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Krāsainus taureņus nomaina krāsainas lapas
Līdz ar krāsainām lapām, pienācis jaunais mācību gads. Novada
dome un mācību iestādes ieguldījušas lielu darbu, lai audzēkņiem
būtu patīkami vērt izglītības iestādes durvis un iegūt aizvien kvalitatīvāku izglītību. Lūk, kas jauns mūsu mācību iestādēs!
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LAIKRAKSTS

2011.gada septembris

Pirmsskolas izglītības
iestāde „Jancis”
Vasara aizskrējusi siltiem
vēja spārniem
ar daudziem
krāsainiem un
jaukiem mirkļiem. Pirmsskolas izglītības iestādē
(PII) “Jancis”
pabeigti lielie
vasaras darbi
– jauki izremontēta mazo
bērnu grupiņa
un modernizēts
iestādes siltummezgls.
Klāt jau
atkal rudens,
kad mazie un
lielie “Janča”
bērni sāk jauno
mācību gadu –
pavisam kopā
Inčukalna pamatskolas 1.a klase jauno mācību gadu sākusi septiņās grune tikai ar mācību procesa apzināšanu, bet arī ar čaklu un pās 176 bērni.
patīkamu darbiņu - izstādes “Rudens veltes“ izveidošanu.
Pedagoģisko
procesu īsteno
18 pedagogi. Seši pedagogi iegūst augstāko pedagoģisko izglītību. Iestādē strādā 19
tehniskie darbinieki.
Šogad iestādē uzņēmām 62 jaunus audzēkņus. Obligāto 5-6 gadīgo apmācību apgūst
49 bērni. Visiem 5-6 gadus veciem bērniem tiek nodrošināta obligātā pirmsskolas izglītība. Bērniem ir iespēja apmeklēt arī logopēda nodarbības. Esam gandarīti, ka iestādē
pieaug 5-6 gadīgo bērnu skaits. Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu
apgūst mazāks bērnu skaits, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu. Šobrīd neesam nodrošinājuši ar vietām dažus 2009.gadā dzimušos bērnus (latviešu grupā).
Jaunajā mācību gadā turpināsim jau iesākto darbu, īpašu uzmanību pievēršot bērnu
sagatavošanai skolai, aktualitātēm pirmsskolā un sākumskolā, jaunākajiem metodiska-
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Pirmsskolas izglītības iestāde
„Minka”
Jauno mācību gadu PII „Minka” uzsākām ar svinīgo Zinību dienas pasākumu.
Bērnus un viņu vecākus pie vārtiņiem
sagaidīja lelle Ulla un kaķis Minka, lai
bērnus iedrošinātu un iepriecinātu viņu
gaitām pirmsskolas izglītības iestādē. Kad
visi bija sanākuši, pulcējāmies pagalmā,
lai rotaļīgi un svinīgi atklātu jauno mācību gadu. Vēlāk bērni un vecāki savās
grupiņās satikās ar draugiem, skolotājām,
auklītēm, un jaunais mācību gads varēja
sākties!
Filiālē „Lapsiņa” jaunais mācību gads
iesākās jau 31.augusta pēcpusdienā ar
bērnu kopīgām spēlēm pagalmā un satikšanos skaisti izremontētajās grupas telpās,
kuras vasarā ieguva pavisam citu, priecīgāku un saulaināku izskatu.
2011./2012.mācību gadā PII „Minka”
apmeklēs 113 bērni un PII „Minka” filiāli
„Lapsiņa” Gaujā - 37 bērni.
Jaunajā mācību gadā „Minkā” uzņēmām 29 jaunus audzēkņus, „Lapsiņā”
- septiņus audzēkņus. Mūsu pirmsskolas
izglītības iestādē ir septiņas grupiņas.
Šajā vasarā lielāki remontdarbi veikti
filiālē „Lapsiņa”, kur ir veikts kosmētiskais remonts 2.stāvā vecākās grupas
telpās. Ir izremontēta guļamtelpa, grupas
telpa, ģērbtuve un trepju telpa. Arī „Lapsiņas” laukumos ir patīkamas pārmaiņas
- atjaunotas nojumes, kuras kļuvušas krāsainākas un bērnu rotaļām drošākas, un
bērnu drošībai ierīkots nožogojums no
iebraucamā ceļa. Savukārt PII „Minka” ir
nomainīti ēdamzāles logi, kā arī logi un
jaunas durvis virtuves noliktavai.
Jaunajā mācību gadā novēlu: audzēkņiem - daudz jaunu iespaidu un atklājumu,
vecākiem - sirdsmieru un gandarījumu par
bērnu gaitām, un darbiniekiem – izturību,
degsmi un izdošanos, kā arī visiem kopālabu sadarbību!
Vadītāja Inga Knite
Inčukalna pamatskola
Lielākais ieguvums un gandarījums
mūsu skolai ir apzināties, ka skolotāju
darbs nav bijis velts - mūsu pagājušā gada
absolventi ir izvēlējušies turpināt izglītību
dažādās vidusskolās gan mūsu pašu novadā, gan Siguldas novadā, gan arī Rīgā.
Spriežot pēc izvēlētajām mācību programmām, mēs varam drīzumā sagaidīt gan

sporta pedagogus, gan
džeza muzikantus,
gan galdniekus, gan
sabiedriskās
ēdināšanas
speciālistus.
Visi mācās
citur, bet
jau pirmajās
septembra
dienās daudzus varē1.septembris vienmēr ir īpašs!
jām satikt
vecajā skolā.
bāk saprasties, lai labāk veidotos klases
Mēs, jūsu skolotāji vienmēr priecājamies kolektīvs.
jūs redzēt un uzzināt ko jaunu par jūsu
Šobrīd skolā noris tradicionālā rudens
gaitām.
ražas izstāde, kuras veidošanā piedalās sāDivdesmit četru pagājušā gada devītās kumskolas skolēni un, protams, arī viņu
klases beidzēju vietā stājušies 18 simpā- vecāki.
tiski, enerģiski un atraktīvi pirmklasnieki,
Arī šogad, pateicoties pašvaldības
kurus skolo un audzina skolotāja Inese atbalstam, skolā ir iespējas rast savām
Ziemele. Ineses pavadībā
pirmklasnieki ir iepazinuši
skolu un iejutušies skolas
dzīves ritmā.
Nelielas pārmaiņas Inčukalna skolā ir manāmas arī
vizuāli. Kaut arī skolā daudz
remontu netika veikti, tomēr
tā ir tikusi pie svaigām datorklasēm un jaunām tualetēm pirmajā stāvā pie aktu
zāles. Skolas parketi ir noslīPII “Jancis” šogad tiks turpinātas iepriekpēti un svaigi nolakoti, grīdu
šējos gados aizsāktās tradīcijas. Arī Rudens
gandrīz var lietot kā spoguli.
svētku svinēšana!
No jauna iekārtots ar ērtām
mēbelēm ir arī skolas sociālās pedagoģes kabinets. Katrā kabinetā interesēm atbilstošu pulciņu. Ir aptvertas
skolotāju vajdzībām novietots dators ar dažādas jomas: sports, vizuālā māksla, dainterneta pieslēgumu, jo arī šajā mācību tori, dziedāšana korī, tautiskās dejas, negadā turpinām lietot e-klasi.
tradicionālās dejas, mājturība meitenēm.
Vēl kāds jaunums – jauni saimnieki Par prieku vecākiem, bet par nelaimi daskolas virtuvē ar tikpat labu ēdiena pie- žam labam slinkākam bērnam, sākumskodāvājumu, kā ir bijis iepriekšējos gados. las klasēs tiek īpaša uzmanība pievērsta
Skolas bulciņas garšīgumā nevar pārspēt glītrakstīšanai. Ņemiet to vērā, vecāki!
nekādi.
Drīz varēsiet vērot, kā jūsu bērnu steidzīgi
Pirmajā septembrī lietutiņš aizbaidīja līkumotie rokraksti pārtop glītos, saistītos
ļaudis no parka brīvdabas estrādes un ne- burtiņos. Mēs ļoti ceram, ka sanāks.
lielā skolas aktu zāle bija spiesta uzņemt
Uz skolu un no skolas jau ejam pa
visus – gan vecākus, gan bērnus, gan arī jauki izliktu akmeņainu celiņu, varam
„Mazās ģildes” mūziķus, kas klātesoša- apsēsties uz ērta soliņa un savus atkritujiem sniedza nelielu mācību gada ieskaņas mus izsviest pamatīgās atkritumu tvertnēs.
koncertu.
Mēs, skolēni un skolotāji, tuvākie parka
Jau otrajā mācību nedēļā, kamēr vēl kaimiņi, priecājamies par sakārtoto vidi.
nav ļoti lietains un auksts laiks, skolēni Un tiešām nav skaidrs, kas notiek to „vadevās pārgājienos un mācību ekskursijās roņu” galvās, kas apgāž atkritumu urnas
kopā ar saviem skolotājiem. Gada sākumā un soliņus. Naktī uz 24.septembri kādam
tas ir ļoti nepieciešams pasākums, lai bērni baram bija radusies vēlēšanās paplosīties.
no jauna iepazītu viens otru, lai varētu la-

Foto: Vangažu vidusskola

jiem un mācību līdzekļiem, lai nodrošinātu
kvalitatīvu izglītības satura pēctecību.
Lai mums visiem veiksmīgs un radošs
mācību gads!
Vadītāja Kadrija Janisele
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Vai varbūt tā ir vēlēšanās kādam ieriebt
vai parādīt, cik stipri un civilizēti esam?
Vai mums būtu jāprotestē – nevajag mums
soliņus, mums traucē atkritumu urnas? Vai
pieredzēsim laiku, kad nebūs jābaidās par
sakārtotu, jauku vietiņu izpostīšanu? Kad
varēsim būt droši, ka mūsu darbu nesabojās? Diemžēl šie ir tikai retoriski jautājumi, kurus varam uzdot sev, jo pagaidām
mums nav ne jausmas, kas ir šo „darbu
autors”, tomēr pastāv liela iespēja autorus
noskaidrot.
Neskatoties ne uz ko, pasaulē pārsvarā
ir pozitīvi noskaņoti ļaudis, čakli un pievilcīgi bērni, jauki vai vienkārši kolosāli
darba kolēģi, saprotoši priekšnieki, mīļi
draugi un reizēm nedaudz vienmuļš un
garlaicīgs es pats. Lai jums izturība, pacietība un veselība daudzkrāsainajā un
tumšajā rudenī!
Zinta Nolberga
Inčukalna novada Mūzikas un
mākslas skola
Vasara savu darbu ir beigusi, klāt septembris ar spurainām asterēm, cēlām gladiolām, krāsainām dālijām. Sācies jauns
mācību gads - kāds tas būs, atkarīgs no
mums katra. Ir svarīgi, lai mūs vada kāds
noteikts mērķis vai sapnis, tāpēc, sākoties jaunajam mācību cēlienam bērniem
novēlu saglabāt 1.septembra prieku, zināšanu kāri un darba sparu visa mācību
gada garumā. Vecākiem un skolotājiem,
lai pietiek pacietības, izturības, sapratnes
un daudz mīlestības.
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolā jauno 2011./12.mācību gadu uzsākuši 170 audzēkņi un 22 pedagogi.
Mākslas nodaļā kopā ar 44 audzēkņiem
darbosies skolotājas Diāna Krieviņa, Agnese Ozoliņa un Kristīne Rone. Bērniem
tiks dota iespēja radoši darboties dažādos
mākslas veidos - zīmēšanā, veidošanā,

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Oktobris sagaidīts ar pamanāmu
veikumu: gan Inčukalna, gan Gaujas
ciematiem cauri vijas jauni apgaismoti
gājēju celiņi, kas ciematu centros nodrošina ikviena satiksmes dalībnieka
drošību - kājāmgājējiem un autovadītājiem izveidota katram sava ceļa daļa,
pa kurām pārvietoties ceļu satiksmes

aplicēšanā, gleznošanā, metāla, māla apstrādē, zīda apgleznošanā.
Mūzikas nodaļā strādās 19 skolotāji.
Pavisam skolā dažādu mūzikas instrumentu spēli apgūs 127 bērni. Šogad bērni
izvēlējušies apgūt klavieru, vijoles, ģitāras, sitaminstrumentu, saksofona, klarnetes, trompetes, alta, tenora, trombona,
mežraga, tubas spēli. Mūzikas nodaļas
pedagogiem šogad pievienojies 1 jauns
skolotājs Eduards Dubra (sitaminstrumentspēles skolotājs Vangažos).
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola joprojām darbojas divos mācību
punktos - Vangažos, Gaujas ielā 2, un
Inčukalnā, Zvaigžņu ielā 2.
Vasaras mēnešos skolās būtiski remontdarbi naudas trūkuma dēļ netika veikti.
Milzīgu Paldies gribu teikt Aelitai Šubei
un Jevgenijai Kadakovskai par mācību
telpu kosmētisku uzpošanu, jauno mācību
gadu sagaidot. Arī bez lieliem naudas līdekļiem iespējams skolas telpas sapost, lai
mazajiem censoņiem būtu prieks nākt uz
stundām.
Mācību maksa 2011./12. mācību gadā
paliek līdzšinējā - 10 Ls mūzikā, 12 Ls
mākslā. Šie līdzekļi ir būtiska skolotāju
atalgojuma sastāvdaļa, tāpēc aicinu vecākus maksājumus veikt godprātīgi!
Liels ir tas, kas mazo cienīt prot, kas
spēj mazam lielus spārnus dot! Veiksmīgu
jauno mācību gadu!
Direktore Ieva Kikuste
Vangažu vidusskola
Katrs skolas gads ar kaut ko īpašu
paliek skolas vēsturē. 2010./2011.mācību
gadā mūsu skola iekļuva Latvijas mazo
skolu novērtējuma 19.vietā no 105 vērtējumā iekļautām. Šo novērtējumu veido
skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs,
un to apkopoja Ata Kronvalda fonds.
Mūsu skolu ļoti labi prezentēja 11.kla-

noteikumos paredzētajā kārtībā. Bet ne
tikai no satiksmes drošības viedokļa šis
projekts mūs var iepriecināt. Šie ciemati
ieguvuši nedaudz savādāku - sakārtotāku veidolu, ar jauniem infrastruktūras
elementiem.
Atgādinām:
Inčukalna novada Gaujas ciematā tika
realizēts projekts „Drošais ceļš iedzīvotājiem” vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/
APIA/CFLA/042/035. Projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda.

ses skolēns N.Kondrahins ,iegūstot 1.vietu
valsts fizikas olimpiādes pētnieciskajā
daļā. Lielu darbu šo rezultātu sasniegšanai ieguldījis fizikas skolotājs Igors Klemenoks, kurš ir Tehniskās universitātes
profesors.
Ir prieks , ka pirmskolas grupas ir piepildītas ,un gan piecgadīgo grupā, gan
sešgadīgo grupā pirmās skolas iemaņas
apgūst 59 audzēkņi.
Šogad 1.klasē mācības uzsāka 24 skolēni - latviešu plūsmā skolotājas Ineses
Grinbergas vadībā un 25 mazuļi krievu
plūsmā skolotājas Olgas Hamčonovskas
aprūpē.
Arī šogad turpina attīstīties arī vidusskolas klases, neskatoties uz apkārtējo
skolu konkurenci.
10.klasēs mācīsies 13 skolēni gan ar
latviešu, gan ar krievu mācību valodu.
Valstī ir tendence samazināties skolēnu
skaitam. Bet mūsu skolā skolēnu skaits
nemazinās jau trešo gadu.
Izglītības procesa nodrošināšanai ir
visi nepieciešamie pedagogi ar augstāko
izglītību un attiecīgo kvalitāti.
Iepriekšējo mācību gadu noslēdzot , 4
pedagogi sevi apliecināja Eiropas projektā
ESF darbības programmas „Cilvēkresursi
un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.
apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas
veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē, iegūstot 3.
pedagoga kvalitātes pakāpi. 3 skolotājas
iegūstot 4. pedagoga kvalitātes pakāpi.
Priecē, ka varam piedāvāt dažādas interešu izglītības programmas. Vēl katrs
skolēns var izvēlēties kādu papildus nodarbību pēc stundām.
Uzsākot skolas gaitas, vēlu skolēniem
prieku mācīties, vecākiem - pacietību , iecietību, sapratni sava bērna izglītošanā!
Direktore Indra Kalniņa

Inčukalna novada Inčukalna ciematā
tika realizēts projekts „Drošais ceļš uz
skolu” vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/
APIA/CFLA/043/036. Projekts līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda.
Abu projektu vispārīgais mērķis:
Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības
sekmēšana, uzlabojot satiksmes drošību,
veidojot drošu un ērtu dzīves vidi iedzīvotājiem.
Margita Līce
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DOMES ZIŅAS
INČUKALNA NOVADA DOMES
SEPTEMBRA SVARĪGĀKIE LĒMUMI
• Atļaut Vangažu pilsētas pārvaldei uzsākt
Vangažu kultūras nama piebūves un kinozāles demontāžu un utilizāciju ar 01.10.2011.
Vangažu pilsētas pārvaldei organizēt tehniskā
projekta izstrādi vasaras estrādes izbūvei. Termiņš 01.03.2012.
• Izstrādāt pamatojumu un aprēķinus pašvaldības policijas izveidošanai.
• Nojaukt bērnu rotaļu laukumu Gaujā. Atbalstīt jauna bērnu rotaļu laukuma izbūvi Gaujā,
paredzot summu līdz Ls 5000.
• Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1984,38 apmērā
un veikt aukstā ūdens pieslēguma nomaiņu telpām Plānupes ielā 15.
• Piešķirt Inčukalna Florbola komandām vienreizēju finansiālu atbalstu Ls 300,- apmērā dalības maksai Latvijas čempionātā.
• Piešķirt Inčukalna Basketbola komandām
vienreizēju finansiālu atbalstu Ls 120,- apmērā
licenču apmaksai, lai piedalītos Latvijas jaunatnes čempionātā.
• Piešķirt autobusu un segt ceļa izdevumus Inčukalna Galda hokeja kluba biedriem uz Latvijas Galda hokeja federācijas rīkoto reitinga
turnīru šī gada 15.oktobrī Ventspilī.
• Pirkt saksofonu Inčukalna pūtēju orķestra
vajadzībām par summu Ls 350.
• Veikt grozījumus šā gada 18.maija lēmumā
Nr.6., 21.§ izsakot to šādā redakcijā: Inčukalna
novada dome iesniedz projekta iesniegumu
„Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija
Inčukalna novadā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētā KPFI
atklātā projektu konkursa „Siltumnīcefektgāzu
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros
par projekta kopējām attiecināmām izmaksām
Ls 380 000, nodrošinot projekta īstenošanai
līdzfinansējumu Ls114 000 apmērā, kā arī Ls
20 000 apmērā neattiecināmo izmaksu (ja tādas radīsies) segšanai no pašu līdzekļiem vai
ņemot aizņēmumu Valsts kasē, 2012.gada budžeta ietvaros.
• Nodrošināt Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma
infrastruktūrā” ietvaros iesniegtā projekta
„Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija
Inčukalna novadā” īstenošanai nepieciešamo
līdzfinansējumu Ls134 000, no kuriem: Ls114
000 apmērā ir līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai, bet Ls20 000 apmērā līdzfinansējums neattiecināmo izmaksu segšanai.
2012. gada budžeta ietvaros.
• Apstiprināt instrukciju „Skolēnu autobusa
izmantošanas kārtība”.
• U.c.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ В СЕНТЯБРЕ

• Разрешить управлению города Вангажи
начать демонтаж и утилизацию пристройки
и кинозала Вангажского дома культуры с
01.10.2011. Управлению города Вангажи
организовать разработку технического проекта строительства летней эстрады. Срок

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
– 01.03.2012.
• Разработать обоснование и подготовить
расчеты для создания полиции самоуправления.
• Снести детскую игровую площадку в Гауе.
Поддержать строительство новой детской
игровой площадки в Гауе, предусмотрев
сумму до Ls 5000.
• Выделить финансовые средства в размере
Ls 1984,38 и осуществить замену подключения холодной воды к помещениям по адресу
ул. Планупес 15.
• Оказать разовую финансовую поддержку
инчукалнским командам по флорболу в размере Ls 300,- для оплаты участия в чемпионате Латвии.
• Оказать разовую финансовую поддержку
инчукалнским командам по баскетболу в
размере Ls 120,- для оплаты лицензий на
участие в молодежном чемпионате Латвии.
• Выделить автобус и покрыть дорожные
расходы членам Инчукалнского клуба настольного хоккея на рейтинговый турнир,
организуемый Латвийской федерацией настольного хоккея 15 октября с.г. в Вентспилсе.
• Купить саксофон для нужд Инчукалнского
духового оркестра на сумму Ls 350.
• Внести изменения в решение № 6 от 18 мая
с.г., изложив его §21 в следующей редакции:
«Дума Инчукалнского края подает заявку
на проект «Реконструкция инфраструктуры
освещения в Инчукалнском крае» в рамках
организованного Министерством защиты
среды и регионального развития открытого
конкурса проектов Финансового инструмента изменения климата «Снижение выбросов тепличных газов в инфраструктуре
освещения публичных территорий самоуправлений» на сумму общих относимых
расходов проекта Ls 380 000, обеспечив
софинансирование для реализации проекта
в размере Ls114 000, а также в размере Ls
20 000 на покрытие не относимых расходов
(если таковые возникнут) из собственных
средств или, взяв заем в Государственной
кассе, в рамках бюджета 2012 года».
• Обеспечить софинансирование, необходимое для реализации поданного в рамках
финансируемого Финансовым инструментом изменения климата открытого конкурса
проектов «Снижение выбросов тепличных
газов в инфраструктуре освещения публичных территорий самоуправлений» проекта
«Реконструкция инфраструктуры освещения
в Инчукалнском крае», в размере Ls 134 000,
из которых: Ls 114 000 – софинансиование
на покрытие относимых расходов, а Ls 20
000 – софинансиование на покрытие не относимых расходов, в рамках бюджета 2012
года.
• С 1 октября 2011 года утвердить должность «Методист образования» дошкольных образовательных учреждений «Minka»
и «Jancis».
• Утвердить инструкцию «Порядок использования школьного автобуса».
• Прочее.

Visus domes lēmumus varat atrast mājas lapā www.incukalns.lv

Tulkojums: SIA “Tulko”

NR.15/2011 „Par grozījumiem
saistošajos noteikumos Nr.10/2011
„Par ielu tirdzniecības kārtību
Inčukalna novadā””.
Apstiprināti ar 2011.gada 17.augusta Inčukalna
novada domes sēdes lēmumu,protokols Nr. 13-16.§.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta 1. daļas 3. punktu, un MK noteikumu
nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību” 9.punktu.

Izdarīt pašvaldības domes 2011.
gada 18. maija saistošajos noteikumos
Nr. 10/2011 „Par ielu tirdzniecības kārtību
Inčukalna novadā” šādus grozījumus.
1.Izteikt noteikumu 8. punktu šādā redakcijā: „8. Tirdzniecības pieteikumu pašvaldība izskata piecu darba dienu laikā un
tirdzniecības atļaujas izsniedz Inčukalna
novada domes izpilddirektors vai Vangažu
pilsētas pārvaldes vadītājs, pamatojoties
uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
un šiem saistošajiem noteikumiem.”
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Blaus
NR. 16/2011 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.7/2010 „Par
Inčukalna novada pašvaldības nodevām””.
Apstiprināti ar 2011.gada 17.augusta Inčukalna
novada domes sēdes lēmumu,protokols Nr. 13-17.§.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 15.punktu, likuma “Par
nodokļiem un nodevām” 12.panta pirmās daļas
1.,2.,4.,5.,7.,9., 10.punktu.

Izdarīt pašvaldības domes 2010.
gada 19.maija saistošajos noteikumos
Nr. 7/2010 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām” šādus grozījumus.
1. Izteikt noteikumu 8.1.1. punktu šādā
redakcijā: „8.1.1. ar rūpnieciski ražotās
pārtikas un nepārtikas precēm, sabiedrisko
ēdināšanu – Ls 5,- dienā, vai iegādājoties
atļauju uz mēnesi – Ls 10,- ;”
2.Izteikt noteikumu 8.1.4. punktu šādā redakcijā: „8.1.4. tirdzniecībai ar grāmatām
– Ls 2,- dienā, vai iegādājoties atļauju uz
mēnesi - Ls 5,- ;”
3. Izteikt noteikumu 8.2. punktu šādā redakcijā: „8.2. ar pašu ražoto vai iegūto
produkciju- Ls 2 dienā, vai iegādājoties
atļauju uz mēnesi - Ls 5,- ”.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Blaus
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DOMES ZIŅAS
SLUDINĀJUMS
Izsolāmās tiesības - nomas tiesības
uz Inčukalna novada domei piederošu
nekustamo īpašumu, kas atrodas Inčukalna novadā, Gaujas ciematā, Gaujaslīču ielā 11, telpa kad.nr.8064 003
0166, ar kopējo platību 13,8 kv.m.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par
latiem tiek nodots nomā Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums, Inčukalna novadā, Gaujas ciematā,
Gaujaslīču ielā 11, telpa kad.nr.8064 003
0166, ar kopējo platību 13,8 m2.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2011.gada 11.novembrim,

SLUDINĀJUMS
Izsolāmās tiesības - nekustamā īpašuma – zemes gabala nomas tiesības,
kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, „Viļņi”, kad.nr. 8017 002 0401,
daļa 8581 kv.m.platībā.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par
latiem tiek nodots nomā Inčukalna novada domei piederošais nekustamais
īpašums, zemes gabals, kas atrodas
Inčukalna novadā, Vangažos, „Viļņi”,
kad.nr. 8017 002 0401, daļa 8581
kv.m.platībā.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā
4, Inčukalnā, no informācijas publicē-

SLUDINĀJUMS
Nekustamā īpašuma, zemes gabala
Inčukalna novadā, Inčukalnā, „Jaunzīlītes” 0,53 ha platībā, izsole.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par
latiem tiek pārdots Inčukalna novada
domei piederošais nekustamais īpašums,
zemes gabals Inčukalna novadā, Inčukalnā, „Jaunzīlītes”, kadastra nr. 8064
055 0251, ar kopējo platību 0,53 ha.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2011.gada 2.decembrim,

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.18/2011 „Par grozījumiem
saistošajos noteikumos Nr. 4/2011 „Par
Inčukalna novada pašvaldības budžetu
2011. gadam””.
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes 2011.gada
21.septembra sēdes lēmumu, protokols Nr. 15-74.§.
Izdoti saskaņā ar likumu „”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. un 41.p., likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.p.. Papildus ņemti vērā

pl.14.00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna
novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu pa t.67977381, vai 29432381 līdz
11.11.2011 pl.14.00.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz nomas izsoli Inčukalna novada domē,
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā
līdz 11.11.2011. pl.14.00.
Izsole notiks 2011. gada 11. novembrī, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, plkst. 14:00.
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena,
sastāda 82,80 Ls/gadā +PVN.
Nomas tiesību termiņš līdz 2016.gada
31.decembrim.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sā-

kumcenas, tas ir – Ls 8,28, iemaksājams līdz 2011.gada 11.novembrim pl.
14.00 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.
Izsoles dalības maksa Ls30.
Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu soli 5% no gada maksas sākumcenas, kas sastāda 4,14 Ls/gadā.
Samaksas kārtība saskaņā ar
līgumu.

šanas brīža līdz 2011.gada 28.oktobrim,
pl.14.00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna
novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu pa t.67977381 vai 29432381 līdz
28.10.2011 plkst. 14:00.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz nomas izsoli Inčukalna novada domē, Atmodas ielā
4, Inčukalnā, ne vēlāk kā līdz 28.10.2011.
pl.14.00.
Izsole notiks 2011.gada 28.oktobrī, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pl.14.00.
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena,
sastāda 1271,5 Ls/gadā papildus maksājot
visus likumos noteiktos nodokļus.

Nomas tiesību termiņš trīs gadi.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir – Ls 127,15 iemaksājams līdz 2011.gada 28.oktobrim pl.
14.00. 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.
Izsoles dalības maksa Ls50.
Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu soli 5% no gada maksas sākumcenas, kas sastāda 63,57 Ls/gadā
Samaksas kārtība saskaņā ar līgumu.

pl.14.00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna
novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu pa t.67977381 vai 29432381 līdz
02.12.2011. pl.14.00.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz izsoli Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, ne vēlāk kā līdz 02.12.2011.
pl.14.00.
Izsole notiks 2011.gada 2.decembrī, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pl.14.00.
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena,
sastāda Ls6300,00.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no

sākumcenas, tas ir – Ls 630,00 iemaksājams līdz 2011.gada 2.decembrim pl.
14.00 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.
Izsoles dalības maksa Ls 100,00( viens
simts lati un 00 santīmi) apmērā.
Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu soli, soļa apmērs Ls200.
Samaksas kārtība saskaņā ar līgumu.

likums „Par valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzību 2009. gadam”, MK rīkojums Nr. 882 „Par
fiskālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas
pasākumiem”.

1. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 186548,-.
2. Izmainīt Inčukalna novada pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām
un ekonomiskajām kategorijām.
3. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta izdevumus par Ls 186548,-.
4. Palielināt Inčukalna novada domes speciālā budžeta ieņēmumus par Ls 10455,-.

5. Palielināt Inčukalna novada domes speciālā izdevuma izdevumus par Ls 10516,sadalījumā pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.
6. Palielināt Inčukalna novada domes speciālā budžeta izdevumus par Ls 10516,sadalījumā.
7. Apstiprināt viena skolēna izmaksas
Inčukalna novada izglītības iestādēs savstarpējiem norēķiniem uz 01.09.2011.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Blaus
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Pavasarī sāksies gudronu dīķu likvidēšana

Foto: Jana Bunkus, Chronicle/Frederic Larson, A.Soms

XX gadsimtā 50.gados no Rīgas
Naftas pārstrādes un smēreļļu rūpnīcas
sāka izvest gudronu un liet bijušajos
Inčukalna smilšu karjeros.
Tikšanos iniciēja SIA “Skonto Būve”,
ar ko 2010.gada 24.septembrī Valsts vides dienests parakstīja būvniecības līgumu
„Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna
sērskābā gudrona dīķi” projektēšana un
sanācijas darbi” par vairāk kā 16 miljoniem latu (bez PVN).
“Šis ir sāpīgs un aktuāls jautājums visai Latvijai, bet jo īpaši Inčukalna novada
iedzīvotājiem. Varam priecāties, ka ir rasta
iespēja un līdzekļi dīķu likvidācijai,” savā
uzstāšanās runā uzsvēra Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus.
Šim viedoklim piekrita arī Valsts vides
dienesta Administratīvā departamenta direktors Didzi Lībietis. “Tas neapšaubāmi
ir ieguvums visai Latvijai. Šāda mēroga
projekts, kur saņemts Eiropas Sabienības
līdzfinansējums, ir viens no pirmajiem
Austrumeiropā.”
Sarežģīts jautājums pat zinātniekiem
Pirmais nopietnais mēģinājums gud-

rona dīķus likvidēt bija jau 90.gadu beigās, tomēr tas beidzās ar neveiksmi, jo tika
konstatēts, ka gudrons ir pārāk indīgs, un
netika rasta piemērota tehnika, kuru šī ķīmiskā masa “nesaēstu”. Gudrona dīķi izrādījās lielāka mīkla pat visgudrākajiem
prātiem, nekā iepriekš bija domāts.
“Tātad, jau
no tās reizes
bija skaidrs,
ka tas nav
vienkārši.
Pirms piedalīties konkursā
par šo dīķu
likvidēšanu,
bija jāveic nopietns izpētes
darbs. Tāpēc
devāmies pieredzes apmaiņas braucienā
uz Krieviju
un Baškīriju,
kur ir lielās
naftas ieguves
un pārstrādes
rūpnīcas. Paskatījāmies,
kā tas viss tur
notiek. Ap pilsētu katrs dīķis
ir 10 reizes lielāks nekā Inčukalnā. Kopā
tur ir 18 šādu dīķu. Bijām Maskavā arī
pie zinātniekiem, tomēr arī Krievijas speciālisti nevarēja neko ieteikt. Vēlāk devāmies uz Vāciju, no kurienes arī nāk mūsu
sadarbības partneri. Tur gudrona dīķis savulaik atradās 20 metrus no dzīvojamās
mājas. Ar laiku dīķis tika likvidēts. Tātad
mums bija iespēja gūt pozitīvu pieredzi,”
skaidroja “Skonto Būve” projektu vadītājs
Juris Pētersons.
2012.gada martā plānots uzsākt sagatavošanas darbus sanācijai, kas ietver
pagaidu ceļu izbūvi, elektropieslēguma
izveidi, teritorijas nožogošanu, laukuma
sagatavošanu u.c. darbus. „Šogad sāksim
rekonstruēt ceļu uz Dienvidu dīķi. Pie
dīķa izveidosim laukumu, kur tiks uzstādītas iekārtas, jo daudz kas būs jādara uz
vietas. Nākamajā gadā sāksim ar šķidruma
nosūknēšanu. Tas nav vienkāršs šķidrums,
bet gan sērskābes koncentrācija, tāpēc, lai
vielas nogādātu tālākai pārstrādei, vispirms
nepieciešama attīrīšana uz vietas. Tālāk
attīrīto šķidrumu nogādās „Rīgas ūdens”
attīrīšanas iekārtās. Kad tas būs izdarīts,

Kas ir gudrons?
Sērskābais gudrons pēc izskata
ir melna, šķidra, pusšķidra vai cieta
masa ar izteiktu sēra dioksīda (puvušu olu) smaku. Inčukalna dīķī
salietais gudrons radies kā medicīnisko un parfimērijas eļļu ražošanas
blakusprodukts pēc eļļu apstrādes ar
koncentrētu sērskābi. Pamatā gudronu
veido nereaģējusī sērskābe, sērskābes
un eļļu mijiedarbības produkti, eļļas
un ūdens.
Informācijas avots: SIA “Skonto Būve”

Jana Bunkus

Foto: Jana Bunkus

26.septembrī Inčukalnā notika
tikšanās ar iedzīvotājiem, kurā
tika skaidrota Latvijas indīgākās
vietas sakopšanas gaita, proti,
Ziemeļu un Dienvidu sērskābā
gudrona dīķa likvidēšana.

tiksim klāt pašam gudronam,
kas ar vācu kolēģu palīdzību
tiks izcelts,
un tiks veikta
sākotnējā pārstrāde pie dīķa
esošajās iekārtās. Pārstrādātā
masa tālāk tiks
SIA “Skonto Būve”
nogādāta Broprojektu vadītājs Juris
cēnu cementa
Pētersons.
rūpnīcā. Kopā
tiks izrakts un pārstrādāts gudrons 30
tūkst.tonnu apmērā. Kad gudrons būs
izrakts, apakšā paliks smilts. Tā arī tiks
izrakta. Tajā vietā tiks iebērtas dolomīta
šķembas, tad nākamajā kārtā melnzeme un
noslēgumā – 2015.gada pavasarī iesēta zālīte,” stāstīja J.Pētersons.
Mazliet cita tehnoloģija tiks pielietota
Ziemeļu dīķa likvidēšanai. Tā kā savulaik
šis dīķis tika gluži vienkārši aizbērts, bet
gudrons palika apkašā, tad šī kārta tiks
ņemta nost, savukārt piesārņotā grunts tiks
skalota. Šim mērķim paredzēts izlietot 108
tūkst.m3 ūdens.
„Daudziem varbūt šķiet, ka projektam
piešķirta liela nauda un tas ilgs pārāk ilgi,
bet, darot visu soli pa solim un tā, lai tiešām būtu rezultāts, lietderīgi tiks izlietots
katrs lats un diena,” uzsvēra projektu vadītājs.
Iedzīvotājiem visaktuālākais jautājums ir par smakām – vai tās būs jūtamas
vairāk, nekā šobrīd. Speciālisti apgalvo,
ka smakas nepastiprināsies līdz ar darbu
uzsākšanu, jo pie dīķa uzstādītājā tehnikā
būs iebūvētas gaisa nosūkšanas ierīces.
„Mums jādomā arī par cilvēkiem, kuri
strādās pie dīķa likvidēšanas, tāpēc cita
pieeja nemaz nav iedomājama,” noslēgumā piebilda J.Pētersons.
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DZEJAS DIENAS

Zem baltajām akācijām Inčukalna parkā

Eleonora Zeltiņa (no kreisās).
līdzību un vienkārši sirsnīgi aprunāties
bija atnākuši inčukalnieši, kas ir saņēmuši atbalstu no Purvas kundzes. Liekas,
ka Intas Purvas dzejā varam saklausīt visu:
vēstījumus par savstarpējām attiecībām
ģimenē, pamācību, kā labāk uztvert apkārtējo pasauli bērniem, sirsnīgu mīlestību

pret cilvēkiem, dzīvesprieku
un dzimtenes mīlestību. Ar mīlestību acu skatā dzejniece lasīja dzejoli savam vīram, kuru
rakstījusi 25. kāzu jubilejā,
piebilstot, ka šogad kopdzīvē
ar laulāto draugu pavadīti jau
60 gadi. Apbrīnojami!
TEV
Še, ņem manu sirdi,
Tik nenomet zemē,
Vai dzirdi?
To uzmanīgs turi,
Kā trauku, kas pilns līdz
malām
Ar sudraba zvārguļu skaņām.
Ja nometīsi,
Tad lauskas pēdas griezīs
Un sāpēs...
Sāpēs mums abiem
***
Inta Purva (no labās).
Maija Bajaruniene ir bijusi
saistīta ar Inčukalnu laikā, kad
vairākus gadus strādāja šeit par skolotāju. radīja atbilstoši noslēpumainu gaisotni.
***
Tagad, turpinot strādāt par skolotāju un
Kad mūsu saknes
logopēdi citās izglītības iestādēs, Maija
Ievainos rudens,
raksta dzeju, tā viņai pavisam dabiski raiKraukļi
mūs aiznesīs
sās, veidojot mums priekšstatu par Maijas
Tālu prom, kur
pasauli.
Trūdošiem pirkstiem
Kur pazudusi mūsu cīņas dvesma?
Mūs kaisīs vējš
Tik veikali un iepirkšanās vien.
Zemē, kur nāve ir
Cik maz no spīts tās iedzimtās mēs līdz
Auglības spēks
sev nesam,
Kad grūtāk paliek dzīvot, braucam prom.
Zem metāla skujām
Mēs braucam paši,
Mūs kailus
līdz sev bērnus vedam,
Iesvētīs laiks
Tik traucamies, pat
nedomājot kur.
Mirušu koku
Kas tad mēs īsti,
Bezlapu čuksti
draugi, tagad esam?
Mūs ieaijās
Un kas tos dažus šeit
Sapņos, kur nāve ir
vēl mūsu zemē tur?
Dzīvības spēks
Vai tā drīkst aizbēgt,
pametot to vietu,
Nobeigumā varējām klausīties iemīTo vienīgo, kas katram
ļotas dziesmas ar Māra Čaklā vārdiem,
dzīvē ir?
kuras izpildīja dziedātāji ar lielu un mazu
Būs cita vara, citi
ļaudis valdīs,
pieredzi un lielu aizrautību. Pie taustiņiem
Tik jūra, upes, pļavas
stāvēja, solistus ar pavadījumu un padopaliks viss,
miem atbalstīja mūziķis Jānis Radziņš.
Un smilšu graudi ilgi
Tēva dzejoļus lasīja arī Māra Čaklā dēls
nesapratīs,
Ingemārs Čaklais.
Kas ar mums latvieVakars piepildīts. Ugunskurs gan vēl
šiem ir noticis.
palika degot. Klātesošie nesteidza izklīst,
vēl pārrunāja dzirdēto, aprunājās ar dzejJaunāko inčukalniešu paaudzi pārniekiem, nesteidzīgi tukšoja smaržīgu zāļu
stāvēja Laima Mūrniece, kas šogad pēc
tējas tasi. Rāmi, bez steigas beidzās šis
vidusskolas beigšanas uzsākusi mācības
vakars, priekšā bija svētdiena, citi darbi,
Latvijas Kultūras akadēmijā. Nakts, tumsa,
mājas rūpes.
ugunskurs un laternas Laimas dzejoļiem
Zinta Nolberga

Foto: Zinta Nolberga

Kaut arī moto „Dzeja, nepadodies”
šogad it kā piedien dzejas dienu pasākumiem Rīgā, arī mēs Inčukalnā vēlamies,
lai dzeja dzīvotu, nepadotos. Tas ir viens
no iemesliem, kāpēc Inčukalna bibliotēka
un Inčukalna Tautas nams jau 5.gadu rīko
dzejas mīļotāju kopā sanākšanu Inčukalna
parkā. Labvēlīgi laika apstākļi, bibliotēkas
vadītājas Vijas Onskules sarūpētā karstā
tēja, ugunskurs un baltās laternas sestdienas vakara atmosfēru darīja omulīgu un
siltu.
Nozīmīgs iemesls tam, ka mums ir
pašiem savas dzejas dienas ir tas, ka vēlamies dzirdēt savējos. Esam patrioti un
gribam apzināt mūsu pašu dzejniekus vai
tos, kam Inčukalna vārds nozīmē ko vairāk, kā tikai apdzīvotas vietas nosaukumu
kartē.
Šogad skatītāji uzklausīja 5 radošu cilvēku sarakstīto dzeju. Gleznotājs, novada
aktīvists, Latvijas un Inčukalna patriots
Jānis Zvirbulis lasīja savas skolas gadu atmiņas, sakārtotas dzejas formā. Pensionēta
ģeogrāfijas skolotājas Eleonoras Zeltiņas
dzeja šoreiz vairāk stāstīja par dabā novērotām parādībām un pārmaiņām.
Apciemot Inčukalnu bija ieradusies arī
Kanādas latviete, dzejniece Inta Purva,
kas savu vārdu ar Inčukalnu ir saistījusi
vairākus gadus atpakaļ, aktīvi piedaloties
labdarībā un palīdzot tām inčukalniešu
ģimenēm, kurām tajā mirklī gāja grūtāk.
Dzejnieci satikt, vēlreiz pateikties par pa-
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GODA NOVADNIEKS

Sākusies pretendentu izvirzīšana titulam “Goda novadnieks“
Apstiprināts ar 2011. gada 21. septembra
Inčukalna novada domes sēdes lēmumu,
protokols Nr. 15-38.§.
NOLIKUMS PAR TITULA
„GODA NOVADNIEKS”
PIEŠĶIRŠANU
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību,
kādā Inčukalna novada dome (turpmāk
– DOME) piešķir titulu “Goda novadnieks”.
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 mājas lapā www.incukalns.lv.
2. TITULA PIEŠĶIRŠANAS
KĀRTĪBA
2.1. Tituls “Goda novadnieks” tiek
piešķirts 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 vai Apbalvojumu
“Goda novadnieks” piešķir fiziskām
personām par sevišķiem nopelniem
Inčukalna novada labā, kas var izpausties
valsts, pašvaldības, sabiedriskajā,
kultūras, izglītības, zinātnes vai
saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan
ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem
bagāta darbība.
2.2. Apbalvojumu “Goda novadnieks”

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
SIA „Vangažu Namsaimnieks” noslēdza līgumu ar Latvijas pastu par kases
funkciju nodošanu. Sadarbības modelis
ļaus SIA „Vangažu Namsaimnieks” būtisku ietaupīt finanšu līdzekļus un nodos
Latvijas Pastam izpildei funkcijas, kas nav
saistītas ar SIA „Vangažu Namsaimnieks”
tiešo darbību.
Latvijas Pasta un SIA „Vangažu Namsaimnieks” sadarbības rezultātā uzlabosies
iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte, un klientiem komunālo maksājumu
veikšana būs ērta un vienkārša.
Turpmāk komunālos maksājumus,

var piešķirt ne tikai Inčukalna novada
iedzīvotājiem, bet arī augstām Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī
sadraudzības pilsētu vadītājiem.
2.3.Tituls “Goda novadnieks” tiek
piešķirts vienreiz gadā ne vairāk, kā 6
(3 Inčukalnā un 3 Vangažos) personām,
Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienas
svinību laikā.
2.4.Tituls “Goda novadnieks” personai
tiek piešķirts vienu reizi.
2.5.Titulēto personu ieraksta “Inčukalna
goda grāmatā” un „Vangažu goda
grāmatā”, piešķir naudas balvu līdz 50,00
Ls (piecdesmit lati).

uz ziņojumu dēļiem, mājas lapā www.
incukalns.lv, kā arī novada laikrakstā
„Novada Vēstis”.
3.4.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.

3. PRETENDENTU PIETEIKŠANAS
KĀRTĪBA
3.1.Pieteikt pretendentu titula “Goda novadnieks” piešķiršanai ir tiesīgi Inčukalna
novada domes deputāti, pašvaldības
iestāžu vadītāji, sabiedrisko un politisko
organizāciju vadītāji, struktūrvienību
vadītāji, kā arī Inčukalna novada
iedzīvotāji.
3.2. Pieteikums, kuru iesniedz iedzīvotāji,
jāparaksta vismaz desmit cilvēkiem.
3.3. Balsošana par pretendentiem notiek
divās kārtās.
3.3.1. Pirmajā kārtā notiek balsojums par
visiem pretendentiem.
3.3.2. Otrajā kārtā notiek balsošana
par pirmajā kārtā visvairāk balsu
ieguvušajiem pretendentiem.
3.2.Pieteikumus jāiemet speciāli
izveidotajās urnās, kuras izvietotas sabiedriski publiskajās vietās.
3.2.1. Balsošanas norises laiks katru gadu
tiek izziņots atsevišķi.
3.2.2. Par balsošanas norisi informācija
tiek izvietota novada sabiedriskajās vietās,

4. PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANA
4.1. Pieteikumus titula “Goda novadnieks” piešķiršanai izvērtē DOMES
Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās
kārtības, sociālo un veselības jautājumu
komiteja.
4.2. Komiteja pieņem lēmumu, balsojot
atklāti.
4.3. Izskatot pieteikumus par apbalvojuma „Goda novadnieks” piešķiršanu,
KOMITEJA vērtē:
4.3.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
4.3.2. ieguldījums kultūras, izglītības
un saimnieciskajā darbā, kā arī novada
attīstībā kopumā;
4.3.3. pozitīva novada tēla veidošana un
novada vārda popularizēšana;
4.3.4. profesionālā darbība;
4.3.5. ilggadējs un panākumiem vainagots
darbs novada labā;
4.3.6. citi īpaši nopelni.
4.4. Komitejas balsojums tiek protokolēts.
4.5. Izglītības, kultūras, sporta un
sabiedriskās kārtības jautājumu komiteja
uz DOMES sēdi sagatavo lēmuma
projektu par titula “Goda novadnieks”
piešķiršanu.
4.6. DOME pieņem lēmumu par titula
“Goda novadnieks” piešķiršanu.
Domes priekšsēdētājs A.BLAUS

kas jau ierasti tika maksāti SIA „Vangažu
Namsaimnieks” kasē, bez papildu pakalpojuma maksas varēs maksāt skaidrā
naudā Vangažu pasta nodaļā, uzrādot rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem.
Klientu ieguvums ir Vangažu pasta nodaļas apkalpošanas ātrums un darba laiks,
jo tagad maksājumus būs iespējams veikt
arī sestdienās.
Klienti var arī apmaksāt komunālos
rēķinus, pārskaitot naudu uz norēķinu
kontu:
AS GE Money Bank, BATRLV2X,
LV28BATR0051M01531900.
Maksājumā lūdzu uzrādīt rēķina
numuru!

VAS “Latvijas pasts” darba laiks:
Gaujas iela 18, Vangaži, Inčukalna
novads, LV-2136
P. 7.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
O.7.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
T.7.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
C.7.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
P. 7.00 - 12.00, 13.00 - 16.00
S. 7.00 - 13.00
Sv. Lai varētu veikt bezmaksas maksājumus Latvijas pastā, skenējot rēķina svītru
kodu, SIA „Vangažu Namsaimnieks” ir
izvedojis rēķina jaunu izdrukas formu.
SIA „Vangažu Namsaimnieks” valdes
priekšsēdētājs Maksims Griščenko
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Iedzīvotāju zināšanai!
Šī anketa paredzēta
tikai 1.kārtai!
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Katram savs skaistums!

Tie nedaudzie stādi, par kuriem laikrakstam „Novada Vēstis” intervijā minēja
Niks Ozols, ir pietiekoši interesanti, lai tos
apskatītu. Lai arī lauru lapas atrodamas
katrā virtuvē, ieraudzīt iespaidīga lieluma
lauru lapu koku ir interesanti. Turpat blakus greznojas citronkoks, un uzņēmuma
īpašniekam ir patiess prieks, ka tas dod
arī augļus. „Tēja ar pašizaudzētu citronu
noteikti ir daudz garšīgāka,” smejot piebilda N.Ozols.
Blakus divus metrus garajam eņģeļtaures augam, pilnam ar krāšņiem ziediem,
stāv pavisam necils augs, tomēr nepareizs
ir pirmais iespaids – necils. Tas pilnībā
attaisno savu nosaukumu – Sarkstošā mimoza. Pieskaroties auga lapām, tās tūdaļ
kautrīgi aizveras un tikai pēc dažām minūtēm atveras vaļā.
Jautāts, vai šos un citus augus kādreiz
apmeklētājiem paredzēts rādīt ekskursijas
veidā, saimnieks atbild: „Tam gluži vien-

Foto: Jana Bunkus

Tā par stādiem teic SIA „Stādaudzētavas Inčukalns” saimnieks
Niks Ozols, atbildot uz jautājumu, vai viņa stādaudzētavā
atrodami arī kādi eksotiski augi.
„Tikai pāris un tikai mana paša
priekam. Katram stādam ir savs
skaistums un vieta dārzā,” uzsver
N.Ozols.

SIA “Stādaudzētava Inčukalns“ saimnieks Niks Ozols pie viena
no saviem krāšņākajiem augiem - eņģeļtaures.
kārši nesanāks laika. Stādaudzētavai gadā
ir trīs ļoti intensīvi darba mēneši, kuru
laikā jāpārdod viss izaudzētais, tādēļ nesanāk apmeklētājus konsultēt par viņiem
interesējošiem augiem. Šie trīs mēneši ir
piepildīti ar darbu septiņas dienas nedēļā.
Pārējo gada laiku gatavojamies šiem trim
mēnešiem.”
Sākums intensīvs
Niks Ozols savu darbību stādaudzētavā sāka 1997.gadā, pārņemot
saimniecību no Inčukalna virsmežniecības. „Mana specialitāte
ir rūpnieciskā puķkopība, kuru
apguvu Bulduru dārzkopības
tehnikumā. Pirms tam strādāju
kokaudzētavā „Baltezers.” Piedāvājums pārņemt šo saimniecību man šķita saistošs,” stāstīja
saimnieks.
Toreiz gan audzētavā piedāvātais klāsts krasi atšķīrās no tā,
kas pieejams tagad. Ja sākotnēji
audzētavā vairāk bija egļu stādu
stādījumi, kā arī siltumnīcas ar
tomātiem un gurķiem, tad šodien
no tā visa pāri palikušas vairs tikai siltumnīcas.
„Sāku ar koku un dekoratīvo
krūmu audzēšanu. Vēlāk klāt
nāca puķu stādi. 2000.gadā sāku
īrēt siltumnīcas arī Rīgā, tur audzēju stādus uzņēmuma „Rīgas
dārzi un parki” vajadzībām. Tomēr pēc sešiem gadiem nolēmu,

ka labāk attīstīt audzētavu šeit, nekā tērēt
laiku un līdzekļus braukājot uz Rīgu,”
skaidroja N.Ozols.
Arī šodien audzētavas saimnieks šo lēmumu uzskata par pareizu, tomēr saikni
ar Rīgu galīgi nav izbeidzis. Ja pastaigāsieties pie Operas, pa Līvu un Jēkaba
laukumiem, uzmetiet skatu krāšņajām un
krāsainajām puķu dobēm. Visi stādi nākuši
no N.Ozola saimniecības. „Piedalījos konkursā un uzvarēju. Noteikti tā darīšu arī
nākamajā gadā.”
Šobrīd stādaudzētavas platība ir septiņi
hektāri, no kuriem daļu aizņem arī siltumnīcas, zāliens un saimniecības ēkas.
Cik nopelnīts, tik ieguldīts
Lai attīstītu saimniecību, nepieciešami
lieli līdzekļi, tomēr N.Ozols šos gadus
izturējis bez kredītsaistībām. „Viss, kas
ir nopelnīts, ir ieguldīts, lai attīstītos un
pilnveidotos. Sākotnēji skeptiski izturējos pret Eiropas Savienības projektiem,
tie šķita kaut kas pārāk liels un nesasniedzams. Biedēja arī papīru rakstīšanas.
Tomēr, pabraukājot pa semināriem un
paklausoties kolēģu viedokļus, sapratu,
ka jāmēģina startēt arī šajā virzienā. Man
izdevās. 2009.gadā apstiprināja pirmo
projektu, kura rezultātā tapa četras jaunas
apsildāmās siltumnīcas ar kopējo platību
- 2250m2. Lai izaudzētu labu stādu, nepieciešami attiecīgi apstākļi un tehnoloģijas,”
uzsvēra saimnieks.
Tagad realizēts jau otrs projekts. Tas
devis iespēju iegādāties aprīkojumu, veikt
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izbūvi.
Tā kā intensīvākais darbs stādaudzētavā norit no februāra līdz jūlijam, darbā
tiek pieņemti sezonas darbinieki. Patstāvīgā darbā saimniecībā ir viens darbinieks
Viesturs, kurš ir liels atbalsts. „Es varu
piedāvāt darbu uz noteiktu laiku, lielāko
daļu cilvēkus tas neapmierina. Speciāla izglītība, lai strādātu audzētavā, nav nepieciešama. Lai laistītu un stādītu var iztikt
arī bez izglītības. Problēma ir ar iniciatīvu,
ja strādā tādā mazā uzņēmumā, nepietiek
tikai ar to, ka izpilda norādījumus. Pašiem
jāpaskatās arī pa labi un kreisi – kur prasās
kaut ko izdarīt. Galvenais, lai es cilvēkam
varu uzticēties un redzu, ka viņš tiešām
grib strādāt. Ja man jāpieņem darbā vēl
viens darbinieks, kurš pieskata citus, tad
tie citi ir jāmaina. Es saprotu, ka alga nav
miljons, bet, ja cilvēks pat minimālo algu
nespēj godam nopelnīt, tad viņam jāiet
prom. Labos darbiniekus cenšos ilgāk noturēt, tomēr šajos laikos ir grūti ar papildus samaksām, kaut gan arī tādas iespējas
ir, ja darbinieks labi strādā. Turklāt stādus
darbinieki var iegādāties lētāk.”
N.Ozols regulāri dodas pieredzes apmaiņā pie saviem kolēģiem gan Latvijā,
gan ārpus tās robežām. „Iespaidīgākais,
kas palicis atmiņā, ir siltumnīca, kur koridors vien ir vairāk nekā kilometru garš.
Pašas siltumnīcas – 40 hektāri. Tomēr
tas nav mans sapnis, jo visu to pašu var
izvērst arī mazākās siltumnīcās mazākā
platībā. Nākotnē plānoju attīstīt tehniku
un tehnoloģiju, lai mazāk ar rokām būtu
jādara. Top automātiskā laistīšana. Latvijā
ir maz speciālistu, kuri to var uzbūvēt vai
konsultēt. Tāpēc tas tik viegli un ātri nenotiek,” skaidroja N.Ozols.
Noslēgumā saimnieks piebilst, ka uzņēmums Inčukalna novadā jūtas labi. Sākotnēji, domājot par uzņēmuma izaugsmi,
N.Ozolam šķitis, ka liels mīnuss ir tas, ka
audzētava neatrodas ceļa malā, klientiem
pamanāmā vietā. Tagad viņš domas mainījis, jo popularitāte krietni pieaugusi.
„Vislabākā reklāma tomēr ir pašu cilvēku
uzslava un ieteikums radiem un paziņām
apmeklēt tieši šo audzētavu. Sadarbību ar
pašvaldību arī izveidojusies pozitīva, vienīgi gribētos, lai Inčukalna centrā būtu
vairāk dobju ar skaistām puķēm...,” smejoties uzsvēra audzētavas saimnieks.

Jana Bunkus

Praktiski padomi. Rudens darbi dārzā.
• Sagrābtās lapas, nezāles, nopļauto zāli, bojā
gājušos dārzeņus un augļus jāber kompostā.
Tas būs lielisks mēslojums pavasarī. Vislēnāk
satrūd ozollapas un vītollapas, tāpēc tās labāk
kompostā nebērt. Lai komposts ātrāk sadalītos, iespējams lietot arī dažādus speciālos līdzekļus – kompostētājus. Kompostam jābūt
mitram, tāpēc to dažreiz pat var salaistīt.
• Jāsāk stādīt sīpolpuķes, kā arī pēdējais laiks
peoniju stādīšanai. Sīpolpuķes jāsastāda līdz
oktobra vidum. Šajās dobēs droši var pievienot kompostu, kūdras piemaisījumu vai
pelnus. Tur, kur zeme ir mālaināka, piemaisa
kūdru. Tas padarīs zemi irdenāku, tiks veicināta tās vēdināšanās. Mālaina zeme puķēm
nepatīk, jo ir blīva un smagnēja, turklāt ar
maz barības vielām.
• Krūmi jāpārstāda tad, kad sāk birt lapas.
Rododendrus pārstādot jātaisa liela bedre (ne
dziļa). Jāpieber liels daudzums kūdras. Ja nav
slinkums aizbraukt uz mežu, tad var savākt
augsnes virskārtu un piemaisīt pie zemes vai
mulčas vietā kā virskārtu. Ja rododendru nepaspēj pārstādīt vēlā rudenī, tas jādara agrā
pavasarī. Jārūpējas, lai rudenī rododendrs būtu
saņēmis pietiekoši daudz mitruma, pretējā
gadījumā viņš var nepārziemot. Rododendrs
ziemu var neizturēt arī tāpēc, ka rudenī nav
pareizi sagatavota zeme.
• Šobrīd vislabāk stādīt, jo zemē ir pietiekošs
mitrums.
• Gumus vislabāk uzglabāt sausā vietā. Gumi
nedrīkst arī iekalst. Tādus gumus jāiepako

Iesaka Niks Ozols

kūdrā. Tomēr, katrs gums jāuztur savos noteiktos apstākļos. Lai to izdarītu pareizi, nepieciešams iepriekš painteresēties un iedziļināties šajā
jautājumā. Vai gumi pārziemos, ir atkarīgs ne
tikai no tā, kā tie ir uzglabāti ziemas laikā, bet
arī, cik labos apstākļos tie auguši aizvadītajā
sezonā.
• Gladiolu sīpolus labāk uzglabāt siltākā vietā.
• Mēslošanas darbus dara pavasarī. Var lietot
gan dabīgos, gan sintētiskos mēslojumus. Organiskais mēslojums uz ilgāku laiku pabaro
augsni. Minerālmēslus lieto, ja efektu vēlās
panākt ātrāk.
• Krūmus vislabāk stādīt rudenī, jo pa rudeni tie
jau iesakņosies un pavasarī skaisti uzplauks. Tie
krūmi, kurus iestāda pavasarī, iesakņojas lēnāk,
līdz ar to arī salapo vēlāk.
• Ja tiek veidotas jaunas dobes viengadīgajiem
augiem, tad augsni iebaro pavasarī. Komposta
zemi iestrādā augsnes virskārtā, lāpstas dziļumā. Darot to rudenī, riskējam ar to, ka visas
labās barības vielas izskalosies.
• Pēc krūmu ziedēšanas, tos ieteicams apgriezt.
Ja krūms ir pāraudzis, to var vairāk apgriezt,
tādejādi atjaunojot formu. Krūmus var griezt arī
ziemā, ja vien krūms, protams, nav iesnidzis.
• Par cīniņu ar kurmjiem un citiem dārza nelabvēļiem grūti ko ieteikt. Pilnībā no sava dārza
aizdzenot kurmjus, riskējat ar to, ka ieviesīsies
zemesvēži, kas bojās augu saknes. Gan vieni,
gan otri ir lieli kaitnieki. Kurmis iznīcina kukaiņus un tārpus, bet neēd augu daļas.

Laikraksts “Novada Vēstis” saņēmis
Vangažu iedzīvotāja Andreja Mazina
vēstuli, kurā viņš pauž savu viedokli.

IEDZĪVOTĀJA VIEDOKLIS

Par jaunatnes audzināšanu
Viena no neapšaubāmajām atziņām, ko
apstiprina Latvijas brīvības cīņu gaitas un II
Pasaules kara notikumi Latvijā, ir tā, ka, aizstāvot savu zemi, latviešu karavīrs ar sevišķu
varonību bieži ir guvis pārliecinošas uzvaras
pār skaitā un apbruņojuma ziņā stiprākiem
pretiniekiem.
1919.-1924.gada iesaukuma puiši vēlāk
kļuva par pamatu leģionam. Tā bija Latvijas laikā audzinātā jaunatne, ļoti inteliģenta
un dziļi patriotiska. Vakara jundu tāpat kā
Latvijas armijas leģionā, nobeidza ar korāli „Dievs kungs ir mūsu stiprā pils” un
Latvijas himnu.
Šo paaudzi jau skolā mācīja cienīt atbrīvošanas cīņu dalībniekus un viņu piemiņu.
6.martā tika pieminēta pirmā armijas
virspavēlnieka Oskara Kalpaka nāves diena.
Tika pieminēta Kauguru kauja, kad 1919.
gada 18.maijā kapteiņa Zolta vadībā tika
izcīnīta dramatiskā kauja brīvības cīņu laikā.
Tika rīkotas tikšanās ar atbrīvošanas cīņu
dalībniekiem skolās. 5.-6. klasē notika militārā apmācība, darbojās mazpulki, skauti,
jaunsargi, kuri labi zināja Latvijas vēsturi

Jauniešiem ir jābūt izglītotiem, fiziski un
morāli izturīgiem, jāzina Latvijas karavīru
vēsture, jābūt gataviem aizstāvēt savu zemi.
Jaunsargu vienībās visu varēja apgūt.
Ar transportu un materiālo palīdzību
jaunsargiem daudz palīdzēja Ādažu pagasta
valde un Vangažu pilsētas dome, kā arī Krimuldas pagasts.
Barikādes parādīja, kuram interesēja
Latvijas nākotne. Latvijas grūtajās dienās
satikāmies dzīvi palikušie leģionāri. Arī Ivo
Bernāts, kurš toreiz dienēja armijā, atbrauca
pie manis. Sarunā izteicos, ka man nav Latvijas karoga, ko ņemt līdzi uz barikādēm. Viņš,
krievu armijas karavīrs, riskēja ar savu brīvību un pat ar dzīvību, bet otrā dienā atveda
Latvijas karogu. Ne jau es viens viņu mācīju
dzimtenes mīlestību. Viņam Vangažu skolā
bija patriotiski fizkultūras skolotāji Ēriks
Kalniņš, Ēriks Drīliņš, un fizikas skolotājs
Sigurds Šmits.
Latvijas skolās dažos gados izauga nacionāli lepna patriotu paaudze. Ar godbijību jāatsedz galva šīs paaudzes priekšā, vairums ir
krituši leģionāru cīņās, cietumos un gūstā.
Andrejs Mazins
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Inčukalna novada dome
sveic jaundzimušos bērniņus!

Tev vajag tēva, māmiņas mīļuma, bērniņ,
Tev vajaga saules siltuma.
Tev vajaga lielam augt,
Annu
Kā krāšņam ziedam plaukt.
/E.Zeltiņa/

Žukovu, Anastasiju
Karpensku, Liānu Patrīciju Ūdri.

Šā gada septembrī Inčukalna novada
dzimsarakstu nodaļā laulību reģistrējuši:
Jevgeņija Cibuļska un Artjoms Čerņajevs
Šie ir gaismas gadi,
Katram vienreiz doti,

Grūti, labi nodzīvoti,
Ar sāpēm, laimi savienoti,
Šie visi mūža gadi.

Inčukalna novada dome sveic jubilārus septembrī!
80 gadi

Zigismunds Karlsons, Aura Krone, Ināra Lapsa, Artūrs
Līcis, Ruta Šņopste
Biruta Braņicka, Marija Suta, Anna Kolaganova

85 gadi

Zinaida Koliškina, Velta Krūmiņa

90 gadi
94 gadi

Anastasija Krastiņa, Marta Sinka
Darja Konošonoka

GADATIRGI NOVADĀ
VANGAŽOS 15.oktobrī - Rudens velšu gadatirgus.
INČUKALNĀ 16.oktobrī - Rudens gadatirgus. Tirgotājiem
informācija un pieteikšanās pie Vijas (t.29478251).
Vēl lielāka SOLĀRIJU izvēle!
Vangažos, pašā centrā, Gaujas ielā 18 (otrajā stāvā) plaša
solāriju un sauļošanās krēmu izvēle!
Iegādājoties abonementu, dāvanā sauļošanās krēms un
desmitā sauļošanās reize par brīvu. Laipni gaidīti!
Tālrunis: 26986094.
Uzmanību! Sakarā ar inventarizāciju, lūdzam visus
lasītājus atnest uz bibliotēku grāmatas, kuras pie jums atrodas
ilgāku laiku! Neapgrūtiniet mums veikt grāmatu uzskaiti!
Inčukalna novada bibliotēka
AICINĀM UZ FLORISTIKAS NODARBĪBĀM
No 1.oktobra un turpmāk katru otro sestdienu pl.11.00
biedrības „Inčukalna Invalīdu Biedrība” Sociālajā centrā
„Mūsmājas” Plānupes ielā 15-2.
Par to, kas jāņem līdzi, tālruņi informācijai: 67977126,
26703834.
Svecīšu vakari novada kapsētās
Vangažu kapos 6.novembrī ar svētbrīdi pl.15.30
Inčukalna Jaunajos un vecajos kapos Mūžības svētdienā
20.novembrī.
Līdzjūtība

Tas izplēn un pazūd, un gaist, Un siltums, ko izstaro sirds,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, Tas nezūd - tas paliek un mirdz.

Visdziļāko līdzjūtību izsakām kolēģim
Oskaram Kalniņam, māti mūžības ceļā pavadot.
Inčukalna novada domes kolēģi

DC „ VANGAŽI” INFORMĒ
Ar 2011.gada 4.oktobri dienas centra „Vangaži” telpās Parka
ielā 2, 2.stāvā atsākušās nodarbības veselības grupā ko vada
Rota Ziediņa. Līdzi jāņem ērts apģērbs un labs noskaņojums.
Uz drīzu redzēšanos nodarbībās!
Ar 2011.gada 3.oktobri mainīts DC „Vangaži” darba laiks:
Pirmdien no 10.00 līdz 19.00
Otrdien no 10.00 līdz 18.00
Trešdien no 10.00 līdz 18.00
Ceturtdien no 10.00 līdz 19.00
Piektdien no 10.00 līdz 16.00
DC „Vangaži” vadītāja Svetlana Cepurniece

Inčukalna novada domes Sociālais dienests lūdz visiem
Inčukalna novadā dzīvojošiem invalīdiem iesniegt
invaliditātes izziņu kopijas informācijas apkopošanai.
Sociālais dienests
INČUKALNA TAUTAS NAMA PASĀKUMI
Aicinām apmeklēt gleznotājas Daces Saulītes personālizstādi
„Vasaras pagarinājums...” un baudīt to darbos, kas tapuši
Itālijā, Marokā, Francijā un Latvijā.
Izstādi var apskatīt līdz 11.novembrim.
Otrdien, 18.oktobrī, pl.17.00
Valmieras teātra aktieri arī Inčukalnā aicinām bērnus ar vecākiem uz piedzīvojumiem bagātu izrādi
„Tāltālā meža Varonis”.
Lomās: Mārtiņš Lūsis, Māra Mennika, Aigars Apinis vai
Kārlis Neimanis, Janus Johansons vai Krišjānis Salmiņš, Ivo
Martinsons vai Imants Strads (režisors).
Ieeja: iepriekšpārdošanā 2,-Ls, izrādes dienā 3,- Ls.
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties Tautas namā un
Inčukalna bibliotēkā.
Piektdien, 4.novembrī, pl.19.30
Grupas “DZELZS VILKS” 20 gadu jubilejas koncerts.
Biļetes iepriekšpārdošanā 3,- Ls, koncerta dienā 4,- Ls
Biļetes var iegādāties Tautas namā un Inčukalna bibliotēkā.
SKAISTUMKOPŠANAS SALONĀ PARKA IELĀ 2
Atlaides solārija apmeklējumam - 2,70Ls (jebkurš laiks).
Kā arī solārija krēmi ķermenim - 0,90Ls.
Piedāvājam solārija abonementus.
Aicinām arī apmeklēt: masieri, frizieri, vaksācijas speciālistu,
manikīra, pedikīra speciālistu, make-up speciālistu.
Aicinām darbā frizieri!
Tālrunis: 29773364.
Sniedzam ekskavatora pakalpojumus ar operatoru
16Ls/h (ieskaitot degvielu).
Sīkāka informācija: 29882047, 27886617.

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955, iespiests tipogrāfijā “Dardedze Hologrāfija”, Ķengaraga iela 10a, Rīga,
tālrunis: 67076700. 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 un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

