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Tik tiešām – ziema sevi pieteikusi bargi – ar lielu salu, kurš, kā sola 
sinoptiķi, turpināsies visai ilgi. Tas priecē ziemas prieku baudītājus, 
bet neiepriecina salīgos. Pašvaldībā tiek darīts viss, lai gan vieni, gan 
otri būtu apmierināti. 

Sākoties lielajam aukstumam, lielu popularitāti ieguvušas novadā izveidotās 
slidotavas jeb hokeja laukumi. Šogad hokeja laukums tapa arī Gaujas ciematā. 
Visiem laukumiem fi nansējumu piešķīra dome, tomēr uzstādīšanas darbi palika 
entuziastu rokās. Vangažos laukuma bortus būvēja uzņēmums, bet Inčukalnā 
un Gaujā tos uzstādīt palīdzēja iedzīvotāji, tāpēc jo rūpīgāk tiek gādāts arī par 
ledus kvalitāti. Apsveicams ir iedzīvotāju pašaizliedzīgais darbs un ieguldītais 
laiks. 

Tas, ka aukstums nebiedē, apliecina gan pilnie hokeja laukumi, gan 
slēpotāji un snovotāji atpūtas parka kalnā, gan janvāra pēdējā piektdienā 
notikusī bērnu izrāde ārā Vangažos. „27.janvārī Vangažu hokeja laukumā 
notika atraktīva izrāde bērniem kopā ar mīļiem pasaku tēliem Ruksīti 
Rosīgo un Suņuku Drosmīgo. Vairums bērnu bija atnākuši skaistās 
maskās, lai kopā ar pasaku tēliem izaudzētu īpašo konfekšu koku, kuras 
pēc tam arī visi dabūja. Ruksītis Rosīgais un Suņuks Drosmīgais bija ļoti 
priecīgi par viesošanos pie mums un teica, ka „ļoti jauki un atsaucīgi 
cilvēki dzīvo Vangažos!”. Pēc izrādes bērni darbojās ziemas sporta 
aktivitātēs kopā ar Ģirtu Bunkus. Viņi varēja gan izmēģināt savus spēkus ar 
hokeja nūju,iemetot ripu vārtos, gan ar peldēšanas dēlīti izvizinot draugu pa 
slideno ledus virsmu un citas aktivitātes. Bija sarūpēta arī silta tēja pasākuma 
apmeklētājiem,” pastāstīja Vangažu kultūras nama mākslinieciskās daļas 
vadītāja Evija Ozola. 

Pateicoties domes fi nansiālajam atbalstam un iedzīvotāju darbam, Pateicoties domes fi nansiālajam atbalstam un iedzīvotāju darbam, 
novadā tapušas trīs slidotavas. Inčukalna slidotavā hokeju spēlē gan novadā tapušas trīs slidotavas. Inčukalna slidotavā hokeju spēlē gan 
lielie, gan mazie aktīvās atpūtas piekritēji. lielie, gan mazie aktīvās atpūtas piekritēji. 

Baudīt ziemas priekus Baudīt ziemas priekus 
var arī veļot sniegavīrus. var arī veļot sniegavīrus. 

Attēlā redzamais lielākais sniega vīrelis gozējas kādas Attēlā redzamais lielākais sniega vīrelis gozējas kādas 
Inčukalna privātmājas pagalmā. Mazākais - Vangažu Inčukalna privātmājas pagalmā. Mazākais - Vangažu 
pilsētas centrā.pilsētas centrā.
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Gan lieli, gan mazi no pasākuma mājās 
devās ar jauku noskaņojumu un veselīgi 
sārtiem vaigiem.

Līdz ar ziemas atnākšanu varam 
priecāties arī par balto sniegu. Tāpēc 
novadā tika uzsākti sniega tīrīšanas darbi. 
Šogad iepirkumā par ielu tīrīšanu uzvarēja 
divi uzņēmumi – „Ginta kravu transports” 
un „Brīvnieki AGM”. Centrālās novada 
ielas tiek tīrītas pie 5cm biezas sniega 
segas. Ja sniega kārta sasniedz 10cm, 
secīgi tiek tīrītas visas ielas. Ielas un ceļi 
tiek kaisīti ar smilts-sāls maisījumu. 

„Novada Vēstis” iztaujāja Inčukalna 
novada domes izpilddirektoru Oskaru 
Kalniņu un Vangažu pilsētas pārvaldes 
vadītāju Aivaru Nalivaiko par citiem 
paveiktajiem darbiem novadā. 
• Pabeigta I kārta Gaismas ielas (Vangažos) 
rekonstrukcijas darbiem. Iebūvēta lietus 
ūdens novadīšanas sistēma, gājēju ietve 
visas ielas garumā (270m), pieslēgumi 
no privātmājām pie braucamās daļas. 
Braucamā daļa noklāta ar šķembu segumu. 
II rekonstrukcijas kārta tiks pabeigta līdz 
20.jūnijam. Tiks uzklāts asfalta segums. 
• Ir noslēgts līgums par Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta (KPFI) finansētā 
projekta „Apgaismojuma infrastruktūras 
rekonstrukcija Inčukalna novadā” 
īstenošanu. Projekta rezultātā, nomainot 

neefektīvos nātrija un dzīvsudraba 
gaismekļus uz energoefektīviem LED 
gaismekļiem ar nominālo jaudas patēriņu 
70w, paredzams būtisks elektroenerģijas 
patēriņa samazinājums. Šis projekts 
jāīsteno līdz 2012.gada 1.jūlijam.
• Ir izstrādāts tehniski ekonomiskais 
pamatojums (TEP) un projekta 
pieteikums, lai pretendētu uz fi nansējumu 
Eiropas reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) aktivitātē „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”, Inčukalna 
un Gaujas ciemata ūdenssaimniecības 
rekonstrukcijai un attīstībai. 
• Uzsākts nopietns darbs pie 2012.
gada budžeta sastādīšanas, tāpēc visām 
pašvaldības iestādēm bija jāiesniedz 
priekšlikumi par plānotajiem darbiem 
2012.gadā. Iesniegtās vēlmes tiks izskatītas 
un iespēju robežās iestrādātas budžetā.
• Gaujas ciematā šogad tiks noasfaltēti 
divi Krasta ielas posmi. Divi posmi tika 
noasfaltēti jau pagājušajā gadā. Pēc šo 
darbu izpildes Gaujā 85% no ielām būs 
ar cieto segumu. 
• Pagājušajā gadā Inčukalna novada dome 
pieņēma lēmumu par 1,5 gadus veco 
bērniņu uzņemšanu pirmsskolas izglītības 
iestādēs. Pamatojoties uz to, Inčukalna 
pamatskolā jāizveido 5-6gadīgo bērnu 
grupiņas. Vangažu vidusskolā tādas jau 
ir. Līdz ar to pamatskolā vairākas klases 
jāpārvieto uz citām telpām, kas prasa 
gan esošo, gan jauno telpu kosmētisko 
remontu. 
• Izstrādāta provizoriskā tāme par 
Inčukalna pamatskolas apkures, ūdens, 
kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju 
un ventilācijas izbūvi. Darbi tiks veikti 
pakāpeniski, tāpēc visu projektu realizēt 

Lielais sals vismazāk biedē mazākos novada iedzīvotājus. To pierādīja arī āra Lielais sals vismazāk biedē mazākos novada iedzīvotājus. To pierādīja arī āra 
pasākums Vangažos 27.janvārī, kad bērnus izklaidēja Rosīgais un Drosmīgais (zemāk pasākums Vangažos 27.janvārī, kad bērnus izklaidēja Rosīgais un Drosmīgais (zemāk 
attēlā), bet pēc tam - treneris Ģirts ar sporta aktivitātēm. attēlā), bet pēc tam - treneris Ģirts ar sporta aktivitātēm. 

šogad neizdosies. 
• Vangažu kultūras namā izremontēts 
mākslinieciskās daļas vadītājas darba 
kabinets, iegādātas jaunas mēbeles. 
Līdz ar to radīti patīkami darba apstākļi 
gan mākslinieciskās daļas vadītājai, gan 
pašdarbības kolektīvu vadītājiem, kuri 
bieži sanāk uz apspriedēm. 
• Pagājušā gada noslēgumā tika konstatētas 
tehniskas problēmas Inčukalna katlu mājā. 
SIA „Tukuma komforts” speciālisti, 
apsekojot katlu, secināja, ka nepieciešams 
pamatīgs remonts – jāmaina visas katlā 
esošās metāla caurules. Lai iedzīvotājiem 
svētku laikā nebūtu savos dzīvokļos 
jāsalst, remontu atlika uz šī gada sākumu. 
Svētku laikā tika pasūtītas jaunas caurules 
un sagatavots viss nepieciešamais 
remontdarbiem. No 9.janvāra nedēļu 
kurināja tikai rezerves katlu. Tagad katls 
ir saremontēts un funkcionē atbilstoši 
prasībām. Tehniska problēma radās arī 
Gaujas ciemata apkures katlā. Arī tur 
bojājumi novērsti.

Jana Bunkus

Paldies Inčukalna novada iedzīvotājiem 
Jolantai un Dmitrijam par iesūtītajām sniegavīru 
fotogrāfi jām!

Labdien! Sakiet, lūdzu, kāpēc mūsu pagastā 
(Inčukalnā) līdz ar apkures sezonas uzsākšanos 
sākas arī problēmas? Tiek uzstādīts jauns katls, 
bet problēmas tāpat nepazūd. Varbūt katls lūst, 
jo to kurina ar nepiemērotu kurināmo, kas to 
bojā? Mēs maksājam par pakalpojumu, kuru 
mums nespēj kvalitatīvi piegādāt. Kas par to 
ir atbildīgs?

Ilona 
Labdien!
Diemžēl, neviena tehnika nav pasargāta 

no lūzumiem un bojājumiem. Tā kā plaisas 
bija radušās katla daļā, kurā tiek karsēts 
ūdens, tad nekādā gadījumā nedrīkst vainot 
apkures materiālu.  AS “Komforts” uzstādītie 
apkures katli ar modeli AK  - 1000S saucas 
“Horizontālais ūdens sildāmais katls, komplektā 
ar kurināmā padeves mehānismu, darbināms ar 
koksnes atkritumiem”. 

AS “Komforts” pārstāvji uzskata par 
bojājumu iemeslu ūdens pārmērīgo cietību, 
kas pie katlumājā uzstādītās mīkstināšanas 
sistēmas tomēr tiek uzskatīts par cietu. Šobrīd 
tiek veiktas pārrunas ar uzņēmumiem, kas 
veic mīkstināšanas sistēmu uzstādīšanu. Arī 
Inčukalnā tika veikts apkures katla kapitālais 
remonts. 

Šobrīd apkures katls ir saremontēts un 
ceram, ka Jums visiem ir silti un mājīgi. Par 
periodu, kad netika apkure padota, tiks veikts 
pārrēķins.

Pateicamies visiem Inčukalna novada 
iedzīvotajiem par sapratni un atvainojamies 
par sagādātajām neērtībām! 

Ar cieņu, SIA “Eko Svelme” valdes 
priekšsēdētāja Diāna Kovaļčuka

www.incukalns.lv
JAUTĀ IEDZĪVOTĀJIJAUTĀ IEDZĪVOTĀJI
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ИНЧУКАЛНСКОГО 

КРАЯ В ЯНВАРЕЯНВАРЕ

Tulkojum
s: SIA “Tulko”

• Palielināt SIA „Vangažu Namsaimnieks” 
pamatkapitālu par 120 000Ls, ieguldot 
sabiedrības 2010.gada peļņu un iepriekšējo 
gadu nesadalīto peļņu pamatkapitāla 
palielināšanā līdz 607 912 Ls;
• 2010.gada pārskatā tika konstatēts, 
ka pagājušajā gadā PSIA „Vangažu 
Ambulance” ir darbojusies ar 5865,- Ls 
zaudējumiem t.sk. Ls 2417, -Ls soda 
naudas par kavētiem sociālā nodokļa un 
IIN maksājumiem. Uz 31.12.2011. PSIA 
„Vangažu Ambulance” bija sekojoša 
apjoma neizpildītas parādsaistības: IIN 
– 2232Ls, sociālais nodoklis 4385Ls, citas 
kredītsaistības 3089,8 Ls, kopā 9706,8 
Ls. Dome nolēma uzdot PSIA „ Vangažu 
ambulance” valdes loceklei I.Laizānei veikt 
parādu nomaksu saskaņā ar 27.12.2011. 
iesniegto grafiku līdz 01.06.2012. 
Nepieļaut maksājumu kavējumus.
• Pamatojoties uz likumu „Par 
pašvaldībām”, kas nosaka-nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo 
aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām 
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām 
personām, veco ļaužu nodrošināšana ar 
vietām pansionātos un bezpajumtnieku 
nodrošināšana ar izmitināšanu u.c.), 
kopā Inčukalna novadā apzinātas 300 
trūcīgas personas/ģimenes, kurām būtu 
nepieciešams sniegt atbalstu zupas 
virtuvē.
Sadales punkti:
Inčukalnā – invalīdu biedrība 100 
porcijas;
Vangaži – tirgus laukums 130 porcijas;
Gauja – sociālā māja 70 porcijas.
Pamatojoties uz Inčukalna novada sociālā 
dienesta iesniegumu, dome nolēma ar 
2012.gada janvāra mēnesi palielināt zupas 
porciju skaitu no 230 uz 300 porcijām, 
zupas virtuves nodrošināšanai 52 reizes 
gadā. 
• Izskatīts SIA „Siguldas Elpa” 
piedāvājums par sadarbību laikraksta 
„Novada Vēstis” izdošanā 2012.gadā. 
Nolemts neslēgt sadarbības līgumu 
ar SIA „Siguldas Elpa” par Inčukalna 
pašvaldības izdevuma „Novada Vēstis” 
izgatavošanu un izplatīšanu Inčukalna 
novada iedzīvotājiem 2012.gadā. Slēgt 
sadarbības līgumu ar SIA „Dardedze 
Hologrāfi ja” 2012.gadā, saglabājot 2011.
gada tirāžu un formu.
• 2009.gada 17.novembrī starp Latvijas 
Pašvaldību savienību un A/S „Latvenergo” 
tika noslēgts Dāvinājuma (ziedojuma) 
līgums, kura mērķis ir celt īpaši trūcīgo 
un sociāli mazaizsargāto personu grupu 
sociālo labklājību, veikt sociālā atbalsta 
kampaņu apkures sezonas laikā un piešķirt 

dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte 
- 500 kWh”. Iepriekšējo gadu apkures 
sezonas laikā netika izdalītas visas dāvanu 
kartes. Lai tās varētu izdalīt 2012. un 2013.
gada apkures sezonu laikā , pašvaldībai 
ir jānosaka tās mērķu grupas, kurām tiks 
piešķirtas pāri palikušās kartes. Dome 
nolēma, ka dāvanu kartes „Elektrības 
norēķinu karte - 500 kWh” tiek piešķirtas 
grūtībās nonākušajiem vientuļajiem 
pensionāriem, kuru ienākumi nepārsniedz  
200 Ls mēnesī.
• Izskatīts Inčukalna Tautas nama 
vadītājas Ingas Freimanes iesniegums ar 
lūgumu piešķirt fi nanšu līdzekļus Tautas 
nama rekonstrukcijai – izbūvēt virs tautas 
nama priekštelpas otro stāvu. Tautas nama 
rekonstrukcijas tehniskais projekts, kas 
paredz 2.stāvā izbūvi, izstrādāts 2002.
gadā. Dome nolēma skatīt šo jautājumu 
pie 2012.gada budžeta un ievietot sarakstā 
pie projektiem, kuri realizējami 2012.
gadā.
• U.c.

• Увеличить основной капитал ООО 
«Vangažu Namsaimnieks» на 120 000 
Ls, вложив прибыль за 2010 год и не-
распределенную прибыль прошлых лет 
общества в увеличение основного капи-
тала до 607 912 Ls;
• В отчете за 2010 год было констатиро-
вано, что в прошлом году ООО самоуп-
равления «Vangažu Ambulance» работало 
с убытками 5865,- Ls, включая штраф 
2417,- Ls за задержку платежей соци-
ального налога и подоходного налога с 
населения (ПНН). На 31.12.2011 ООО 
самоуправления «Vangažu ambulance» 
имело невыполненные долговые обя-
зательства в следующем объеме: ПНН 
– 2232 Ls, социальный налог 4385 
Ls, прочие кредитные обязательства 
3089,80 Ls, всего 9706,80 Ls. Дума ре-
шила поручить члену правления ООО 
самоуправления «Vangažu ambulance» 
И. Лайзане осуществить оплату дол-
гов в соответствии с представленным 
27.12.2011 графиком до 01.06.2012. Не 
допускать просрочек платежей.
• На основании Закона о самоуправле-
ниях, который устанавливает: «обес-
печить жителям социальную помощь 
(социальный уход) (социальную по-
мощь малообеспеченным семьям и 
социально мало защищенным лицам, 
обеспечение пожилых людей местами 
в пансионатах и обеспечение бездом-
ных размещением, и проч.)», всего в 
Инчукалнском крае выявлено 300 нуж-
дающихся лиц/семей, которым было бы 
необходимо предоставить поддержку 

на суповой кухне.
Пункты распределения:
Инчукалнс – Общество инвалидов, 100 
порций;
Вангажи – рыночная площадь, 130 пор-
ций;
Гауя – социальный дом, 70 порций.
На основании заявления социальной 
службы Инчукалнского края дума ре-
шила с января 2012 года увеличить 
количество порций супа с 230 до 300 
для обеспечения суповой кухни 52 раза 
в год. 
• Рассмотрено предложение ООО 
«Siguldas Elpa» о сотрудничестве в из-
дании газеты «Novada Vēstis» в 2012 
году. Решено не заключать договор о 
сотрудничестве с ООО «Siguldas Elpa» 
об изготовлении издания Инчукалнс-
кого самоуправления «Novada Vēstis» 
и его распространении среди жителей 
Инчукалнского края в 2012 году. Заклю-
чить в 2012 году договор о сотрудни-
честве с ООО «Dardedze Hologrāfi ja», 
сохранив тираж и форму 2011 года.
• 17 ноября 2009 года между Латвий-
ским союзом самоуправлений и АО 
«Латвэнерго» был заключен Договор 
дарения (пожертвования), цель кото-
рого – повысить социальное благосо-
стояние групп особо нуждающихся 
и социально мало защищенных лиц, 
провести кампанию социальной подде-
ржки во время отопительного сезона и 
выделить подарочные карты «Расчетная 
карта за электричество – 500 кВтч». Во 
время отопительного сезона предыду-
щих лет не были распределены все по-
дарочные карты. Чтобы их можно было 
распределить во время отопительного 
сезона 2012 и 2013 года, самоуправ-
ление должно установить те целевые 
группы, которым будут предоставлены 
оставшиеся карты. Дума решила, что 
подарочные карты «Расчетная карта за 
электричество – 500 кВтч» предостав-
ляются испытывающим трудности оди-
ноким пенсионерам, доходы которых не 
превышают 200 Ls в месяц.
• Рассмотрено заявление руководителя 
Инчукалнского народного дома Инги 
Фреймане с просьбой выделить фи-
нансовые средства на реконструкцию 
народного дома – на постройку второго 
этажа над прихожей народного дома. 
Технический проект реконструкции 
народного дома, предусматривающий 
постройку 2 этажа, разработан в 2002 
году. Дума решила рассмотреть этот 
вопрос вместе с бюджетом на 2012 год 
и включить проект в список проектов, 
подлежащих реализации в 2012 году.
• Прочее.

JAUTĀ IEDZĪVOTĀJI
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Tādus un vēl daudz un dažādus teksta 
vingrinājumus jūs izlasīsiet Antonijas 
Apeles grāmatā „Prasme runāt publiski”. 
Robins Šarma (autors starptautiskam 
bestselleram „Mūks, kas pārdeva savu 
Ferrari”) šoreiz mums piedāvā mūsdienīgu 
stāstu par patiesiem panākumiem biznesā 
un dzīvē „Līderis bez titula”. Rondas 
Bērnas jaunajā grāmatā „Spēks” ir atziņa, 
ka visas labās jūtas rodas no mīlestības, un 
visas negatīvās jūtas rodas no mīlestības 
trūkuma.

Jūsu vērtējumam iepirkām Umberto 
Eko „Prāgas kapsēta”, A.Bariko „Emava”, 
L.Lapsa „Latvietis parastais” un daudzas 
citas. Bibliotēkā varat izlasīt V. Lācīša 
otro grāmatu „Pamodināt Lāčplēsi” (pirmā 
– „Stroika ar skatu uz Londonu”).

Pašiem mazākajiem bibliotēkas 
lietotājiem iepirkām īpaši skaistas un gudras 
grāmatiņas, kuras kopā ar pieaugušajiem 
lasot, bērniņš straujāk attīstīsies. Tā 
piemēram: „Man patīk gultiņā”, „Man 
patīk rotaļas”, „Man patīk skolā” padara 
par svētkiem ikdienišķas situācijas, kas 
veido bērnu dzīves pamatu. Pavadot 
laiku kopā ar bērnu, sniedzot viņam 
mīlestību un veltot rūpes, jūs audzināt 

Šis žagaru saišķis ir mans žagaru saišķis
(atkārtot 10 reizes) laimīgu, pašcieņas pilnu 

personību. Tā arī M. 
Kaziņiks savā grāmatā 
„Ģēniju noslēpumi” un 
trīs autores D.Groduma-
Vīriņa, D.Muižule, E. 
Balčus grāmatā „Kā 
iepazīt sevi” ir lielā 
pārliecībā, ka bērni nav 
jāaudzina, bet jāmīl, tad 
arī sirds pateiks priekšā, 
kā rīkoties.

Ar prieku katru 
pirmdienu konstatējam, 
cik liela piekrišana ir 
Swedbank darbinieka 
J ā ņ a  L e i k a r t a 
konsultācijām, kuras notiek bibliotēkas 
telpās. Ar kādu ieinteresētību, 
profesionālismu darbinieks sniedz padomus 
katram bankas klientam, kuri pie reizes 
gaidot savu kārtu, palasa kādu žurnālu vai 
avīzi. Labi gan bankai, gan bibliotēkai. 
Atgādinām, ka bankas darbinieks katru 
pirmdienu apkalpo bibliotēkas telpās 
savus klientus no pl.11.00 līdz 12.00. Visi 
laipni aicināti!

Bibliotēka sniedz kopēšanas, faksa, 
skenera pakalpojumus!

Bibliotēkas grāmatas tagad lasītājiem 
jāmeklē katalogā -www.biblioteka.
salaspils.lv - ar norādi - elektroniskais 
katalogs. Nospiežot uz norādi-eksemplāri, 
jūs redzēsiet, vai grāmata ir bibliotēkā 
uz vietas, vai pie lasītāja, vai gribēsiet 
pasūtīt.

Sirsnīgs paldies mūsu atsaucīgajam 
lasītājam Aleksandram Karvonenam par 
lielu atbalstu bibliotēkai!

 M.Aļeksejeva

Bibliotēkā allaž valda rosība. Par to liels prieks!Bibliotēkā allaž valda rosība. Par to liels prieks!

Foto: M
.Aļeksejeva

Dienas centrā “Gauja” Zaķis sagaida Pūķi
Jaunais gads rit pilnā sparā, un 

23.janvārī Zaķi nomainīja Pūķis 
(pēc ķīniešu horoskopa), taču 
mazliet vēl gribējās pakavēties 
pie Vecā gada nogales, kura 
dienas centrā „Gauja” aizritēja 
ļoti darbīgi.

Visu novembri un decembra pirmo 
pusi bērni cītīgi bija zīmējuši darbiņus 

tematiskajai zīmējumu izstādei „Labākā 
dāvana”. Decembra otrā pusē varēja 
aplūkot šo darbiņu izstādi.

Bērni iepazinās un spēlēja dažādas 
jaunas spēles, kuras tika iegādātas dienas 
centrā, kā arī tika gatavoti dažādi dekori, 
lai izrotātu centru.

Vēl bērni ievingrinājās sveču liešanā 
un varēja iepriecināt uz svētkiem savus 
vecākus ar brīnišķīgām pašu lietām 
sirsniņas formas svecītēm. Kas var būt 

labāks par 
pašu taisītu 
dāvaniņu no 
sirds!

Skolēnu 
b r ī v l a i k ā 
n o t i k a 
n o p i e t n a s 
sacens ības 
novusā, kur 
pārliecinošu 
u z v a r u 
v e c ā k a j ā 
g r u p ā 
guva Dans 
Tračs, bet 

jaunākajā grupā – Niks Ņikandrovs.
21.decembrī pie svinīgi klāta galda 

seniori viens otram novēlēja priecīgus 
svētkus un pavadīja jauku pēcpusdienu 
dienas centrā.

28.decembrī, kā ik gadu, dienas 
centra atraktīvākie apmeklētāji – gan 
seniori, gan bērni devās uz vietējo 
aprūpes centru ar labdarības koncertu 
un dāvaniņām. Dziedošās dienas centra 
„Gauja” senjoritas sniedza skanīgu 
muzikālu koncertu, bet bērni uzstājās ar 
dažādiem priekšnesumiem un dāvināja 
pašu taisītās dāvaniņas. Kā parasti mūs 
atbalstīja Anastasija un Lolita, jaunietes, 
kuras jau vairākus gadus iesaistās dienas 
centra aktivitātēs un ir lieliskas palīdzes 
un draugi. 

Vecā gada nogale noslēdzās ar 
garšīgu un atraktīvu pasākumu bērniem 
un skolēniem – spēlējām spēles, ēdām 
konfektes, piparkūkas un novēlējām viens 
otram laimīgu Jauno 2012. gadu!   

Inese Strauta
Viesos sociālās aprūpes mājā “Gauja”Viesos sociālās aprūpes mājā “Gauja”
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Ar Ziemassvētku koncertiem, 
aplausiem, aizskanējis 2011.gada 
decembris: muzikālie priekšnesumi eglītes 
iedegšanā pie Vangažu pārvaldes ēkas, 
koncerts Ropažu sociālās aprūpes centrā, 
vizuāli plastiskās mākslas konkurss un 
labdarības akcija „Ķekatas nāk” Bērnu 
klīniskās slimnīcas novietnē „ Gaiļezers”, 
Rūķu darbnīcās Vangažos, Ziemassvētku 
uzvedumā „ Kaķīša dzirnaviņas” Vangažu 
kultūras namā, Ziemassvētku koncertiem 
Inčukalna pamatskolā, Inčukalna Tautas 
namā, Allažu sociālās aprūpes centrā, 
klases koncertos un audzēkņu vakaros 
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas 
skolā.

Kādās skaņās un krāsās iemirdzējās 
Jaunais 2012.gads? Kā tas sākās?

Janvārī tika saskaņoti mācību plāni 
turpmākai skolas darbībai. 5.janvārī 

Janvāra jaunumi Mūzikas un mākslas skolā
skolotāju Jurija Kaspera un Līgas Zaulas 
audzēkņi devās koncertēt uz Bērnu klīnisko 
slimnīcu „Gaiļezers”. Visi mūzikas nodaļas 
audzēkņi rūpīgi gatavojas tehniskajām 
ieskaitēm, bet vizuāli plastiskās nodaļas 
audzēkņi dosies uz ziemas plenēru „ 
Almucās”.

Īpašs būs februāris, kad Inčukalna 
mūzikas skola atzīmēs 20 gadu 
pastāvēšanas jubileju. Svētkus svinēsim 
11.februārī Inčukalna Tautas namā ar 
plašu Inčukalna novada pūtēju orķestra 
un skolotāju koncertu. Jau laicīgi tika 
uzmeklētas pirmās skolas dibināšanas 
grāmatas un dokumenti, apzināti skolas 
absolventi un bijušie skolotāji… Tālāk 
nestāstīšu- atnāksiet uz koncertu, tad 
uzzināsiet!

15.februārī mūzikas un vizuāli 
plastikas mākslas audzēkņi ar saviem 

skolotājiem dosies ciemos draudzības 
vizītē pie Nītaures Mūzikas un mākslas 
skolas bērniem.

Februāra pēdējā nedēļā skolā 
izskanēs II etīžu konkurss klavieru un I 
etīžu konkurss fl autas un vijoles klases 
audzēkņiem. Šogad esam plānojuši 
konkursu rīkot vienā vietā, lai mūzikas 
skolas bērni iepazītu cits citu Inčukalnā 
un Vangažos.

Novēlu veiksmi un izdošanos visiem 
mūsu lielajiem plāniem!

Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas direktore Ieva Kikuste

Vecā Jaunā gada dejas, dziesmas un rotaļas
Jaunā gada svinēšanas tradīcijas 

dažādām tautām ir dažādas. Vienā ziņā 
tās ir līdzīgas - cerībā, ka nākošais gads 
atnesīs visiem veiksmi un laimi. Ar 
tādu pašu cerību 2012.gadu sagaida arī 
Ukraiņu kultūras biedrība „Jatraņ”. Cerot, 
ticot un vēlot visiem veiksmi. Ar tādām 
jūtām arī gatavojām kopējo koncertu 
„Rožģestvenskij horovod”, kas notika 
14.jānvārī Vecajā Jaunajā gadā Vangažu 
kultūras namā. Šodien, kad visas rūpes 
un koncerta sagatavošanas darbi jau 
aiz muguras, jāsaka liels paldies visiem 
koncerta dalībniekiem. 

Vislielāko komplimentu pelnījusi 
Vangažu vidusskolas deju kolektīva 
„Kolibri” vadītāja Tatjana Everse, kura ar 
saviem bērniem sniedza brīnišķīgus deju 
priekšnesumus. Tāda bija arī ukraiņu deja, 
kura priecēja skatītājus, bet sevišķi mūs, 
ukraiņus. Lieliska bija arī čigānu deja, 
kura izsauca vētrainus aplausus. Jauka 
dāvana skatītājiem bija deju priekšnesumi 
„Karnevāls” un „Sveiki, mēs no Āfrikas!” 
jaunākās deju grupas izpildījumā.

Lielu pateicību ir pelnījuši vokālie 
ansambļi: „Krievu kadriļa”, „Žuravka”, 
„Kaprīze”, „Jatraņ” un „Veselka”, kuri 
kuplināja koncerta programmu. Jāatzīst, 
ka Salatēvs, kura lomu veiksmīgi attēloja 
Vladimirs Kolisničenko, bija labsirdīgs, 
viesmīlīgs un arī ar burvja spējām.

Labas lietas vienmēr izsauc pateicības 
jūtas, par ko arī runāja Inčukalna novada 

domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus, 
dāvinot lielu svētku kliņģeri galvenajai 
koncerta organizatorei, Vangažu ukraiņu 
biedrības „Jatraņ” priekšsēdētājai Irinai 
Dukulei. Vangažu kultūras nama direktors 
Aleksandrs Čamkins kā atzinību par 
koncerta gatavošanu pasniedza brīnišķīgas 
rozes kolektīvu vadītājiem: I.Dukulei, G. 
Titarenko, L.Aleksandrovai, V.Litviņukam, 
J.Bunkus, T.Eversei un koncertmeistarei 
A.Kolčinai. „Kolibri” bērniem tika 
pasniegta liela konfekšu tūta. 

Jaunajam gadam, kura lomu atveidoja 
pats jaunākais dalībnieks Bogdans 
Belouss, simboliski tika nodota Salatēva 
brīnumnūja labu lietu turpināšanai visu 
nākošo gadu.

Laimīgu Jauno gadu, vangažnieki!

Vangažu ukraiņu biedrības padomes 
pārstāvis Vasīlijs Litviņuks

PASĀKUMI VANGAŽU PASĀKUMI VANGAŽU 
KULTŪRAS NAMĀ KULTŪRAS NAMĀ 

FEBRUĀRĪFEBRUĀRĪ
Piektdien, 10.februārī, pl.13.00 

Jautra un muzikāla izrāde bērniem 
„PINGVĪNI NĀK”. 

Lomās: Ieva Puķe vai Terēze 
Lasmane, Krišjānis Salmiņš, Mārtiņš 
Lūsis vai Imants Strads, Aigars Apinis, 
Armands Berģis vai Madars Zvagulis. 
Režisors: Imants Strads. Biļetes 
iepriekšpārdošanā Ls 2, izrādes dienā 
Ls 3.

Sestdien, 11.februārī, pl.14.00 
POPIELAS FINĀLS. 

Žūrijas apspriedes laikā teātra 
studijas „Pigoriņi” izrāde „Divas 
vislabākās ienaidnieces”, estrādes deju 
grupa „Ciprese” un vidusskolas deju 
grupa „Cats”. Ieeja Ls 0,30.

Liels prieks par Inčukalna Tautas 
nama izrādi „Zaļā krūze”, kura notika 
25.janvārī Vangažu kultūras namā. 
Paldies Tautas nama vadītajai Ingai 
Freimanei par šo pasākumu! Cilvēki 
no pasākuma devās mājās ar labu 
garastāvokli, jo izrāde un aktieru 
sniegums bija lielisks! 

Vangažu kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītāja 

Evija Ozola
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Vācijas vēstniecības pārstāvji apmierināti par paveikto 
vācu karavīru kapos

18.janvārī Inčukalna novadā 
viesojās Vācijas vēstniecības 
pārstāvji, lai apskatītu sakoptos 
vācu karavīru Pirmā pasaules 
kara brāļu kapus. Redzētais un 
izdarītais speciālistus patīkami 
pārsteidza.

V ā c i j a s  m i l i t ā r ā  a t a š e j a 
pulkvežleitnanta Ahima Naicerta (Achim 
Neitzert), militārā atašeja biroja vadītāja 
virsniekvietnieka Matiasa Hofmana 
(Mathias Hofmann), asistentes Elīnas 
Padaļevičas un vācu karavīru kara kapu 
kopšanas tautas apvienības oficiālā 
pārstāvja Latvijās Jāņa Raciņa vizīte 
uzsākās Inčukalnta Tautas namā, kur 
viesus sagaidīja Inčukalna novada domes 

pr iekšsēdē tā js 
Arvīds Blaus 
un Tautas nama 
vadītāja Inga 
Freimane. Viesi 
tika iepazīstināti 
ar Inčukalna 
novada vēsturi 
un svarīgākajiem 
n o t i k u m i e m , 
t o s t a r p 
–  Inčukalna 
novada 575 gadu 
jubileju, kurai 
par godu arī 
radās doma par 
kapu sakopšanu. 
„Jubileja ir reize, 
kad atskatāmies pagātnē un izvērtējām 

– ko labu varam 
paveikt, kas esam, 
no kurienes un uz 
kurieni ejam, un 
kur tieši pašreiz 
esam. Un tieši 
to mēs savos 
darbos un labajā 
gribā vēlējāmies 
parādīt, paveikt un 
atstāt mantojumā. 
U z a i c i n ā j ā m 
a t b a l s t ī t ā j u s 
– gan Inčukalna 
iedzīvotājus, gan 
uzņēmē jus un 
citas ieinteresētās 
puses šīs ieceres 

realizēšanai. Vācu 
karav īru brāļu 
kapu sakopšanu 
atbalstīja Vācijas 
vēstniecība. Paldies 
arī priekšsēdētājam 
A.Blauam par 
i e i n t e r e s ē t ī b u 
un iesaistīšanos 
o r g a n i z ē š a n a s 
procesā ,  mūsu 
pašu komunālajam 
dienes tam un 
darbu izpildītājai 
Valdai Zivartei, 
kā arī vēsturniecei 
Antonijai Vilcānei. 

Matias Hofmans apskata informatīvo stenduMatias Hofmans apskata informatīvo stendu

No kreisās: Elīna Padaļeviča, Ahims Naicerts, Matias Hofmans, No kreisās: Elīna Padaļeviča, Ahims Naicerts, Matias Hofmans, 
Arvīds Blaus, Jānis Raciņš un Inga Freimane.Arvīds Blaus, Jānis Raciņš un Inga Freimane.

Biju patīkami pārsteigta par vēstniecības 
darbinieku atsauksmi un vēlēšanos 
sadarboties. Man pašai ir lepnums par 
mūsu cilvēkiem, Inčukalnu un padarīto. 
Bet darāmā vēl ļoti daudz,” savā runā 
uzsvēra I.Freimane. 

Viesi saņēma pateicības rakstus par 
ieguldīto darbu un atsaucību. 

Pēc Tautas nama apciemojuma 
delegācija devās apskatīt sakoptos vācu 
karavīru brāļu kapus. „Liels paldies par 
informatīvo ieskatu Inčukalna vēsturē 
un viesmīlību mūsu vizītes laikā. Katru 
reizi ir apbrīnojami vērot, ar cik lielu 
personīgu iniciatīvu Latvijas iedzīvotāji 
rūpējas par savas vēstures izzināšanu un 
saglabāšanu. Mēs bijām pagodināti par 
iespēju atbalstīt jūs šajā darbā,” pēc vizītes 
atzina A.Naicerts. 

„Kritušo piemiņa ir svēta, karš beidzās 
tad, kad ir apbedīts pēdējais kritušais. 
Tas, ka novada cilvēki rūpējās par tik 
nozīmīgām vietām, ir ļoti apsveicams. 
Inčukalna ļaudis ir sapratuši, cik tas ir 
nozīmīgi, tāpēc arī vēstniecība šo darbu 
tik augstu novērtēja un atbalstīja. Priecē 
uzstādītās norādes un stends pie pašiem 
kapiem. Tā ir iespēja šo nozīmīgo vietu 
apskatīt ne tikai vietējiem ļaudīm, bet 
arī tūristiem un visiem interesentiem,” 
uzsvēra J.Raciņš. 

Jana Bunkus

Foto: Jana Bunkus
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Inčukalna Galda hokeja kluba ziņas
Ir aizvadīta puse no 2011./2012.gada 

sezonas, kurā ar panākumiem turpina startēt 
Inčukalna GHK pārstāvji. Novembrī kluba 
pārstāvji piedalījās Latvijas kausa izcīņas 
3.posmā, Rīgā, kurā turpināja krāt reitinga 
punktus. Pēc ilgāka laika posma uz goda 
pjedestāla kāpa kluba vadītājs Sandis 
Kalniņš, aizkļūdams līdz pat fi nālam, 
kurā ar 1:3 sērijā zaudēja Skrundas GHK 
pārstāvim Valtam Smagaram. Iepriecināt 
spēja arī Didzis Ziemelis, kurš spēlē par 
3.vietu apspēlēja vecmeistaru no Rīgas 
GHK Sergeju Mihejevu. Didzim šis bija 
pirmais starts sezonā. 

Latvijas kausa kopvērtējumā 2.vietu 
OPEN klasē saglabā Jānis Kalnevics 
ar 327 punktiem, bet 5.vietā pašlaik 
atrodas Sandis Kalniņš ar 297 punktiem. 
Junioru konkurencē Ēriks Kuharjonoks 
pēc trīs posmiem ieņem 4.vietu, bet Ilze 
Zuce-Tenča 6.vietu, kā arī 1.vietu dāmu 
konkurencē.

Tajā pašā dienā, tikai dalību Pasaules 
tūres posmā Sanktpēterburgā izvēlējās 
brāļi Matīss un Mikus Saulīši un trāpīja 
desmitniekā. Ļoti spēcīgā konkurencē 
Matīsam izdevās aizkļūt līdz fi nālam, 
kurā spraigā septiņu spēļu garā sērijā 
ar rezultātu 3:4 nācās atzīt pasaules 
čempiona, mājinieka Oļega Dmitričenko 
pārsvaru. Matīsam izcils sasniegums. 

Decembrī kluba pārstāvji spēlēja nu 
jau tradicionālajā pasaules tūres lielā 
sešinieka posmā - Rīgas kausā. Pirmo reizi 
kopš 2003.gada Rīgas kausā starp četriem 

labākajiem spēlētājiem neizdevās iekļūt 
kādam spēlētājam no Latvijas, jo turnīra 
sastāvs bija 
ļoti spēcīgs 
– no pasaules 
reitinga top10 
trūka tikai 
divu spēlētāju! 
Tomēr pat šādā 
k o n k u r e n c ē 
inčukalnieš i 
n o s p ē l ē j a 
ļoti labi. 140 
d a l ī b n i e k u 
k o n k u r e n c ē 
i z s l ēg š a n a s 
s p ē l ē m 
kva l i f i cē jā s 
četri spēlētāji 
no Latvijas, 
tostarp trīs no Inčukalna GHK! Vislabāk 
veicās Jānim Kalnevicam, kurš negaidīti 
viegli 1/8fi nālā sērijā ar 4:0 apspēlēja 
pasaules reitinga 2.numuru somu Ahti 
Lampi, tomēr 1/4fi nālā Jānis zaudēja un 
izcīnīja augsto 8.vietu. Citos 1/8fi nāla pāros 
savas sērijas zaudēja gan Kārlis Balodis, 
gan Matīss Saulītis ierindojoties attiecīgi 
11. un 16.vietās. Par uzvarētāju kļuva 
pasaules čempions Oļegs Dmitričenko 
fi nālā uzveicot savu tautieti Jani Galuzo. 
Trešo vietu izcīnīja čehs Petrs Tmejs. Vēl 
no mūsējiem augstās vietās fi nišēja Edgars 
Saulītis ( 25.vieta), Didzis Ziemelis (30.
vieta) un Mikus Saulītis (37.vieta). 

Decembra beigās Inčukalna GHK 
rīkoja tradicionālo Ziemassvētku turnīru 

– Inčukalna CHALLENGE, kurā spēlē 
tikai kluba pārstāvji. Pirmo reizi par Zie-
massvētku turnīra uzvarētāju kļuva Edgars 
Saulītis, bet 2.un 3.vietās ierindojās 
Kārlis Balodis un Matīss Saulītis. Junioru 
konkurencē uzvarēja Ēriks Kuharjonoks 
aiz sevis atstājot Filipu Buhtujevu un 
Kasparu Kuharjonoku. Jaunāko junioru 
konkurencē pirmais finišēja Jānis 
Markulis, otrais Daniels Stankēvičs, bet 
trešais Rainers Kalniņš. Dāmām uzvarēja 
Ilze Zuce-Tenča par mata tiesu apsteidzot 
Elīnu Galu.

Sandis Kalniņš

Latvijas kausa izcīņa 3.posms – (no kreisās) Sandis Kalniņš ( Latvijas kausa izcīņa 3.posms – (no kreisās) Sandis Kalniņš ( 
Inčukalna GHK, 2.vieta ), Valts Smagars ( Skrundas GHK, 1.vieta Inčukalna GHK, 2.vieta ), Valts Smagars ( Skrundas GHK, 1.vieta 
) un Didzis Ziemelis ( Inčukalna GHK, 3.vieta ).) un Didzis Ziemelis ( Inčukalna GHK, 3.vieta ).

Reitingu un kausu pasniegšanas ceremonija sporta dejās
Ir noslēgusies 2011.gada sporta deju 

sezona. Latvijas Sporta deju federācija 
22.janvārī Rīgā Mazajā ģildē apbalvoja 
Latvijas labākos dejotājus - reitingu un 
kausu uzvarētājus.

Sporta deju kluba „Ausma” dejotāji 
Ralfs Pļasunovs (Inčukalna novads) 
ar partneri Viviānu Stūrīti (Krimuldas 
novads) tika apbalvoti gan Latvijas kausu 
izcīņā, gan Latvijas reitingu izcīņā.

Apsveicam ar 2.vietu Latvijas kausu 
kopvērtējumā astoņās dejās Juniori 1 grupā 
un 5.vietu Latvijas reitingu kopvērtējumā 
LA dejās Juniori 1 grupā.

Treneres 
Ausma Stūrīte, Silvija Abramova

Nāc dejot!Nāc dejot!
Sporta deju klubs „Ausma” 

piedāvā deju apmācību dažādu 
vecumu dejotgribētājiem.

Uzņem dalībniekus uz deju 
nodarbībām:

Vecumā no 5-7 gadiem bez 
priekšzināšanām;

Vecumā no 7-13 gadiem ar 
priekšzināšanām.

Pēc vajadzības deju kursi 
pieaugušajiem – balles dejas, kāzu 
valsis, u.c.!

Trenere Ausma Stūrīte
Kontaktinformācija: 26431155; 

e-pasts: sdkausma@inbox.lv
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meža inventarizācijas datu kvalitāti, kārto 
Meža valsts reģistru, eksaminē medniekus 
un izsniedz mednieka apliecības, organizē 
meža ugunsdrošības uzraudzību un 
ugunsgrēku ierobežošanu, administrē 
valsts un starptautiski fi nansēto atbalsta 
programmu realizāciju mežsaimniecībā, 
informē sabiedrību par meža un medību 
resursu stāvokli un to izmantošanu, 
pārvalda zinātniskās izpētes mežus 
ilglaicīgo zinātnisko pētījumu veikšanai 
mežsaimniecībā, kā arī informē un konsultē 
meža īpašniekus par mežsaimniecības 
jautājumiem un attiecīgo normatīvo aktu 
prasībām.

Valsts meža dienesta funkciju izpildi 
un pakalpojumus meža īpašniekiem  
Inčukalna novadā nodrošina  Inčukalna 
nodaļa vecākā mežziņa N.Gerbja vadībā. 
„Iepriekš par to, lai meža apsaimniekotāji 
zinātu, izprastu un ievērotu meža 
apsaimniekošanu regulējošo normatīvo 
dokumentu prasības un ievērotu labas 
mežsaimniecības principus, rūpējās 
mežsargi un mežniecības darbinieki, taču 
no šā gada sistēma ir mainīta.” 

No 2012. gada 1. janvāra, pēc VMD 
īstenotās reformas, daļa „konkursu’’ 
izturējušie  mežsargi kļuva par mežziņiem. 
Tas nozīmē – pieauga katra ierēdņa 
pārraugāmā teritorija un atbildības pakāpe, 
pretim saņemot lielāku atalgojumu un 
labāku tehnisko nodrošinājumu. 

Reformas tiek veiktas, lai optimizētu 
darbu un samazinātu izdevumus. Vai tā būs 

arī šajā gadījumā, to rādīs laiks. Diemžēl 
reformai bija arī ēnas puse - daļa darbinieku 
zaudēja darbu. Darbinieku atbrīvošana 
notika arī Inčukalna mežniecībā. 

Iepriekš mežsargs, pēc N.Gerbja teiktā, 
bija mežziņa acis un ausis mežā. Viņš 
veica praktisko darbu mežā, visa veida 
pārbaudes  un uzraudzību. „Balstoties 
uz mežsarga pārbaudes rezultātiem, es 
pieņēmu lēmumu izsniegt atļaujas vai nē, 
sodīt vai nē, u.t.t. Pēc reformas par visu to 
atbildēs konkrētās apgaitas  mežzinis. 

Draugos ar dabu jau vairāk kā 20 
gadus

Jautāts, kāpēc N.Gerbja profesionālā 
darbība aizsākās tieši šajā jomā, meža 
speciālists pasmaidīja un atbildēja: „Pie tā 
„vainīgs „ ir tagadējais Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus. 
Būdams puika, es vasaras  brīvdienu laikā 
„piestrādāju” meža ugunsdzēsības darbos, 
kurus pārraudzīja Blaua kungs. Pēc 
Inčukalna pamatskolas absolvēšanas, biju 
izvēles priekšā. Tad arī A.Blaus ieteica, ka 
noteikti jāiet mācīties par mežsaimnieku. 
Tā arī izdarīju un iestājos Rankas meža 
skolā. Pēc skolas īsu brīdi strādāju 
Inčukalna MRS, tad sekoja dienests 
Padomju armijā. Pēc dienesta  iestājos 
Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas 
Meža fakultātē, kuru  absolvēju 1993. 
gadā. Mana pirmā darba vieta bija 
Inčukalna mežniecība, kurā strādāju par 
mežsargu.  „Nekad neesmu nožēlojis savu 

UZŅĒMĒJVIDE NOVADĀUZŅĒMĒJVIDE NOVADĀ

Foto: Jana Bunkus

Latvijai tuksnesis nedraud
„Latvijā meži bija, ir un būs.  

Zemes ziemeļu puslodē, kurā 
atrodas arī mūsu valsts teritorija 
,meži spēj veiksmīgi atjaunoties 
dabīgi. Var izcirst kaut visus 
kokus, bet ar laiku tie atkal 
izaugs- par to nav jābaidās, taču 
der saprast, ka mežs nav burkānu 
lauks, kas izaug vienas vasaras 
laikā intervijā ar laikrakstu 
„Novada Vēstis” uzsvēra Valsts 
Meža dienesta Rīgas reģionālās 
virsmežniecības Inčukalna biroja 
vecākais mežzinis Normunds 
Gerbis.

Mežziņa teiktais iepriecina, jo mēs 
taču vienmēr esam lepojušies, ka mūsu 
valsts ir tik zaļa. Lai tā tāda paliktu, ir 
virkne iestāžu un  speciālistu, kas par to 
rūpējas.  

Valsts Meža dienests atbild par meža 
politikas realizāciju visā Latvijas teritorijā, 
uzrauga normatīvo aktu ievērošanu un 
realizē atbalsta programmas ilgtspējīgas 
mežsaimniecības nodrošināšanai.  VMD 
galvenās funkcijas ir uzraudzīt meža 
apsaimniekošanu, izmantošanu un 
medības reglamentējošo normatīvo 
aktu ievērošanu; pārtraukt un novērst 
meža apsaimniekošanu un izmantošanu, 
atklāt reglamentējošo normatīvo aktu 
pārkāpumus; piedalīties valsts meža 
politikas izstrādē un ieviešanā; piedalīties 
Eiropas Savienības lauksaimniecības 
garantiju un virzības fonda lauku 
attīstības atbalsta pasākumu izstrādē 
un ieviešanā. VMD savas kompetences 
ietvaros uzrauga visā Latvijas teritorijā 
to normatīvo aktu ievērošanu, kuri regulē 
meža apsaimniekošanu un izmantošanu, 
novērtē normatīvo aktu darbību attiecībā 
uz meža apsaimniekošanu un izmantošanu, 
iesniedz priekšlikumus Zemkopības 
ministrijai normatīvo aktu darbības 
efektivitātes palielināšanai, piedalās 
meža apsaimniekošanu un izmantošanu 
regulējošo normatīvo aktu projektu 
izstrādāšanā, izsniedz normatīvajos aktos 
noteiktās atļaujas, apliecības, licences, 
apliecinājumus un citus dokumentus, 
atestē meža reproduktīvā materiāla ieguves 
avotu un sertificē meža reproduktīvo 
materiālu, veic meža monitoringu un meža 
patoloģiskā stāvokļa uzraudzību, pārbauda 

Normunds GerbisNormunds Gerbis

Rakstā izmantota arī informācija no Valsts Meža dienesta mājas lapas www.vmd.gov.lv
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profesionālo izvēli, jo  daba mani vienmēr 
ir saistījusi,” atzina vecākais mežzinis. 

N.Gerbis ir priecīgs, ka pieprasījums 
pēc mežsaimniecības izglītības nav sarucis 
arī šodien. Viņa rīcībā esot informācija, 
ka Meža fakultātē studēt gribētāju skaits 
pieaug no gada uz gadu pretēji situācijai 
pirms 10 gadiem. “Studentu skaita kritums, 
manuprāt, bija skaidrojams ar ekonomistu, 
datorspeciālistu un juristu izglītības milzīgo 
popularitāti. Ir pagājis laiks un jaunieši ir 
pārvērtējuši prioritātes. Mežsaimniecība 
un mežrūpniecība  ir nopietnas nozares, 
kurās var strādāt ar pilnu jaudu, piedāvājot 
pasaulei reālas lietas.”

Atgādinājums mežu īpašniekiem. Līdz 
1.februārim jāiesniedz atskaites par meža 
ciršanu, atjaunošanu un kopšanu!

Jana Bunkus

Valsts meža dienests informē, ka sakarā 
ar funkcionālo un strukturālo optimizāciju, 
ar 2012.gada 1.janvāri mainījusies Valsts 
meža dienesta darba organizācijas kārtība un 
virsmežniecību uzraugāmo teritoriju robežas.

Sākot ar gada sākumu, Valsts meža 
dienests meža īpašniekus gaidīs 29 birojos 
– apmeklētāju pieņemšanas vietās, kas pamatā 
izvietotas kādreizējo rajonu centros, kur jau ir 
izveidojusies cilvēku plūsma un atrodas arī 
citas iestādes.

Valsts meža dienesta biroji atrodas – 
Aizkrauklē, Alūksnē, Babītē, Bauskā, Balvos, 
Cēsīs, Daugavpilī, Dobelē, Grobiņā, Gulbenē, 
Inčukalnā, Jelgavā, Jēkabpilī, Krāslavā, 
Kuldīgā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, 
Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Smiltenē, 
Talsos, Tukumā, Ventspilī, Valkā, Valmierā.

Būtiski ir tas, ka jebkurā Valsts meža 
dienesta birojā ar iesniegumiem var vērsties 
jebkura juridiska vai fi ziska persona, jebkurš 
meža īpašnieks, neatkarīgi no savas juridiskās 
adreses vai meža īpašuma atrašanās vietas un 
būs iespējams norādīt kurā vietā ērtāk saņemt 
atbildi – šajā birojā, citā birojā, ar vēstules 
starpniecību vai e-pastā.

Rīgas reģionālā virsmežniecība:Rīgas reģionālā virsmežniecība:
Babītes birojs – Mežsaimniecība 2, Babīte, 
Babītes pag., Babītes nov., LV-2101; 
t.67919352;

Inčukalna birojs – Miera iela 2, Inčukalns, 
Inčukalna pag., LV-2141; t.67977173;

Ogres birojs – Brīvības iela 129, Ogre, 
LV-5001; t. 65035627;

Rīgas birojs – 13.janvāra iela 15, Rīga, 
LV- 1932; t.67614808.

Informācija par pārējām virsmežniecībām 
www.vmd.gov.lv.

Valsts meža dienesta darba organizācijas Valsts meža dienesta darba organizācijas 
kārtība un virsmežniecību uzraugāmo kārtība un virsmežniecību uzraugāmo 
teritoriju robežas 2012.gadā.teritoriju robežas 2012.gadā.

LATVIJĀ PIRMĀ ALUS GADA BALVALATVIJĀ PIRMĀ ALUS GADA BALVA

17.janvārī biedrība „Latvijas Alus muzejs” rīkoja 
pirmo Alus gada balvu. Alus balva tika pasniegta 
desmit nominācijās. Nominācijā „Lielākais alus 
tirdzniecības kāpums veikalu grupā” saņēma alus 
nams „Brālis”, kurš darbojas mūsu novadā!

Komercdirektors Komercdirektors 
Uldis MuižnieksUldis Muižnieks

Apsveicam!Apsveicam!

Apsveicam!Apsveicam!

Andrejs SmilgaAndrejs Smilga

BALVA PAR KVALITATĪVĀKO SVAIGPIENA RAŽOŠANU BALVA PAR KVALITATĪVĀKO SVAIGPIENA RAŽOŠANU 
2011.GADĀ2011.GADĀ

Pagājušā gada decembrī A/S „Rīgas piena kombināts” 
svinīgā pasākumā sveica novadu zemniekus – piena 
ražotājus, dažādās nominācijās: par kvalitatīvāko 
svaigpiena ražošanu, par lielāko svaigpiena daudzuma 
piegādi, čaklākais kolektīvs, utt. Atzinības raksts par 
kvalitatīvāko svaigpiena ražošanu 2011.gadā tika mūsu 
novadniekam Andrejam Smilgam (z/s „Zemzarīši”) . 
Minētās zemnieku saimniecības ganāmpulkā ir 72 
slaucamas govis. Ar „Rīgas piena kombinātu” A.Smilga 
sadarbojas jau kopš 2005.gada. 

Jauna atpūtas vietaJauna atpūtas vieta

Atvērša
na - 1.aprīlī!

Atvērša
na - 1.aprīlī!

Eiropas stila virtuve. Lai Jūs ik dienu varētu baudīt gardo virtuvi, dzērienus, brīvo 
atmosfēru un draudzīgo apkalpošanu, krodziņš – restorāns “Pie Brāļa” (sadarbībā ar 
populāro Rīgas krodziņu „Lidojošā varde” www.fl ying-frog.lv ) būs atvērts no pl. 10.00 
– 24.00, katru dienu, 365 dienas gadā.

Iespēja rīkot dažāda veida pasākumus un svinības.
Reizi nedēļā būs iespēja baudīt vakariņas dzīvās mūzikas pavadībā.
Arī par pašiem mazākajiem nav aizmirsts! Ziemā mazos gaida omulīga bērnistaba, 

vasarā rotaļu pilsētiņa, kurā būs slidkalniņi, šūpoles, smilšukastes un daudz kas cits 
(pārsteigums bērniem – vasarā būs iespēja apskatīt un pabarot trušus, kuriem pašiem 
būs sava neliela pilsētiņa!).

Sekojiet līdzi informācijai mūsu mājas lapā www.krogsbralis.lv, informēsim par 
visiem jaunumiem! Valdes loceklis Dainis Domiņš
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Ikkatram gada brīdim savs skaistums
Dabā nemēdz būt sliktu gadalaiku. 

Ir patīkamāki un mazāk patīkami, bet 
pielāgoties varam jebkam, arī dubļainam 
bezgalīgam rudenim līdz pat janvāra 
sākumam. Arī baltajai ziemai, kas šogad 
sākās janvāra otrajā nedēļā. Ar labu 
atcerēsimies aizgājušo gadu, kas bija tieši 
tik labs, cik mēs to bijām pelnījuši, un 
līksmi iesāksim 2012.gadu, kas esot Melnā 
Ūdens Pūķa gads. Tikai atcerieties, tas nav 
tas Pūķis, kas pusdienās notiesā princeses, 
bet gan tas jaukais un gaisīgais radījums, 
kuru godā ceļ ķīnieši. Un viņi jau zina, ko 
dara, jo gads solās būt dinamisks. Visiem 
nāksies uzcītīgi strādāt, kļūt radošākiem, 
izdomas bagātākiem, pacietīgiem un 
izturīgiem. Un tādi jau mēs allaž esam 
bijuši.

Izturību un dzīvesprieku smelties pašā 
gada iesākumā varēja Inčukalna novada 
pensionāru Jaungada balles laikā 
7.janvārī, kad kopā sanāca un sabrauca 
seniori no „Gaujas”, Vangažiem, Inčukalna 
pagasta. Viņus sveikt bija atnācis novada 
domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus un 
Sociālā dienesta vadītāja Zinaīda Gofmane. 
Sveicienus ar dziesmām dāvāja senioru 
koris „Atblāzma” Ņinas Kiršteinas vadībā, 
ansamblis „Gauja” Ineses Strautas vadībā un 
dāmu klubiņa „Rudzupuķes” dziedātājas ar 

kopīgo „mazdēlu” Rihardu Keišu. Jaungada 
ballē sveicienus savām vecmāmiņām un 
vectētiņiem sniedza arī jaunākās paaudzes 
mākslinieki: Melānija Keiša un Kristiāns 
Mārtiņš Kurzemnieks, arī Signe Laukmane 
un Zintis Kārkliņš. Melānija un Kristiāns 
ir sporta dejotāji, kas ir guvuši panākumus 
lielās sacensībās kaimiņvalstīs – pagājušā 
gada nogalē abi ieguva 2.vietu savā vecuma 
grupā Baltkrievijā un 7.vietu Maskavā, bet 
Latvijas vērtējumu tabulās 2011.gadā pāris 
ir iekļuvis 2. un 5.vietā. Abi dejoja aizrautīgi 
un atraktīvi, sniedzot ne mazums prieka 
skatītājiem, bet Signes dziedātās un Zinta 
pavadītās sirsnīgās dziesmas kavējās Zie-
massvētku noskaņās. Inčukalna pensionāru 
padomes priekšsēdētāja Ņina Bērziņa 
ar atzinīgu vārdu un mīļu paldies sveica 
visus, kas gada laikā ir piedalījušies senioru 

rīkotajos pasākumos vai atbalstījuši vecos 
ļaudis dažādās dzīves situācijās . Liekas, 
ka tieši mūsu pensionāri ir 
tie stiprākie un arī vislabāk 
prot par visu priecāties, jo 
Jaungada balles noslēgumā 
dueta „Sandra” pavadībā 
dejoja līdz pašam vakaram.

Svētku sajūtas sagādāt 
un prieku dāvāt uz sociālās 
aprūpes māju „Gauja” 
svētkos tieši pirms Zvaigznes 
dienas 5.janvārī devās arī 
senioru koris „Atblāzma”, 
kur tika sirsnīgi sagaidīti; koris dziedāja 
savu Ziemassvētku programmu un bija 
atveduši ciemakukuli, ko 
sagādāt palīdzējuši „Daugavas 
Vanagi”.

Bet par Jaunā gada 
sagaidīšanas kulmināciju un 
reizē arī noslēgumu kļuva 
Vecā Jaunā gada karnevāls 
„Kruīzs pa sapņu jūru”. Šī 
gada maskarāde pēc daudzo 
apmeklētāju domām bija 
īpaši jauka; valdīja vispārējas 
draudz ības,  jautr ības, 
saprašanās gaisotne. Kā jau īstā kruīzā 

pienākas publika bija raiba: 
pāris svarīgi un nopietni 
Kapteiņi, daži Matroži, 
pāris Stjuarti, padomju  
laika Bufetniece, kāda 
Dāma, kas atrodas mūžīgos 
laimes meklē jumos, 
daži Pirāti un pats jūras 
pavēlnieks Neptūns. Bija 
arī starptautiski pasažieri – 
bars muzicējošu Mežonīgu 

pūtēju ar cēlu Virsaiti priekšgalā,  organizēti 
jauki Havaju salu iedzīvotāji un zem klāja 
dzīvojošu Ķīniešu bariņš, Japāņu ģimene, 
uz kuģa patvērumu atradušie dzīvnieciņi un 
kukainīši– Zaķi, Vilki, Govs, Taurenis un 
vēl daudzi, daudzi citi tēli. Kuģa pasažierus 
un komandu vēroja un vērtēja īpaši šim 
gadījumam aicināta žūrija: kāda dāma, 
kas sevi dēvēja par Allu Borisovnu, it kā 
viņas meita, kas sevi sauca par Kristīni un 
Netradicionālās medicīnas piekritēja, kas 
teicās esam no Ķīnas vēstniecības. Žūrijas 
prominentās personas augsti novērtēja 
inčukalniešu fantāziju tēlu radīšanā, īpaši 
uzslavējot Japāņu ģimenes ieguldījumu 
tēla tapšanā. 

Lai arī tradicionālais karnevāls ir 
izklaidējošs un pārsvarā nenopietns 
pasākums, tomēr tas bija arī noslēgums 

kaut kam nopietnam – fotokonkursam 
„Mans Inčukalns”. Gada laikā četrās 
konkursa kārtās piedalījās 21 autors, tika 
iesūtītas vairāk nekā 500 fotogrāfijas, 

kurās iemūžināts Inčukalns un inčukalnieši 
575. jubilejas gadā. Liels paldies visiem 

dalībniekiem! Kopvērtējumā trešā vieta 
Birutai Jākobsonei un Kasparam Lūsiņam. 
Biruta īpašu uzmanību ir veltījusi 
cilvēkiem un sakoptām vietām Inčukalnā, 
bet Kasparam pārsvarā ir paticis fotografēt 
dzīvniekus. Otrā vieta Everitai Šubei, 
Mirdzai Gausiņai, Vinetai Grīnbergai un 
Vinetai Kreicbergai. Everita mums ļauj 
ieskatīties vienā no Inčukalna ieliņām, 
liek ieraudzīt neievērojamas, bet ļoti 
jaukas lietas dabā. Mirdza Gausiņa sūtīja 
gan Gaujas attēlus, gan rudens sēņu bildes, 
gan ziedu un čūskiņu fotogrāfi jas. Vinetas 
Grīnbergas darbos bija gan Vidzemes šoseja 
pie „Gaujas”, gan negaisa mākoņi, gan 
ļoti skaisti dabas skati. Vineta Kreicberga 
ne tikai mācēja ieraudzīt interesantus 
objektus, dzīvniekus, dabas parādības, bet 
arī deva darbiem attapīgus nosaukumus. 
Pirmā vieta tika piešķirta Vitai Ošai, 
kura visa gada laikā ir bagātinājusi 
konkursu ar izcilām fotogrāfi jām, īsteniem 
mākslas darbiem, kuros var redzēt gan 
cilvēkus, gan putnus un dzīvniekus, gan 
vienkāršus Inčukalna dabas skatus. Vita 
nav profesionāla fotogrāfe, fotografēšana 
ir vienīgi viņas Vaļasprieks ar lielo sākuma 
burtu. Pateicība arī 4. kārtas dalībniekiem 
: Tamārai Mūrniecei, Kristīnei Eglītei, 
Vēsmai Šķepastei un Andrai Bērziņai. 

Tikko Tautas nams bija atguvies no 

Uzstājas ansamblis “Gauja”Uzstājas ansamblis “Gauja”

Skanīgi dzied “Rudzupuķes”Skanīgi dzied “Rudzupuķes”

Viesošanās sociālās aprūpes mājā “Gauja”Viesošanās sociālās aprūpes mājā “Gauja”

Kruīzs pa sapņu jūru
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PASĀKUMIPASĀKUMI

INČUKALNA TAUTAS NAMSINČUKALNA TAUTAS NAMS

„Kruīza” jautrībām, 
ta jā  v ieso t ies 
u n  m u z i c ē t 
bija ieradušies 
brāļi Atis un 
Jānis Auzāni 
ar  pavadošo 
mūziķu grupu 
un dziedošām 
meitenēm no 
Oranžā kora. Koncerts 
„Rokasspiediena attālumā” bija lielisks. 
Sirsnīgās, vienkāršās, skanīgas dziesmas 
patiešām virtuozu mūziķu pavadījumā un 
gaismu spēle ar milzu svecēm noskaņai 
trešdienas vakaru padarīja par baudījumu. 
Žēl, ka viss labais tik ātri beidzas...

Kaut kam vienmēr jābeidzas, lai 
dotu vietu kaut kam jaunam. Tā arī 
šoreiz – ir beidzies Inčukalna jubilejas 
gads, ir beidzies fotokonkurss, beigušies 
Jaunā gada gaidīšanas svētki, beidzies 
nenopietnais truša-kaķa gads. Vietā 

Trešdien, 8.februārī, pl.17.30 
CIRKA IZRĀDECIRKA IZRĀDE ar dresētiem 
dzīvniekiem, ko piedāvā lietuviešu 
mākslinieki. 
Ieeja 2,- Ls. Biļetes var iegādāties Tautas 
namā un Inčukalna bibliotēkā.

Sestdien, 11.februārī, pl.17.00
Inčukalna Mūzikas un mākslas skola 
ielūdz uz INČUKALNA MŪZIKAS INČUKALNA MŪZIKAS 
SKOLAS 20 GADU JUBILEJAS SKOLAS 20 GADU JUBILEJAS 
KONCERTU.KONCERTU.
Aicinām visus bijušos un esošos 
mūzikas skolas pedagogus, audzēkņus 
un vecākus-ikvienu, kurš pamanījis, 
ka mūzika Inčukalna vārdu ir darījusi 
skanīgāku un cilvēkus gaišākus.

Piektdien, 17.februārī, pl.17.30 
Valmieras aktieru jautra un muzikāla 
viesizrāde bērniem 
„PINGVĪNI NĀK!!!”„PINGVĪNI NĀK!!!” 
Biļetes cena iepriekšpārdošanā  2,- Ls, 
izrādes dienā 3,- Ls.
Biļetes var iegādāties Tautas namā un 
Inčukalna bibliotēkā.

nāk Melnā Pūķa gads ar 
savām prasībām. Beigusies 
pagājušā gada labo darbu 
izstāde Inčukalna Tautas 
namā, bet ir atklāta jauna 

Inčukalna  mākslinieku kopas  izstāde 
ar nosaukumu „Augstāk par zemi”, 
kurā piedalās 11 autori: Ieva Kalniņa 
(māksliniecei šī izstāde sakrīt  arī ar 
lielu dzīves jubileju), Jānis Zvirbulis, 
Boriss Samuss, Dace Saulīte, Valija 
Balode, Vita Oša,  Jolanta Bodniece, 
Silvija Auere, Aija Ausēja, Lilita 
Joņina un Agnese Ozoliņa.

Inčukalna Tautas nams aicina 
apmeklēt šo sajūtām un noskaņām 
bagāto izstādi līdz šī gada Inčukalna 

„Mākslas dienu - 2012” izstādei, 
kuru atklāsim 14.aprīlī.  
Tātad, visi mākslinieki,  
sākam gatavoties šim 
gada notikumam. Un 
tie, kas sevī jūt radīšanas 
aicinājumu, neskatoties 
uz vecumu un prasmēm, 
un vēlas izmēģināt roku 
mākslas tapšanā, aicinām 
piedalīties mākslinieciskās 
jaunrades  konkursā 

„SLOTA UN OTAS”! 
Labākie darbi tiks izstādi un apbalvoti  
Mākslas dienu izstādes laikā. 

Lai jums pozitīvas emocijas, blakus 
labvēlīgi līdzcilvēki, lai jūs spējat atrast 
mieru un līdzsvaru sevī! Un neaizmirstiet 
iegriezties Tautas namā! Bet visiem 
pašdarbniekiem novēlam spēku, veselību  
un izturību, jo jau sākas skates. Lai 
veicas!  

Zinta Nolberga

Bargi jautrā žūrijaBargi jautrā žūrija

Kruīzs pa sapņu jūruKruīzs pa sapņu jūru

Piektdien, 9.martā, pl.20.00
Grupas „MELO M”„MELO M” koncertprogramma 
„DEJAS”„DEJAS”.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā 3,- Ls, 
izrādes dienā 4,- Ls.
Biļetes var iegādāties Tautas namā un 
Inčukalna bibliotēkā.

Aicinām Inčukalna mazos dziedošos 
bērnus piedalīties ikgadējā konkursā 
„INČUKALNA CĀLIS 2012”„INČUKALNA CĀLIS 2012”, 
kurš notiks sestdien, 17.martā pl.12.00
Noteikumi:
Bērnam ir jāsagatavo viena pēc brīvas 
izvēles kā arī vecumam un balss iespējām 
piemērota dziesmiņa (pavadījums- 
instrumentālais, fonogramma, vai arī 
acapella)
Bērnu konkursam jāpiesaka līdz 
12.martam Inčukalna Tautas namā 
(t.29478251).
Mazie dziedātāji tiks vērtēti trīs vecuma 
grupās: 2-3 gadi (ieskaitot), 4-5 gadi 
(ieskaitot). 6-7 gadi (ieskaitot).
Laureāts būs viens, bet ieguvēji visi!

Aicinām apmeklēt MĀKSLINIEKU MĀKSLINIEKU 
KOPAS IZSTĀDIKOPAS IZSTĀDI   „AUGSTĀK „AUGSTĀK 
PAR ZEMI”.PAR ZEMI”.
Piedalās: Ieva Kalniņa, Jānis Zvirbulis,  
Valija Balode, Boriss Samuss, Jolanta 
Bodniece, Lilita Joņina, Vita Oša, Dace 
Saulīte, Silvija Auere, Agnese Ozoliņa 
un Aija Ausēje-Rudzīte.



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS1212

75 gadi75 gadi

80 gadi80 gadi
85 gadi85 gadi

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS”INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003 reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

tālrunis: 67076700. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lvtālrunis: 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 viedokliPar ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

Nāc, manu svētku dienu sumināt,
Tos vārdus mīļākos nāc dāvināt!
Lai savu dienu redzu ziedošu,
Ar labām domām, prieku dzirkstošu!

92 gadi92 gadi

Es redzēju sav’ māmiņu
Pār kalniņu aizvedam;
Gana saucu, nedzirdēja,
Gan tecēju, nepanācu.

Izsakām līdzjūtību Ingai Jaunupei, māmiņu smiltainē pavadot. 
Koris“Mežābele”

Inčukalna Tautas nams un Mākslinieku kopa
INČUKALNA MĀKSLAS DIENAS 2012 ietvaros
Izsludina ikgadējo  radošo mākslinieciskās  jaunrades 
darbu konkursu, kurā ikviens inčukalnietis (bez vecuma 
ierobežojuma),jebkurā mākslinieciskajā izpausmē (glezniecībā, 
tēlniecībā, rokdarbos ut.t.) var piedalīties konkursā ar devīzi

„„SLOTAS UN OTAS”SLOTAS UN OTAS”.
Darbi tiks izvērtēti, labākie no tiem izstādīti Mākslas dienu izstādē, 
kura notiks sestdien, 14.aprīlī. Autori saņems atzinības un balvas.
Piedalies, gatavo slotas un otas, dari Inčukalnu krāsainu!

Inčukalna novada dome Inčukalna novada dome 
sveic jaundzimušo bērniņu!sveic jaundzimušo bērniņu!

Tu piedzimi putenī skaistā,
Kā uzplaukst ar ilgām sen gaidīts 
zieds.
Rīta saules staru zibenī,
Kāds bij jaunai dzīvībai veltīts rīts. Gati Krasnovu

Kolekcionārs par labu samaksu nopirks latviešu mākslinieku gleznas 
un dažādus izstrādājumus no porcelāna un keramikas - fi gūriņas, 
apgleznotas vāzes un sienas šķīvjus.

Tālrunis: 27166669.

Sniedzam ekskavatora pakalpojumus ar operatoru 
16Ls/h (ieskaitot degvielu).

Sīkāka informācija: 29882047, 27886617.

Vokālais konkurss “Vangažos dzied” notiks jau 
piekto gadu – tātad jubileja!

Dalībnieku atsaucības dēļ, konkurss kļuvis par centrālo un 
apmeklētāko mūzikas dzīves notikumu Inčukalna novadā. 

No Latvijas vokālajiem un mūzikas konkursiem – „Vangažos 
dzied” atšķiras ar to, ka tajā var piedalīties dziedāt gribētāji - solisti, 
dueti, trio, kvarteti un popgrupas, kuriem sen vairs nav 18... 

Vokālā konkursa fi nālā dalībnieki dzied ar dzīvo sastāvu. 
Šogad jubilejas reizē, atlasē, 17.martā dalībniekiem būs iespēja 

izpildīt divas dziesmas. 
Vangažos dzied otro gadu sevi parādīt būs iespēja arī vokālajiem 

ansambļiem, kas sevi neuzskata par popgrupām. Viņi savu māku, 
izpildot 3 kompozīcijas, rādīs 5.maijā ! 

Konkursa nolikumi un pieteikumu anketas lejuplādējami 
http://www.griezi-muzika.lv – lapā.

Inčukalna novada dziedātājiem dalība konkursā ir bez maksas. 
Konkursā katru gadu ir draudzīga un laipna gaisotne, tas nav 

domāts tiem, kas sevi uzskata par zvaigznēm , bet visiem, kas 
vienkārši mīl mūziku, ziedo sevi galvaspilsētas un Latvijas novadu 
pašdarbības kolektīvu stiprināšanai. 

Uz tikšanos Vangažos! 
Zanda Bērziņa 
“Grieži”, studijas un apvienības menedžere 
Tālrunis: 27460879, e-pasts: griezi@griezi-muzika.lv 
Skype: muzikas-studija

Vangažu pārvaldes kases darba laiks no 1.februāra
Pirmdiena no 9.00 – 12.00; 13.00 – 19.00
Trešdiena no 8.00 – 12.00; 13.00 – 17.00

Ceturtdiena no 8.00 – 12.00; 13.00 – 18.00

No 2012.gada mainīti Latvijas Pasta nodaļu darba laikiNo 2012.gada mainīti Latvijas Pasta nodaļu darba laiki
InčukalnsInčukalns, Miera iela 2, 

Inčukalns, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV-2141

P. 7.00 - 15.00
O. 7.00 - 15.00
T. 7.00 - 15.00
C. 7.00 - 18.00
P. 7.00 - 15.00
Se. -
Sv. -

VangažiVangaži, Gaujas iela 18, 
Vangaži, Inčukalna nov., 
LV-2136

P. 7.00 - 18.00
O. 7.00 - 15.00
T. 7.00 - 15.00
C. 7.00 - 18.00
P. 7.00 - 18.00
Se. -
Sv. -

VAS “Latvijas Pasts” administrācija

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma - klusums mūžu sedz.

Skumju brīdī esam kopā ar Dzintru Purviņu, tēti mūžībā pavadot. 
Inčukalna novada domes kolektīvs

Inčukalna novada Inčukalna novada 
dome sveic jubilārus dome sveic jubilārus 

janvārī!janvārī!
Valentīna Balama, Feodora Caune-Cekuliņa, Nikolajs Valentīna Balama, Feodora Caune-Cekuliņa, Nikolajs 
Prigarins, Skaidrīte Sijāte, Ināra Stopiņa, Antoņina Prigarins, Skaidrīte Sijāte, Ināra Stopiņa, Antoņina 
Šiškina, Anatolijs Siļmanovičs, Tatjana Terebiļņikova, Šiškina, Anatolijs Siļmanovičs, Tatjana Terebiļņikova, 
Anna Zernova.Anna Zernova.
Arvīds DonisArvīds Donis
Austra Bērziņa, Marta Krastiņa, Jevdokija Deiko, Austra Bērziņa, Marta Krastiņa, Jevdokija Deiko, 
Pauls MeiersPauls Meiers
Elfrīda DimdiņaElfrīda Dimdiņa

97 gadi97 gadi Feņa LaškovaFeņa Laškova

Uzaicinājums Inčukalna novada uzņēmējiem!Uzaicinājums Inčukalna novada uzņēmējiem!
Aicinām Inčukalna novada uzņēmējus 2012.gada 9.februārī 

pl.16.00 Vangažu pārvaldes zālē uz tikšanos ar Attīstības 
programmas un teritorijas plānojuma izstrādātājiem SIA 
„Reģionālie projekti”, lai uzklausītu Jūsu priekšlikumus 
un ierosinājumus Inčukalna novada attīstības un teritorijas 
plānošanai turpmākajiem 7-12 gadiem. 

Sīkāku informāciju var saņemt telefoniski un elektroniski 
(SIA „Reģionālie projekti” valdes locekle Līna Dimitrijeva 
– tel. 26522307, lina@rp.lv un Inčukalna novada domes 
zemes ierīkotāja Rudīte Stukle – tel.67977232, e-pasts: 
zemier@incukalns.lv). Uz tikšanos!

Inčukalna novada vēlēšanu komisija informē, ka iecirkņu 
vēlēšanu komisijas sāk darbu 8.februārī. 

Iesniegumus balsošanai vēlētāju dzīvesvietā pieņems: 
Vangažos (Vangažu pilsētas pārvaldē, 1.stāvā) un Inčukalnā 
(Inčukalna novada domē, 1.stāvā, deputātu istabā).

Darba laiks:
P. 15.00 – 19.00

O., T., C., P., S., Sv. 9.00 – 13.00. 
Tālrunis: 29426663


