr. 7 un Nr. 8 īres un apkures maksas parādu par 2010.gada novembra mēnesi Ls
42,92 apmērā.
• Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļiem
Nr.6, “Kārļzemnieki” 3 un Nr.9 „Kārļzemnieki” 4, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads.
• Pārņemt pašvaldības īpašumā dzīvokli Nr.10
dzīvojamā mājā „Dzelzceļa ēka” 2 un ierakstīt
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
• Veikt kavēto nodokļu un kavējuma naudas
piedziņu no trīs personām, piedziņu vēršot uz
parādnieku naudas līdzekļiem un tiem piede-

rošajiem nekustamajiem īpašumiem. Piedziņu
nodot zvērinātam tiesu izpildītājam.
• Nodot Inčukalna novada domes uzskaitē esošos pamatlīdzekļus kā mantisko ieguldījumu
pamatkapitālā PSIA „Vangažu Avots” darbības nodrošināšanai, palielinot PSIA „Vangažu
Avots” pamatkapitālu Ls 188506,00 apmērā
(elektroapgādes, kanalizācijas un ūdens sistēmu inženiertīklus un iekārtas, attīrīšanas
iekārtas, artēziskās akas un citas iekārtas, kas
paredzētas komunālo pakalpojumu sniegšanai).
Minētos pamatlīdzekļus izslēgt no domes bilances. Apstiprināt izmaiņas PSIA „Vangažu
Avots” statūtos.
• U.c.

Важнейшие решения думы
Инчукалнского края в декабре
• Оказать двум лицам финансовую поддержку в размере Ls 50,00 каждому для поддержки тренировок и соревнований.
• Оказать команде по футзалу «Вангажи»
финансовую поддержку в размере Ls 300,на приобретение формы, чтобы можно было
участвовать в чемпионате по футзалу сезона
2010/2011 года.
• Поддержать изменения в Положении о
Пририжском управлении образования, культуры и спорта.
• Утвердить положения о конкурсах «Вангажи сияет» и «Инчукалнс сияет», а также
конкурсные комиссии.
• Подписать договор с ООО «Getliņi EKO»
о предоставлении услуг – захоронении бытовых услуг на полигоне «Getliņi».
• Не возражать против торговли ООО «Rīgas
kombinētās lopbarības rūpnīca» в 2011 году
комбинированными концентрированными
кормами, сырьем, витаминами, кормом для
собак в соответствии с поданным графиком.

SOCIĀLĀ DIENESTA IZMAKSĀTO PABALSTU KOPSAVILKUMS
Periodā no 01.01.2010 līdz 31.12.2010. Pazīmes: testēti un netestēti pabalsti un pakalpojumi.
Ģimenes

Personas

1

Pabalsta mērķis
ēdināšana skolā

196

252

Summa kopā, Ls
25438,00

2

bērnudārza apmaksa

144

161

15903,80

3

pārtikas produktiem

246

684

39361,00

4

GMI pabalsts

253

709

87819,82

5

par komunālajiem maksājumiem

529

1305

57160,56

6

malka

266

601

26915,79

7

pabalsts aprūpei

49

55

8710,00

8

apbedīšanas pabalsts

65

65

4830,00

9

mācību grāmatām, kancelejas precēm

133

169

5130,00

10

rehabilitācijai pēc ieslodzījuma

9

9

810,00

11

atsevišķas situācijas atrisināšanai

2

2

45,00

12

pabalsts transporta pakalpojumiem skolēniem

31

34

3050,00

13

pabalsts tuberkulozes slimniekiem

2

2

240,00
5837,94

14

ārkārtas situācijā

52

52

15

bāreņiem sadz. priekšm., mīkstā inv. iegādei

1

1

360,00

16

par īri

6

7

783,24
600,00

17

ikmēneša pabalsts bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

2

2

18

pabalsts dokumentu izņemšanai

9

9

200,00

19

pabalsts jaundzimušo aprūpei

55

55

3920,00

20

pašvaldības pabalsts aizbildņiem

1

1

115,00

2051

4175

287230,15

• Заключить договор об аренде помещений
с Профсоюзом работников внутренних дел
Латвии, сдав в аренду помещение № 17 по
адресу ул. Гауяс 18, Вангажи, площадью 9,4
кв.м, и помещение общего пользования площадью 5,9 кв.м.
• Оплатить долг по арендной плате и плате
за отопление свободных квартир № 7 и № 8
Арендного дома с социальными квартирами
по адресу Гауясличу 3, Инчукалнский край,
за ноябрь 2010 года в размере Ls 42,92.
• Присвоить статус социальной квартиры
квартире № 6, «Kārļzemnieki» 3 и № 9
«Kārļzemnieki» 4, Крустини, Инчукалнская
волость, Инчукалнский край.
• Перенять в собственность самоуправления
квартиру № 10 в жилом доме «Dzelzceļa
ēka» 2 и внести ее в Земельную книгу на
имя самоуправления.
• Осуществить взыскание просроченной
суммы налога и штрафа за просрочку с
трех лиц, направив взыскание на денежные
средства должников и принадлежащее им
недвижимое имущество. Передать взыскание присяжному судебному исполнителю.
• Передать на учет думы Инчукалнского
края имеющиеся основные средства в качестве материального вклада в основной
капитал ООО самоуправления «Vangažu
Avots» для обеспечения его деятельности,
увеличив основной капитал ООО самоуправления «Vangažu Avots» в размере
Ls 188506,00 (инженерные сети и оборудование систем электроснабжения, канализации и водопровода, очистные устройства,
артезианские скважины и другое оборудование, предусмотренное для предоставления коммунальных услуг). Упомянутые
основные средства исключить из баланса
думы. Утвердить изменения в уставе ООО
самоуправления «Vangažu Avots».
• Прочее.
Tulkojums: SIA “Tulko”
Saistošie noteikumi Nr. 26/2010 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2010
„Par Inčukalna novada pašvaldības
budžetu 2010. gadam”” .
Apstiprināti Inčukalna novada domes
2010.gada 15.decembra sēdē,
protokols nr.20-50.§.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
14., 21., 46.p. un likumu „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17.p. likuma „Par
budžetu un finanšu vadību” 11.p. un 41.p., likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.p., papildus ņemot vērā likumu „Par valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzību 2009. gadam”,
MK rīkojumu nr.882 „Par fiskālās disciplīnas
un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”,
1.Palielināt
Inčukalna
novada
domes pamatbudžeta ieņēmumus par
Ls 44610,2.Palielināt
Inčukalna
novada
domes pamatbudžeta izdevumus par
Ls 71541,3. Izmainīt Inčukalna novada pamatbudžeta
izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.
4. Samazināt aizņēmumu atmaksu par Ls 83418,-.
Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs Arvīds Blaus
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Interesantais gads

(J. Tabūne)

2010.gadā Vangažu kultūras nams aktīvi darbojies un priecējis apmeklētājus
ar dažādiem pasākumiem. Gada garumā
tika rīkotas tematiskās izstādes - ziedu,
Ziemassvētku, Lieldienu, ielīgošanas, u.c.
Visaktīvākie izstāžu dalībnieki vienmēr ir
mūsu darbīgie un prasmīgie seniori.
Gan mūsu pilsētas iedzīvotāji, gan arī
viesi no citām Latvijas pilsētām savas prasmes ir pārbaudījuši vairākos konkursos “Cālis”, “Vangaži dzied”, “Popiela”.
Aizvadītajā gadā esam rīkojuši Teātra
dienas festivālu un tautas daiļrades festivālu “Slāvu vainags”, parādot savu kolektīvu sniegumus un priecājoties par viesu
kolektīviem.

Veiksmīgie gradācijas eksāmeni
17 Inčukalna Tradicionālā karatē grupas dalībnieki baltos svētkus sagaidīja ar
sekmīgi nokārtotu gradācijas eksāmenu.
Nu jau visiem mūsu karatistiem pazīstamais skolotājs (sensey) Lī Smits, 6.DANs
no Lielbritānijas, Cēsīs vadīja semināru un
eksaminēja Vidzemes tradicionālā karatē
klubu audzēkņus.

Pirmo reiz uz pārbaudījumu ieradās
un to sekmīgi izturēja mūsu vismazākie,
8 gadus vecie karatisti: Eduards Strauts
un Vladimirs Jeršovs, un, kaut gan jau iepriekš šie zēni bija piedalījušies Latvijas
Tradicionālā karatē federācijas (LTKF)
rīkotajā čempionātā Rīgā, no uztraukuma

izvairīties nebija nemaz tik viegli, taču ar
sniegumu skolotājs bija apmierināts un
jaunajā gradācijas grāmatiņā tika ierakstīts
9.kyu (sarkanā josta).
Karatē seniors Vadims Jeršovs ar meitu
Viktoriju Jeršovu izpelnījās īpašu skolotāja
Lī atzinību, saņemot uzreiz divas pakāpes
(9. un 8.kyu), kas nav parasts notikums,
kārtojot starptautisku
eksāmenu. Kā to panākt? Atbilde vienkārša - ar neatlaidību,
papildus treniņiem,
lielu gribasspēku,
sportisko disciplīnu
un mērķtiecību. Minētās īpašības piemīt
Vadimam, un tās tiek
ieaudzinātas arī abos
bērnos.
Krāsaino jostu viduspunkts ir zaļā josta
(6.kyu), aiz kuras sākas jau daudz nopietnāka programma, un
audzēkņi eksāmenā
tiek īpaši stingri vērtēti, tādēļ ar satraukumu treneri un vecāki
vēroja kā mūsu „zaļie’’ atrāda savu uzdevumu. Izdevās labāk nekā bija cerēts, un
visus septiņus skolotājs Smits aicināja pie
eksaminācijas galda, lai izteiktu savu vērtējumu par sniegumu. Lai iegūtu nākošo
grādu, būs jārēķinās ar daudz nopietnāku

19.decembrī
baudījām
pašdarbības kolektīvu
koncertuuzvedumu
“Sniegpārsliņu
lidojums”.
G a n
Vangažos,
gan InčuSniegpārsliņa Karīna
kalnā pie
bērniem
ar dāvanu maisu viesojās Pīlēns Toms un
viņa draugi. Visi kopā dziedājām un gājām
rotaļās.
26.decembrī pie bērniem viesojās Tofiks un Ziemassvētku vecītis. Spēlēs un
jautrās sacensībās piedalījās gan bērni,
gan arī vecāki.
Laimīgu Jauno gadu!
Sanita Ancveire-Auziņa
darbu - to saprata visi: Daniels Dreimanis,
Regnārs Krēsliņš, Pēteris Vents Liepiņš,
Emīls Pureniņš, Edgars Cīrulis, Ričards
Bille un Paulis Marts Liepiņš.
Tagad savus kimono ar zaļo jostu līdz
nākošajam eksāmenam pavasarī nēsās
mūsu seniores Liene Korņejeva, Inese
Ozola, kā arī mazā Katrīna Bille. Sekmīgi
eksāmenu nokārtoja seniors Ivo Ozols, iegūstot 7.kyu grādu, bet Davida Dreimaņa
gradācijas grāmatiņā apstiprināta 8.kyu
pakāpe (oranžā josta).
Karatē grupā augstāko krāsaino (zili
– balto) jostu tagad nēsās seniors Aldis
Pureniņš. Šis sportists samērā īsā laikā
ir sekmīgi nokārtojis nu jau sešus starptautiskus eksāmenus. Aldis ikdienā smagi
strādā, taču allaž atrod laiku pamata un
papildus treniņiem, bet viņa dēlēns Emīls
tikai par vienu pakāpi atpaliek no tēva.
Aldis ir ne tikai prasīgs pret sevi, bet neatsaka palīdzēt. Nedēļas vidū papildus nodarbības karatē vada vecākā trenera Ulda
Upmaņa (2.DANs) palīgs Armands Pētersons (1.DANs), un eksāmenā vislabākie
rezultāti bija audzēkņiem, kuri apmeklēja
šos treniņus.
Visiem mūsu karatistiem un viņu ģimenēm novēlu Laimīgu Jauno gadu un aicinu
jaunus dalībniekus papildināt mūsu rindas.
Pieteikties var katru svētdienu Inčukalna
kultūras namā no pl.13.00–15.00 vai pa
tālruni 29363087. Pirmskolas vecuma
bērniem darbojas karatē – veselības
grupa.
Karatē grupas organizatore Zaiga Upmane

Foto: Aleksandra Škirmante

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.

Ir svarīgi saglabāt un kopt tautas tradīcijas un garīgo mantojumu. Vangažos darbojas krievu, ukraiņu , baltkrievu kultūras
biedrības, kuru dalībnieki uztur savas tautas tradīcijas un priecē ar priekšnesumiem
Vangažu iedzīvotājus.
Mēs esam lepni, ka mūsu pilsētā jau
daudzus gadus radoši darbojās pašdarbības kolektīvi un interešu kopas, kurās
izpaužas dažāda vecuma Vangažu iedzīvotāji, sākot no 3 gadu un līdz cienījamam senioru vecumam. Viņi mūs priecē
ar savām dejām, dziesmām, uzvedumiem
svētkos un sarīkojumos.
Lielu paldies sakām Vangažu pilsētas
uzņēmējiem, iestādēm un struktūrvienībām par sadarbību un atbalstu!
Vangažu kultūras namā gada pēdējais mēnesis noslēdzās ar Ziemassvētku
noskaņu pasākumiem.
Gan lieli, gan mazi Vangažu iedzīvotāji 1.decembrī bija klāt pilsētas galvenās
egles iedegšanā. Jauku Ziemassvētku gaidīšanas noskaņu radīja vokālie ansambļi
“Karuselis” un “Kaprīze”. Kā pārsteigums
viesos ieradās Sapņu Rūķis, kurš klātesošos iesaistīja jautrās rotaļās.
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Nr.1. pasaulē!

Vispirms Rīgā decembra pirmajā sestdienā notika viens no sešiem lielākajiem
galda hokeja turnīriem pasaulē – pasaules
tūres lielā sešinieka posms Rīgas kauss.
Vismaz līdz galda hokeja klasikai Swedish
Masters, kurš norisināsies februārī, Rīgas
kausam būs sezonas nopietnākā turnīra
statuss, jo Helsinki Open un Oslo Open
ir pārspēti daudzos aspektos.
Rīgas kausā startēja sen neredzēti
daudz spēlētāju – 165, turklāt pirmo reizi
kausā bija pārstāvētas 12 valstis. No 165

Caica (pašlaik Edgars ir 3.vietā pasaules
reitingā) pārākumu.
No mūsu kluba spēlētājiem izslēgšanas spēlēs izdevās iekļūt jau pieminētajam
Kārlim Balodim un Didzim Ziemelim, attiecīgi ieņemot augsto 8. un 11.vietu. Pavisam nedaudz līdz play-off pietrūka Mikum
Saulītim, kurš ierindojās 17.vietā. Vēl no
mūsējiem 1.līgā iekļuva Edgars Saulītis
(27.vieta) un Jānis Kalnevics (33.vieta).
Dāmu konkurencē augsto 3.vietu izdevās
izcīnīt Ilzei Zucei-Tenčai, kurai arī cienījamā 66.vieta kopējā konkurencē, aiz sevis
atstājot vēl 98 galda hokeja spēlētājus.
Pēc samērā veiksmīgi aizvadītā Rīgas
kausa neliels pārsteigums bija Inčukalna
Galda hokeja kluba nonākšana pasaules
klubu reitinga pirmajā pozīcijā, kas ir
nebijis notikums pašmāju galda hokeja
virtuvē. Lai arī pēc nedēļas dažam no
vadošajiem kluba spēlētājiem dzēsās ie-

galda hokeja meistariem 89 bija pašmāju
galda hokejisti, un, kā jau tas pēdējā laikā
ir ierasts, lielākā delegācija bija tieši no
mūsu kluba – 28! Inčukalnieši izcēlās ne
tikai ar kvantitāti, bet arī ar kvalitāti – līdz
prestižā kausa finālam aizcīnījās Matīss
Saulītis (līdz šim tikai Edgaram Saulītim
kādā no lielā sešinieka turnīriem bija izdevies iekļūt labāko trijniekā), kur viņam
pretī stājās nu jau četrkārtējais Rīgas kausa
ieguvējs Edgars Caics. Pa ceļam uz finālu
Matīss 1/8 finālā sērijā ar 4:2 apspēlēja
vienu no ātrākajiem pasaules galda hokejistiem zviedru Tomasu Peterssonu , ¼
finālā ar tādu pašu rezultātu kluba biedru
Kārli Balodi, bet ½ finālā labāko čehu
un galda hokejistu nr.4 pasaules reitingā
Petru Tmeju! Finālā Matīsam nācās atzīt
sava daudz pieredzējušā tautieša Edgara

gūtie punkti pasaules reitingā, tas tomēr
netraucē klubam atrasties pasaules labāko
klubu trijniekā, tieši noslēdzot vadošo trijnieku! Matīsa Eiropas čempiona junioru
tituls, vadošās vietas pasaules tūrē, daudzi, nu jau neskaitāmi kluba dalībnieku
panākumi Latvijas un pasaules mērogā un
1.vieta (lai arī uz neilgu laiku) pasaules
klubu starpā ir pirmie lielie kluba augļi
10 darba gadu laikā!
Nr.1. arī starp Latvijas skolām! Nedēļu vēlāk pēc Rīgas kausa, 11.decembrī,
notika Latvijas skolu komandu čempionāts „Chupa-Chups 2010”. Šoreiz izcelties
varēja kluba jaunā paaudze - 34 komandu
konkurencē par atkārtotiem čempioniem
kļuva Inčukalna pamatskolas pirmā komanda. Roberts Kupčs, Arnis Gustins un
Kaspars Kuharjonoks spēja nosargāt čem-

Ir noslēgusies sezonas pirmā
puse galda hokejā, un Inčukalna
Galda hokeja klubs turpina
veiksmīgi iesākto sezonu, un pat
vēl vairāk – panākumi seko cits
citam.

piona titulu skolai, ko pērn arī izcīnīja inčukalnieši, bet tikai savādākā sastāvā. Pie
2.vietas tika Ventspils 1.ģimnāzijas viena
komanda, bet 3.vietā ierindojās Siguldas
novada vidusskolas komanda, kuras sastāvā spēlēja visi bijušie Inčukalna pamatskolas audzēkņi – Ēriks Kuharjonoks,
Daniels Laizāns un Edgars Bulajevs. Augstajā 6.vietā spēja ierindoties vēl pavisam
jaunie Inčukalna pamatskolas 2 komandas
pārstāvji Jānis Markulis, Rainers Kalniņš
un Agris Rancāns. Inčukalna pamatskolu
pārstāvēja sešas komandas.
Ar jaunām vēsmām. Pēc svarīgajiem
starptautiskā līmeņa un Latvijas līmeņa
mačiem sekoja neliela atelpa – 18.decembrī tika aizvadīts tradicionālais Inčukalna
GHK rīkotais Ziemassvētku turnīrs Inčukalna CHALLENGE 2010. Par Inčukalna
kluba rīkoto turnīru augsto līmeni varēja
pārliecināties Rīgas kausa gaviļnieks Matīss Saulītis, kuram neatradās
vieta uz goda pjedestāla!
Par sacensību nopietnību
liecināja 38 Inčukalna un Inčukalna novada spēlētāju līdzdalība. Inčukalna GHK cenšas
pievērst sev uzmanību ne tikai
ar augstu spēlētāju kvantitāti un
kvalitāti, bet arī ar izdomu, par
ko liecināja šī turnīra izspēles
formāts, kas ir jaunievedums
galda hokejā (sīkāk var lasīt www.galdahokejs.lv). Par
turnīra uzvarētāju kļuva Jānis
Kalnevics, kurš tādā veidā nedaudz remdēja sāpes pēc ne visai veiksmīgi aizvadītā sezonas
sākuma. Otrais finišēja Didzis
Ziemelis, 3.vietā Edgars Saulītis, bet tikai 4.vietā palika jau
pieminētais Matīss Saulītis. Junioru konkurencē uzvarēja Rihards Gals
(augstā 6.vieta kopējā konkurencē) aiz sevis atstājot Robertu Kupču un Ēriku Kuharjonoku. Jaunāko junioru grupā pārliecinoši pirmais Filips Buhtujevs, kurš ieņēma
augsto 13.vietu kopējā konkurencē (Filips
galda hokeja pulciņā trenējas tikai 4 mēnešus!), otrais Jānis Markulis un 3.vietā
Agris Rancāns. Dāmām pirmā Ilze ZuceTenča, 2.vietā Elīna Gala, bet trešā Sigita
Liepiņa. Turnīra viens no patīkamākajiem
mirkļiem bija Inčukalna Galda hokeja
kluba sarūpētās Ziemassvētku dāvaniņas
katram sacensību dalībniekam.
Inčukalna Galda hokeja klubs
izsaka pateicību a/s “Latvijas Gāze”
par piešķirto finansējumu jauno formu
iegādei!
Sandis Kalniņš
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Droši, bet grūti lēmumi – veiksmīgs bizness
Gada nogalē liela rosība bija
vērojama Inčukalna lielākajos
veikalos – „Elvi” un „Aibe”, jo
katrā mājā bija jāklāj svētku
galds. Un ir tik ērti iepirkties
tepat, tik tuvu pie mājām. Laikraksts „Novada Vēstis” uz sarunu
aicināja abu veikalu īpašnieces,
lai uzzinātu kā veikaliem sokas
gadu gaitā.
Sākums ar puķēm
„Bija laiks, kad kopā ar vīru raženi
nodarbojāmies ar ziedu audzēšanu un tirgošanu. Toreiz pieprasījums bija tik liels,
ka ik dienu cilvēki nāca un gāja, mājas
miers bieži bija traucēts, tāpēc izlēmām,
ka Inčukalnā jāatrod telpas tirdzniecībai.
Atmodas ielā 6a atvērām veikaliņu, toreiz
darbojāmies cita uzņēmuma paspārnē,”
pastāstīja SIA „Gaida” valdes locekle un
veikala „Elvi” īpašniece Gaida Keiša.
Par to, ka veikaliņam jāatrodas Inčukalnā, nebija šaubas. Mazliet gan bija jāpiedomā pie veikaliņa preču sortimenta.
„Mana meita katru reizi, kad aizbrauca uz
Rīgu, apēda ļoti daudz saldējuma, jo tolaik
Inčukalnā šo gardumu nopirkt nevarēja,
tāpēc blakus ziediem sākām tirgot arī saldējumu,” ar smaidu atcerējās G.Keiša.
Tā kā tirgošanās gāja no rokas un viss
liecināja par uzplaukumu, 1993.gadā Keišas kundze ar kungu nodibināja savu sabiedrību ar ierobežotu atbildību – „Gaida”,
bet veikaliņu nodēvēja par „Tirgotavu”.
„Dzīve bija ļoti interesanta, jo rosīšanās
savā uzņēmumā nevar būt garlaicīga. Rūpīgi domājām par sortimentu, aizvien paplašinājām preču klāstu, pieņēmām darbā
pārdevējas. Tā pagāja darba pilni pieci
gadi.”
Lielais solis uz priekšu
„Ar laiku sapratām, ka savs bizness jāattīsta, un 1998.gadā pārgājām uz lielākām
telpām Laimes ielā 1 (tagadējā veikala
„Elvi” telpās). Lai ēku varētu iegādāties,
izremontēt, bet vēlāk nopirkt arī iekārtas,
paņēmām bankā kredītu. Tolaik daudzi saķēra galvas, izdzirdot mūsu ideju, un nosauca mūs par trakiem. Tas nebija viegls
lēmums, mēs tiešām arī paši baidījāmies,
tomēr bija jāiet uz priekšu. Nevienu brīdi
neesam nožēlojuši savu lēmumu,” stāstīja
uzņēmēja.
Telpas ģimene remontēja pašu spē-

kiem, ieguldot visu savu laiku un spēkus.
„Vēlāk nāca piedāvājums strādāt „Elvi”
tīklā. Divus gadus nevarējām izlemt – piekrist vai nē, tomēr, visu sīki pārdomājot,
nonācām pie secinājuma, ka pa īstam kvalitatīvi var strādāt tikai lielu tīklu ietvaros.
2004.gadā sākām strādāt „Elvi” tīklā. Ar
laiku paplašinājāmies. Izveidojām konditorejas cehu, vēlāk sākām ēdināšanu Inčukalna pamatskolā.”
Labie laiki un krīze
„Kad atvēra „Elvi”, bijām 15 darbinieki. Toreiz bija grūti atrast darbiniekus,
cilvēki bija izvēlīgi, bija labie laiki. Tomēr
pēdējo četru gadu laikā kolektīvs nostiprinājies. Šobrīd esam jau 26 cilvēki.”
Uzņēmēja ļoti lepojas ar saviem darbiniekiem, uzsverot, ka arī attiecības starp
viņiem ir labas. Lai tās stiprinātu, kolektīvs katru gadu dodas ekskursijā. „Kopā
pavadām divas brīnišķīgas dienas. Par
ekskursijas maršrutu jau otro gadu rūpējās
lielisks gids – Zinta Nolberga,” uzsvēra
uzņēmēja.
Krīzes ietekmi veikals izjuta nevis
2009.gadā, kā lielākā daļa Latvijas, bet
gan tikai pagājušajā gadā. Apgrozījums
jūtami krities. „Lielāks kritums jūtams
rūpniecības precēm, tomēr kopumā – visai
produkcijai. Cilvēki ļoti rūpīgi izvēlās ko
un par cik pirkt. Tagad jāstrādā dubultā, lai
dabūtu tādu apgrozījumu kā bija agrāk,”
uzsvēra G.Keiša.

Jābūt drosmīgiem!
„Strādāt ģimenes uzņēmumā ir lieliski,
visu var atrisināt, izrunāt un izdomāt. Cits
stimuls, jo no sirds esi ieinteresēts, lai viss
izdodas, lai uzņēmums attīstās. Jābūt arī
drosmei,” sarunā ar „Novada Vēstīm” uzsvēra SIA „Valant” valdes locekle un veikala „Aiba” īpašniece Aleksandra Zepa.
SIA „Valant” dibināts 1991.gadā, un
tā dibinātāji bija Antons Zeps ar kolēģi.
„Laika gaitā par otru īpašnieku kļuvu es.
Antons vairāk nodarbojas ar saimniecības
jautājumiem, bet es vadu veikalu, tātad
mana joma ir tirdzniecība. Tā ir arī mana
sirdslieta.”
Nepārtraukta attīstība
Aleksandras un Antona ģimenes bizness aizsākās ar mazu veikaliņu Atmodas
ielā 4, uz stūra. „Tirgojām pārtiku. Tas bija

laiks, kad veikalu plaukti bija pustukši,
nopirkt gandrīz neko nevarēja, tāpēc nolēmām, ka Inčukalnā šāds veikaliņš būtu
ļoti noderīgs. Arī vietas izvēle bija skaidra
– Inčukalns, jo mēs paši šeit dzīvojām,”
atcerējās A.Zepa.
Laikam ejot, viss liecināja par to, ka
bizness veiksmīgi attīstās, tāpēc bija jādomā par paplašināšanos. „Iegādājāmies
lielākas telpas Atmodas ielā 6, kurā darbojamies joprojām. Lielākais remonts tika
veikts 2006.gadā. Lai visu varētu izdarīt,
paņēmām kredītu. Neapšaubāmi, bija bail,
vai darām pareizi. Tomēr bija arī skaidrs,
ka, ja neko nedarīsim, stāvēsim uz vietas,
nekas dzīvē arī nemainīsies. Ir jāriskē!
Turklāt, lai attīstītos, ir nepieciešama
nauda, bez tās nevar, tāpēc arī kredīts.
Mēs esam tādi cilvēki, kuri dzīvē visu
laiku meklē labāku risinājumu. Nekad nav
miera! Protams, ka risks bija liels, daudzi
mūs nesaprata, tomēr savs bizness ir savs
bizness,” pastāstīja uzņēmēja.
2007.gadā firmas īpašnieki nolēma
pievienoties „Aibe” tīklam. „Mūsdienu
konkurences apstākļos pašam saviem spēkiem izdzīvot ir ļoti grūti. Ja neesi tīklā, ir
pavisam cita cenu politika, protams, neizdevīgāka. Preču izvēli „Aibe” nekontrolē,
tāpēc preču sortimentu izvēlamies paši.
Protams, ka sekojam līdzi tīkla kopējai
politikai, akcijām, tāpēc iegādājamies arī
tās preces, kuras iesaka. Mūsu mērķis ir
panākt, lai cilvēki nebrauktu iepirkties uz
Rīgu, bet izvēlētos mūsu veikalu, tāpēc
preču sortimentam jābūt daudzveidīgam,
cenu politikai elastīgai.”
Krīze un nākotne
Finansiālā krīze valstī skārusi arī šo
uzņēmumu. „Agrāk cilvēki vairāk iepirkās neplānoti. Tagad tikai pašu nepieciešamāko. Tāpēc cenšamies veikalā tirgot
lētāku preci, akcijas preces. Kritums apgrozījumā ir jūtams. Vissliktāk šobrīd ir
rūpniecības preču grupā,” uzsvēra A.Zepa,
piebilstot, ka tieši tāpēc arī lieli nākotnes
plāni šobrīd netiek kalti. „Nekādu lielu
attīstību nākotnē neplānojam, jo jātiek
galā ar to, kas ir. Jāatmaksā arī kredīts,
tad varēs domāt tālāk. Tomēr, lai arī nav
viegli, nekad neesam nožēlojuši izdarīto.
Ja to nebūtu izdarījuši mēs, būtu citi. Ir
jāizmanto iespējas, kuras dzīve piedāvā,
jābūt drosmīgam!”

Jana Bunkus
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Mēs palīdzam Inčukalna novada trūcīgajiem
Ja spēji redzēt postu, bēdu,
Un palīdzošu roku brīžos šādos sniegt,
Tad svētīgus tu darbus dari,
Ejot ceļu to, ko norādījis DIEVS!
Līdzēt tiem, kas slimi ir un vārgi,
Spēj darīt to ikviens - gan jauns, gan
vecs.
Tādēļ mūs visus pulcē kopā Karogs balts, ko rotā Sarkans Krusts.
Inčukalna novadā šajā gadā trūcīgajiem iedzīvotājiem bija iespēja saņemt
Eiropas pārtikas pakas Inčukalna dienas
centrā, Sociālās aprūpes mājā „Gauja”
un Vangažu Sarkanā Krusta nodaļā. Kopā
gada laikā tika izdalītas 3400 pārtikas pakas. Pateicoties Vācijas Sarkanā Krusta
Teklenburgas komitejas un Rīgas apriņķa
komitejas sadarbībai, jaunus apavus, uzsākot skolu, saņēma 340 iedzīvotāji.
Veiksmīgas sadarbības rezultātā ar
Inčukalna sociālo dienestu un vadītājas
Zinaīdas Gofmanes aktīvo darbu apģērbus
no Sarkanā Krusta saņēma 256 ģimenes.

Uzsākot skolas gaitas, dāvanu kartes 25
latu vērtībā par kopējo summu 375 Ls
saņēma Inčukalna novada skolēni.
Vangažu Sarkanā Krusta nodaļu
jau ilgus gadus brīvprātīgi vada un aktīvi darbojas Ārija Teivāne. Tas ir liels
atbalsts Vangažu iedzīvotājiem, jo katru
ceturtdienu no pl.13.00 līdz 16.00 Ārija
ne tikai dala pārtikas pakas, bet konsultē
veselības jautājumos, dala ziedotos medi-

kamentus un aprunājas ar katru par viņa
problēmām.
Sadarbībā ar Merrild kafijas paciņas
decembrī Inčukalna novadā saņēmuši 125
pensionāri, kuras izdalīja Sarkanā Krusta
brīvprātīgie.
Jaunajā gadā vēlu visiem Inčukalna
iedzīvotājiem labu veselību, veiksmi un
izdošanos. Es saprotu, ka katram mums
dzīvē ir pārbaudījumi, bet vēlu, lai jūs iemācītos dot citiem cilvēkiem, kuriem klājas vēl grūtāk, palīdzot, ne tikai ņemot.
Es arī pati dalu pārtikas pakas Gaujā
un man nepatīk, ka cilvēks vairākus mēnešus nāk pēc pārtikas pakas alkohola
reibumā, kliedz par to, ka viņam šī paka
pienākas un kāpēc nav. Es priecātos, ja
kāds no jums palīdzētu šīs smagās pakas
sanest - gan Gaujā, gan Inčukalnā un īpaši
Vangažos.
Vēlu jaunā gadā iemācīties līdzcilvēkiem palīdzēt un atbalstīt vienam otru
grūtajā brīdī!
Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa
komitejas priekšsēdētāja Irēna Čerņavska

Atskatoties uz padarīto Inčukalna bibliotēkā
Atskatoties uz pagājušo 2010.gadu,
ar gandarījumu jāsaka, ka Inčukalna bibliotēkā ir audzis lasītāju skaits līdz 1394,
internetu ir apmeklējuši 6228 bibliotēkas
lietotāji, ir 19770 apmeklējumi, grāmatu
un citu iespieddarbu izsniegums ir 53004
vienības, tai skaitā apmeklētāji bērni un
jaunieši līdz 18 gadu vecumam ir 458,
apmeklējums ir 5284 reizes, izsniegums
ir 6711 vienības. Bibliotēkā tika organizēti deviņi pasākumi un 79 literatūras izstādes. Vienmēr pasākumi tika savlaicīgi
atspoguļoti kādā preses izdevumā. Paldies
visām novada organizācijām par jauku sa-

darbību - gan Tautas namam, gan Dienas
centriem, gan skolai, gan bērnudārziem,
gan Pensionāru un Invalīdu biedrībām,
gan čaklajiem lasītājiem! Paldies par sadarbību arī Swedbankai!
Bibliotēka ir informācijas centrs novadā, tāpēc sirsnīgs paldies deputātiem
par sapratni un atsaucību - piešķirot finansējumu. Nākošiem gadiem vēlējums,
lai mūsu bibliotēkā tiktu paplašinātas telpas un atrastos vieta radošam bērnu stūrītim. Tā ir ļoti daudzu mazo apmeklētāju
vēlme.
Vienmēr sekojam visiem literatūras
jaunumiem un
iespēju
robežās
cenšamies iegādāties
to literatūru,
k u r a
noderēs
m ū s u
bibliotēkas
lietotājiem.
V ē l

gada beigās iegādājāmies grāmatas: L.
Blaua „Maija Tabaka. Spēle ar dzīvi”,
M.Šneidere „Eduards Smiļģis. Trejgalvs”,
S.Larka „Balto mākoņu zemē” (par pirmajiem angļu ieceļotājiem Jaunzēlandē),
R.Saviano „Gomora”. O.Ozols ar grāmatā
„Latvieši ir visur” paustajām nostādnēm
vēlās celt latviešu pašapziņu. A. Enraitas
„Pulcēšanās” ir saņēmusi prestižo Bukera
prēmiju.
Bērnus iepriecināsim ar grāmatām: M.
Cielēnas „Žirafes šalle”, M.Olte „Matīsa
piedzīvojumi mežā”, I.Zanderes „Princešu piedzīvojumi”, I.Kušneres sastādīto
brīnumjauko „Ziemas spēles”.
Paldies arī tiem lasītājiem, kuri bez atgādinājuma savlaicīgi atnes grāmatas, it
sevišķi studentiem, kuri mācās, un mācību
literatūra tik nepieciešama, bet eksemplārs
ir tikai viens. Cienīsim viens otru, ievērosim literatūras lietošanas termiņus, lai
nav neapmierināto. Saudzēsim bibliotēkas
fondu, mācīsim bērniem saudzīgu attieksmi pret grāmatām.
Ar prieku gaidīsim jūs bibliotēkā! Lai
arī šogad mums veiksme iet pa priekšu!
Laimīgu 2011-Kaķa gadu!
Bibliotekāre M.Aļeksejeva
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Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,

Lai pietika katru dienu
Visu mūžu gājumiņu!

I n čjuakuanldnzia mn ouvšaosd ab ērd onmi ņeu ss v! e i c
Jūlijs Reniņš, Jasmīna Veismane, Ilze Ķirse,
Renārs Asnis, Laura Sargūna.
Projektu aktualitātes decembrī
Inčukalna novada dienas centrā
„Gauja” tiek realizēts projekts „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveide dienas centrā „Gauja””, Eiropas
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 3.1.4.4. aktivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai” ietvaros. ERAF
līdzfinansējums ir 79 % apjomā.
Projekta mērķis ir:
• pilnveidot dienas centru „Gauja” Inčukalna novadā, kurā tiek nodrošinātas sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības un brīvā laika
pavadīšanas iespējas, bērniem un pensijas vecuma personām, tai
skaitā to likumiskajiem pārstāvjiem, vienkāršoti rekonstruējot esošā
dienas centra ēku un uzlabojot vides pieejamību tā, lai pakalpojumus
var saņemt arī personas ar funkcionāliem traucējumiem, tai skaitā to
likumiskie pārstāvji;
• izveidot jaunu alternatīvās aprūpes pakalpojumu – izglītošanās
iespējas pensijas vecuma personām un personām ar funkcionāliem
traucējumiem, kas līdz šim Inčukalna novadā šādai mērķa grupai
nav bijusi pieejama;
• iegādāties papildus nepieciešamo aprīkojumu sociālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespēju
veiksmīgākai nodrošināšanai;
Projekta ietvaros jau ir veikti ēkas rekonstrukcijas darbi un tiek
slēgti līgumi par mēbeļu un datortehnikas iegādi.
Margita Līce

Vangažu kultūras namā
8.janvārī pl.15.00 visi tiek laipni aicināti uz Ukraiņu biedrības radošo vakaru.
vakaru. Ieeja brīva!
No 7.-14.janvārim varēs aplūkot Mūzikas un mākslas skolas skolotājas Agneses un viņas audzēkņu gleznu izstādi
izstādi..
15.janvārī pl. 18.00 estrādes deju grupas “Ciprese” koncerts ar kolektīva visu vecuma grupu piedalīšanos.
Gatavojamies karnevālam ar ziemas izpriecām janvāra
beigās pie pilsētas ezera! Sīkāka informācija: 67995425.
Sestdien, 15.janvārī pl.19.00 Inčukalna Tautas namā
Vecā labā Jaunā gada

KARNEVĀLS

Ar devīzi „Laika mašīna”
Būs jautrība, priekšnesumi, laba mūzika
Iras Kraujas vadībā
Lūdzam laicīgi pieteikties un rezervēt vietas pie galdiņiem pa tālruni
29478251 (Ingai).
Obligāta ierašanās maskās. Līdzi ņemam groziņu ar našķiem!
Ieejas maksa 3,- Ls
Kļūdas labojums! Inčukalna novada kalendāra veidotāji atvainojas
dzejniecei Artai Saukānei par pieļauto neprecizitāti kalendārā iekļautajā
dzejā. Dzejas rindai jāskan šādi:
Vissāpīgākais ir spogulis mugurā iedurts…

Lai ir kāda zeltaina kļava arvien,
Kam galotnē sirdi Tu rudeņos sien,
Un pāri takām kad sniegpārslas krīt,
Lai ir kāda roze, kas dvēselē mīt.

Inčukalna novada dome sveic
jubilārus decembrī!
75 gadi

Haralds Ābols

85 gadi

Dore Štrāle

90 gadi
92 gadi

Rasma Stepiņa
Aleksandra Ermakova

SIA „ArmArt un partneri” sniedz visa veida juridiska
rakstura pakalpojumus gan fiziskām, gan juridiskām personām, nepieciešamības gadījumā, piesaistot attiecīgās nozares
profesionāļus.
Elastīga cenu politika, kvalitāti garantējam!
Kontaktinformācija:
Gaujas ielā 18-18, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136
Tālrunis: 26539564
armartinfo@gmail.com www.armart.lv

Svētdien, 23.janvārī pl.18.00 Inčukalna Tautas namā
Neatkarīgā teātra „Kabata” viesizrāde L.Geršs

„TAUREŅI IR BRĪVI”
(traģikomēdija 2 daļās)
Lomās: Egils Melnbārdis, Egija Missa-Silāre,
Ruta Vītiņa, Ģirts Rāviņš, Imants Strads
Režisore: Dita Balčus
Komponists: Juris Kulakovs
Biļešu cena:
iepriekšpārdošanā 3,- Ls, izrādes dienā 4,- Ls
Biļetes var iegādāties Tautas namā (tālrunis: 29478251) un
Bibliotēkā (tālrunis: 67977473).

Sestdien 29.janvārī pl.14.00 Inčukalna Tautas namā
Inčukalna Mākslinieku kopa aicina uz
VALIJAS BALODES JUBILEJAS IZSTĀDI
kopā ar saviem bērniem
Visi mīļi aicināti!

25.janvārī pl. 15.00 Vangažu kultūras namā
KONKURSA “POPIELA” ATLASE.
ATLASE.
Tā ir iespēja iejusties kāda populāra vai sava iemīļotākā
mūziķa tēlā. Tāpēc esi drosmīgs un pamēģini sevi radoši parādīt! Uz atlasi ierasties kostīmos un
ar izraudzītās mūzikas disku.
SIA „AK-Metal” pieņem metāllūžņus Vangažos Gaujas
ielā 24\21(rūpnīcas teritorijā). Licences numurs 2010-11\326.
Tālrunis: 27835525.
SIA “Sorbas” autoriepu serviss piedāvā
atlaides lietotajām ziemas riepām!
Lietotajām ziemas riepām cena sākot no 3Ls, atjaunotajām - no 18Ls!
Tālrunis: 29799293.
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