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„Vangažu Namsaimnieks”optimizējis darbību

Ar gaišām domām Ziemassvētki nāk,
Lai tumsas kupenas mēs izbrist spētu,
Lai saprastu - vien mīlestība māk
Ar sauli sirdi piestarot un sētu.
Lai Ziemassvētki sirdi vij ar prieku,
Ar cerībām, ka rīt viss labāk būs!
Lai aiziet prom pa tīru, baltu sniegu,
Tās rūpes, kuras nomākušas mūs!
Daudzviet Vangažu pilsētā ēkas ieguvušas atremontētus jumtus, bet iedzīvotāji
- sirdsmieru, ka lietainajos rudeņos lietus netecēs pa griestiem iekšā dzīvoklī

2011.gadā SIA „Vangažu Namsaimniekam” vismaz divas reizes
izdevās samazināt daudzu darbu izdevumus, slēdzot līgumus ar uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem, veicot iepirkumus, palielinot
darbinieku efektivitāti, utt.
Uzņēmuma optimizācija devusi iespēju arī veidot uzkrājumus. Tieši tāpēc šajā gadā
bija iespējams veikt vairākus ļoti lielus darbus. Līdzīgi tiks strādāts arī nākamajā gadā.
Optimizācija un reāli izdarītie darbi devuši arī rezultātus – iedzīvotāju dzīves kvalitāte
uzlabojusies. Par to liecina pašu iedzīvotāju izteikumi.
Lielākie darbi, ko SIA „Vangažu Namsaimnieks” ir izpildījis 2011.gadā daudzdzīvokļu mājās:
• daudz pārredzamāka un caurspīdīgāka palikusi rēķinu sistēma, proti, rēķini tiek
sagatavoti tā, lai iedzīvotāji varētu redzēt un izanalizēt katru pozīciju, kas dokumentā
norādīta. Pie rēķinu modernizācijas tiks strādāts arī nākamā gada ietvaros;
• jumtu nomaiņa vai būvniecība: Gaujas 1 (ilgus gadus mājas iedzīvotāji sūdzējās par
tekošiem jumtiem, līdz ar to sabojātajiem dzīvokļu remontiem un kraso dzīves kvalitātes
pasliktināšanos), 3, 5, Meža 2, 4, Siguldas 6, Vidzemes 6, 7, Dārzu 14. Kopā Vangažos
izremontēta 4700m2 jumtu platība. Ieguldītā nauda tiks atgūta paceļot apsaimniekošanas
maksu. Tā ir normāla prakse visā Latvijā;
• siltumcauruļu siltumizolācija bēniņos: Gaujas 3, 5, Meža 2, 4, Siguldas 6, Vidzemes
6, 7 (arī pagrabā), Dārzu 14(pagrabā);
• kanalizācijas nomaiņa pagrabos: Gaujas 7, 9, 11, Dārzu 14, Parka 6, Priežu 1, 2,
3, Siguldas 1a, 2, 2a, Siguldas 4, 8, Smilšu 1, Vidzemes 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15;
• kārsta un aukstā ūdens ventiļu nomaiņa pagrabos un bēniņos: Gaujas 3, 5, Dārzu
14, Meža 4, Parka 4, 6, Priežu 1, 2, 3, Siguldas 1, 1a, 2, 2a, Siguldas 4, 6, 8, Smilšu
1, Vidzemes 6, 7, 12, 15;
• aukstā ūdensvada nomaiņa un filtra uzstādīšana Siguldas 8;
• kāpņu telpu remonts: Vidzemes 12 (8 kāpņu telpas), Siguldas 1a (3 kāpņu telpas),

Vēl viens gads aizritējis...
Gads, kurš nesis daudz darba
un izaicinājumus. Kopīgi ieguldītais darbs pierādīja, ka mēs varam
paveikt lielas lietas. Tas apliecināja, ka Inčukalna novadā strādā
apņēmīgi ļaudis un dzīvo savu
novadu mīloši iedzīvotāji.
Sirsnīgi sveicu visus Inčukalna
novada pašvaldības darbiniekus,
uzņēmumus, iestādes, organizācijas un iedzīvotājus Ziemassvētkos!
Uz sadarbību Jaunajā gadā, kas
aizritēs zem Pūķa zīmes. Stipras
zīmes. Tas dod pārliecību, ka mums
viss izdosies arī nākošajā gadā!
Inčukalna novada domes vārdā
priekšsēdētājs Arvīds Blaus
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VANGAŽU NAMSAIMNIEKS

Pavisam jaunu jumtu ieguvusi ēka Gaujas ielā 1
Siguldas 4 (4 kāpņu telpas), Siguldas 2a (4
kāpņu telpas procesā), Dārzu 14 (4 kāpņu
telpas procesā);
• dzelzs durvju izgatavošana un uzstādīšana: Siguldas 1a, Siguldas 4, Siguldas 2a,
Dārzu 14, Vidzemes 15, Vidzemes 12, Vidzemes 13 (procesā);
• nojumes izgatavošana, uzstādīšana un remonts: Gaujas 4, 7, 8, 9, 11, 14, Vidzemes
2, 4, 13, 15, Siguldas 1a, 2a;
• apmales un ieejas betonēšana: Vidzemes
6, Parka 4, 6, Siguldas 2a;
• jaunas elektroinstalācijas ierīkošana
pagrabos: Gaujas 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 15, 16, 17, Meža 2, 4, Siguldas
1, Vidzemes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, Priežu
1,2,3 (procesā);
• jaunas elektroinstalācijas ierīkošana bēniņos: Gaujas 3, 5, Meža 2, 4, Siguldas 6,
Vidzemes 6, 7;
• jauno apgaismes ķermeņu un kustības
sensoru uzstādīšana kāpņu telpās: Dārzu
14, Siguldas 4, Siguldas 2a, Vidzemes
12;
• Led apgaismojumu instalēšana Gaujas
4;
• atkritumu laukuma izveide Gaujas 6;
• siltummezglu izgatavošana un uzstādīšana, siltummezglu attālinātas pieejas caur
internetu instalēšana Priežu iela 1, 2, 3,
Parka iela 4, 6;
• notekcaurules uzstādīšana Gaujas 17,
Gaujas 15 – tagad visām mājām ir no-

tekcaurules.
Nomainot jumtus un nosiltinot siltumcaurules, „Vangažu Namsaimnieks” ir novērsis māju avārijas stāvokli, samazinājis
siltumenerģijas zudumus un uzlabojis
māju tehnisko stāvokli kopumā.
Nomainot kanalizāciju un ventiļus, uzņēmums vairākkārt ir samazinājis avārijas
izsaukumus, kā rezultātā ir samazinājušās
dzīvokļu īpašnieku sūdzības.
Veicot kāpņu telpu remontus, ierīkojot dzelzs durvis, nojumes, apmales, jaunu
elektroinstalāciju, „Vangažu Namsaimnieks” uzlabojis dzīvojamo māju kvalitāti
un vizuālo izskatu.
Ierīkojot dzīvojamās mājās jaunus
siltummezglus, ir novērstas problēmas ar
karstā ūdens padevi un organizējis iespēju
operatīvi sekot līdzi siltummezglu darbībai.
Ierīkojot jaunu elektroinstalāciju pagrabos un bēniņos, novērsta elektroinstalācijas avārijas stāvokli, uzlabojis pieeju pie
koplietošanas komunikācijām, palielināja
ekspluatācijas termiņu un samazinājis avārijas izsaukumu daudzumu.
Samazinot administratīvās un ražošanas izmaksas, SIA „Vangažu Namsaimniekam” ir iespēja vairāk novirzīt finanšu
līdzekļus dzīvojamo fondu uzlabošanā.
SIA „Vangažu Namsaimnieks” visa
gada garumā organizēja māju kopsapulces, kur iedzīvotājiem tika paskaidro-

tas māju siltināšanas
priekšrocības un tika
piedāvāts renovēt māju,
piesaistot ERAF līdzfinansējumu. Realizējot šo programmu, mēs
visi sekosim līdzi valsts
politikai un uzlabosim
mūsu iedzīvotāju dzīvojamo fondu. Dzīvokļu
īpašniekiem ir interese
uzlabot viņu dzīvojamo
māju izskatu un iekšējas
komunikācijas.
Pēc SIA „Vangažu
Namsaimnieks” pasūtījuma izstrādāts tehniskais projekts vecās
siltumtrases nomaiņai
Vangažos (10% palikuši
~ 300 m, 5 vietas). Aptuvenās izmaksas ir 110
000 lati.
SIA „Vangažu Namsaimnieks” apsaimnieko
gāzes katlu Dārzu ielā
14. Tiek plānots to nomainīt. Aptuvenās izmaksas ir 10 000 lati.
Darbi bieži nesokas tik ātri un kvalitatīvi novecojušās tehnikas dēļ. Lai to
atjaunotu, nepieciešami 75 000 lati.
2012.gadā saskaņā ar valdes lēmumiem un daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašnieku lēmumiem, SIA „Vangažu Namsaimnieks” plāno veikt aukstā ūdensvada
nomaiņu daudzdzīvokļu mājās pagrabos,
kāpņu telpu remontus, durvju nomaiņu,
jauno apgaismes ķermeņu un kustības
sensoru uzstādīšanu kāpņu telpās, plakano
jumtu kapitālo remontu, cauruļu siltināšanu pagrabos un bēniņos, apmales ierīkošanu, atkritumu laukumu uzlabošanu.
Ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces
lēmumiem SIA „Vangažu Namsaimnieks”
plāno veikt daudzdzīvokļu māju renovāciju.
2012.gadā uzņēmums plāno turpināt
modernizēt daudzdzīvokļu māju siltummezglus, uzstādot jaunus siltumskaitītājus
un regulatorus, kas dos iespēju dzīvokļu
īpašniekiem elastīgāk regulēt siltumenerģijas režīmus un ekonomēt siltumenerģijas
patēriņu. Tas arī dos iespēju SIA „Vangažu
Namsaimnieks” un dzīvokļu īpašniekiem
online (ar interneta starpniecību) režīmā
analizēt un regulēt māju siltumenerģijas
patēriņu, kā arī operatīvi reaģēt uz avārijas
gadījumiem.
SIA „Vangažu Namsaimnieks”
valdes loceklis Maksims Griščenko

DOMES ZIŅAS
INČUKALNA NOVADA DOMES
NOVEMBRA SVARĪGĀKIE LĒMUMI
• Atbalstīt Gaujas iedzīvotāju lūgumu
ierīkot slidotavu Gaujā, slēgt līgumu ar
firmām.
• Piešķirt finanšu līdzekļus 385,00Ls apmērā Satiksmes ministrijas un AS “Pasažieru vilciens” rīkotajai mācību ekskursijai 2011.gada 17.decembrī 50 labākajiem,
aktīvākajiem Inčukalna pamatskolas un
Vangažu vidusskolas audzēkņiem.
• Apstiprināt SIA „Firmus Design and
Construction” izstrādāto un 2011.gadā iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna
novada Inčukalna ciemā”. Apstiprināt
šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk.:
Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzējs
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām
(PVN)

LVL
428 710,44
351 402,00
52 710,30
298 691,70
77 308,44

Apstiprināt šādus investīciju projekta
pasākumus (komponentes):
Projekta
aktivitātes
nosaukums
Kanalizācijas
sistēmas
paplašināšana
Kanalizācijas
sistēmas
sakārtošana

Rezultāts
Skaits
Jauni
kalizācijas
tīkli
Kanalizācijas
tīklu
ekonstrukcija
KSS
rekonstrukcija

2400m

2200m
2.gb.

Gatavot iesniegumu ERAF finansējuma
saņemšanai 298 691,70 LVL. Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā,
SIA „Vangažu avots” iesniegtā projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna
novada Gaujas ciemā” īstenošanu, ņemt
aizņēmumu 52 710,30 LVL apmērā SIA
„Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanai. Finansējumu nodrošināt ņemot
aizņēmumu Valsts kasē, SIA “Vides investīciju fonds” vai komercbankā. Realizēt
tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam
nepieciešamās informācijas sniegšanu un
cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek
izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
• Nepiešķirt personai pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Privātajā izglītības
iestādē „Mīlulis”, jo persona nav vismaz
gadu reģistrēts Rindā pašvaldības finansēta pirmsskolas izglītības pakalpojuma
saņemšanai. Piedāvāt vietu PII „Minka”
filiālē „Lapsiņa”.
• Piešķirt Inčukalna novada bērnu futbola
komandai autobusu nokļūšanai uz Viļņā
notiekošo starptautisko turnīru „Ateitis
Cup”.
• Pieņemt saistošos noteikumus Nr. 20/2011
„Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr.4/2011 “Par Inčukalna novada pašval-

dības budžetu 2011. gadam.”.
• Apstiprināt 2011. gada 11. novembra nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Gaujas ciematā, Gaujaslīču ielā 11, ar kopējo
platību 13,8 kv2, nomas tiesību izsoles
rezultātus, ar viena soļa paaugstinājumu,
Ls 4,14 gadā, kas kopā sastāda Ls 86,94
gadā.
• U.c. Visus domes lēmumus varat atrast
mājas lapā www.incukalns.lv.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ В НОЯБРЕ
• Поддержать просьбу жителей Гауи устроить каток в Гауе, заключить договор
с фирмами.
• Выделить финансовые средства в
размере 385,00Ls на организуемую 17
декабря 2011 года Министерством сообщений и АО «Pasažieru vilciens» учебную экскурсию для 50 самых лучших,
самых активных воспитанников Инчукалнской основной школы и Вангажской средней школы.
• Утвердить разработанное ООО
«Firmus Design and Construction» и
представленное в 2011 году техникоэкономическое обоснование «Развитие
водного хозяйства в поселке Инчукалнс
Инчукалнского края». Утвердить следующий финансовый план инвестиционного проекта:
Показатели
Финансирование, всего
в том числе
Для относимых здержек
Лицо, представляющее
проект
Финансирование ERAF
Для не относимых
издержек (НДС)

LVL
428 710,44
351 402,00
52 710,30

Tulkojums: SIA “Tulko”

298 691,70
77 308,44

Утвердить следующие мероприятия
(компоненты) инвестиционного проекта:
Название
мероприятия
проекта

утвердив плановые тарифы на услуги
водного хозяйства. Организовать подготовку и реализацию инвестиционного
проекта, обеспечить предоставление
необходимой для проекта информации
и человеческих ресурсов в соответствии с требованиями, выдвигаемыми к
получателю финансирования ERAF.
• Не выделять лицу софинансирование самоуправления для обеспечения
услуги дошкольного образования в
частном образовательном учреждении
«Mīlulis», так как лицо не зарегистрировано в очереди для получения услуги
финансируемого самоуправлением дошкольного образования по крайней
мере год. Предложить место в филиале
«Lapsiņa» дошкольного образовательного учреждения «Minka».
• Выделить автобус детской футбольной команде Инчукалнского края для
поездки на происходящий в Вильнюсе
международный турнир «Ateitis Cup».
• Принять обязательные правила №
20/2011 «Об изменениях в обязательных правилах № 4/2011 „О бюджете
самоуправления Инчукалнского края
на 2011 год”».
• Утвердить результаты состоявшегося
11 ноября 2011 года аукциона на право
аренды недвижимого имущества по
адресу ул. Гауясличу 11, поселок Гауя,
Инчукалнский край, общей площадью
13,8 кв.м, с увеличением на один шаг,
Ls 4,14 в год, что всего составляет Ls
86,94 в год.
• Прочее. Все решения думы можно
найти на веб-сайте www.incukalns.lv.

Результат

Расширение
системы
канализации

Новые сети
kанализации

Приведение
в порядок
системы
канализации

Реконструкция
сетей
канализации
Реконструкция
насосной
станции
канализации

Величина

2400 м

2200 м

2 шт.

Подготовить заявление на получение
финансирование ERAF в размере 298
691,70 LVL. Для обеспечения реализации софинансируемого из средств ERAF
проекта «Развитие водного хозяйства
в поселке Гауя Инчукалнского края»,
представленного ООО «Vangažu avots»,
взять заем в размере 52 710,30 LVL для
увеличения основного капитала ООО
«Vangažu avots». Обеспечить финансирование путем займа в Государственной
кассе, ООО «Vides investīciju fonds»
или коммерческом банке. Реализовать
разработанную в технико-экономическом обосновании тарифную политику,

Saistošie noteikumi Nr.20/2011 „Par
grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 4/2011 „Par Inčukalna novada
pašvaldības budžetu 2011. gadam””.
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes 2011. gada
16.novembra sēdes lēmumu, protokols Nr. 20-47.§.

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 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 9574,-.
2.Izmainīt Inčukalna novada pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām
un ekonomiskajām kategorijām.
3.Palielināt Inčukalna novada domes
pamatbudžeta izdevumus par Ls 8814,-.
4.Veikt finansēšanu – palielināt ieguldījumu naudā PSIA „Vangažu Avots” pamatkapitālā par 760,- latiem.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Blaus

VANGAŽU AVOTS

Jaunā atdzelžošanas stacija jau strādā testa režīmā

Kā laikrakstam “Novada Vēstis” pastāstīja PSIA “Vangažu Avots” valdes
loceklis Guntars Indriksons, tuvojas noslēgumam iepirkuma „Vangažu ūdensgūtves atjaunošana un Vangažu notekūdeņu
ietaises rekonstrukcija” (Iepirkuma identifikācijas Nr. VA1/2010) realizācija. „Gada
beigās paredzēts, ka ūdensgūtves atjaunošanas būvdarbu veicējs SIA „Ūdensnesējs” nodos ekspluatācijā: trīs jaunus
dziļurbumus, jaunu atdzelžošanas staciju
un rekonstruēto ūdenstorni Vangažos. Jau
pašreiz testa režīmā strādā atdzelžošanas
stacija un ūdens tiek padots iedzīvotājiem
no jaunajiem dziļurbumiem,” skaidroja
G.Indriksons.
Lai klātienē skatītu jaunās ietaises,
“Novada Vēstis” devās uz Vangažiem, kur
Gaujas ielā (netālu no bijušās arodskolas)
norit noslēguma darbi. Vieta, kur atrodas
ūdenstornis, krasi mainījusi savas aprises
– apkārtne sakopta un to ietver žogs, uzstādīti jauni dziļurbumi, tornis renovēts,
bet pie torņa uzcelta jauna ēka, kurā atrodas ūdens atdzelžošanas iekārtas, ceļš pie
objektiem klāts ar jaunu bruģi.
“Ūdens tornī nomainīts stāvvads un
iekšējais pārklājums. Jauns krāsojums
– gan torņa ārpusē, gan prasībām atbilstošs arī iekšpusē, jauna automātika, nerūsējošas tērauda caurules. Tā kā projektā
bija prasīts. Visi šie darbi tornī tika veikti
pamatojoties uz iepriekšējo ekspertīzi par
toņa stāvokli,” pastāstīja būvuzraugs Vilnis Ādamsons.
Jaunās notekūdeņu ietaises un notekūdeņu pārsūknēšanas stacija tiks nodotas
ekspluatācijā 2012.gada vasarā.
“2012.gadā Inčukalna novadā Gaujas
ciemā tiks uzsākta ūdenssaimniecības
rekonstrukcija un Inčukalnā tiks uzsākta
notekūdeņu maģistrālo tīklu rekonstrukcija. Tādēļ novēlu Inčukalna novada iedzīvotājiem 2012.gadu sagaidīt ar cerību
uz labāku nākotni,” noslēgumā piebilda
G.Indriksons.

Foto: Jana Bunkus

Ilgus gadus Vangažu pilsētas
iedzīvotāji nespēja samierināties
ar oranžā krāsā iekrāsotajām
vannām un izlietnēm, kas veidojās lielā dzelzs daudzuma dēļ
ūdenī. Šobrīd situācija ir krasi
mainījusies, jo jau pavisam drīz
jaunā atdzelžošanas stacija sāks
darbu patstāvīgā režīmā.

Guntars Indriksons (no kreisās) un Vilnis Ādamsons vēl un vēl pārbauda jaunās
iekārtas - visam jādarbojas nevainojami

Ūdens tornis piedzīvojis
renovāciju, tagad tas ir atjaunots
gan no ārpus, gan iekšpusē. Šādas
atdzelžošanas stacijas uzstādītas jau
daudzviet Latvijā.

Atdzelžošanas tvertnes – jaunās
stacijas galvenā daļa. No urbumiem
ūdens pienāk šeit, tālāk tas tiek filtrēts
un atdzelžots, līdz ar to tiek sagatavots dzeramā ūdens kvalitāte. Tālāk
ūdens nonāk tornī un tad tiek padots
lietošanai. Pie katras tvertnes uzstādīts
arī skaitītājs, lai fiksētu ūdens padeves
daudzumu.

Šajās mājiņās slēpjas dziļurbumi. Lai celtu jauno atdzelžošanas staciju,
izveidoti trīs jauni dziļurbumi. Divi no tiem – aptuveni 100, bet trešais – aptuveni
135 metru dziļumā. Pētījumi liecina, no šiem urbumiem tiek iegūts labas kvalitātes
dzeramais ūdens.
Jana Bunkus

LABIE DARBI

Mīlestības darbi
Reiz tuksnesī dzīvoja smilšu graudiņš. Tas
bija mazs punktiņš starp miljoniem citu.
Kādu rītu smilšu graudiņu uzrunāja saule.
“Es spīdu tikai tev,” saule teica.
“Kā tas var būt?” neticīgi vaicāja smilšu
graudiņš. “Es taču esmu tik nenozīmīgs!”
“Ja tu nebūtu kāda mīlestības vērts, tevis
nebūtu vispār,” atbildēja saule.
/Juris Rubenis/

Vēl nedaudz un gads būs beidzies.
Katram tas ir bijis citāds, bet mūsu „Inčukalna Invalīdu Biedrība” - bagāts ar mīlestību, labiem darbiem un labiem cilvēkiem.
Arī nākamajā un daudzos citos gados būs
darbi, kuri darāmi ar mīlestību ,tādēļ aicinām pievienoties mūsu pulkam ja Jums ir
skumji, vientuļi, vai arī tik daudz prieka,
ka var dalīties ar citiem. Nāciet pie mums,
jo ikviena cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai svarīga ir paša cilvēka iniciatīva.
Liela nozīme ir darbībai ārpus savas ģimenes un draugu loka. Arī sociālās rehabilitācijas un integrācijas centrā „Mūsmājas”
ir plašas iespējas realizēt sevi, darot labos
darbus, tā gūstot labumu ne tikai sev, bet
dodot to arī citiem. Viena no iespējām
ir Brīvprātīgais darbs, jo cilvēki arvien
biežāk ziedo ne tikai naudu, bet arī savu

Ziemassvētku vecītis
Pavlovičs atvedis kartupeļus

Jānis

laiku, prasmes, zināšanas, iesaistoties
brīvprātīgajā darbā.
„Mūsmājās” ir iespēja lietderīgi un interesanti pavadīt brīvo laiku, apgūt dažādas prasmes radošajās nodarbībās, vingrot,
nūjot, relaksēties pirtī, baudīt zāļu tējas un
ar masāžas palīdzību uzlabot veselību. Pakalpojumus mums palīdz nodrošināt Inčukalna novada dome un sociālais dienests,
par to liela pateicība vadītājai Zinaīdai
Gofmanei.
Aicinām ģimenes ar bērniem, kuras
nonākušas grūtībās, pieteikties biedrībā ,

jo sadarbībā ar fondu „Ziedot” un Latvijas Samāriešu Apvienību varam palīdzēt
ar pārtiku un apģērbu.
Esam ļoti priecīgi, ka mūs jau laikus
ir apciemojis Ziemassvētku vecītis Jānis
Pavlovičs, kurš otro gadu pēc kārtas ir sarūpējis „dāvanu maisu” - ziedojis vienu
tonnu kartupeļus. Lūdzam ģimenes ar bērniem pieteikties, lai līdz Ziemassvētkiem
varam kartupeļus izdalīt.
Vissirsnīgākā pateicība par to, ka
mums līdzās ir tik daudz labu un atsaucīgu cilvēku, kurus vieno MĪLESTĪBA
– tā rada labās domas un rosina labajiem
darbiem.
Nobeigumā Juris Rubenis par mīlestību:
„Viss ir līdzsvarā, ja mēs apzināmies, ka
ir lielā mīlestības telpa, kurā mēs visi esam
piedzimuši, un ka esam pasaulē tāpēc, ka mūs
kāds ir ļoti mīlējis. Un tad redzam, ka mūsu
dzīvei ir kāds attaisnojums, ieraugām, ka dzīve
ir laba, ka apkārt ir cilvēki, kuri arī piedzimuši mīlestībā, un viņiem ir tieši tādas pašas
tiesības kā man. Viņi arī – tāpat kā es vai tu
– mēģina meklēt izpratni un mīlestību.”

Lai gaiši un svētīta miera piepildīti
Ziemassvētki!
„Inčukalna Invalīdu Biedrība”valde

Ciemos pie dienas centra „Kamene” senioriem
Pavisam nesen Inčukalna
novada dienas centra „Gauja”
seniori saņēma ielūgumu no
Rīgas dienas centra „Kamene”
senioriem. Ielūgumu ar prieku
pieņēmām, tāpēc devāmies
viesos.
9.novembrī Gaujas dienas centra seniori un dziedošais senioru ansamblis
„Gauja” pāris jauno māmiņu pavadībā,
kuras ir uzņēmušās brīvprātīgo darbu
dienas centrā „Gauja” un vienmēr filmē
un fotogrāfē visus pasākumus, devās uz
Rīgu, uz Pļavniekiem, lai dalītos pieredzē
un savās prasmēs ar dienas centra „Kamene” senioriem. Mūs laipni sagaidīja sociālā darbiniece Sintija Ozola – Vidrauska.
Tikām izvadāti un iepazīstināti ar dienas
centra telpām un darbiniekiem. Dienas
centra vadītāja Pārsla Baļķe mūs laipni uzņēma un slavēja ansambļa „Gauja” dalībnieces par jauko koncertu, kas tika sniegts
dienas centrā „Kamene”. Savukārt, dienas
centra „Kamene” seniori dejoja līnijdejas,
kurās koncerta beigās iesaistīja arī mūs.
Pēcāk arī kopīgi dziedājām, gājām rota-

ļās, baudījām sarūpēto cienastu un jauki
pavadījām laiku.
Dienas centrā „Kamene” ir atsevišķas
telpas gan senioriem, gan bērniem. Ar senioriem nodarbojas Sintija, bet par bērnu
izklaidēm rūpējas divas citas darbinieces.
Tāpat kā Inčukalna un Vangažu dienas
centros, arī šeit tiek veidotas zīmējumu un
dažādas citas rokdarbu izstādes. Senioriem
un bērniem tiek organizētas ekskursijas,

un viņi labprāt satiekas un apciemo citus
dienas centrus. Tiesa, šāda ciemošanās
tiek praktizēta tikai senioriem.
Dienas centra „Gauja” seniori ir priecīgi par jaunajiem draugiem no Rīgas un
par iespēju paciemoties un iepazīties ar
citu dienas centru darbību.
Paldies domei par šo iespēju!
Dienas centra „Gauja” vadītāja
Inese Strauta

DAŽĀDI NOTIKUMI

PūķisnākVangažos

Arī šoreiz atklāšanā ieradās Arvīds
Blaus, Aivars Nalivaiko, Zinaīda Gofmane
u.c, lai teiktu labus, uzmundrinošus vārdus.
Lielu atsaucību izrādīja kultūras nama darbinieki Aleksandra Čamkina vadībā. Jauku
dzejoli nolasīja mākslinieciskās daļas vadītāja Evija Ozola, kā vienmēr ieradās arī
Elita Vīna. Tas viss sniedz gandarījumu
un vēlmi strādāt vēl radošāk. Dalībnieces
šoreiz bija tērpušās sarkanā.
Tiklīdz beidzās rudens ražas novākšanas un krāsaino lapu laiks, Vangažu
pensionāru biedrības čaklās dāmas domās
ir pie Ziemassvētku izstādes veidošanas.
Idejas rodas pamazām jau vasarā. Šoreiz
pamatā izvēlējāmies sarkano krāsu, godinot nākošo – Pūķa gadu. Aicinājām ciemos
floristi
Elitu. Biruta ņēma lielu
papīra lapu, uzrakstīja idejas uz
papīra, un
praktiskais
darbs
varēja
sākties.
Daudzi darbiņi
tika veikti, vi-

MārtiņdienaVangažupilsētasbibliotēkā
Novembris ir svētku mēnesis. Lai izzinātu savas valsts un tautas vēsturi, jāiepazīstas ar tradīcijām, kas saglabājušās un
netiek aizmirstas vēl šodien. Mēdz teikt,
ka Mārtiņš atnesot ziemu. Mārtiņdienas
tradīcijām ir sensena vēsture. Tas ir brīdis,
kad pabeigti visi rudens darbi. Šī diena
iezīmē rudens izskaņu – laiku, kad vārti
uz ziemu jau vaļā.
8.novembrī Vangažu pilsētas bibliotēkā tika organizēts Mārtiņdienas pasākums ,uz kuru tikām uzaicināti arī mēs,
1.a klases skolēni. Mūs laipni sagaidīja
bibliotēkas darbinieces. Vineta, kas iejutās
visu zinošās Žagatas lomā, iepazīstināja ar
bibliotēkas darbu un grāmatu klāstu. Pēc
tam sekoja Regīnas stāstījums par Mārtiņdienu, kuru papildināja skolēnu sagatavotās tautasdziesmas. Tika minētas mīklas
un uzklausīti ticējumi par Mārtiņdienu.
Bērni darbojās grupās, lai atrisinātu krustvārdu mīklu, kas bija tematiski saistīta ar
pasākumu.Nobeigumā skolēni uzdāvināja
bibliotekārēm savus zīmētos Mārtiņdienas

gaiļus, kurus pēc tam izstādē varēja apskatīt visi bibliotēkas apmeklētāji.Promejot
katrs bērns saņēma skaistu rudens veltiābolu, kam pievienots sakāmvārds.
Pasākums bija izzinošs, pārdomāts un

ļoti jauks. Tas sagādāja bērniem daudz pozitīvu emociju. Paldies par pasākumu!
Vangažu vidusskolas 1.a klase un
klases audzinātāja Inese Grinberga

Foto: Jana Bunkus

No 24.novembra līdz 1.decembrim Vangažu kultūras namā bija
apskatāma pensionāru biedrības
rīkotā Ziemassvētku izstāde.

sām kopā sanākot pensionāru
centrā. Šīs radošās, darbīgās
sanākšanas visā
kolektīvā raisa
lielu prieku un
satuvināšanos,
daudz kas tiek
pārrunāts, rodas
jaunas idejas.
Pārtraukumos
Izstādes organizatori un dalībnieki kopā ar
iemalkojam
domes priekšsēdētāju Arvīdu Blauu un floristi Elitu Vīnu.
tēju, tad atkal
strādājam. Tiek
tes smalkos darbus, Ausmas Gulbes darilīmēts, griezts, krāsots, veidots. Ļoti darb- nājumus, Rutas Litviņukas neparasto puzli
ietilpīgas izrādījās sarkanās bumbas – eži. no melleņu mētrām, Rotas Ziediņas ļoti inPie vienas bumbas vienlaicīgi darbojās teresanto segu, kuru darinājušas vairākas
četras čaklītes. Viena grieza lentu, otra rokdarbnieces no daudziem kvadrātiņiem,
to salocīja, un vēl divas līmēja. Veidojām kur neviens neatkārtojas rakstā. Sarmītes
vairākas bumbas. Strādāja Ārija, Ausma, Bratuškas lupatu segas un dienas centra
Smaida, Broņislava, Maija, Rasma, Elita, bērnu zīmētos apsveikumus. Un kur nu vēl
Kamēlija.
20 dāvanu zeķes dažādās tehnikās – viena
Tad kopējā eglīšu rotu darināšana no siena visa košumā, kur ar darbiņiem vismazajiem papes puķu podiņiem un sāls pamanāmākā bija Terēza Čandere – četras
piparkūku cepšana, dekorēšana, un vēl, un zeķes. Visus nav iespējams nosaukt. Tik
vēl...
daudz kas bija apskatāms.
Īpaši gribas izcelt Kornēlijas un Leona
Visu kopā salika, uzmanīja un pārreKiščenko izdomas bagātos darbus – de- dzēja Biruta Cīrule. Daudzos darbiņos klāt
koru ar oglēm, puzles un sūnu piramīdu ir arī viņas izdoma un darbs.
ar piparkūkām. Rasmas un Ināra Dreijeru
Izstāde izpelnījās skatītāju atzinību un
koka darbiņus un smalkos izšuvumus, Ilzes siltus vārdus dalībniecēm.
Kopmanes izcilos cimdus un zeķes, un adīLai mums visiem kopā arī turpmāk
tos zvanus. Smaidas Stepiņas košos cimdu izdodas! Priecīgus Ziemassvētkus un
rakstus, Līvijas Pētersones lielās tamborē- Laimīgu Jauno gadu!
tās segas un ozolzīļu sirdi, Ārijas Teivānes
Vangažu pensionāru biedrības
skaistos Adventes vainagus, Maijas Bāgunpriekšsēdētāja Inta Tetere

SVĒTKU GAIDĪŠANA

Svētki klāt, bet skumja sirds...
Vērojot cilvēku sejas uz ielas, sabiedriskajā transportā ne tikai ikdienā, bet
arī svētku dienās, nav jābūt psihologam,
lai saskatītu daudzās no tām skumjas un
nomāktību. Lai cik tas izklausās dīvaini,
daudzus cilvēkus šāds stāvoklis mēdz piemeklēt un saasināties tieši svētku laikā.
Tas ir depresīvs stāvoklis, kas, atšķirībā
no depresijas kā slimības, neprasa medikamentozu ārstēšanu, tomēr ir traucējošs.
Tas izpaužas tādā pašizjūtā, kam raksturīgs
pazemināts garastāvoklis, neapmierinātība
ar sevi vai savu dzīvi, ilgām, skumjām,
apātiju, vientulības izjūtu, utt..
Kāpēc tā notiek? Tāpēc, ka ilgāku
svētku laikā strauji mainās mūsu dzīves
ierastais ritums. Cilvēka psihe uz jebkurām pārmaiņām, pat uz patīkamām un pozitīvām, reaģē kā uz stresu un tāpēc nav
apmierināta. Turklāt šajās dienās cilvēks
vai nu paliek pavisam viens ar sevi, vai
arī ciešāk nekā parasti saskaras ar savu
ģimeni. Visas dzīves nepilnības, kas palikušas nepamanītas ikdienas steigā, nu
kļūst daudz acīmredzamākas.
Vēl jo vairāk pasliktina stāvokli tas, ka
cilvēks ir pārliecināts par to, ka svētki radīti priekam un baudai, bet pats nesaskata
nekādu prieku...
Tieši tāpēc ne šajā vien laikrakstā, bet
arī citos preses izdevumos svētku laikā
jūs sastapsiet „kaudzi” padomu, kā izvairīties no nepatīkamiem pārdzīvojumiem
svētku dienās un kā padarīt svētkus par
neaizmirstamiem. Padomi ir laba lieta un
to vērtība nav noliedzama. Tomēr bēda ir

tā, ka cilvēki, kuriem šie padomi domāti,
visbiežāk tos nespēj pielietot.
Ko darīt? Patiesībā nav nozīmes, KO
darīt. Svarīgi: KĀ! Es patlaban esmu neapmierināta ar sevi vai apkārtējiem? Kas
tieši liek man justies tik neapmierinātai?
Un ko es daru ar savu neapmierinātību?
Mēģinu to apēst kopā ar lielām ēdiena
porcijām? Mēģinu noslīcināt alkoholā?
Slēpjos aiz tukšām sarunām vai izpaužos
dusmu izvirdumos un skandālos? Vai varbūt slēpjos no visas pasaules savā „alā”
un sēžu tur, auklējot savu aizvainojumu
pret visiem visapkārt? Tātad...risinājuma
ideja slēpjas nevis mēģinājumos aizbēgt
no ikdienas uztraukumiem vai izveidot no
savas dzīves paraugetalonu, bet gan centienos labāk tikt galā ar savāм grūtībām.
Lai tas būtu iespējams, mums jāieskatās
tām sejā.
Varbūt gada sākums un priekšā stāvošās brīvdienas būs labs laiks, lai pavērotu
un izprastu sevi un saprastu, kas PATIESĪBĀ jūsu dzīvē jūs neapmierina. Padomāt, KĀ šādu dzīvi esat sev radījuši. Ko
ir pa spēkam mainīt, bet nav. To nāksies
pieņemt un samierināties...
Dzīvē ir daudz paradoksu! Viens no
paradoksiem ir tas, ka, ja cilvēkam izdodas nevis bēgt, bet satikties aci pret aci
ar savām bailēm un trauksmi, tā mazinās
un mēs kļūstam mierīgāki, izturīgāki un
pārliecinātāki par sevi.
Un tad arī Jaunais gads var tapt skatāms no jauna skatpunkta.
Par to, ko cilvēks cilvēkam... par
dāvanām

Inčukalnabibliotēkasjaunumidecembrī
Kad iestājas tumšie ziemas vakari,
ir lielisks brīdis, lai vairāk laika atlicinātu kādai vērtīgai grāmatai. Bibliotēkā
ir plašs grāmatu piedāvājums. Bērniem
pirms miedziņa patiks paklausīties pasaku
grāmatu ”Pirms miedziņā miedz, pasaku
pagalvī liec!”. Pārrunām ar bērniem noderēs grāmatiņas „Pelēns Peksis negrib tīrīt
zobus” un „Pelēns Peksis. Mammu, neej
uz darbu”. Tuvojas Ziemassvētki! Pārrunās ar bērniem par šiem svētkiem noderēs
grāmatas „Nakts pirms Ziemassvētkiem”
,”Ziemassvētku rotājumi”, „Ziemassvētku
notikums”. Vecāki kopā ar bērniem var
atkārtot angļu valodu „1000 pirmie vārdi
angļu valodā”.
Lai izglītotu sevi, lieti noderēs „Ģēniju 1000 gleznas”, A.Svijašs„Atvērtā zemapziņa. Kā ietekmēt sevi
un citus”, I.Ziņģīte, V.Bebrišs - „Sarunas
par veselīgu dzīvošanu”, „Tautas un dabas

līdzekļi bērna veselībai”.
Piedāvājam lasīt izklaides literatūru:
N.Robertsa „Mīlas svelme”, M. Džonsone
„Neprātīgā vasara”, F. Kārters „Kaulu
altāris”, S. Larka „Maoru dziesma”,
S.Aherna „Dāvana”, K. Tesaro „Debitante” u.c. Jauniešiem V.Rūmnieks grāmatā „Atnācēji ” dzen pēdas saprātīgā
būtnēm no kosmosa. Starptautiski atzītā
bestselleru autore K.Funke lasītāju ieved
baisāko pasaku un tēlu pasaulē. Katrs lasītājs atradīs plašajā bibliotēkas grāmatu
klāstā sev interesantāko.
Gadu beidzot un atskatoties uz padarīto, varam būt gandarīti, jo neslēdzot
ciet bibliotēku, vadījām grāmatas Alises
programmā (bibliotēku portāls), veicot pie
reizes inventarizāciju, lasītāji to gandrīz
nemanīja. Tas ļoti smags darbs, ļoti liela
slodze acīm – visu dienu tikai burti un
cipari- katra grāmata jāievada sistēmā,

Dažkārt mums trūkst elastīguma dāvanu jautājumā. Vai tiešām tam nepieciešams daudz naudas? ASV ir veikti pētījumi par svētku laiku un tie liecina, ka
tikai trīs no desmit amerikāņiem uzskata,
ka labai svētku izjūtai nepieciešams daudz
naudas. Četri no pieciem amerikāņiem atzīst, ka patiesībā vēlas Ziemassvētkus un
Jauno gadu sagaidīt daudz pieticīgāk nekā
tas notiek sabiedrībā. 62 % amerikāņu ir
atzinuši, ka pēdējos gados dāvanām tiek
veltīts pārāk daudz uzmanības. 83 % pētījuma dalībnieku atzinuši, ka Ziemassvētkos un Jaunajā gadā vēlētos daudz vairāk
laika pavadīt kopā ar savām ģimenēm.
Vairums cilvēku alkst nevis dažādu
lietu, bet gan jēgpilnu nozīmi. Piemēram,
nez vai vecmāmiņai vajadzētu iespringt,
lai 17 gadus vecai mazmeitai uzdāvinātu
jaunu rotaslietu. Daudz vērtīgāka būtu sena
piespraudīte kopā ar vecmāmiņas jaunības
dienu foto, kur redzams, kā vecmāmiņa
to valkājusi. Laika un naudas izdevumu
samazināšana dāvanām ļautu daudz vairāk
koncentrēties Ziemassvētku un Jaungada
patiesajai būtībai. Pēdējos gados svētki
aizvien vairāk pārvēršas par komerciāliem
patērētāju pasākumiem. Taču apdāvināšanās tomēr nez vai ir labākais veids, kā kļūt
patiesi laimīgiem.
Cilvēkam jau nevajag daudz – tikai
pieņemšanas, piederības, mīlestības izjūtu. Un to nevar nopirkt ne par kādu
naudu. To var pasniegt caur klātbūšanu,
caur skatienu, smaidu, atbalstu un palīdzēšanu...Un arī caur palīdzības pieņemšanu!
Lai mums izdodas svētki!
Psiholoģe, psihoterapeite
Evija Rozenlauka
tas ir pie 18.tūkstošiem grāmatu. Tomēr
mēs sekojām grāmatu jaunumiem izdevniecībās, iepirkām visu interesējošo mūsu
lasītājiem, kuru mūsu bibliotēkā ir 1262.
Skaists pasākums bija mūsu lasītājiem
–„Bērnu žūrijas ”ekspertiem uz Likteņdārzu, kurā aug arī mūsu novada bērnu
stādītais kociņš. Pateicamies bibliotēkas
čaklajiem lasītājiem, kuri apmeklē bibliotēku regulāri, bet atgādinām tiem, kuri
nav sen bijuši un viņu paņemtās grāmatas
nav ievadītas bibliotēku sistēmā, līdz ar to,
mēs nevaram noslēgt inventarizāciju.
Lūdzu, lasītāji, kuri paņēmāt no
bibliotēkas grāmatas un ilgi turat mājās,
steidzīgi nogādājiet tās bibliotēkā!
Sirsnīgi sveicam visus Inčukalna
novada iedzīvotājus Ziemassvētkos un
Jaunajā 2012.gadā! Lai sirdī Svētvakara
siltums un gaišas Jaunā gada gaitas!
Bibliotekāre M.Aleksejeva
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Svētku un labu emociju virpulis
12.novembrī ap plašu koncertu
Vangažu kultūras namā tika nosvinēta
Vangažu pilsētas 20 gadu jubileja.
Īstais pilsētas dibināšanas datums ir
14.novembris.

kadriļa” – vadītāja Gaļina Titarenko, koncertmeistare Aļona Kolčina;
• ukraiņu vokālajam ansamblim „Veselka”
– vadītājs Vasīlijs Litviņuks;
• baltkrievu vokālajam ansamblim „Žu-

Vangažu pilsētas svētku koncerta kopkoris

17.novembrī Vangažu pilsētas kultūras namā tika iedegtas sarkanbaltsarkanās sveces. Kopā sanāca Vangažu ļaudis
ar draugiem un radiem, lai kopā svinētu
Latvijas dzimšanas dienu, kā arī sirsnīgi
sveiktu Goda novadniekus un tos iedzīvotājus, kuri savu darbu, sirdi, zināšanas un
entuziasmu ieguldījuši pilsētas izaugsmē.
Valsts un pilsētas svētku svinīgo sarīkojumu atklāja estrādes deju grupa „Ciprese” ar aizkustinošu deju „Pie dieviņa
gari galdi” (I.Petrovskas horeogrāfija). Ie-

ravuška” – Ļuba Aleksandrova, koncertmeistare Aļona Kolčina;
• austrumu deju studijai „Šeherezade”
– vadītāja Inga Feldentāle;
• tautas deju kolektīvam „Pīlādzītis” – vadītājas Ilona Petrovska un Evija Ozola,
koncertmeistare Aļona Kolčina;
• sieviešu vokālajam ansamblim „Kaprīze” – vadītāja Jana Bunkus.
Pasākuma
noslēgumā vienojāmies kopīgā
dziesmā „Tikai
tā”, kuru izpildīja kolektīvu
vadītāji un mūsu
koncerta dalībnieki.
Vēlam katram Vangažu
iedzīvotājam
dzīvesprieku,
panākumus ikdienas darbos,
veselību un tiLatvijas dzimšanas dienai veltīto koncertu vadīja Jana
cību Vangažu
Bunkus
(no kreisās) un Evija Ozola. Skaistu koncertu
sekmīgai attīstīvangažniekiem dāvāja Jānis Paukštello.
bai nākotnē!
No visām dienām, kuras atceramies
un atzīmējam saistībā ar Latvijas brīvības
cīņām, visnozīmīgākā ir Lācplēša diena.
Ar skolotājas Solvitas Runces iniciatīvu
šī diena tika atzīmēta ārā pie skolas sveču
gaismā. Ar patriotisku runu iedzīvotājus
uzrunāja Vangažu pārvaldes vadītājs Aiv-

dzīvotājus valsts svētkos sveica Inčukalna
novada domes priekšsēdētājs A.Blaus un
Vangažu pārvaldes vadītājs A.Nalivaiko.
Mīlot savu zemi, mēs mīlam arī cilvēkus,
kas Latvijas iedzīvotājiem nes prieku ar
savu talantu un darbu. Tāpēc pie mums
viesojās tautā iemīļots Dailes teātra aktieris Jānis Paukštello, kurš šajā svētku reizē
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Vangažniekus svētkos uzrunāja un
sveica Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus, Vangažu pilsētas
pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko un
par pilsētas dibināšanu un pirmajiem tās
gadiem pastāstīja ilggadējais Vangažu
pilsētas domes priekšsēdētājs Vilmārs
Lucāns.
Uz šo koncertu visi kolektīvi bija čakli
pastrādājuši un piedalījušies radošajā prezentāciju veidošanā savam kolektīvam.
Koncertā mijās sižeti gan par ikdienas
darbu mēģinājumos, gan sižeti par tuvākiem un tālākiem ceļiem. Rezultātā bija
krāšņs un svinīgs koncerts. Šie sižeti būs
noderīgi arī turpmākajā pilsētas kultūras
dzīves darbībā. Liels paldies par prezentāciju veidošanu Igoram Rozonovam!
Šī diena bija arī kā atskaites punkts visiem pilsētas pašdarbības kolektīviem, kad
izvērtējām līdz šim paveikto un pārdomājām gaidāmos darbus. Ir prieks, ka mūsu
pilsētā ir tik daudz kolektīvu, kas aktīvi
piedalās kultūras dzīves veidošanā.
Paldies visiem kolektīviem un vadītājiem par darbu:
• bērnu vokālajam ansamblim „Karuselis”
– vadītāja Maira Lazdiņa;
• ritmikas deju grupai „Kolibri” – vadītāja
Tatjana Everse;
• estrādes deju grupai „Ciprese” – vadītāja
Ilona Petrovska;
• ukraiņu vokālajam ansamblim „Jatraņ”
– vadītāja Irina Dukule, koncertmeistare
Aļona Kolčina;
• krievu vokālajam ansamblim „Krievu

ars Nalivaiko un skolas direktore Indra
Kalniņa. Par svētku noskaņu rūpējās Vangažu vidusskolas teātra studija (skolotāja
Solvita Runce, muzikālais noformējums
Jurijs Kaspers). Bērni bija saposušies
svētku tērpos ar baltām šallēm un sarkanbaltsarkanu karodziņu pie krūtīm, izspēlēja nelielu dzejas uzvedumu par godu
Lāčplēša dienai. Pasākumu kuplināja arī
Mūzikas skola ar vijoles spēli (skolotāja
Līga Zaula), kā arī kultūras nama bērnu
vokālais ansamblis „Karuselis”, sieviešu
vokālais ansamblis „Kaprīze” , kuri bija
sagatavojuši priekšnesumus veltītus tieši
šai dienai.
Paldies skolas kolektīvam, kas palīdzēja noformēt svētku laukumu un sagatavoja siltu tēju! Paldies visiem koncerta
dalībniekiem un skatītajiem, kas nolika
un iededza svecītes, kā savu ieguldījumu
gaismas spēkā savai Latvijai!
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bija kopā ar mums gan ar dziesmām, gan
ar atziņām par dzīvi.
Šajā vakarā tika godināti mūsu Goda
novadnieki Biruta Cīrule, Līvija Pētersone
un Andrejs Mazins, sporta un kultūras kolektīvu un pulciņu vadītāji, kuri ieguvuši
ievērojamus rezultātus.
Biruta Cīrule
Dzimusi 1943.gada
Cēsīs. Absolvējusi Cēsu
1.vidusskolu un Rīgas
Vieglās rūpniecības tehnikumu. Ļoti tuvs Cīrules kundzei vienmēr bijis
sports, sevišķi – basketbols. Spēlējusi Cēsu un
Valmieras pilsētu sieviešu izlasēs, trenējusies pat slavenajā TTT basketbola komandā.
No 1994.gada dzīvo Vangažos, strādājusi 1.Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā
plānu daļā, Vangažu bērnu bibliotēkā, rūpnīcas bērnu dārzā par vadītāju. No 1998.
gada pensionāre, aktīvi iesaistās pilsētas
sabiedriskajā dzīvē, ir Vangažu pensionāru
biedrības valdē.
Līvija Pētersone
Dzimusi 1931.
gada Baldones pagastā. 1946.gadā
absolvēja Baldones
pamatskolu. Pirmā
darba vieta – Baldones sanatorija.
Vēlāk, 1961.gadā,
Pētersones kundzes
dzīve aizvijās uz Kurzemi. Tur sākās pedagoģiskais darbs. 1968.gadā darbs profesionāli tehniskajā skolā.
Ģimenes dzīvi Pētersones kundze nodibināja jau 18 gadu vecumā. Viņa ir divu
bērnu māmiņa. Lielāko dzīves daļu veltījusi pedagoģiskajam darbam arodskolā un
aktīvi darbojusies kultūras dzīvē.
Andrejs Mazins
Dzimis 1925.
gadā Valkas apriņķī.
Mācījies Smiltenes
pamatskolā. Vēlāk
armijas gaitas Polijā, pēc ievainojuma
– Latvijā.
1959.gadā dzīves
ceļš atveda uz Vangažiem, kur sāka
strādāt 1.Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā. Lielu savas
dzīves daļu veltījis sabiedriskajiem darbiem un motosportam. Darbs pedagoģijā
ieguldīts arī Vangažu arodskolā. Ilgus gadus Vangažos apmācījis motociklistus, or-

Ziemassvētku vecītis bija ļoti priecīgs, ka uz egles iedegšanu bija ieradušies
tik daudz bērni. Tik daudz kā vēl nekad!
ganizējis pilsētā sacensības. 10 gadus bija
daudzcīņas organizators Rīgas rajonā.
Koncertu ar latviešu tautas dejām kuplināja estrādes deju grupa „Ciprese” un ritmikas deju grupa „Kolibri”, kā arī dejotāju
bērnu vecāki ar deju „Ludzas kadriļa”. To
sagatavoja skolotāja Ilona, kura pati arī
uzdejoja.
Paldies visiem dancotājiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!
Pēc svinīgā sarīkojuma kultūras namā
notika atpūtas vakars, kuru atklāja sieviešu
vokālais ansamblis „Kaprīze”. Vakara gaitā
bija dažādas atrakcijas - gan konkurss „Ko
Tu zini par Latviju?”, gan spēlējām teātri,
dziedājām karaoke un lustējāmies kopā ar
muzikantu Ilmāru. Paldies jautrajiem un
atraktīvajiem vakara apmeklētājiem, kuri
bija ļoti atsaucīgi un veicināja vakara priecīgu un siltu noskaņu!
2.decembrī košās uguntiņās iezaigojās skaista egle – pilsētas lepnums, kopā
pulcējot Ziemassvētku vecīti un daudzus
bērniņus ar vecākiem.
Par stabilu tradīciju mūsu pilsētā ir
kļuvusi svētku egles iedegšana. Gluži kā
brīnumu gaidot, apmēram 200 Vangažu iedzīvotāji 2.decembrī pulcējās pie Vangažu
pārvaldes, kur atrodas mūsu galvenā egle,
lai kopā to iedegtu. Pasākumu atklāja Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus. Ar dziesmām bērnu vokālais
ansamblis „Karuselis” un sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”, kā arī flautistes
Paula un Elza (skolotāja Rasa Melngalve)
parādīja, ka cītīgi gatavojas Ziemassvētkiem un Vecīša sagaidīšanai. Paldies skolotājām!

Un, protams, pie mums viesojās pats
Ziemassvētku vecītis, kurš gāja jautrās rotaļās kopā ar bērniem un, iededzis eglīti,
aizgāja tālāk apciemot citus bērnus, lai
redzētu, kā viņi gatavojas svētkiem.
Paldies sociālā dienesta vadītājai Zinaīdai Gofmanei par sarūpētajiem pīrādziņiem, piparkūkām! Paldies Vangažu
pārvaldes lieliskajai komandai - pārvaldes vadītājam Aivaram Nalivaiko, Lainei,
Mārim, Vijai par atbalstu pasākumam un
sarūpēto silto tēju iedzīvotājiem!
Paldies mūsu kultūras nama komandai
– Igoram par apskaņošanu, Marijai par
dekorēšanu! Paldies visiem, ka bijāt kopā
ar mums!
Lai Jums labas un gaišas domas
Ziemassvētkus gaidot! Priecīgus
svētkus!
Kultūras nama mākslinieciskās
daļas vadītāja Evija Ozola
AICINĀM VISUS UZ
ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMIEM!
Svētdien, 18.decembrī, pl.13.00
Ziemassvētku izrāde bērniem „Kaķīša
dzirnaviņas”. Piedalās estrādes deju
grupa „Ciprese”, latviešu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”, teātra studija „Pigoriņi”, Siguldas bērnu deju kolektīvs.
Pirmdien, 26.decembrī pl.15.00 un
17.00 Inčukalna novada pašvaldība rīko
Ziemassvētku eglītes bērniem. Pasākumā
būs izrāde „Zilonēna ziemassvētki”. Lomās: divi rūķi Cukuriņš un Zvaniņš, gudrā
pūce, zilonēns Čanga, Ziemassvētku vecītis, gailis. Ieeja ar ielūgumiem.
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Gaišiebrīžinovembrī

Foto: Zinta Nolberga

Līdz ar pāriešanu uz ziemas laiku,
pēcpusdienas ir kļuvušas tumšākas. Un ir
labi, ka ir dienas, kad varam tās izgaismot
ar svecēm, lāpām, labiem darbiem un gaišām domām. Tradicionālais Lāčplēša dienas lāpu gājiens arī šogad pulcēja daudz
inčukalniešu, kuri pēc svētku koncerta
Inčukalna skolā ar lāpām devās gājienā
cauri Inčukalnam. Piemiņas brīdī Inčukalna vecajos kapos atcerējāmies visus
latviešu karavīrus, kuri krituši, lai Latvija atgūtu neatkarību. Pēc lāpu gājiena
Tautas namā varēja noskatīties pirmo no
projekta „Kinopunkts” filmām „Astoņi
pilnmēneši”, kas stāstīja par latviešu karavīru dzīvi starptautiskajā miera misijā
Afganistānā.
Novembris ir mūsu Valsts svētku
mēnesis. Tajos atskatāmies uz gada laikā
padarīto, kaut arī vēl kārtīgs darba cēliens
līdz Jaunajam gadam priekšā.
Inčukalna ciematā iedzīvotāji priecājas
par apgaismoto celiņu cauri parkam un par

Goda novadnieki Jānis Rozītis (no
kreisās), Brigita Grūtupa un Lidija
Suhareva kopā ar Inčukalna novada
domes priekšsēdētāju Arvīdu Blauu.
gājēju celiņu, kas ved cauri centram. Pie
Tautas nama izraktie lielie ceriņi nelielu
brīdi raisīja skumjas, līdz brīdim, kad vietā
parādījās jauniestādīti krūmiņi. Zvaigžņu
un Vāveres ielu iedzīvotāji staigā un brauc
pa gludu ceļu un ir ļoti apmierināti ar ielas
rekonstrukciju.
Inčukalnieši priecājas par to, ka kopā
spējām uzlabot dažas mums svarīgās vietas - tika uzlikti informācijas stendi, sakārtotas kāpnes pie Velnalas. Parādījām, cik
daudz var izdarīt, ja apvienojam spēkus un
līdzekļus. Paldies visiem, kas piedalījās!
Protams, ka ir vēl daudz nepadarītu,
bet vēlamu darbiņu. Inčukalna ciemata un
Gaujas iedzīvotājiem ļoti gribētos velosipēdistu celiņu gan „Sēnītes”, gan Indrānu

“Atblāzma” jubilejas priekšvakarā
virzienā.
Daudzus gadus strādājot Inčukalna
labā, iedzīvotāju atzinību un titulu Goda
novadniece šogad saņēma Inčukalna pamatskolas direktore Brigita Grūtupa,
kura jau gandrīz 40 gadus strādā skolā,
vispirms par matemātikas skolotāju, tad
par mācību pārzini un pēdējos 20 gadus
par direktori. Būdama prasīga, stingra, arī
atsaucīga un ar labu humora sajūtu apveltīta, Brigita Grūtupa spējusi saglabāt un
kopt skolas tradīcijas, un būt skolēnu un
skolotāju drošais balsts jau ilgus gadus.
Kā savas prioritātes viņa min savu ģimenidēlu Viktoru un meitu Lieni. Tad seko
darbs. Savā apsveikumā dēls Viktors minēja, ka mamma ir kārtīgs darba cilvēks,
un visi tikai iegūtu, ja pasaulē tādu būtu
vairāk. Savu mammu ar īpašām dziesmām
sveica meita Liene kopā ar domubiedru
dziedātāju grupu no Jaunmārupes kora
Universum.
Arī otra Goda novadnieces titula ieguvēja Lidija Suhareva Inčukalnā ir nostrādājusi gandrīz 40 gadus, un visi šie darba
gadi ir saistīti ar bērnudārzu, jeb, kā šodien saka, „pirmsskolas izglītības iestādi”.
Sākumā Lidija 20 gadus strādāja par saimniecības pārzini, bet nu jau 17.gadu viņa
ir šefpavāre, kura garšīgi gatavo un brīnišķīgi saprotas ne tikai ar savām tiešajām
palīdzēm virtuvē, bet arī ar visām „Minkas” darbiniecēm. To, cik lielas un bezgala
pozitīvas emocijas tika veltītas Lidijai, varēja novērtēt visi pasākuma dalībnieki, jo
viņu sirsnīgi sveica visas darba kolēģes ar
īpaši veltītu koncerta numuru. Arī Lidijai
ģimene ir pirmajā vietā. Vīrs Pāvels, kas
kopā ar viņu nodzīvoja 39 gadus, dēli Roberts un Andris, vedeklas, mazbērni un citi
mīļi radu cilvēki. Visu mīlestību māmiņai un vecmāmiņai apliecināja mazmeitas
Sandijas izjusti dziedātās dziesmas.

Šogad tituls Goda novadnieks tika piešķirts arī kādam īpašam cilvēkam, kura
devums Inčukalnam nav mērāms ar laika
mērauklu. Tas ir Jānis Rozītis (jāsaka juniors, jo arī vectēva vārds ir Jānis Rozītis),
kurš šobrīd ir visjaunākais šī titula īpašnieks. Jāņa nopelni ir izcili. Tie ir regulāri
sasniegumi motosportā, precīzāk izsakoties stantraidingā (motocikla „dīdīšanā”
ar trikiem). Tā J.Rozītis nes Inčukalna
un Latvijas vārdu daudzās pasaules valstīs. Jāņa izvēlētais sporta veids pieprasa
dzelzs veselību, lokanību, gribasspēku un
radošumu, jo trikus ir jāizdomā pašam.
Jānis par savu lielāko sasniegumu nosauc
uzvaru Austrumeiropas čempionātos Krievijā 3 gadus pēc kārtas.
Jānis ir pirmais stantraiders (triku
moča braucējs) Latvijā un ir palīdzējis šim
sporta veidam parādīties arī Baltkrievijā
un Ukrainā. Piedaloties moto šovos, Jānis
ir spējis pārliecināt pat Lukašenko par to,
ka šāds sporta veids ir vajadzīgs. Jānim
liels atbalsts un prieks ir viņa ģimene
– sieva Sandra, kura arī aktīvi piedalās
vīra motošovos un trīs gadus vecais dēls
Bruno, arī vecāki un pārējie tuvie, mīļie
radi un draugi.
Pēc Goda novadnieku titula piešķiršanas sekoja koncerts, kas bija īpašs ar to,
ka tajā piedalījās tikai mūsu jaunieši. Mēs
vēlējāmies parādīt, cik viņi ir talantīgi un
daudzpusīgi: jauniešu deju kolektīvs, pūtēju orķestris, amatierteātris, dziedātāji.
Koncertā varējām klausīties vairāk kā
simts gadus atpakaļ rakstītu dzeju. Raiņa,
Veidenbauma, Ausekļa vārdus ar mīlestību
pret Dzimteni runāja Tautas nama amatierteātra dalībnieki. Mīlestība uz savu zemi
skanēja arī dziesmās, kuras izpildīja Signe
Laukmane, Zintis Kārkliņš, Kristaps un
Mārtiņš Roņi, un Rihards Keišs.
No Valsts svētku dienas līdz pat janvā-

INČUKALNA TAUTAS NAMS

Foto: Vita Oša

rim Tautas namā ir apskatāma arī izstāde
„Mans Inčukalns – 2011” ar šī gada labajiem darbiem un fotokonkursa apkopojums. Nāciet skatīties – mēs to paveicām
kopā!
Vēl kāds izteikti gaišs notikums novembra bezsaules tumsā bija Inčukalna
senioru kora „Atblāzma” 45 gadu jubilejas svinības. Dziedātāji divas reizes
nedēļā no tālākām (piemēram, Gauja) un
tuvākām vietām ar prieku nāk kopā Tautas
namā, lai satiktu cits citu, uzmundrinātu
un dziedātu. Koris vienmēr ir kuplinājis novada pasākumus un piedalījies visos Latvijas senioru un lielajos Dziesmu
svētkos, kā arī draudzējies ar citiem kolektīviem. „Atblāzmā” dzied paši labākie
inčukalnieši – uz viņiem var paļauties,
viņiem nav vienalga , kas notiek novadā
un valstī.
Dziedātāju entuziasms un dziedātprieks
jubilejas koncertā bija neizmērojams. Izskanēja 12 mīļākās dziesmas gan kopā ar
dziedātājiem no kora „Gāle”, gan kopā
ar solistiem Signi Laukmani un Rihardu
Keišu, Zinta Kārkliņa pavadījumā, gan
pilnīgi patstāvīgi – tikai Ņinas Kiršteinas
diriģētiem un koncertmeisteres Solveigas
Ilvasas pavadītiem.
Sirsnības un mīļuma pilns bija gan koncerts, gan arī apsveikumu daļa. Draudzīgus aplausus izpelnījās skolotājas Zandas

Inčukalna amatierteātris jauno sezonu
ir iesācis ar pirmizrādi. 12.novembrī tika
izrādīta Mārtiņa Zīverta luga „Zaļā
krūze”, kuras tapšanā režisore Zigrīda
Ezeriņa un aktieri ar nelieliem „skroderdienu” un vasaras pārtraukumiem ir strādājuši jau no marta. Izrādei ir divi aktieru
sastāvi: Vurma kungs - Jānis Liepiņš un
Armands Pētersons, Rūta - Brigita Ziemele un Lana Jēkabsone, Šeples kundze
- Zinta Nolberga un Regīna Logina. Lugas
otrā pirmizrāde bija 4.decembrī, un ceram,
ka to noskatījās tie, kuri neredzēja mūs
pirmajā reizē. Stāsts ir vecs, kā pasaule.
Tas ir par mīlestību un par vēlēšanos nepalikt vienam. Lugā netrūkst pārpratumu
un asprātīgu tekstu. Domāju, ka aktieri
ar savu uzdevumu tika galā labi, par to
liecināja smiekli un ziedi. Tāpēc paldies
visiem, kas smējās un atbalstīja ar savu
klātbūtni!
Šajā gadalaikā labākais, ko mēs varam
sagaidīt, ir sniegs, jo saule un gaisma būs
biežāks viesis tikai pēc Jaunā gada sagaidīšanas. Tomēr mums pašiem arī ir iespēja
padarīt gaišākas mūsu ielas. Pagājušā gada
konkursa „Inčukalns mirdz” laikā varējām
novērtēt, cik vienkārši un neuzbāzīgi Ziemassvētku gaismiņas rada svētku sajūtu,
pēc kuras mēs ilgojamies. Varbūt arī šogad
varam iepriecināt sevi un citus ar nelieliem rotājumiem pie mājām, kaut tikai pēdējā Adventa nedēļā
līdzīgi, kā to jau ir
izdarījusi mūsu Goda
novadnieka Jāņa Rozīša ģimene.
Lai apkārt valda
saticība, mīlestība
un svētku gaidīšanas
prieks!
Zinta Nolberga

Sestdien, 17.decembrī, pl.18.00
Deju kolektīvs VIRŠI aicina uz ikgadējo
VILKU MĒNEŠA SADANCOŠANOS.
SADANCOŠANOS
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva
Trešdien, 21.decembrī, pl.19.30
Muzikāls koncerts “ZIEMASSVĒTKU
PASAKA VISIEM”. Piedalās Inčukalna
Tautas nama amatierteātris, koris “Mežābele”, Mūzikas skolas audzēkņi, kā arī mākslinieka Elmāra Gaigalnieka smilšu gleznu
izrāde “Brīnums”.
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva
Pirmdien, 26.decembrī, pl.11.00 un 13.00
(laiku skatīt ielūgumā) Inčukalna novada
pašvaldība aicina bērnus ar vecākiem
uz ZIEMASSVĒTKU EGLĪTI un izrādi
“Zilonēna Ziemassvētki”,
Ziemassvētki” kur varēs satikt Rūķus, Āfrikas ziloni un, protams, arī
Ziemassvētku vecīti ar dāvanu maisu.
Uz pasākumu varēs nokļūt ar autobusu pl.10.15 pa
maršrutu: Gauja, Indrāni, Kārļzemnieki, Vangažu
baznīca, Vangaži „Brālis”, Vangažu stacija, Sēnīte,
Inčukalns.

Sestdien, 31.decembrī
Inčukalna novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz kopīgu Jaunā 2012.gada
sagaidīšanu parka estrādē pl.23.30. Jūs
uzrunās domes priekšsēdētājs Arvīds
Blaus. Kopīgi tiks baudīts svētku kliņģeris. Neizpaliks lustīga dancošana un jaungada nakts zīlēšana.
Pl.01.01 Tautas namā diskotēka FANU
KLUBS piedāvās retro - disko Jaungada
nakts ballīti-maskarādi „Es mīlu 70-tos
un 80-tos” (nekādi miksi, tikai oriģinālas
versijas).
Pasākums ar konkursiem un balvām! Līdzi jāņem
atbilstošs groziņš.
Biļetes iepriekšpārdošanā 3Ls (Tautas namā,
tel.29478251), Jaungada naktī 5 Ls.

Amatierteātris ar izrādi “Zaļā krūze”
Krastiņas mazie dziedātāji „Eži”; skanīgās
vīru balsīs „Atblāzmu” sveica Latvijas nacionālo karavīru koris „Tēvija” no Rīgas,
arī pārējiem sveicējiem bija daudz labu
vārdu, ko teikt senioriem. Un kā jau katras kārtīgas jubilejas noslēgumā, viesus un
gaviļniekus gaidīja ballīte un sirsnīgas sarunas. Mēs ļoti priecājamies par senioriem
un vēlamies, lai viņu koris kļūtu aizvien
kuplāks, tāpēc aicinām pievienoties viņu
pulkam!

PASĀKUMI DECEMBRĪ
Sestdien, 17.decembrī, pl.11.00
Tautas nama dziedošie bērni un
rūķis IMANTS PAURA AICINA UZ
SKANĪGIEM SVĒTKIEM pie Eglītes.
Aicināti visi! Īpaši bērni ar vecākiem.
Ieeja brīva

Pateicos visiem inčukalniešiem par
atsaucību, atbalstot mūsu Tautas nama
idejas un pasākumus 2011.gadā! Lai
Jaunais gads nes dziedāt un dejot prieku
2012.gadā! Lai tas ir laimīgs, veiksmīgs
un radošs mums visiem kopā! Jūs esat
paši labākie!
Tautas nama vārdā Inga Freimane

JANVĀRĪ
Sestdien, 7.janvārī, pl.14.00
Inčukalna novada pašvaldība aicina visus
novada pensionārus uz GADA BALLI.
BALLI
Spēlēs grupa „Sandra”.
Sestdien, 14.janvārī
Tradicionālais Vecā labā Jaunāgada
KARNEVĀLS „KRUĪZS PA SAPŅU
JŪRU”. Gatavojamies!
JŪRU”

Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietika katru dienu
Visu mūžu gājumiņu!

Inčukalna novada dome
sveic jaundzimušos bērniņus!
Savēlijs Kārkliņš
Alina Siņkeviča

Šī diena lai Tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Inčukalna novada dome sveic jubilārus novembrī!
75 gadi

Leons Miķelsons, Vitālijs Antonovs, Praskovja Belaševa,
Mirdza Boļšakova, Anatolijs Pečonkins, Biruta
Verhoustinska
80 gadi Maiga Zvaigzne, Mihails Morozovs
85 gadi Anna Bērziņa
91 gads Elza Bērziņa
2010.gada 27.decembrī Inčukalna novada dome ir noslēgusi līgumu par
projekta „Inčukalna novada domes pašvaldības izglītības ēku- Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas renovāciju, veicot energoefektivitātes pasākumus un nodrošinot oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu” īstenošanu
Nr. KPFI-7/14
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumu kopumu divās pašvaldības izglītības ēkās, lai samazinātu siltumenerģijas un elektroenerģijas
patēriņu, tādejādi nodrošinot vides ieguvumu - samazināt oglekļa dioksīda
emisijas daudzumu.
Gan Inčukalna pamatskolas, gan Vangažu vidusskolas energoefektivitātes
pasākumi ietver: cokola siltināšanu, logu un durvju nomaiņu (kur nepieciešams), fasādes siltināšanu, jumta siltināšanu, vēdināšanas sistēmas rekonstrukciju, neefektīvo apgaismošanas elektroierīču nomaiņa un ar šiem pasākumiem
saistītos darbus.
Abās izglītības iestādēs siltumenerģijas patēriņš aptuveni trīs reizes pārsniedz apjomu, kas būtu sasniedzams, veicot energoefektivitātes pasākumus.
Pēc projektā ieplānoto energoefektivitātes pasākumu īstenošanas Vangažu vidusskolas ēkas apkures energoefektivitātes novērtējums būtu 70,30 kWh/m2
gadā, savukārt Inčukalna pamatskolai – 67,40 kWh/m2 gadā. Tādejādi tiktu
sasniegts ne tikai izlietotās enerģijas samazinājums, bet arī vides ieguvums,
jo tiktu samazināts oglekļa dioksīda emisijas apjoms par 418 958 kg/gadā
kopā abās skolās. Kopējais projektā plānotais efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu pret projekta pieprasīto finanšu
instrumenta finansējumu, ir 0,60 kg/CO2/LS.
Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir
Latvijas Republikas valsts budžeta programma, kura
sniedz līdzfinansējumu 85 % apmērā no projekta
attiecināmajām izmaksām.

INČUKALNA SPORTA KOMPLEKSA
DARBA LAIKS SVĒTKU LAIKĀ
24.12. un 25.12. Slēgts
26., 27., 28., 29., 30.12. no pl.12.00 līdz 23.00
31.12. Slēgts
01.01. Slēgts
Adrese: Inčukalna pagasts, Zvaigžņu iela 2a
Tālruņi: 67957949, m.29229201.

«BIBLIOTERAPIJA — GRĀMATU SPĒKS»
Vangažu pilsētas bibliotēkā no 05.12 līdz 30.12 izstāde
Izstādē „Biblioterapija – grāmatu spēks” interesenti var
iepazīties ar tematiski sakārtotu daudzpusīgu grāmatu klāstu.
Ekspozīcija ietver arī grāmatas, kuras par dziedinošām
atzinuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītāji.
Laipni gaidīti!
Vangažu bibliotēkas bibliotekāres
Vangažu evaņģēliski luteriskā draudze
pateicas Inčukalna novada domei par sadarbību gada garumā un sveic novada
ļaudis Ziemassvētkos. Lai ceļš uz Kristus Bērniņa piedzimšanu - Adventa laiks,
atnes mieru, ticību un mīlestību ikvienā sirdī, ikvienā mājā.

ADVENTA LAIKA UN ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI
VANGAŽU BAZNĪCĀ.
BAZNĪCĀ.
4.Adventa ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS - svētdien, 18.decembrī,
pl.15.00 aicinām novada bērnus ar vecākiem pie draudzes eglītes uz
Ditas Balčus teātra muzikālu izrādi pēc Zelmas Lāgerfeldes „Kristus
leģendas” stāsta par Betlemes bērnu.
„Zušu” saimniecība dāvās iespēju pie baznīcas vizināties zirga pajūgā
no pl.14.00 līdz 15.00. Autobuss pl.14.10 no Inčukalna un pl.14.20
no Vangažiem.
ZIEMASSVĒTKU SVĒTVAKARA DIEVKALPOJUMS
Sestdien, 24.decembrī, pl.16.00, bet no pl.15.30 ikviens var piedalīties kopīgā Ziemassvētku dziesmu dziedāšanā. Dievkalpojumu
kuplinās soliste Madara Dziedātāja. Autobuss pl.15.10 no Inčukalna
un pl.15.20 no Vangažiem.
ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
Svētdien, 25.decembrī, pl.14.00 ar kora “Mežābele” piedalīšanos.
Autobuss pl.13.10 no Inčukalna un pl.13.20 no Vangažiem.
JAUNGADA DIEVKALPOJUMS
Svētdien, 1.janvārī, pl.14.00.
Autobuss pl.13.10 no Inčukalna un pl.13.20 no Vangažiem.

IEDZĪVOTĀJA VIEDOKLIS
Paldies visiem par darbu!
Lāčplēša dienā pie skolas bija daudz cilvēku, bērni lika svecītes. Ļoti
aizkustinoša bija skolas direktores Indras Kalniņas uzruna. Labi, ka bija
tumšs – neviens neredzēja manas asaras, jo man nācās piedzīvot daļu no
tā bēdīgā, par ko no vēstures minēja direktore.
Sirsnīgs bija Janas Bunkus vadītā sieviešu kolektīva sniegums. Pietrūka
tikai divu dziesmu, viena no tām „Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme!”.
12.novembrī 20 gadu jubilejas koncertā Vangažu pilsētai priekšnesumi
bija labi. Sevišķi iepriecināja Vasīlija Litviņuka vadītais ukraiņu ansamblis un J.Bunkus vadītās dziedātājas. Pietrūka kādreizējā Oktobra ciemata
vadītāju Kārļa Cīruļa, Aleksandra Beļaka un Olgas Sadovičas klātbūtnes.
Daudz varētu pastāstīt bijusī sekretāre Ilze Jevdokimova.
17.novembrī Valsts svētku 93.gadadienā ļoti laba bija priekšsēdētāja
Arvīda Blaua svētku uzruna, vakaru ļoti pārdomāti vadīja Evija Ozola un
J.Bunkus. Sevišķi skaists bija Janas tautas tērps un vainadziņš. Pietrūka tikai
viņas ansambļa dziedājuma. Ilonas Petrovskas dejotāji kā vienmēr bija labi
sagatavoti, tomēr ļoti gribas jaunas dejas, jaunu repertuāru. Pēc svētku uzrunām notika goda novadnieku sveikšana, kā arī kolektīvu apbalvošana.
Visiem paldies par darbu! Deputātiem un visiem sociālā dienesta
darbiniekiem – priecīgus Ziemassvētkus!
Andrejs Mazins
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