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Noslēgusies skolu renovācija

Foto: Jana Bunkus

„jaunajiem”
ēkas
siltuma
zudumiem.
T o m ē r
līdz ar šiem
vērienīgajiem
būvniecības

kWh/m2 gadā. Tādejādi tiktu sasniegts ne
tikai izlietotās enerģijas samazinājums,
bet arī vides ieguvums, jo tiktu samazināts
oglekļa dioksīda emisijas apjoms. Kopējais
projektā plānotais efektivitātes rādītājs,
kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas
samazinājumu pret projekta pieprasīto

Vangažu vidusskola
Beigušies
Inčukalna
novada izglītības
iestāžu skolas
ēku renovācijas
darbi projekta
„Inčukalna
novada domes
pašvaldības
izglītības
ēku - Inčukalna pamatskolas un
Vangažu vidusskolas renovācija, veicot
energoefektivitātes pasākumus un
nodrošinot oglekļa dioksīda emisijas
samazinājumu” (Nr. KPFI-7/14) ietvaros.
Būtiski ir mainījies Vangažu vidusskolas
un Inčukalna pamatskolas ārējais izskats,
tomēr tas nav galvenais projekta mērķis.
Vissvarīgākās izmaiņas attiecas un
siltumenerģijas patēriņu un iekštelpu
mikroklimatu. Būtiski mainās ēkas
siltumtehniskās ekspluatācijas nosacījumi
salīdzinājumā ar pirmsrenovācijas ēkas
ekspluatācijas nosacījumiem. Svarīgi
ir izprast dotās izmaiņas un savlaicīgi
veikt nepieciešamās ēkas ekspluatācijas
režīma izmaiņas. Viena no būtiskākajām
darbībām, lai nodrošinātu energoefektīvu
ēkas ekspluatāciju, ir saistīta ar
apkures sistēmas ieregulēšanu atbilstoši

pasākumiem nav
beidzies darbs pie
energoefektivitātes
pasākumiem šajās
ēkās. Lai izvērtētu
projekta aktivitāšu
efektivitāti un
lai novērtētu, vai tiek sasniegts projekta
pieteikumā plānotais siltumenerģijas
patēriņa samazinājums, regulāri jāveic
izejas datu monitoringu un iegūto datu
analīze.
Pēc ēku energoreitinga un tā izmaiņu
prognozes Vangažu vidusskolas ēkas
apkures energoefektivitātes novērtējums
plānots vismaz 62,62 kWh/m 2 gadā,
savukārt Inčukalna pamatskolai – 48,27
PROJEKTU FINANSIĀLI
ATBALSTA KLIMATA
PĀRMAIŅU FINANŠU
INSTRUMENTS..
INSTRUMENTS
Klimata pārmaiņu finanšu instruments
(KPFI) ir Latvijas Republikas valsts
budžeta programma, kura sniedz
līdzfinansējumu 85 % apmērā no
projekta attiecināmajām izmaksām.

Inčukalna pamatskola
finanšu instrumenta finansējumu, ir
apmēram 0,60 kg/CO2/LS.
Margita Līce, Jana Bunkus

Lai informētu sabiedrību
par projekta aktivitātēm un
sasniegtajiem rezultātiem,
Inčukalna novada dome š.g.
25.oktobrī pl.18.00 Vangažu
pilsētas pārvaldes ēkas zālē rīkos
INFORMATĪVO SEMINĀRU
SEMINĀRU..
Aicinām piedalīties izglītības
iestāžu vadītājus, tehniskos
darbiniekus, pakalpojumu
sniedzējus un visus interesentus,
lai atskatītos uz paveiktajiem
darbiem un iegūtu informāciju
par turpmāk veicamo izejas datu
monitoringu.
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DOMES LĒMUMI
INČUKALNA NOVADA
DOMES SEPTEMBRA
SVARĪGĀKIE LĒMUMI
• Izteikt 2012.gada 20.jūnija Inčukalna
novada domes lēmumu Nr.6-13.§
„Par piedalīšanos projektu konkursā”
šādā
redakcijā:„1.
Piedalīties
izsludinātajā Eiropas Savienības Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atklātā projektu konkursā
pasākumam
“Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” un
iesniegt projektu „Straujupītes labā
krasta labiekārtošana Vangažu pilsētas
teritorijā”. Projekta īstenošanai 2013.
gada budžetā paredzēt finansējumu Ls
6661,00 apmērā. Projektā „Straujupītes
labā krasta labiekārtošana Vangažu
pilsētas teritorijā” paredzēta attiecināmo
izmaksu summa ir Ls 5460,00, no kuras
90 % Ls 4914,00 apmērā - Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atbalsts un 10 %
Ls 546,00 apmērā Inčukalna novada
līdzfinansējums; projektā „Straujupītes
labā krasta labiekārtošana Vangažu
pilsētas teritorijā” paredzēta neattiecināmo
izmaksu summa ir Ls 1201,00 apmērā
Inčukalna novada līdzfinansējums.
Inčukalna novada līdzfinansējumu
attiecināmo un neattiecināmo izmaksu
segšanai Ls 1747,00 apmērā paredzēt
2013.gada budžetā.
• Slēgt līgumu ar SIA „Little More” par
telpas PII „Jancis” nomu no 2012.gada
1.soktobra līdz 2013.gada 31.maijam
daudzpusīgi attīstošās angļu valodas
nodarbībām.
• Atbalstīt iedzīvotāja lūgumu un piešķirt
finansiālu atbalstu Ls701 Gaujas hokeja
arēnas apgaismojuma rekonstrukcijai no
apgaismojuma remonta un rekonstrukcijai
paredzētiem līdzekļiem.
• Piešķirt izņēmuma kārtā sportistam
naudas balvu Ls 150 apmērā par izcīnīto
2.vietu Latvijas III Olimpiādē.
• Piešķirt Inčukalna galda hokeja
klubam autobusu un segt ceļa izdevumus
braucienam uz Latvijas Galda Hokeja
Federācijas rīkoto Pasaules tūres posmu
“Ventspils Cup 2012” Ventspilī.
• Izskatot SIA „Žaks - 2” iesniegumu,
apstiprināt Inčukalna pamatskolā viena
ēdiena kompleksa vidējo cenu 1.-4.klašu
skolniekiem Ls 0,80 (t.sk. PVN 21%
apmērā) un 5.-9.klašu skolniekiem – Ls
0,85 (t.sk. PVN 21% apmērā).
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos
noteikumus Nr.17/2012 „Par nodokļa
atbalsts pasākuma piemērošanu nekustamā
īpašuma nodoklim”.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos

noteikumus „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr.1/2009 „Inčukalna novada
pašvaldības nolikums””.
• Pamatojoties uz MK 2009.gada 4.augusta
noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 9.punktu
un 11.punktu, 10 skolēniem ar 2012
.g.1.septembri apmaksāt ceļa izdevumus
uz skolu 100 % apmērā, bet diviem
skolēniem – 50% apmērā.
• Veikt izmaiņas Inčukalna novada
domes 2009.gada 15.jūlija lēmumā „Par
administratīvās komisijas apstiprināšanu”
un apstiprināt Inčukalna novada domes
administratīvo komisiju šādā sastāvā:
Indra Hofmane, Svetlana Cepurniece,
Armands Cīrulnieks, Elizabete Liepiņa
un Iveta Kokina.
• Piešķirt Inčukalna novada handbola
komandai autobusu un segt ceļa izdevumus
braucienam uz starptautisko handbola
turnīru Polvā (Igaunijā).
• U.c.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ ИНЧУКАЛНСКОГО
КРАЯ В СЕНТЯБРЕ
• Изложить решение думы Инчукалнского края № 6–§13 от 20 июня 2012 года
«Об участии в конкурсе проектов» в следующей редакции: «1. Принять участие
в объявленном Европейским сельскохозяйственным фондом для развития села
Европейского Союза (ELFLA) открытом конкурсе проектов для мероприятия «Основные услуги для экономики
и жителей» и представить проект «Благоустройство правого берега Страуйупите на территории города Вангажи».
Для реализации проекта предусмотреть
в бюджете 2013 года финансирование в
размере Ls 6661,00. Предусмотренная в
проекте «Благоустройство правого берега Страуйупите на территории города
Вангажи» сумма относимых издержек
составляет Ls 5460,00, из которой 90%
в размере Ls 4914,00 – поддержка Европейского сельскохозяйственного фонда
для развития села Европейского Союза
и 10% в размере Ls 546,00 – софинансирование Инчукалнского края; предусмотренная в проекте «Благоустройство
правого берега Страуйупите на территории города Вангажи» сумма не относимых издержек составляет Ls 1201,00
и представляет собой софинансирование Инчукалнского края. Для покрытия
относимых и не относимых издержек
софинансирования Инчукалнского края
в размере Ls 1747,00 предусмотреть эту

сумму в бюджете 2013 года.
• Заключить договор с ООО «Little
More» об аренде помещения дошкольного образовательного учреждения
«Jancis» с 1 октября 2012 года до 31 мая
2013 года для разносторонне развивающих занятий по английскому языку.
• Поддержать просьбу жителя и оказать финансовую поддержку в размере
Ls 701 для реконструкции освещения
Хоккейной арены Гауя из средств, предусмотренных на ремонт и реконструкцию освещения.
• В порядке исключения выделить
спортсмену денежный приз в размере
Ls 150 за завоеванное 2 место на III
Олимпиаде Латвии.
• Выделить Инчукалнскому клубу настольного хоккея автобус и покрыть
дорожные расходы для поездки на организованный Латвийской федерацией
настольного хоккея этап Мирового тура
«Ventspils Cup 2012» в Вентспилсе.
• Рассмотрев заявление ООО «Žaks
- 2», утвердить среднюю цену одного
комплексного блюда в Инчукалнской
основной школе для школьников 1–4
классов в размере Ls 0,80 (в т.ч. НДС
в размере 21%) и для школьников 5–9
классов в размере Ls 0,85 (в т.ч. НДС
в размере 21%).
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 17/2012 «О применении
мероприятия налоговой поддержки к налогу на недвижимое имущество».
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края «Об изменениях в обязательных правилах № 1/2009 “Положение о
самоуправлении Инчукалнского края”».
• На основании пункта 9 и пункта 11
Правил КМ № 872 от 4 августа 2009
года «Правила о категориях пассажиров, которые имеют право пользоваться
льготами на плату за проезд на маршрутах маршрутной сети» оплатить с 1
сентября 2012 г. расходы на проезд в
школу 10 школьникам в размере 100% ,
а двоим школьникам в размере 50%.
• Внести изменения в решение думы
Инчукалнского края от 15 июля 2009
года «Об утверждении административной комиссии» и утвердить административную комиссию думы Инчукалнского края в следующем составе: Индра
Хофмане, Светлана Цепурниеце, Армандс Цирулниекс, Элизабете Лиепиня
и Ивета Кокина.
• Выделить гандбольной команде Инчукалнского края автобус и покрыть дорожные расходы для поездки на международный турнир по гандболу в Пылва
(Эстония).
• Прочее.
Tulkojums: SIA “Tulko”
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DAŽĀDAS ZIŅAS

Apstiprināti saistošie noteikumi nodokļa atbalsta
pasākuma piemērošanai nekustamā īpašuma
nodoklim Inčukalna novadā

ATGĀDINĀJUMS

DABĀ NEESOŠAS PALĪGĒKAS
NO KADASTRA REĢISTRA VAR
DZĒST BEZ MAKSAS

23.08.2012 ir stājies spēkā Nodokļu atbalsta pasākuma likums (NAP). Saskaņā ar
MK noteikumu „ Nodokļa pasākuma īstenošanas kārtība” 2.punktu, NAP tiek uzsākts
ar 01.10.2012. Inčukalna novada dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus par NAP
atbalstu Inčukalna administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.
NAP būtība – nokavējuma naudas un 90 % soda naudas dzēšana pēc NAP pamatparāda
un 10% soda naudas samaksas pilnā apmērā. NAP pamatparāds, kas nav samaksāts līdz
NAP atbalsts pasākuma uzsākšanas dienai, tiek fiksēts uz 01.09.2011. Pamats – NĪN
nodokļa maksātāja iesniegums, iesniegts laika periodā no 01.10.2012. – 31.12.2012.,
saskaņā ar MK noteikumu par NAP īstenošanas kārtību 2.pielikumā noteikto formu.
NAP maksājums sadalāms vienādās daļās pa mēnešiem (maksimālais termiņš 60 mēneši,
minimālā maksājuma summa mēnesī Ls 50,-. Ja NAP maksājums ir līdz Ls 100,-, tas
ir jāveic vienā maksājumā pēc lēmuma pieņemšanas).
NAP mērķis – atvieglot nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos
nodokļu parāda slogu un palielināt budžeta ieņēmumus. Šis ir vienreizējs pasākums,
darbības laiks ir trīs mēneši (01.10.2012.līdz 31.12.2012.).
Uz NAP nevar pretendēt:
• nodokļu maksātāji, kuriem nav NAP maksājumu (parādi uz 01.09.2011.);
• nodokļu maksātāji, kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa
pasludināšanu;
• nodokļu maksātājam ir iesākta parādu piedziņa no citām fiziskām vai juridiskām
personām (izņemot Inčukalna novada domi līdz izsoles akta apstiprināšanai).
Izvērtējiet savas iespējas piedalīties NAP pasākumā! Iesniegumi par piedalīšanos
NAP tiks pieņemti pieņemamajās dienās no 01.10.2012. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem ir iespējams NAP iesniegumu aizpildīt arī elektroniski, izmantojot portālu
www.epakalpojumi.lv.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos zvanīt nodokļu inspektorei 67995840 vai 67977108.
Inčukalna novada domes nodokļu inspektore Ina Zvirbule

Tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu
dēļ dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas
Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc
var tikt aprēķināts nekustamā īpašuma
nodoklis, līdz š.g. 30. novembrim ir
iespējams dzēst no reģistra bez maksas.
Informāciju par to, kādas būves, tai
skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā
vairs nepastāv, ir reģistrētas īpašuma
sastāvā, jebkurš interesents var saņemt
bez maksas Latvijas valsts portālā http://
www.latvija.lv un portālā http://www.
epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu
„Mani dati kadastrā”, portālā http://www.
kadastrs.lv, kā arī klātienē - Valsts zemes
dienesta Klientu apkalpošanas centros vai
pašvaldībā.
Lai dzēstu palīgēku no Kadastra
reģistra, īpašniekam būs jāsaņem
būvvaldes atzinums, ka reģistrētā būve
dabā nepastāv un tas jāiesniedz Valsts
zemes dienestā, kura darbinieki neesošo
palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas.
Zemes ierīkotāja Rudīte Stukle

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

par domes kārtējo sēdi nosūta elektroniski
uz deputātu norādīto elektronisko
pastu. Par ārkārtas domes sēdi informē
telefoniski.”;
4. Izteikt noteikumu 92.punktu sekojošā
redakcijā:
„92. Pašvaldības saistošos noteikumus triju
dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski
un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai
izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pēc
pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos
noteikumus publicē vietējā laikrakstā
un tie stājās spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas. Pieņemtos saistošos
noteikumus izvieto redzamā vietā
pašvaldības domes ēkā, pilsētas pārvaldes
ēkā un publicē pašvaldības interneta mājas
lapā.”;
5.Izteikt noteikumu 93.punktu sekojošā
redakcijā:
„9.3. Pašvaldības nolikums un saistošie
noteikumi par pašvaldības budžetu trīs
dienu laikā no to pieņemšanas elektroniski
un rakstveidā jānosūta zināšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai un tie stājas spēkā nākamajā
dienā pēc parakstīšanas, ja saistošajos
noteikumos nav noteikts cits to spēkā
stāšanās laiks. Saistošajiem noteikumiem
jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes
ēkā un pakalpojumu centros.”
Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Par nodokļa atbalsts pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma
nodoklim.

Nr.17/2012 (protokols Nr. 14 - 50.§.).
Izdoti saskaņā ar likuma „Nodokļa atbalsta
pasākuma likums” 4.panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka
nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots
nekustamā īpašuma nodoklim un ar to
saistītajiem maksājumiem par Inčukalna
novada administratīvajā teritorijā esošajiem
nekustamajiem īpašumiem.
2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā
uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to
saistītajiem maksājumiem administrē
Inčukalna novada domes finanšu daļa.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus
Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 1/2009 „Inčukalna novada
pašvaldības nolikums”.
Nr.18/2012 (protokols Nr. 14.- 51.§.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 40.punktu sekojošā
redakcijā:

„40. Par komitejas sēžu vietu, laiku un
darba kārtību komitejas priekšsēdētājs
informē deputātus ne vēlāk kā trīs dienas
pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk
kā trīs stundas pirms ārkārtas komitejas
sēdes. Informāciju par kārtējo komitejas
sēdi nosūta elektroniski uz deputātu
norādīto elektronisko pastu. Par ārkārtas
komitejas sēdi informē telefoniski. ”;
2. Izteikt noteikumu 47.punktu sekojošā
redakcijā:
„47. Domes sēdes darba kārtību nosaka
domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba
kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas
iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk
kā 15 darba dienas pirms kārtējās domes
sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu
domes darba kārtībā likumā noteiktajā
kārtībā lemj dome. Izskatot domes sēdes
darba kārtībā iekļautos jautājumus,
ziņojuma sniedzējs informē domi par
lēmumu projektu izskatīšanas secību un
saņemtajiem atzinumiem.”;
3. Izteikt noteikumu 53.punktu sekojošā
redakcijā:
„53. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu
projektus, atzinumus par tiem, izziņas
materiālus, deputātu iesniegumus,
priekšlikumus un jautājumus domes
deputātiem dara pieejamus (domes
kancelejā) ne vēlāk kā trīs dienas pirms
domes kārtējās sēdes un ne vēlāk kā trīs
stundas pirms ārkārtas sēdes. Informāciju
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APKURES SEZONA

Klāt apkures sezona
Siltais laiks ārā aizsteidzies,
tāpēc tik ļoti gribas siltumu telpās.
Šajā rakstā par to, cik komunālo
pakalpojumu uzņēmumi ir gatavi
jaunajai apkures sezonai.

parādnieka dati nekavējoties tiks sniegti
parāda piedziņas kompānijai, un turpmākie
rēķini tiks piestādīti priekšapmaksā.
Katra parādnieka parādam, kurš ir
nodots parādu piedziņai, tiek uzrēķināti
soda procenti un pieskaitīti parādu
piedziņas izdevumi, kā arī informācija
SIA „EKO SVELME”
par parādnieku tiek ievietota parādnieku
Arī šo apkures sezonu ar siltuma datubāzēs, kuras liedz parādniekam saņemt
enerģiju Inčukalna novada lielāko daļu jebkādu finansējumu no finanšu iestādēm,
māju apgādās SIA „Eko Svelme”. liedz iespēju iegādāties preci uz nomaksu.
2012./2013. gada apkures sezonu SIA Parādniekiem, kas ir iesniegti tiesā tiek
„Eko Svelme” uzsāks ar jau esošajiem uzlikti apgrūtinajumi uz dzīvokli, mašīnu,
siltumenerģijas ražošanas un piegādes kontiem, kā arī tiek paziņots darba devējam
tarifiem:
par parāda esamību un parāda piedziņas
izdevumiem, kas ir lielāki nekā
Katlumājas adrese
Tarifs
parāda summa, piespiedu piedziņu.
2
1,18 Ls/m
Visa informācija par parādniekiem
Saules ielā 4, Inčukalnā
38,09 Ls/mWh
tiek
nodota pašvaldībā, kura lems
1,18 Ls/m2
par
pabalstu piešķiršanu tikai
Gaujaslīču ielā 40, Gaujā
38,09 Ls/mWh
personām, kas būs nomaksājušas
parādus pret pakalpojumu
Inčukalna novada
1,18 Ls/m2
sniedzējiem.
Kārļzemnieki
38,09 Ls/mWh
Šogad gan uzņēmums, gan
Meža ielā 2, Inčukalnā
45,09 Ls/mWh
pašvaldība ļoti maz līdzekļu
ieguldīja katlumāju modernizēšanai, jo
SIA „Eko Svelme”, beidzot iedzīvotāju lielo parādu dēļ nav iespējams
2011./2012. gada apkures sezonu, veikt reknstrukcijas katlumājās, lai
iedzīvotāju parādsaistības sastādīja Ls samazinātu siltuma ražošanas izdevumus
59 842,83. Inčukalna novada iedzīvotāju un līdz ar to samazinātu maksu par situma
parādsaistības pret uzņēmumu uz 2012. sniegšanu iedzīvotājiem. Katrs iedzīvotājs,
gada 1.septembri sastāda Ls 52 866,56.
kas kaut dienu aizkavē maksājumu ar
Kā redzams skaitļos, šo vasaras sezonu katru dienu paaugstina siltuma ražošanas
parāda saistības ir sarukušas minimāli, izdevumus, jo uzņēmums tad arī nespēj
tāpēc uzņēmuma vadība šogad lielu vērienu savlaicīgi norēķināties ar saviem
pievērsīs parādu piedziņas jautājumam. piegādātājiem, kā rezultātā apkures
Uz šo brīdi SIA „Eko Svelme” veiktās materiāla cena aug, pieaug parāda procenti
debitoru parādu piedziņas darbības ir piegādātājiem. Tā uzņēmums ar katru
dienu ir spiests domāt par apkures tarifa
sekojošas:
1. iesniegtas 17 parādu piedziņas prasības paaugstināšanu.
Lūdzu, esiet apdomīgi, veiciet
tiesā;
maksājumus savlaicīgi un nelieciet sev
2. tiesu izpildītāji veikuši 7 izsoles, šobrīd un saviem kaimiņiem ciest! SIA „Eko
ir iespēja par izsoles cenām iegādāties Svelme” vienmēr ir atvērta sarunām
īpašumu. Ja ir interese, var kontaktēties ar mērķi kopēji rast risinājumu parāda
ar SIA „Eko Svelme” darbiniekiem pa samazināšanai.
tālruni 26138438 un par saprātīgām cenām
Mājām, kas ir godprātīgi veikušas visas
iegūsiet šos nekustamos īpašumus;
iemaksas un kuru parāda saistības pret
3. noslēgtie parāda atmaksas grafiki - uzņēmumu sastāda mazāk par 20%, tiks
42;
pieslēgtas apkurei, kā katru gadu, oktobra
4. SIA „Paus konsults” iesniegtas 19 trešajā nedēļā vai ātrāk vai vēlāk, vadoties
pēc āra gaisa tepmeratūras un Latvijas
lietas;
5. SIA „Maksājumu kontroles dienests” būvnormatīvu ieteikumiem. Mājām,
nodotas 19 lietas, kā arī iesniegšanai kurām parādsaistības sastadīs vairāk par
20% apkure netiks pieslēgta.
papildus tiek gatavots 30 debitoru lietas.
Mēs ļoti ceram uz iedzīvotāju un
SIA „Eko Svelme” informē, ka ir
pakalpojumu
saņēmēju godprātību, ka
mainīta uzņēmuma politika par parādnieku
nenodarīsim pāri tiem , kas maksājumus
jautājumu, un turpmāk tiks iekasēti visi
veic regulari.
parādi kopā ar soda procentiem un parādu
SIA „Eko Svelme” valdes locekle
piedziņas izmaksām, kā arī vairāk kā divu
Diāna Kovaļčuka
rēķinu savlaicīgas nenomaksas gadījumā

SIA „VANGAŽU NAMSAIMNIEKS”
„Lai nodrošinātu pastāvīgu siltuma
padevi iedzīvotājiem, „Vangažu
Namsaimnieks” ir sagatavojies kārtējai
apkures sezonai, apsekojot siltummezglus
un komunikācijas. Ir veikti kārtējie
profilaktiskie remontu darbi, tai skaitā
nomainīti sertificēti siltumsakitītāji,
pārbaudot ventiļus apkures sistēmu
mājās.
Siltummezgli tika modernizēti, uzstādot
jaunas paaudzes termoregulatorus ar
sensoriem tālvadībai. Tālvadības sistēma
pagaidām darbojas testa režīmā līdz tam
laikam, kad sāksies apkures sezona.
Mājai Dārzu ielā 14 autonomai apkures
sistēmai ir veikti profilaktiskie darbi (katla
skalošana).
Siltumtrasei veikta kompensatora
maiņa ar tās hidraulisko pārbaudi.
Uz apkures sezonas laiku ir iegādāts
rezerves daļu komplekts, lai ātri nomainītu
avārijas gadījumā (cirkulācijas sūkņi,
vārsti un regulatori).”
Mēs strādājam ar parādniekiem,
slēdzam vienošanās, vēršamies tiesā, pēc
tam strādā tiesu izpildītāji, piedzenot
parādu no īrnieka vai īpašnieka. Tas ir
smags darbs, tomēr tas ir jādara, jo saprotam
iedzīvotājus, kas saka, ka “mēs negribam
ciest, ja kāds nemaksā. Mēs maksājam un
gribam saņemt pakalpojumu!”.
Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem,
mūsu tiesu izmaksas un valsts nodevas ir
dubultojušās, pat trīskāršojušās.
Mūsu rīcība ir šāda:
• ja parāds ir lielāks par 250 Ls –
brīdinājums;
• ja parāds ir lielāks par 300 Ls –
pirmstiesas brīdinājums;
• ja parāds ir lielāks par 400 Ls – vēršamies
tiesā;
• ja nav veikti trīs maksājumi pēc kārtas
– brīdinājums;
• ja parāds netiek samazināts no 300 Ls
– vēršamies tiesā;
Prakse rāda, ka iesniedzot tiesā,
kad parāds ir 400Ls, tiesas procesam
noslēdzoties, parāds pieaudzis līdz 1000
Ls. Tas ir tāpēc, ka tiesas process ir ļoti
garš.
Katrai mājai parāda apjoms atšķiras.
Katrs dzīvokļu īpašnieks to redz kārtējā
rēķinā. Ir māju vecākie, kuri nāk pie mums
un interesējas, kas notiek ar parādniekiem,
kā arī palīdz mums piedzīt parādu
pirmstiesas kārtībā.
SIA „Vangažu Namsaimnieks”
valdes loceklis Maksims Griščenko
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Reģionālā pašvaldības policija Inčukalna novada nodaļas paveiktais septembrī
10. nogādātās personas ārstniecības
iestādēs – 7;
11. Valsts policijā nogādātās personas – 16.
Sastādīti 28 administratīvā pārkāpuma
protokoli;
• par alkohola lietošanu vai atrašanos
sabiedriskā vietā alkohola reibuma
stāvoklī-15;
• par dzīvošanu Latvijas Republikas
teritorijā bez deklarētās dzīves vietas – 2;
• pēc Inčukalna novada saistošiem
noteikumiem – 5;
• par sīko huligānismu – 4;
• par nepamatotu policijas darbinieku
izsaukumu – 1;
• par dzīvnieku turēšanas noteikumu
pārkāpumiem – 1.
12. Nodoti materiāli tiesā – 8.
13. Izsaukumi, kas saistīti ar informāciju
par notikušo zādzību – 2.
14. Nodoti materiāli Valsts policijā – 2.

Reģionālā pašvaldības policija Inčukalna
novada nodaļa septembrī saņēma 80
izsaukumus, no tiem:
1. izsaukumi, kas saistīti ar ģimenes un
kaimiņu konfliktiem – 16;
2. izsaukumi, kas saistīti ar neatliekamās
medicīniskās palīdzības sniegšanu citām
iestādēm (NMP, sociālais dienests un t.
l.) – 9;
3. izsaukumi, kas saistīti ar palīdzības
sniegšanu Valsts policijai– 4;
4. izsaukumi, kas saistīti ar darbībām,
kas rada troksni un traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru – 12;
5. izsaukumi, kas saistīti ar kautiņiem – 2;
6. izsaukumi, kas saistīti ar alkohola
lietošanu – 18;
7. cita saņemtā informācija, kas ir saistīta
ar pašvaldības policijas darbu – 19;
8. saņemtie iesniegumi no Inčukalna nov.
iedzīvotājiem – 9;
9. nogādātās personas mājās – 5;

Veicot patrulēšanu Inčukalna novada
administratīvajā teritorijā, Reģionālā
pašvaldības policijas Inčukalna novada
nodaļa septembrī konstatēja sekojošus
pārkāpumus:
1. pārkāpumi, kas saistīti ar alkoholisko
dzērienu lietošanu, vai atrašanos reibuma
stāvoklī sabiedriskās vietās – 17;
2. pārkāpumi, kas saistīti ar dzīvošanu
bez deklarētās dzīvesvietas – 1;
3. izķerti klaiņojošie dzīvnieki – 5;
4. nodrošināta sabiedriskā kārtība
pasākumos – 2;
5. personas, kas aizturētas par braukšanu
reibuma stāvoklī – 6;
6. preventīvi pasākumi – 33;
7. pārkāpumi, kas saistīti ar Inčukalna novada
saistošo noteikumu neievērošanu – 5;
8. pārkāpumi, kas saistīti ar dzīvnieku
turēšanas noteikumu pārkāpumiem – 2.
Germans Ivanovs

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Apstiprināti ar Inčukalna novada domes
2012.gada 28.septembra sēdes lēmumu,
protokols Nr.15 - 4.§. 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.

1. Palielināt Inčukalna novada
domes pamatbudžeta ieņēmumus par
Ls 181016,-.
2. Izmainīt Inčukalna novada
pamatbudžeta izdevumus atbilstoši
funkcionālajām un ekonomiskajām
kategorijām.
3. Palielināt Inčukalna novada
domes pamatbudžeta izdevumus par
Ls 181016,-.
4. Palielināt Inčukalna novada
domes speciālā budžeta ieņēmumus
par Ls 13121,-.
5. Palielināt Inčukalna novada
domes speciālā budžeta izdevumus par
Ls 13121,-.
Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Foto: Jana Bunkus

Nr.19/2012 „Par grozījumiem
saistošajos noteikumos Nr.4/2012
„Par Inčukalna novada pašvaldības
budžetu 2012. gadam””.
gadam””.

Labdarības organizācijas pārstāves
un
dienas
centra
vadītāja
Svetlana Cepurniece
Dienas centrā „Vangaži” notika svinīgs
pasākums, kur Inčukalna novada domes
Sociālais dienests sadarbībā ar labdarības
organizāciju „Sievietes par Saskaņu” trim
maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm
pasniedza labdarības organizācijas
sarūpētās pusaudžu gultas, kā arī dienas
centra rīcībā tika nodotas dažādas galda
spēles, rotaļlietas, grāmatas.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Blaus un Sociālā dienesta
vadītāja Zinaīda Gofmane pasniedza
pateicības rakstus labdarības organizācijas

„Sievietes par Saskaņu”
prezidentei Valentīnai
Volodjko un domes
deputātei Ludmilai
Vorobjovai par atbalstu
grūtībās nonākušajām
ģimenēm.
Pasākuma svinīgu
gaisotni radīja Inčukalna
novada
Mūzikas
un mākslas skolas
flautistu trio skolotāja
Rasa Melngalve un
audzēknes Paula Runce
un Elza Elīza Kalniņa,
dziedātājas Līva Ozola
un Emīlija Rosicka, un

Dziedošais duets Evija un Eduards
dziedošais duets - Evija Rozenlauka un
Eduards Caune.
Dienas centra „Vangaži” vadītāja
Svetlana Cepurniece
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Septembris
Vangažu
vidusskolā
Foto: Solvita Runce

Septembra domīgums tik ļoti piestāv
dzejas pasaulei. Dzeja ir dzīva, kamēr
tai ir savs lasītāju loks. Diemžēl skolēnu
rokās reti kad nonāk kāds dzejoļu krājums.
Reizēm ir nepieciešams tikai neliels
impulss, lai dzeja spētu uzrunāt.
Mūsu, Vangažu vidusskolas skolotāju,
mērķis bija noorganizēt satikšanās vietu un
mirkli skolēniem ar dzeju. 18. septembra
rītā skolas pagalmā rosījās 1.-8. klašu
skolēni. Šogad katra klase kopīgi gatavoja
vienas tautasdziesmas vizualizāciju no
rudenī pieejamiem dabas materiāliem.
Tika veikts liels sagatavošanās darbs,
lai skolēni saprastu dainu simbolismu
un vārdu nozīmi, spētu saistīt vārdisko
informāciju ar krāsu un tēliem. Procesā
aktīvi piedalījās gan skolēni, gan klašu
audzinātāji, vizuālās mākslas un valodu
skolotāji, skolas muzeja darbinieks. Bija
liels gandarījums un prieks, lepnums par
rezultātu – skolas pagalms pārvērtās dabas
gleznu izstādē.
Dzejas dienas ir īpašas, jo spēj apvienot
dažādi domājošos, dažādās valodās

runājošus, dažādas vecuma grupas. Arī
skolas pagalmā skanēja dzejoļi latviešu,
krievu un angļu valodā. Skolotāji, pusaudži
un jaunieši skaitīja sev tuvos dzejoļus,
turklāt daudzi no viņiem to darīja patiesi
un izjusti.
Turpinot valodu nedēļu, pamatskolas
skolēni viesojās Kr.Barona muzejā,
iepazīstot viņa dzīves gājumu un veikumu

Inčukalna invalīdu biedrības vasara

.
Cītīgi strādājot pie jaunā projekta,
esam tikuši pie skaistas terases, kuru
„iesvētījām” ar krāšņu Jāņu ielīgošanu,
jo Līgas dāvāto ziedu bagātība mūsu
pasākumu pārvērta par burvīgu pasaku.
Šobrīd top kokapstrādes darbnīca, kā arī
ceram pirmo ziemu gulēt savās mājās, jo
naktīs nebūs vairs jākurina - tiks uzstādīts
automātiskais apkures katls.
Pateicoties Dabas Aizsardzības
pārvaldei un personīgi Jānim Strautniekam,
trīs pasakainas dienas pavadījām biedrības
2. Vasaras nometnē Cēsu pusē – Gaujas
nacionālajā parkā pie Ķiržu ezera – atpūtas

bāzē “Priedes”. Pie
skaistā ezera ikviens
varēja atrast sev
nodarbi - makšķerēt,
sēņot, peldēt. Un,
protams,
pirts.
Pirts zinībās mūs
ievadīja profesionāls
pirtnieks - Vaira
Burberga. Varam
tikai apbrīnot viņas
sirsnību, izturību.
Liels paldies par
pamatīgo „ pērienu”.
Vakari pie ugunskura,
dziesmu kari un rīta
rosme , garda zivju
zupa un pasakaini
ēdieni, jauki un sirsnīgi cilvēki, dabas
skaistums, klusums un miers – tāda bija
mūsu vasaras nometne .
Bet garajās ziemas dienās aicinām
uz „Mūsmājām” tikties ar draugiem,
baudīt smaržīgu zāļu tēju, relaksēties

pirtī. Pie mums ir iespēja piedalīties
dažādās nodarbībās, plānotas tikšanās ar

Foto: Valda Pavloviča

Rudens atgādina par sevi
ar sēņu bagātību mežos, ražas
briedumu dārzos, pīlādžu košumu
un vēsajām naktīm, bet mēs vēl
sildāmies atmiņās par skaisto
vasaru. Arī mums biedrībā
vasara ir bijusi bagāta gan ar
darbiem, gan ar priekiem.

tautasdziesmu vākšanā un apkopošanā.
Kopā ar klases audzinātāju un latviešu
valodas skolotāju izstaigāja Dzejas dienu
nozīmīgākās vietas Rīgā.
Dzejas pasaule ir īpaša, tā ir jutekliska,
vērtējoša un domīga, bet nekad nav
vienaldzīga. Tieši tāda, kādu mēs vēlētos
redzēt izaugam mazo skolēnu.
Solvita Runce

Nodarbībās veidotie putni
interesantiem cilvēkiem, svinēt svētkus un
palīdzēt tiem, kuriem klājas grūtāk.
Varbūt arī Jūs esiet gatavi dalīties
ar savu pieredzi, dzīves gudrību vai
prasmēm? Mēs to pratīsim novērtēt!
Inčukalna invalīdu biedrības valde
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XV Ilgstošās aprūpes konference
Pateicot SIA „Bella Rīga”
uzaicinājumam, mums, četriem Latvijas
Pašvaldības sociālās aprūpes institūciju
asociācijas valdes vadītājiem - Alvaram
Šteinbergam, „Pansionāts Madliena”
direktoram, Andrim Badūnam, SAC
„Dagda” direktoram, Aināram Judeikam,
SAC „Mežciems” direktoram, un man,
Irēnai Čerņavskai, PASAM „Gauja”
direktorei, bija gods piedalīties Polijas
koncerna TZMO S.A. (Toruske Zaklady
Materialow Opatrunkowyeh - Akciju
Sabiedrība Toruņas Pārsienamo Materiālu
Rūpnīca ) ikgadējā XV ilgstošās aprūpes
konferencē, kas notika Polijas pilsētā
Toruņā no 18.-20.septembrim.
TZMO S.A. ir viens no vadošajiem
Polijas uzņēmumiem ar 61 gada darba
pieredzi un 21 gadu pieredzi kā Akcionāru
sabiedrība, kura savu produkciju
realizē 80 valstīs. TZMO uzsāka savu
ražotni Toruņas rūpnīcā ar vienkāršiem
pārsienamiem materiāliem, bet attīstās par
plaša piedāvājuma uzņēmumu, izveidojot
jaunas produktu ražotnes Polijā, Krievijā,
Ukrainā, Indijā un patlaban tiek būvēta
rūpnīca ASV. Toruņā darbojas augsti
novērtēta privātā slimnīca Matopat, 4
sterilizācijas centri Citonet, kuri sniedz
sterilizācijas, specapģērba un ķirurģisko
instrumentu nomas un veļas mazgāšanas
pakalpojumus slimnīcām, poliklīnikām un
citām iestādēm. Izvērtējot pieprasījumu
pēc kvalitatīva aprūpes personāla, šogad
atvērtas divas skolas, kurās apmāca
profesionāļus aprūpes jomā. TZMO
patīkami pārsteidz ar savu daudzpusīgo
pieeju tālākajā izaugsmē un attīstībā,
uzsākot jaunu projektu ilgstošajā aprūpē
„Laimīgā rudens māja”, kura ietvaros tiks
atvērts veco ļaužu nams ar medicīnisko
bāzi Matopat slimnīcā un sniegta augstas
klases veco ļaužu aprūpe atbilstoši Eiropas
standartiem un individuālu pieeju.
Tikai Polijā vien ir 1648
psihoneiroloģiskie valsts internāti.
TZMO A.S. grupas uzņēmums SIA
„Bella Rīga” Latvijā darbojas 12 gadus.
Sociālajā aprūpē uzņēmums atpazīstams
ar zīmoliem „Bella” higiēnas precēm,
„Matopat” medicīnas pārsienamajiem
materiāliem un sterilizācijas precēm,
„Seni” un „SENI Care” produkciju
ilgstošajā aprūpē, „ Happy” autiņbiksītēm
jaundzimušajiem un bērniem. SIA „Bella
Rīga” ir viens no tiem uzņēmumiem
TZMO grupā, kuri jau sešus gadus Latvijā
organizē SENI CUP turnīru minifutbolā
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām .
Ilgtermiņa Aprūpes Konference
Toruņā notika jau 15.gadu. Šogad
konferences vadmotīvs - „Atbildīga aprūpe

nepatstāvīgām personām „.Konferencē
piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieku
no 25 pasaules valstīm, tai skaitā no
Kanādas, ASV, Uzbekistānas un pat no
tālās Ugandas. Torūņa ir kļuvusi par
ilgtermiņa aprūpes Eiropas nozīmes
centu, kurā tikties un dalīties ar savu
pieredzi var speciālisti no visas pasaules.
Ilgtermiņa aprūpes konferences darbs
viesiem sākās ar TZMO S.A. prezentāciju
par savu vērienīgo attīstību 60 gadu laikā.
Atklāšanas un iepazīšanās sesijā Latviju
pārstāvēja Alvars Šteinbergs - mūsu
LPSAIVA priekšsēdētājs, uzstājoties ar
referātu „Sociālo pakalpojumu kvalitātes
novērtējuma metodikas ieviešana
Latvijā.
Darbs Toroņas konferencē risinājās 5
sesijās.
I sesija. Dažādas atbildības pakāpes,
veicot aprūpi pašaprūpi veikt nespējīgai
personai - par sistēmu, aprūpējamo, par
darbinieku.
II sesija. Secinājumi par vadību,
vadoties no integrācijas sistēmas izveides
pēc klienta uzkrātajiem rādītājiem-piemērs
Inter Rai. Kanādā ilgstošās aprūpes klienti
tiek dalīti astoņās grupās pēc viņu spējām
un iemaņām, līdz ar to arī finansējums tiek
prasīts pēc klienta smaguma pakāpes.
III sesija. Personālvadība ilgstošās
aprūpes iestādēs. Kā prioritāte tika
apskatīta darbinieku veselība – starp
vērtību un ekonomikas skalu.
IV sesija. Labi praktiķi fizioterapijas
procedūrās un pacientu reabilitācijā.
V sesija. Pacientu ar galvas smadzeņu
bojājumiem ilgstošā aprūpe.
Pēdējās
divās
sesijās
mēs
nepiedalījāmies, jo mums bija saplānota
arī kultūras programma - Toruņas pilsētas
apskate un brauciens un Malborkas
pili. Bija patiess prieks piedalīties šajā
konferencē, gūstot lielu profesionālo
pieredzi , kuru arī praktiski varam pielietot
savā darbā.

Vispasaules veco ļaužu dienai
veltītā atvērtā durvju
2012.gads Eiropā ir Aktīvas
novecošanās un paaudžu solidaritātes gads.
Katru gadu 1.oktobrī svinam Vispasaules
Veco ļaužu dienu, bet šogad Eiropas gada
ietvaros rīkojām atvēro durvju dienu.
Mērķis bija, lai iedzīvotāji tuvāk iepazītu
„Gaujas” iemītnieku ikdienas dzīvi un
ritumu. Aicinājām viesos abas skolas, lai
iepriecinātu vecos cilvēkus, bet diemžēl
šoreiz tās ierasties nevarēja. Mēs ļoti
priecāsimies redzēt skolas ciemos.

Dienu sākām ar aktīvu vingrošanu
zālē. Tā pie mums notiek trešdienās un
piektdienās pl.10.00, to vada sociālā
darbiniece Ulla Antone.
Pl.11.00 pulcējāmies zālē, lai kopīgi
priecātos. Liels paldies pašvaldības
vadītājam Arvīdam Blauam un Sociālā
dienesta vadītājai Zinaīdai Gofmanei
par skaisto vārdisko sveicienu un īpašo
kliņģeri, kas visiem garšoja!
Gaidījām un bijām uzaicinājuši visus
deputātus. Paldies tiem, kuri atrada laiku
un apciemoja vecos cilvēkus! Pateicība
maiznīcai „Flora” par garšīgajiem
cepumiem.

Patiesi vecos cilvēkus iepriecināja
Laimas Vītolas dāvātais medus, kas tiek
jau gardām mutēm baudīts. No sirds
pateicos Laimai Vītolai par šo patīkamo
pārsteigumu, ko nebijām gaidījuši, un
novēlam, lai bites dūc un nes medu! Jauki,
ka Tavs medus dos veselību un dzīves
prieku veciem cilvēkiem.
Mūsu kustēšanās un lustēšanās sākās
ar dziesmu „Tik pie Gaujas”. Vēl daudzas
dziesmas un dejas soļi tika iemēģināti mūsu
pašu klienta Gunta Strazda klavierspēles
pavadībā.
Pl.12.00 svinīgi atklājām atmiņu foto
izstādi „Es biju, es esmu, es būšu!”
Pēc pusdienām turpinājām aktīvu
dzīvesveidu un uzturējām sportisko garu
šautriņu mešanā, boulinga elementos, riņķu
mešanā. Noskaidrojām arī uzvarētājus :
šautriņās Skaidrīte Rode, boulingā – Feofanija
Zihmane, riņķu mešanā – Marta Rutka.
Pasākuma noslēgumā visus priecēja
Riharda Keiša muzikālais sveiciens. Ar
savu atraktivitāti Rihards iekustināja
visus uz līdz dziedāšanu un izkustēšanos.
Liels paldies, ka Rihards pēc skolas atrada
laiku, lai sveiktu, priecētu un pabūtu kopā
ar vecajiem cilvēkiem!
Šajā pasākumā iesaistījās visi
darbinieki. Par to liels paldies gan
pavārītēm par garšīgajām uzkodām, gan
personālam, paldies par noorganizētajām
aktivitātēm. Jauki, ka darām, cik spējam,
lai citus iepriecinātu.
Vienmēr gaidām Inčukalna
iedzīvotājus ciemos!
PASAM „Gauja” direktore Irēna Čerņavska
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Kūdras ražotne 7500 gadus vecā purvā
Laikraksts „Novada Vēstis”
turpina rakstu sēriju par
uzņēmumiem mūsu novadā.
Šoreiz viesojamies kūdras ražotnē
SIA „Pindstrup Latvia”.

Jauns uzņēmums, jauni apgriezieni
Līdz ar SIA „Pindstrup Latvia”
ienākšanu Laugas purvā, sākās jauns
darba spars. „Tika apgūtas jaunas kūdras
ieguves platības. Pirmais darbs bija šo
teritoriju nosusināšana, lai vēlāk varētu
iegūt frēzkūdru vai gabalkūdru. Tika
ieviesta jauna tehnoloģija, kas iepriekš
nebija ne Latvijā, ne visā bijušajā Padomju
Savienībā. Paralēli uzņēmums Baložos
uzcēla cehu, kurā ražoja substrātus. Tagad
kūdra no Inčukalna aizceļo uz Baložiem,
tad – pa visu pasauli.”
Darbu apjoms aizvien pieaug. Ja
sākotnēji uzņēmums ražoja 10 tūkstošus
m3 kūdras gadā, tad tagad tie jau ir
100 tūkstoši m3. „Sākumā šeit strādāja
tikai pieci darbinieki. Tagad sezonā šeit
strādā līdz 100 cilvēkiem. No tiem 20 ir
mehanizatori un 80 sezonas darbinieki.
Sezona ir no aprīļa līdz oktobra beigām,”
skaidroja A.Bļinovs.
Vēl lielāki nākotnes plāni
SIA „Pindstrup Latvia” šobrīd atrodas
trīs lielāko uzņēmu skaitā, kas Latvijā
nodarbojas ar kūdras ražošanu, tomēr
plāni ir daudz plašāki. „Purvs pilnībā
tiks apgūts aptuveni trīs gadu laikā, līdz
ar to jau nākamajā sezonā ir paredzēts, ka
ražosim divreiz lielāku kūdras daudzumu,
proti, 250 tūkstošus m3. Būs nepieciešams
arī papildus darbaspēks, jo šeit strādās līdz
pat 200 cilvēkiem. Tāpēc ceram uz vietējo
iedzīvotāju ieinteresētību.”
Darbiniekiem viss nepieciešamais
Veicot vairākas kūdras ieguves un
žāvēšanas operācijas, mehanizatori strādā
divās maiņās. Ne sezonas laikā, t.i, rudenī

Foto: Jana Bunkus

Laugas purva izstrāde sākās jau
80.gadu sākumā, kad bijusī kūdras
rūpnīca „Baloži” sāka veikt ģeodēziskos
pētījumus. Līdz ar valsts iekārtu maiņu,
mainījās arī darba devēji. „1996.gadā
Latvijā darbu sāka Dānijas uzņēmums
„Pindstrup Mosenbrug”. Dažus gadus
vēlāk pilnā sparā atsākās Laugas purva
izstrāde,” pastāstīja kūdras ražotnes
vadītājs Aleksandrs Bļinovs.

un ziemā, šeit strādā
20 cilvēki. Neskatoties
uz darbinieku skaita
svārstībām, ikvienam
uzņēmumā ir nodrošināts
viss nepieciešamais.
„Tiek nodrošināti visi
apstākļi, lai darbinieki
justos labi. Šobrīd šeit
ir pagaidu bāze, tomēr
ar laiku būs pastāvīgā
ražotne. Mūsu darbinieki
uz un no darba tiek
nogādāti ar uzņēmuma
transportu, kā arī tiek
nodrošinātas sātīgas
pusdienas.
Algas ir augstas.
Alga
sezonas
darbiniekiem, ja strādā Aleksandrs Bļinovs
visu mēnesi, ir no 320
līdz 1000 latiem pirms
nodokļu nomaksas.
Mehanizatoriem no
400 līdz 1200 latiem,”
uzsvēra
ražotnes
vadītājs.
Lai arī ir nodrošināts
viss nepieciešamais
un arī algas ir
augstas, nokomplektēt
darbinieku skaitu ir
ļoti grūti. To ražotnes
vadītājs izskaidro ar
galvaspilsētas tuvumu
un plašo darba piedāvājumu, kā arī ar
to, ka darba apjomu un kvalitāti ražotnē
„kontrolē” laika apstākļi. „Šajā purvā
kūdras rezerves ir vismaz vēl 30 gadiem
un uzņēmums paralēli meklē arī citus
purvus, kur uzsākt darbu, tā kā darba šajā
uzņēmumā būs daudz un ilgi. Šis ir ļoti
stabils uzņēmums.”
Latvija ir desmit to valstu starpā, kur
ir lielākās kūdras rezerves. Laugas purvs
ir izveidojies pirms aptuveni 7500 gadiem. deg, un to var izmantot kā kurināmo, ne
Tā dziļums ir septiņi metri. „Šim purvam tikai augsnes uzlabošanai un substrātu
ir sena vēsture, tomēr nekādi neparasti gatavošanai. Purvu kopplatība Latvijā
atradumi līdz šim tajā nav bijuši. Runā, sasniedz 6400 km², gandrīz 10% no
ka te kādreiz nogrimis vācu armijas tanks. valsts teritorijas. Pēc purva izstrādes tiek
Tā varētu būt patiesība, ņemot vērā, ka veiktā tā rekultivācija, proti, sagādāti visi
Latvijā tanki purvos ir atrasti,” ar humoru apstākļi, lai purvs atsāktu savu „purva”
piebilda A.Bļinovs.
dzīvi no jauna. Baložos daži lauki jau ir
rekultivēti. Pēc aptuveni desmit gadiem
neviens vairs pat nevarēs pateikt, ka šeit
ZINĀŠANAI. Kūdra ir organiskas kādreiz notikuši kūdras ieguves darbi.
izcelsmes nogulumiezis, kas veidojas
no augu paliekām purvos. Sausa kūdra
Jana Bunkus
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Foto: Vija Onskule

Jau kļavu lapas sārtojas…

Orientēšanās spēles 4.klasei
Septembra beigās Inčukalna
bibliotēku apmeklēja daudzi
zinātkāri skolēni – izrādās, notika
orientēšanās Inčukalnā. Bibliotēka
taču ir ievērības cienīga iestāde!
Te ir tik daudz grāmatu – gandrīz
20 tūkstoši eksemplāru, datori,
skeneris, kopētājs, fakss, printeris!
4.klases skolotāja Lana
Jēkabsone sadalīja klasi 4 grupiņās.
Katru grupu pavadīja kāds
pieaugušais – skolotāja vai kāds no
vecākiem. Bibliotēkā bērniem katrai
grupai bija jāveic savs uzdevums –
jāsameklē, kur atrodas dzeja, mīklu
grāmatas, muzikālās grāmatas, Kārļa
Skalbes grāmatas. Vēl bibliotekāri uzdeva
jautājumus: „Kāds ir nosaukums novada
laikrakstam, kurā ielā atrodas bibliotēka,
cik apmeklētāju dienā apmeklē bibliotēku,
cik lasītāju gadā apmeklē bibliotēku, cik
liels ir grāmatu fonds?” Atgādinājām,
ka bibliotēkā turpinās mērķprogramma
„Bērnu žūrija”, apskatījāmies fotogrāfijas
no Likteņdārza, ko apmeklēja un iestādīja
savu eglīti pagājušā gada lasīšanas eksperti.
Vēl bibliotekāri noskaidroja, cik nākošo
dzejnieku būs klasē. Mēs lasījām Pētera
Brūvera dzejoli „Atskaņas” no grāmatas
„Runā raiti! Skaitāmpanti”.
Ja sakām mēs vārdu – KĀJA,
Tad atskaņa tam ir – …?
Ja sakām mēs vārdu – GALVA,
Tad atskaņa tam ir – …?
Ja sakām mēs vārdu – CELIS,
Tad atskaņa tam ir – …?

Ja sakām mēs vārdu – MĒLE,
Tad atskaņa tam ir – …?
Ja sakām mēs vārdu – ZIBENS,
Tad atskaņa tam ir – …?
Ja sakām mēs vārdu – GUDRS,
Tad atskaņa tam ir – …?
Muļķis?
Nevar būt!

Izrādās, ka bērni diezgan labi orientējas
ne tikai Inčukalnā, bet arī bibliotēkā.
Maruta Greidiņa ātri sameklēja Kārļa
Skalbes grāmatas, Emīls Gubičs uzreiz
atrada mīklu grāmatas, bet Inese Reinfelde
laikam nākotnē rakstīs dzeju, jo vārdus
ar atbilstošām atskaņām atrada itin raiti.
Čaklākie skolēni saņēma pārsteiguma
balviņas, bet visi ieguva vairāk zināšanu
par savu novada bibliotēku. Mums tā bija
priecīga diena bibliotēkā. Gaidām ciemos
arī citu klašu skolēnus!
Marija Aleksejeva

MŪZIKAS UN MĀKSLAS
SKOLAS JAUNUMI
SEPTEMBRĪ
Steidzīgiem soļiem aizsteigusies vēsā
Latvijas vasara, un pienācis krāšņais
rudens. Pirmās septembra nedēļas
pagājušas aktīvā darbā, iepazīstot mazos
māksliniekus un mūziķus. Šajā mācību
gadā to ir īpaši daudz- 24 mūzikā un 25
mākslā. Visi mirdzošām acīm un milzīgu
vēlmi iemācīties ko jaunu un neparastu.
Veiksmi, izturību un izdošanos daudzu
gadu garumā!
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolā jauno 2012./13. mācību gadu
uzsākuši 190 audzēkņi un 22 pedagogi.
Mākslas nodaļā kopā ar 60
audzēkņiem darbosies skolotājas Diāna
Krieviņa, Agnese Ozoliņa, Kristīne Rone
un Modris Balodis. Bērniem tiks dota
iespēja radoši darboties dažādos mākslas
veidos - zīmēšanā, veidošanā, aplicēšanā,
gleznošanā, metāla, māla apstrādē, zīda
apgleznošanā.
Mūzikas nodaļā strādās 19 skolotāji.
Pavisam skolā dažādu mūzikas
instrumentu spēli apgūs 160 bērni. Šogad
bērni izvēlējušies apgūt klavieru, vijoles,
ģitāras, sitaminstrumentu, saksofona,
klarnetes, trompetes, eifonija, mežraga,
tubas spēli. Mūzikas nodaļas pedagogiem
šogad pievienojušies 2 jauni skolotāji mūzikas valodas skolotāja Anita Bērziņa
un klarnetes, saksofona spēles skolotājs
Kaspars Puikevics Puikevskis. Ar lepnumu
varu teikt, ka Kaspars ir mūsu skolas
audzēknis!
Ar mums kopā katru dienu cītīgi strādās
arī dežurantes Aelita Šube un Jevgēnija
Kadakovska.
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skola joprojām darbojas divos mācību
punktos - Gaujas ielā 2 Vangažos un
Zvaigžņu ielā 2 Inčukalnā.
Mācību maksa 2012./13. mācību gadā
paliek līdzšinējā - 10Ls mūzikā, 12Ls
mākslā. Šie līdzekļi ir būtiska skolotāju
atalgojuma sastāvdaļa, tāpēc aicinu
vecākus maksājumus veikt godprātīgi un
laicīgi!
Paldies vecākiem par savu mīluļu
uzticēšanu mūsu skolas skolotājiem!
Veiksmīgu macību gadu!
Direktore Ieva Kikuste
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Rudens atnāk ar raibām veltēm
29.septembrī Vangažu kultūras
namā kopā sanāca seniori, lai kopīgi
pasēdētu un jauki pavadītu vakaru.

Foto: Jana Bunkus

Izstādes “Rudens veltes” dalībnieki un viesi

Pasākumu atklāja skanīgās
balss īpašniece Liene
Nesteroviča, kura nodziedāja
vairākas dziesmas, tostarp
– „Nāk rudens apgleznot
Latviju”.
Labus vārdus mūsu
senioriem teica priekšsēdētājs
Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs Arvīds Blaus,
sociālā dienesta vadītāja
Zinaīda Gofmane, Vangažu pārvaldes
vadītājs Aivars Nalivaiko.
Lielu atbalstu pasākumam sniedza
mūsu pensionāru biedrība (vadītāja Inta
Tetere), kura jau pirms sarīkojuma bija
čakli pastrādājusi, lai sarīkotu izstādi
“Rudens veltes’’, kur bija apskatāmi
rūpīgi sagatavoti un izdomas bagāti darbi.
Izstādē piedalījās 20 dalībnieki. Vakara
gaitā kultūras nama pārstāvji kopā ar
pensionāru biedrības vadītāju pasniedza
diplomus. I.Tetere veltīja siltu atzinību

Inčukalna novadā durvis vēris vēl
nebijis projekts mūsu novadā – Bonsai
kociņu dārzs.
Kā teikts mājas lapā www.bonsai.
lv, Bonsai tulkojumā no japāņu valodas
nozīmē koks podā (bon - pods, sai - koks).
Vēsturiski koku audzēšana podos ir ļoti
sena tradīcija, kas pazīstama gan antīkajās
civilizācijās, gan Ēģiptē. Taču vairāk
kā pirms 2000 gadiem senajā Ķīnā šim

Foto: Jana Bunkus

Viesos bija atbraukuši Ikšķiles
pensionāru biedrība “Saulgrieži” (vadītāja
Jana Liepiņa) ar dziedātājiem (vadītājs
Jānis Rijnieks) un dejotājiem (vadītāja
Mārīte), kuri vakara gaitā sniedza
priekšnesumus, kā arī sumināja lielajā
jubilejā mūsu pensionāru biedrības
priekšsēdētāju Intu Teteri. Ar mums kopā
bija arī mūsu novadnieki no Gaujas.

katrai dalībniecei par paveikto. Izstādi
apmeklēja vairāki simti apmeklētāju,
kuri bija ļoti iepriecināti par pasākumiem
Vangažos.
Paldies visām dalībniecēm, ka ienesāt
rudens krāsas, smaržas un rudens bagātību
pie mums kultūras namā!
Mūsu kolektīvi - līnijdeju grupa
(vadītāja Kitija Meikšāne) pasākumu
kuplināja ar dejām, un sieviešu vokālais
ansamblis “Kaprīze” (vadītāja Jana
Bunkus) ar dziesmām.
Pasākumā mūziku spēlēja Ilmārs
Miķelsons, kurš ir ļoti atraktīvs, spēj

Daļiņa Japānas arī mūsu novadā

koku audzēšanas veidam tika pievērsta
dekoratīva nozīme un to sāka dēvēt par
penjing. Šis mākslas veids tika pilnveidots
Japānā, kur arī ieguva savu pašreizējo
nosaukumu bonsai.
Jaunajā Bonsai dārzā ir iespēja apskatīt
populārās šo kociņu veidus, attiecīgās
kultūras suvenīrus, kā arī iegādāties
tos. Pēc steidzīgas darba dunas šeit ir
iespējams vienkārši jauki pavadīt laiku,
sēžot pie dīķa un klausoties autentisku
mūziku. Dīķī mitinās retas zivju šķirnes,
kuras atceļojušas no tālās zemes.
Bonsai dārzs apmeklētājiem atvērts
ceturtdienās un sestdienās. Sīkāka
informācija minētajā mājas lapā vai pa
tālruni: 29299220.
Jana Bunkus

Medību pils iegūs jaunu elpu

piemēroties jebkurai situācijai un vakara
gaitā akordeona pavadījumā mēs arī
uzdziedājām no dziesmu grāmatām.
Mūsu viesi no Ikšķiles bija atraktīvi
vakara dalībnieki un kopā ar deju skolotāju
Mārīti arī pārējos aicināja iesaistīties
kopējās dejās.
Pasākums tika pavadīts jaukā un sirsnīgā
atmosfērā. Novēlam visiem senioriem
tikpat daudz enerģijas, gribasspēka un
drosmes arī turpmāk!
Evija Ozola

Jau ilgāku laiku noraudzījāmies
uz grezno Mednieku pili, kas atrodas
mūsu
novada
Kārļzemniekos, un
ar nožēlu secinājām,
ka
greznais
kultūrvēsturiskais
piemineklis stāv
tukšs. Saskaņā ar
Inčukalna novada
domes 27.jūlija
izsoles rezultātiem,
noslēgts nomas
tiesību līgums ar SIA „Velmars”, kuri
sarunā ar l/k „Novada Vēstis” atzina, ka
jau pavisam drīz pilī sāksies remontdarbi,
un vasarā paredzēta rehabilitācijas
centra atklāšana. Sīkāk par notiekošo
pilī informēsim turpmākajos laikraksta
numuros, kad jaunie īrnieki varēs lepoties
jau ar reāli paveiktiem darbiem.
Jana Bunkus
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Tie būtu atslēgas vārdi, kurus jāmin,
atsaucot atmiņā jau tradicionālo Dzejas
dienu pasākumu „Zem baltajām akācijām”,
kas notika 8.septembra vakarā Inčukalna
parkā.
Visu dienu bažīgi lūkojoties
mākoņainajās debesīs un neticot prognozei,
kas lielākos mākoņus solīja tieši vakarā,
tomēr beigās sagaidījām lietu. Iespējams,
ka no tā nobijās daudzi Dzejas dienas
apmeklētāji un palika sausumā mājās.
Tomēr tieši lietus un nepieciešamība
nedaudz no tā patverties pavēra brīnišķīgu
iespēju ierīkot parkā nelielu oāzi, dzeltenu
telti, kurā, apgaismojot to no ārpuses ar
lāpām, bet no iekšpuses ar krāsainām
prožektoru gaismām, skatītājiem radās
omulīgs patvērums. Inčukalna bibliotēkas
darbinieču sagatavotā karstā zāļu tēja ar
cepumiem piešķīra saulainajam patvērumam
no lietus un vēja vēl lielāku omulību.

Foto: Jana Bunkus

Foto: Jana Bunkus

Lietus, gaisma, dzeja, dziesma

Dzejniece Amanda Aizpuriete
Mēs, latvieši, esam bagāti! Mūsu
vislielākā un visvairāk saudzējamā
bagātība ir mūsu talantīgie cilvēki. Tieši
tāpēc Dzejas dienu laikā pieminējām
daudzus dzejniekus, kam šogad
jubilejas. Vissenākais jubilārs ir Eduards
Veidenbaums, kurš nodzīvoja īsu mūžu,
tomēr viņa dzejoļi vēl joprojām dzīvo
mūsu vidū. Jubileja šogad ir arī Jānim
Jaunsudrabiņam, Mirdzai Ķempei,
Veronikai Strēlertei, Zinaidai Lazdai,
Jānim Ziemeļniekam, Veltai Tomai un
mūsu laikabiedriem: Viktoram Avotiņam,
Mārai Zālītei, Imantam Auziņam,
Mārim Melgalvam, Pēterim Brūverim.
Apmeklētāji varēja ieskatīties dzejnieku
acīs, kā arī noskatīties fragmentus no
dziesmām ar dzejnieku vārdiem. To varēja
realizēt ar multimediju projektoru. Īpaši
piemeklēti dzejoļu fragmenti atsauca

atmiņā dzejnieku emocijas un rakstīšanas
stilu. Dzejas dienu organizatoru
aicinājumam runāt savu iemīļoto dzejnieku
darbus atsaucās inčukalnietes Tamāra
Mūrniece un Gunita
Ganus. Tamāra bija
izvēlējusies Māras
Zālītes dzeju, bet
Gunita – emocionālo
Māra
Melgalva
dzeju.
Arī Inčukalns ir
bagāts ar cilvēkiem,
kuri raksta dzeju.
Savus dzejoļus lasīja
Laima Mūrniece,
Arta Saukāne, Brigita
Pleša, Aldis Auzāns.
Izstādē „Krustiņš,
Jānis Zvirbulis runāja
ar savas mūžībā
aizgājušās sievas Skaidrītes sarakstītās
dzejas rindas. Pirmo reizi Dzejas
dienās piedalījās Lote Bagņuka un
Jolanta Bodniece, kura ir regulāra
Inčukalna Mākslas dienu dalībniece.
Līdz šim skatītājiem bija iespēja
novērtēt Jolantas zīmētos mākslas
darbus, ko Dzejas dienu pasākumu
laikā skatījām projekcijās.
Pasākuma noslēgumā mums bija
lieliska iespēja klausīties Amandas
Aizpurietes dzeju pašas autores
izpildījumā, dzirdēt dzejnieces
atbildes uz skatītājus interesējošiem
jautājumiem.
Ja manās mājās Mūza iegrieztos,
es viņu sūtītu uz veikalu un ķēķi,
lai pati varu pasēdēt pie papīriem.
To viņa zin un tāpēc nerādās,
bet panti nāk pa citiem ceļiem.
Kā rasas raksti rožu ziedlapās,
kā rieta vārsmas rudens debesīs,
kā nāves pirkstu nospiedumi spogulī –
no citas citurienes dzeja nāk.

/Amanda Aizpuriete/
Bet krustdūrienu darbu izstādes
atklāšana
„Krustiņš,
krustiņš
krustdūriens” Inčukalna Tautas namā
Miķeļdienā pulcēja gan darbu autorus, gan
Inčukalna mākslinieku kopas māksliniekus,
gan arī citus interesentus.
Astoņpadsmit dažādu paaudžu meistaru
krustdūrienu darbu un tiem pieskaņotu
fotogrāfes Vitas Ošas bilžu izstāde nu
ir aplūkojama Tautas nama zālē. Darbus
mums nesa gan paši autori - Velta Rasmus,
Rasma Dreijere, Brigita Lauciniece, Aija
Liniņa, Jeļena Karpenko, Janīna Greivule
kopā ar meitu Sandru, Linda Puriņa, Ērika

Buņķe un Vangažu ukraiņu biedrības
rokdarbnieces Irēna Kačanovska, Kristina
Rasohe Kuzma, Svetlana Dukule, Gaļina
Mamutova un Čude Kriničenko, gan jau
mūžībā aizgājušu rokdarbnieku - Jāņa
Grinberga, Emmas Holšas radinieki.
Ziņa, ka ir iespēja izstādīt darbus, kas

krustiņš krustdūriens”
izšūti krustdūrienu tehnikā, sasniedza
pat cilvēkus, kas dzīvo Siguldā – Sintiju
Rūdolfa un Rīgā – Tamāra Berķe, bet
Inčukalns šīm rokdarbniecēm ir tuvs.
Krustdūriena tehnikā izšūtie darbi
ir ļoti atšķirīgi. Atšķirīgs mēdz būt
arī iemesls, kāpēc tie radīti. Ir tikko
dzimušiem bērniņiem veltīti mīļi darbiņi
ar dzīvnieciņiem, ir darbi, kas veidoti, lai
dāvinātu saviem mīļajiem mazbērniem
un bērniem, ir smalkiem rakstiem izšūti
ukraiņu tautiskie krekli un maizes dvieļi,
ir spilveni un sedziņas, dekoratīvas klusās
dabas un ainavas, ir senlaicīga latviska
sega un pat īsta lielizmēra glezna ar
vīna svētku motīvu. Katram darbam ir
savs stāsts. Ir ļoti interesanti apstāties un
mēģināt šo stāstu iztēloties.
Izstādes atklāšanā savus stāstus
un atmiņas par krustdūrieniem mums
pavēstīja etnogrāfe Indra Čekstere no
Siguldas, runājot ne tikai par izšūšanas
tradīcijām, bet arī par Miķeļa dienu un
latviešu tradīcijām to sagaidot. Latviešu
tautas dziesma, kas tika izpildīta kopā ar
dēlu Mārtiņu, deva mums iespēju spilgtāk
iztēloties seno rudens kāzu laiku un ražas
pilnās klētis. Vangažu pilsētas ukraiņu
biedrības pārstāve Liene Nesteroviča
stāstīja par ukraiņu tautiskajām izšūšanas
tradīcijām, savu uzstāšanos beidzot
ar izjustu ukraiņu tautas dziesmas
izpildījumu, kurā skanēja smeldzīgi vārdi
par mīlestību.
Liels paldies visiem, kas palīdzēja
īstenot šo savdabīgo, īsteni bagātīgam
rudenim atbilstošu daudzkrāsaino izstādi.
Gaidīsim ciemos tos, kas vēl to nav
redzējuši!
Zinta Nolberga
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TIRGUS DIENAS NOVADĀ
Inčukalnā 14.oktobrī
Vangažos 20.oktobrī

GODA NOVADNIEKS 2012
Cienījamie iedzīvotāji! Šogad turpinās aizsāktā tradīcija, kad
mums ir iespēja izcelt mūsu labākos novadniekus un pateikties
viņiem par ieguldījumu novada popularizēšanā un izaugsmē.
Ir sācies balsojums par Goda novadnieku!
1.kārtas norise līdz 13.oktobrim.
2.kārtas norise no 14. līdz 30.oktobrim.
Anketu, noteikumus (tādi paši, kā pagājušajā gadā) un
balsošanas urnas varat atrast
• Inčukalna novada domē un Vangažu pilsētas pārvaldē;
• Vangažu kultūras namā un Inčukalnta Tautas namā;
• visos novada dienas centros.
Anketa un noteikumi arī mājas lapā www.incukalns.lv.
Par Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2035.g. pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu
Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 36.
un 38.punktu, Inčukalna novada dome, nolemj:
1. nodot Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.2035.g. pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai. Sabiedriskās
apspriešanas termiņu noteikt no 2012.gada 24.septembra līdz
5.novembrim;
2. organizēt sabiedriskās apspriešanas sanāksmi 15.oktobrī pl.18.00
Inčukalna novada domes telpās Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

INČUKALNA TAUTAS NAMA PASĀKUMI OKTOBRĪ

Svētdien, 14.oktobrī, pl.18.30
Ukraiņu cirka „TRANSFORMIERIS” izrāde
Biļetes cena 2Ls
Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas namā un Inčukalna bibliotēkā

Svētdien, 21.oktobrī, pl.18.00
Grupas „GŪTMANS” koncerts
(Zigfrīds Muktupāvels, Gints Sola, Kārlis Alviķis un Andris Alviķis).
Programmā latviežu estrādes zelta laika 20.gadsimta 50to, 60to, 70to
gadu dziesmas.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā Tautas namā un Inčukalna bibliotēkā
4Ls, koncerta dienā 5Ls.
SVECĪŠU VAKARI Inčukalna novada kapsētās
Vangažu kapos
Svētdien, 4.novembrī pl.15.30 ar svētbrīdi
Inčukalna Jaunajos un Vecajos kapos
Mūžības svētdienā 25.novembrī

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA PASĀKUMI OKTOBRĪ
Svētdien, 14.oktobrī, pl.16.00
ukraiņu cirka izrāde “TRANSFORMERIS”.
Ieeja 2Ls. Bērniem līdz 3.gadu vecumam biļete bezmaksas (ejot kopā
ar pieaugušo).
Piektdien, 26.oktobrī, pl.17.00
muzikāla teātra izrāde bērniem “ŠREKA KARNEVĀLS”.
Biļetes iepriekšpārdošanā 2Ls, izrādes dienā 3Ls.
Liels paldies Inčukalna novada iedzīvotājam Jānim Zvirbulim par
iesūtīto skaisto dzejoli. To publicēsim kādā no nākamajiem laikraksta
numuriem!

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Vangažu pilsētas pārvalde ir saņēmusi vairākus iedzīvotāju zvanus
par to, ka pēdējā laikā Vangažu pilsētā deg ļoti maz ielas apgaismojuma
laternu. Vēlos Jūs informēt, ka tas ir īslaicīgi.
2012.gada augustā Inčukalna novada dome noslēdza līgumu
par projekta „Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija
Inčukalna novadā” īstenošanu Nr.KPFI-13/3. Projekta mērķis ir ielu
apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa un attiecīgi CO2 izmešu
samazinājums Inčukalna novada pašvaldības publiskajās teritorijās.
Šis samazinājums tiek panākts neefektīvos Na150W un
dzīvsudraba 250W gaismekļus nomainot ar energoefektīviem 70W
LED gaismekļiem. Tas notiks līdz šī gada oktobra beigām. Tad arī
varēsim priecāties par jaunajiem un ekonomiskajiem gaismekļiem.
Cerot uz Jūsu sapratni, ar cieņu
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko
Ir iespēja apdrošināt pret nelaimes gadījumiem skolēnus no 6 līdz
21 gadu vecumam, kā arī viņu tuvākos radiniekus.
AAS „Balva”. Tālrunis: 26894824
Sarkanā Krusta Vangažu nodaļas un Invalīdu biedrības vārdā
izsaku visdziļāko cieņu un pateicību Vangažu Baptistu draudzei
un personīgi Viktoram Katkovam par sniegto atbalstu tehnisko
palīglīdzekļu sagādāšanā.
Bijuši gadījumi, kad steidzami nepieciešams krēsls vai „staigulītis”,
bet Sarkanā Krustā uz vietas nebija. Katkova kungs iespēju robežās
vienmēr izpalīdzējis. Sirsnīgs paldies visu grūtdieņu vārdā!
Vēlos arī sveikt draudzi ar jaunā Dievnama atklāšanu. Pirmajā
daļā, noklausoties lūgšanas un koncertu, aiz saviļņojuma bija jāvalda
asaras.
Veiksmi, stipru veselību un Dieva svētību Viktoram arī turpmāk vadīt draudzi!
Sarkanā Krusta Vangažu nodaļas vadītāja Ārīja Teivāne
Invalīdu biedrības vadītāja Vija Deņisova
Paldies Inčukalna novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Blauam
un domei par mana ierosinājuma atbalstīšanu, kā arī īstenošanu,
iekārtojot soliņu ceļa malā Inčukalns – Indrāni.
Visu iespējamo soliņa izmantotāju vārdā S.Grīga
Saku lielu paldies Laimai Vītolai, kura padalījās ar Inčukalna
trūcīgajiem iedzīvotājiem un pansionāta iemītniekiem ar saviem darba
augļiem – medu. Tas palīdzēs stiprināt veselību!
Alda Freimane
3.novembrī pl.12.00 Inčukalna pamatskolā
INČUKALNA NOVADA ATKLĀTAIS TURNĪRS ŠAHĀ!
Reģistrācija pirms turnīra pl.11.00.
Sīkāka informācija pa tālruni: 26378722.
Esmu vientuļš pensionārs. Mana dzīve ritēja diezgan vientuļi
un noslēgti, kamēr sastapu atsaucīgus cilvēkus, kas palīdzēja atgūt
dzīvesprieku un pārvarēt vientulību. Gribu izteikt atzinību Inčukalna
pašvaldības darbiniekiem, kas prot uzklausīt un sniedz palīdzīgu
roku vienkāršiem iedzīvotājiem. Pirmkārt, Sociālā dienesta vadītājai
Zinaīdai Gofmanei par viņas cilvēcisko ieguldījumu un sapratni,
kā arī visiem, kas strādā viņas vadībā. Gādājot par siltumu ziemā,
ar Z.Gofmanes un Ivo Bernata palīdzību man tika sagādāta malka,
bet Vijas Deņisovas vadībā malciņa tika sakrāmēta. Gribu atzīmēt
arī dienas centra „Vangaži” vadītājas Svetlanas Cepurnieces un
darbinieces Dzintras Buliņas ieguldījumu manas veselības uzturēšanas
pasākumu organizēšanā. Esmu atguvis labu pašsajūtu un fizisko formu.
Vēl gribas pateikties Indrai Rafeldei un Jānim Kļaviņam par veltīto
laiku un uzmanību organizējot braucienu uz Ikšķili.
Visiem, kas dara labu, varu teikt – labie darbi atmaksājas!
Andrejs Mazins
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