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Latvijas II Ziemas olimpiādē – zelts un sudrabs

Priecīgas Lieldienas!
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Agnese Koklača pirms starta kopā ar treneri Aivaru Kalniņu

Marta sākumā Siguldā un citās ziemas sporta bāzes vietās risinājās Latvijas II Ziemas olimpiāde. Sportistiem bija iespēja piedalīties
36 sporta viedu disciplīnās un sacensties ar citiem sportistiem no 45
pašvaldībām.
Pirmo reizi pēc teritoriālās reformas, novadu un pilsētu pašvaldībām bija jāpilnvaro
komandas vadītājs, kuram jāpiesaka sportisti šim pasākumam un jānodrošina olimpiādes
nolikuma izpilde, līdz ar to sākotnēji bija neliels apjukums, jo pašvaldības darbinieki par
šo kārtību uzzināja paši pēdējie. Operatīvi rīkojoties un patiecoties sportistu iniciatīvai,
Inčukalna novads varēja pieteikt piecu cilvēku komandu. Tie bija – Agnese Koklača,
Inārs Kivlenieks, Ritvars Šteins, Dāvis Bernats un Toms Mežotnis – visi kamaniņbraucēji. Diemžēl citos sporta veidos nebija, kas piedalās.
Inčukalnieši jau no 4.marta piedalījās oficiālajos treniņbraucienos, bet 5. un 6. marta
rīts sākās ar satraukuma pilnām sacensībām, jo kamaniņu trasē bija ieradušies daudzi
pēdējo gadu labākie sportisti ar mērķi parādīt, ko var. Sacensības apmeklēja arī līdzjutēji, tostarp arī Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus ar kundzi, kurš
uzmundrināja gan sportistus, gan satrauktos radiniekus, kuri bija vairāk uztraukušies,
nekā paši azartiskie olimpieši. Pēc pirmās sacensību dienas, kad divus braucienus
veica gan dāmu, gan kungu vieninieku ekipāžas, inčukalnieši Agnese Koklača un Inārs
Kivlenieks jau klusi varēja cerēt uz medaļām. Tomēr kamaniņu sportā konkurenti cīnās
par sekundes simtdaļām un nav izslēgti arī kritieni, kā tas 3. braucienā gadījās mūsu
Ritvaram Šteinam. Sestdien, ierodoties uz 3. un 4. sacensību braucienu, sportisti konstatēja, ka ledus ir ļoti „ātrs”, un, vērojot sacensības, bija manāms, ka trasē daudzviet
vajadzēja bremzēt, lai nepieļautu kļūdas. Ināram šī diena bija veiksmīga, un 4. braucienā
ar pareizi izvēlētu taktiku viņš uzrādīja tik labu rezultātu, ka visu braucienu kopsummā
apsteidza līdzšinējo līderi Mārtiņu Rubeni, un izcīnīja zelta medaļu. Agnesei arī šī sau-
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lainā diena bija veiksmīga, un viņa izcīnīja
sudraba medaļu. Abi sportisti bija patiesi
laimīgi un lepni par sasniegto.
Sestdien, 6. martā kā pēdējie par medaļām cīnījās sportisti divnieku ekipāžās,
arī mūsu Dāvis Bernats un Toms Mežotnis, kuri bija visjaunākie dalībnieki. Viņi
kopvērtējumā ieguva 4.vietu, bet zelta
medaļu šajā disciplīnā ieguva brāļi Juris
un Andris Šici. Jāsaka, ka arī par viņiem

mēs turējām īkšķus, jo Juris ir inčukalnietis, kurš pārstāvēja dzimto Siguldu. Tāpat
klusi veiksmi vēlējām Kristenam Rozītim
un Pēterim Kalniņam, kuru mammas
strādā mūsu novadā.
Apsveicam visus olimpiādes dalībniekus, bet jo īpaši Ināru un Agnesi par
iegūtajām medaļām! Jāsaka arī liels paldies viņu treneriem, kuri ieguldījuši milzu
darbu un enerģiju, lai šie sportisti uzrādītu

Laba ziņa visiem, kuri mīl sakoptu vidi!

Atceroties citus gadus, zinām, ka sniegam nokūstot, zemi rotā ne tikai augu
pasaule, kas lēni mostas, bet arī mūsu
kultūras liecinieki – visa veida un izmēra
atkritumi, kas jau labu laiku slēpušies
sniega segā. Uz katra soļa manāms, ka
līdzās cilvēkam šo zemi apdzīvo arī viņu
uzticamie dzīvnieku pasaules draugi, iezīmēdami savas gaitas ar ne visai pievilcīgām zīmēm.
Tā kā aprīlis jau izsenis ir pasludināts
par Spodrības mēnesi, jo vienmēr ir daudz
darāmā, lai vasaras sākumu sagaidītu ar
zaļu zālāju, tīru vidi, nepiegružotām sētmalēm, nepiemēslotām ceļmalām, kā arī
savādāk iepriecinātu sevi, viens otru un
godātu dabu, tad arī šogad aicinu – iziesim ārā, izstaigāsim un piekopsim savus
pagalmus! Iziesim arī laukā pa vārtiņiem,
apskatīsim un iztīrīsim tuvējo apkārtni, jo
Inčukalna novada domes saistošie noteikumi nosaka, ka jāsakopj arī īpašumam
pieguļošās ceļmalas līdz pat ielas vidum.
Un, ja mēs katrs sakopsim teritoriju ap
savu māju, tad viss novads būs tīrs, kārtīgs, pievilcīgs un ļoti, ļoti skaists, kurā
tikai labām domām vieta.
Tos, kuri jau sakopuši savu tuvējo teritoriju, bet vēl joprojām ir pilni darba spara,
aicinām uz Lielo Talku, lai kopīgi sakoptu
netīrākos nostūrīšus un ceļmalas un tad

Foto: www.talkas.lv

Ziema nevēlas atkāpties, bet
kalendārā datumi vēsta, ka
jāgatavojas kārtējai Vislatvijas talkai, kura šogad plānota
24.aprīlī. Pagaidām, kad zemi
klāj baltā sniega sega, gūti iztēloties, kādi darbi būs veicami
talkas dienā – sniega tīrīšana vai
pērno lapu grābšana, bet, neskatoties uz to, ir zināms, ka darāmā
vienmēr būs daudz.

pēc labi padarīta darba pārrunātu savus
iespaidus. Ir sagādāti atkritumu maisi un
darba cimdi, lai strādātgribētājiem pašiem
nav jādomā, kur tos dabūt.
Aicinu nepalikt vienaldzīgiem un atsaukties uz šo aicinājumu, lai kopīgi sakoptu savu apkārtni! Darīsim paši un rādīsim piemēru tiem, kuri vēl šaubās!
Lielās Talkas
dalībnieku pulcēšanās vietas un laiki
gan Inčukalnā, gan Vangažos vēl tiks
precizēti!
Turpmākā aktuālā informācija par
Spodrības mēneša pasākumiem būs izvietota pie ziņojumu dēļiem.
J a u tāj u m u ,
n e s k a i d rī b u
vai
priekšlikumu gadījumā zvanīt Margitai
Līcei, tālrunis 67977187, talkas dienā 29486755.

Margita Līce

tik labus rezultātus. Īpašs paldies trenerim
Aivaram Kalniņam, kurš bija neatsverams
palīgs gan visiem sportistiem, gan arī komandas vadītājai, palīdzot organizatoriskajos jautājumos.
Mūsu mazā piecu cilvēku komanda pēc
iegūto medaļu skaita ierindojās augstajā
9.vietā starp visām Latvijas pašvaldībām!
Paldies sportistiem par šo sniegumu!

Margita Līce
Vēlamies informēt, ka ir pagarināts
Elektrības norēķinu karšu (500kWh)
derīguma termiņš, arī pēc 2010.gada
31.marta kartes varēs saņemt līdz šī
gada oktobrim Sociālajā dienestā jebkurš iedzīvotājs, kuram ir piešķirts trūcīgā iedzīvotāja statuss.
Lūdzam izmantot šo iespēju!
Sociālajā dienestā katru pirmdienu (9.00-12.00) un ceturtdienu
(8.00-12.00) ierasties personai, ar
kuru ir noslēgts Latvenergo līgums
līdzi ņemot:
• pasi;
• trūcīgas personas /ģimenes statusa
izziņu;
• līgumu ar Latvenergo;
• pēdējo nomaksāto kvīti un vienu
tukšu kvīti.

Inčukalna novada
represētās personas!
Lūdzam iesniegt Inčukalna novada
sociālajā dienestā (Vangažos, Inčukalnā) visus dokumentus saistībā ar
represētās personas statusa piešķiršanu. Dokumenti nepieciešami, lai
sakārtotu uzskaiti.

Katru trešdienu ir iespēja saņemt
siltu zupu no pulksten
11:00 līdz 12:00
• sociālā mājā Gaujā, Gaujaslīči 3;
•Invalīdu biedrībā, Inčukalnā,
Plānupes ielā 15;
• Vangažu tirgus laukumā, Vidzemes
ielā 8.

Inčukalna novada trūcīgās
ģimenes/personas varēs saņemt
LSK pārtikas pakas, kuras tiks
izdalītas:
• PASAM „GAUJA” 67977075;
• DC „SARMA” trešdienās no 10.00 līdz
13.00 67977102;
• LSK Vangažu nodaļā Parka ielā 2
Ā.Teivāne, tālrunis: 67898230.

Sociālais dienests
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Inčukalna novada domes
marta svarīgākie lēmumi
• Slēgt ar SIA „Darba vieta” konceptuālu
vienošanos par rehabilitācijas un mācību
centra izveidošanu bez finansiāla atbalsta.
• Piešķirt materiālo atbalstu 77 represētām
personām Ls 30,- katrai.
• Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes
lēmumā „Par administratīvās komisijas apstiprināšanu” un apstiprināt Inčukalna novada domes administratīvo komisiju šādā
sastāvā: Iveta Skurule, Svetlana Cepurniece, Armands Cīrulnieks, Anita Dzērve,
Iveta Kokina.
• Veikt Vangažu vidusskolas jumta izpēti
un izstrādāt provizorisku jumta rekonstrukcijas izmaksu tāmi. Uzdot projektu
vadītājai Margitai Līcei izpētīt un iesniegt
priekšlikumus par Vangažu vidusskolas
ēkas un jumta siltināšanas un rekonstrukcijas iespējām, piesaistot Eiropas Savienības
struktūrfondu finansējumu.
• Nodrošināt transportu pensionāru nokļūšanai uz Inčukalnu un atpakaļ vienu reizi
nedēļā-ceturtdienās no pulksten 8:30 līdz
11:00 (ģimenes ārstu, aptiekas apmeklējumam, pasta pakalpojumu veikšanai, domes
apmeklējumam).
• Piešķirt Inčukalna galda hokeja klubam
finansiālu atbalstu Ls 150,00 apmērā 10.
Inčukalna čempionāta galda hokejā balvu
iegādei.
• Piešķirt finansiālu atbalstu Ls 125,- apmērā sporta deju dejotājam Ralfam Pļasunovam braucienam uz Starptautiskajām
sacensībām sporta dejās „Tropicana Cup
2010” Polijā.
• Piešķirt līdzfinansējumu 10% apmērā, t.i.,
Ls 1340,00, biedrības „Inčukalna Invalīdu
biedrība” ELFLA finansētajam projektam,
slēdzot par to līgumu ar biedrību.
• Piešķirt finansiālu atbalstu Inčukalna novada basketbola komandai Ls 50,- apmērā
katram bērnam, dalībai basketbola turnīrā
„EUROBASKET 10” Čehijā.
• Piešķirt sporta kluba „Vangaži” sportistiem Linardam Kaņepam un Silvestram
Kaņepam (2010.gada sezonai) Ls 50,katram.
• Sekmēt Inčukalna novada teritorijas sakopšanu, izvietojot lielgabarīta konteinerus
talkas dienā (24.aprīlī) un laika posmā no
2010. gada 23.aprīļa līdz 30.aprīlim. Lielgabarīta konteinerus izvietot:
■ 3 gab. Inčukalna ciematā (Plānupes ielas un Ausmas ielas krustojumā, Zvaigžņu
un Smilšu ielas krustojumā, pie Vecajiem
kapiem);
■ 3-4 gab. Vangažu pilsētā;
■ 2 gab. Gaujas ciematā (blakus sadzīves
atkritumu konteineriem, kas atrodas netālu
no katlu mājas un pie Krasta ielas 30).
Atļaut izpilddirektoram pēc iedzīvotāju

pieprasījuma īslaicīgi izvietot konteinerus
Inčukalna novada teritorijā.
• Nepiešķirt finansiālu atbalstu Ls 399,30
apmērā Romānam Medvedjevam viņa grāmatas „Savstarpējās saskarsmes plāns un
globalizācija” izdošanā.
• Atļaut izmantot budžetā paredzētos līdzekļus Ls 850,00 apmērā Vangažu vidusskolas 50.gadu jubilejas pasākumam,
kā arī apstiprināt skolas absolventu dalības
maksu Ls 3,00 apmērā.
• U.c.

Важнейшие решения
думы Инчукалнского
края в мартеmumi
• Заключить концептуальное соглашение с
ООО «Darba vieta» о создании реабилитационного и учебного центра, без финансовой
поддержки.
• Выделить материальное пособие 77 лицам
по Ls 30,- каждому.
• Провести исследование крыши Вангажской
средней школы и разработать предварительную смету расходов на реконструкцию крыши.
Поручить руководителю проектов Маргите
Лице исследовать и представить предложения
по возможностям утепления и реконструкции
здания и крыши Вангажской средней школы
с привлечением средств структурных фондов
Европейского Союза.
• Обеспечить транспорт для доставки пенсионеров в Инчукалнс и обратно один раз в неделю – по четвергам с 8:30 до 11:00 (для посещения семейных врачей, аптеки, пользования
почтовыми услугами, посещения думы).
• Выделить Инчукалнскому клубу настольного хоккея финансовую помощь в размере
Ls 150.
• Выделить финансовую помощь в размере Ls
125,- танцору спортивных танцев Ралфу Плясунову для поездки на Международные соревнования по спортивным танцам в Польше.
• Выделить софинансирование в размере 10%,
т.е. в размере Ls 1340,00, на финансируемый
ELFLA проект общества «Inčukalna Invalīdu
biedrība», заключив об этом договор с обществом.
• Выделить финансовую помощь баскетбольной команде Инчукалнского края в размере Ls
50,- каждому ребенку на участие в баскетбольном турнире «EUROBASKET 10» в Чехии.
• Выделить спортсменам спортклуба «Vangaži»
Линарсу Канепсу и Силвестру Канепсу (для
сезона 2010 года) по Ls 50,- каждому.
• Содействовать приведению в порядок территории Инчукалнского края, установив крупногабаритные контейнеры во время субботника
(24 апреля) и в период времени с 23 апреля до
30 апреля 2010 года. Крупногабаритные контейнеры установить в следующих местах:
• 3 шт. в поселке Инчукалнс (на перекрестке
ул. Планупес и ул. Аусмас; на перекрестке ул.
Звайгжню и Смилшу; у Старого кладбища).
• 3-4 шт. в городе Вангажи.
• 2 шт. в поселке Гауя (рядом с контейнерами
для бытовых отходов, которые находятся недалеко от котельной и по адресу ул. Краста

30).
Разрешить исполнительному директору по
запросу жителей кратковременно установить
контейнеры на территории Инчукалнского
края.
• Разрешить использование предусмотренных
в бюджете средств в размере Ls 850,00 для
мероприятия в связи с 50-летним юбилеем
Вангажской средней школы.
• Прочее.
Tulkojums: www.tulko.lv
Apstiprināti
ar Inčukalna novada domes
2010. gada 17. marta sēdes lēmumu,
protokols Nr. 7-6.§.
Latvijas Republika
Inčukalna novada domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2010
Par detālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam „Liedagas-3”
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt detālplānojumu zemes gabalam „Liedagas-3”, kadastra Nr. 8017 003
0602, ar zemes platību 10,9218 ha. Apstiprinātas tiek arī ielu sarkanās līnijas, kas nosaka piebraucamos ceļus, kā arī būvlaides,
kas nav pretrunā ar Inčukalna novada domes
2007. gada 20. jūnija lēmumu, protokols Nr.
7-7.§. „Par saistošo noteikumu Nr.7/2007
„Inčukalna novada teritorijas plānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”, saskaņā ar minēto
detālplānojumu pielikumā.
2. Saistošie noteikumi publicējami vietējā
laikrakstā „Novada Vēstis” un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc lēmuma publicēšanas
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Domes priekšsēdētājs A.Blaus

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Lai nokārtotu trūcīgās ģimenes/
personas statusu vai maznodrošinātās
ģimenes statusu, ģimenei / personai ir
jāizvērtē ienākumi. Nepieciešami šādi
dokumenti:
• strādājošiem – darba algas izziņa
par pēdējiem trim mēnešiem (neto ieņēmumi);
• nestrādājošiem – Nodarbinātības
Valsts Aģentūras izziņa un izziņa no
VSAA par to, ka saņem vai nesaņem
bezdarbnieka pabalstu;
• pensionāriem – no VSAA izziņas
par pensiju nav jāiesniedz, jo informācija ir sociālā dienesta rīcībāp;
• invalīdiem DEAK izziņas;
• bērniem, kuri nemācās Inčukalna
novada skolās, izziņa no mācību iestādes.
Īpašuma zemesgrāmata, dzīvokļa
vai mājas, kurā persona dzīvo.
Īres un komunālo maksājumu pēdējā nomaksātā kvīts.
Ar cieņu sociālais dienests
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SLUDINĀJUMS
Izsolāmās tiesības - nekustamā īpašuma angāra Nr.5 nomas tiesības Miera ielā 1, Inčukalnā, Inčukalna novadā
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem tiek nodots nomā Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas
Inčukalnā, Miera ielā 1, ražošanas darbības veikšanai. Izsoles objekts ir angārs nr. Nr.5, ar kopējo platību 402,9 kv.m.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2010.gada
20.aprīlim, pulksten 16:00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru O. Kalniņu, pa tālruni
29432381 vai 67977381.
Pieteikumu reģistrācijas un izsoles vieta un laiks. Dalībniekiem jāreģistrējas uz izsoli Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā,
ne vēlāk kā līdz 20.04.2010. pulksten16:00. Izsole notiks 2010.gada 20.aprīlī, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pulksten 16:00.
Nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība. Nomas maksas par 1 kv.m mēnesī sākumcena Ls 0,20 (20 santīmi), bez
PVN. Nomas tiesību termiņš līdz 2011.gada 31.decembrim. Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir par angāru nr.5 – Ls
8,05 (astoņi lati un 5 santīmi) iemaksājams līdz 2010.gada 20.aprīlim pulksten 16:00 pašvaldības kontā: Latvijas Unibanka, Siguldas filiāle,
Norēķinu konta Nr.:LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē,
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu soli Ls 0,05 (pieci santīmi).
Samaksas kārtība. Saskaņā ar līgumu – ikmēneša nomas maksājumi.
SLUDINĀJUMS
Izsolāmās tiesības - nekustamā īpašuma Plānupes iela 29a, Inčukalnā, Inčukalna novadā, ražošanas darbības veikšanai nomas tiesības
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem tiek nodots nomā Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas
Inčukalnā, Miera ielā 1, ražošanas darbības veikšanai. Izsoles objekts ir angārs nr. Nr.5, ar kopējo platību 402,9 kv.m.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2010.gada
20.aprīlim, pulksten 14:00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru O.Kalniņu, pa tālruni
29432381 vai 67977381.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz izsoli Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā līdz 20.04.2010. pulksten14:00.
Izsole notiks 2010.gada 20.aprīlī, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, pulksten 14:00.
Nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība. Nomas maksas par 1 kv.m mēnesī sākumcena Ls 0,20 (20 santīmi), bez
PVN. Nomas tiesību termiņš līdz 2011.gada 31.decembrim.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir par angāru – Ls 9,41(deviņi lati un 41 santīms) iemaksājams līdz 2010.gada
20.aprīlim pulksten 14:00. Pašvaldības kontā: Latvijas Unibanka, Siguldas filiāle, Norēķinu konta Nr.:LV90UNLA0027800130800, Kods
UNLALV2X, Reģ.nr.90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu soli Ls 0,05 (pieci santīmi).
Samaksas kārtība. Saskaņā ar līgumu – ikmēneša nomas maksājumi.
SLUDINĀJUMS
Izsolāmās tiesības - nekustamā īpašuma Plānupes iela 31, Inčukalnā,
Inčukalna novadā, ražošanas darbības veikšanai nomas tiesības
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem tiek nodots nomā Inčukalna
novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalnā,
Plānupes ielā 31 ražošanas darbības veikšanai. Izsoles objekts ir angārs,
ar kopējo platību 72.kv.m. un pieguļošās teritorijas nomu 0,663 saskaņā
ar saistošajiem noteikumiem 0,09 Ls/m2 + PVN.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2010.gada 20.aprīlim,
pulksten 17:00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku
ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru O.Kalniņu pa tālruni 29432381
vai 67977381.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz izsoli Inčukalna novada domē, Atmodas
ielā 4, Inčukalnā ne vēlāk kā līdz 20.04.2010. pulksten17:00.
Izsole notiks 2010.gada 20.aprīlī, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pulksten
17:00.
Nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs un iemaksas kārtība. Nomas
maksas par 1 kv.m mēnesī sākumcena Ls 0,20 (20 santīmi), bez PVN.
Nomas tiesību termiņš līdz 2011.gada 31.decembrim.Nodrošinājums, kas
sastāda 10% no sākumcenas, tas ir par angāru – Ls 1,44 (viens lats 44
santīms) iemaksājams līdz 2010.gada 20.aprīlim, pulksten 16:00. Pašvaldības kontā: Latvijas Unibanka, Siguldas filiāle, Norēķinu konta Nr.:
LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337.,
vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā,
Inčukalna novadā.
Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu soli Ls 0,05 (pieci santīmi).
Samaksas kārtība. Saskaņā ar līgumu – ikmēneša nomas maksājumi.

Sakarā ar uzskaites programmas pilnveidošanu SIA
“Vangažu Namsaimnieks” informē iedzīvotājus, ka karstā
ūdens skaitītāju rādījumi jānolasa attiecīgā mēneša pēdējā datumā un 3 (trīs) dienu laikā jānodod Gaujas ielā
6 (SIA “Vangažu Namsaimnieks” ēka) speciāli šim nolūkam
uzstādītā pastkastītē. Ja šajos datumos informācija par skaitītāju rādījumiem nebūs iesniegta, klientiem ūdens patēriņš
tiks aprēķināts pēc konkrētā dzīvokļa 3 mēnešu vidējā karstā
ūdens patēriņa. Vienlaicīgi informējam, ka, lai nodrošinātu
precīzu patērētā karstā ūdens uzskaiti dzīvojamās mājās, SIA
„Vangažu Namsaimnieks” tuvākajā laikā plāno sistemātiski izlases veidā veikt karstā ūdens skaitītāju rādījumu
pārbaudes dzīvokļos. Ja Jums rodas jautājumi, lūdzu zvanīt
uz SIA Vangažu Namsaimnieks pa tālruņiem: 67995539 vai
67998696.
Šādu kvīti, kas būs jūsu rēķinā, lūdzu izgriezt, aizpildīt
un nodot “Vangažu Namsaimnieks” pastkastītē.

SIA “Vangažu Namsaimnieks“
Informācija krievu valodā mājas lapā www.vangazi.lv, sadaļā - Pašvaldības iestādes un uzņēmumi.
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Jāstrādā tā, lai iedzīvotājiem būtu ērti dzīvot

Kāpēc jūs nolēmāt kandidēt uz šo
atbildīgo amatu?
Pirmais stimuls bija cilvēki, kuri mani
iedrošināja to darīt. Otrs - apkopojot pieejamo informāciju par uzņēmumu, es secināju, ka tas man ir interesanti un tā kā
šajā jomā strādāju jau sen, nolēmu, ka ar
savu darbu varēšu kaut ko mainīt.
Kāds bija pirmais iespaids par uzņēmumu, kad uzsākāt darbu?
Liels uzņēmums ar lielu kolektīvu.
Tieši tāpēc nav viegli uzreiz kaut ko krasi
mainīt. Secināju, ka uzņēmumā ir izdarīts
milzīgs darbs māju siltumenerģijas stabilai nodrošināšanai.
Sakārtota ir uzņēmuma iekšējā datorsistēma, uzstādīta jauna apsaimniekošanas
programma, kas atvieglo darbu, līdz ar to
vieglāk arī strādāt ar iedzīvotājiem.
Uzņēmumā telpas ir izremontētas, tātad darbiniekiem ir iespēja strādāt labos
apstākļos, kas arī nav mazsvarīgi.
Lai Namsaimnieks strādātu ar aizvien
pieaugošu atdevi, nepieciešams atjaunot
materiāli tehnisko bāzi, pietrūkst tehnika,
kas varētu tīrīt ielas, kā arī traktortehnika.
Apsekojot mājas, diemžēl konstatēju,
ka ēkas ir ļoti sliktā stāvoklī. Par to runājam arī iedzīvotāju sapulcēs, kuras līdz
šim bijušas jau trīs. Cilvēki ir neapmierināti, uzskata, ka 10 gadu laikā nav veikts
neviens uzlabojums. Protams, ka tik slikti
nav, ka vienmēr var vairāk un labāk, bet
ir jāizvērtē arī uzņēmuma iespējas un iedzīvotāju maksātspēja.
Kādi ir lielākie darbi, kurus esat
paspējis veikt?
Pats galvenais, lai Namsaimnieks varētu lietderīgi strādāt, apzināju ēku tehnisko stāvokli. Organizēju sapulces ar
iedzīvotājiem. To turpināšu darīt, jo iedzīvotājiem jāpastāsta, kas ir izdarīts, kādi ir
plāni. Cenšos mainīt darbinieku attieksmi
pret iedzīvotājiem. Ir jāuzlabo abpusējā
komunikācija. Apsaimniekotājam jāstrādā
tā, lai iedzīvotājiem būtu ērti dzīvot.
Janvārī daudziem bija sūdzība par
jauno rēķinu formu, bet tā gluži pretēji,

Foto: Jana Bunkus

No pagājušā gada 16.decembra SIA „Vangažu Namsaimnieks” vadības grožus pārņēmis
Maksims Griščenko. Vangaži ir
viņa bērnības pilsēta un kā uzņēmuma vadītājs, viņš par prioritāti uzskata komunikāciju ar iedzīvotājiem un dzīvojāmo māju
tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

tagad ir daudz caurspīdīgāka, ērtāka. Katra
pozīcija ir atšifrēta un iedzīvotājs var redzēt, cik un par ko viņš maksā.
Dažu māju iedzīvotāji izteikuši vēlmi
veidot biedrības un pašiem pārvaldīt savas
ēkas. Mūsu uzdevums ir palīdzēt to īstenot. Uzskatu, ka vajag arī izmantot iespēju
veikt māju energoauditu, tehnisko apsekošanu un renovācijas darbus, piesaistot
Ekonomikas ministrijas un Eiropas Savienības līdzfinansējumu.
Uzņēmums tagad ir Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas
biedrs. Aktīvi piedalāmies tur sanāksmēs,
kas palīdz celt profesionālo līmeni, jo citu
pieredze ir ļoti noderīga. Pozitīvi arī fakts,
ka ir iespēja kolēģiem no citiem apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijā lūgt padomu, pavērot kā viņi atrisinājuši vienu
vai otru lietu. Apsaimniekotāju uzņēmumiem visā Latvijā šobrīd nav viegli, jo ir
lieli parādi no iedzīvotāju puses. Mums
liels atbalsts ir pašvaldība, kas palīdz
maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem.
Kādas ir lielākās problēmas?
Darbs ar iedzīvotājiem, jo cilvēki nesaprot, kā veidojās apsaimniekošanas maksa,
kāpēc siltumenerģija ir tik dārga. Cilvēkiem jāsaprot, ka ēkas, ja var tā izteikties,
pieder viņiem, nevis Namsaimniekam vai
pašvaldībai, ka tas ir viņu kopīpašums,
tātad viņiem jāuzņemas lielāka līdzdalība
par mājām, kurās viņi dzīvo.
Liela problēma, protams, ir nemaksātāji. Pēdējos trīs mēnešos iedzīvotāju
parāds ir strauji pieaudzis. Tas izskaidro-

jams ar apkures sezonu. Tendence rāda, ka
vasarā cilvēki palēnām apmaksā iekrātos
parādus vai vismaz cenšas to darīt. Galvenais – nākt uz Namsaimnieku un vienoties
par parādu apmaksas grafiku un laiku.
Kādi ir galvenie plāni nākotnē?
Izveidot Namsaimnieku par augošu
apsaimniekošanas uzņēmumu, jāuzlabo
komunikācija ar iedzīvotājiem, izvērtējot
iespējas, maksimāli jāuzlabo ēku tehniskais stāvoklis, veicot nepieciešamos remontdarbus. Ceru, ka ar laiku izveidosies
dialogs ar iedzīvotājiem, lai kopīgi varētu
risināt problēmas.

CURRICULUM VITAE
Dzimšanas gads: 1981
Izglītība:
Augstākā. Latvijas Universitāte, vadībzinātnes - finanses,
bakalaurs.
Darba pieredze:
2009 - Dzīvokļu īpašnieku
biedrība, valdes priekšsēdētājs
2004 - 2008 dažādi atbildīgi
atmati nekustamo īpašumu
jomā, u.c.
Hobiji: futbols, slēpošana.
Jana Bunkus
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„Kopā būt – 6” – ansamblis „Gauja” senioru ansambļu saietā Salaspilī
Lai arī pavasaris šogad tā
ļoti nesteidzas, ikgadējais pavasarīgais Rīgas apriņķa senioru
ansambļu saiets „Kopā būt – 6”
Salaspils kultūras namā „Rīgava” 13.martā izskanējis!
Senioru ansamblis „Gauja” nu jau trešo
gadu pēc kārtas piedalījās šajā jaukajā pasākumā, kurā atraktīvākie Rīgas apriņķa seniori dejoja un dziedāja, un kopīgi pavadīja
burvīgu dienu.
Ansamblis „Gauja” izpildīja divas savas vadītājas Ineses komponētās dziesmas
„Pavasaris” un „Gauja” - un izpelnījās
uzslavas par labu izpildījumu un skanīgo
dziedājumu.
Ļoti iepriecinātas ansambļa „Gauja”
dalībnieces bija satiekot savu sadraudzības
ansambli „Sidgundas” no Mālpils. Pagājušajā gadā ansambļi tikās Mālpilī, kur sniedza kopīgus koncertus, devās ekskursijā pa
Mālpili un ieturēja elegantu kafijas pauzi
skaistajā Mālpils muižā. Tāpat arī sidgundietes ciemojās Inčukalna novadā jaukajā

namiņā – dienas centrā „Gauja”.
„Kopā būt” pasākumi ik gadu ļauj satikties senioru ansambļiem, novērtēt citu

Dienas centra „Vangaži” atklāšana!
5.marta saulainajā piektdienā
notika Dienas centra „Vangaži”
svinīgā atklākšana, uz kuru ieradās gan Vangažu iedzīvotāji, Inčukalna novada domes pārstāvji,
pensionāru un invalīdu biedrības
pārstāvji, gan arī Dienas centru
„Gauja” un „Sarma” vadītājas.
Pirmajā dienas daļā Dienas centrā virmoja kafijas un tējas smarža, skanēja novēlējumi un sarunas, taču otrajā dienas daļā
Dienas centra telpas pieskandināja bērnu
smiekli un čalas.
Esam tiešām priecīgi, ka jau pirmajās
dienās daudzi bērni labprāt izmanto Dienas
centra piedāvātās iespējas. Jau tagad centra
sienas rotā bērnu zīmējumi un aplikācijas
veidojumi, un tiek plānotas aktivitātes kopā
ar pašiem bērniem un jauniešiem! Gaidām
arī citus bērnus un jauniešus piebiedroties
mums un pavadīt savu brīvo laiku radoši,
aktīvi un interesanti.
Tāpat Dienas centrs gaida arī seniorus,
jaunās māmiņas un vecākus, lai iepazītos un
veidotu veiksmīgu sadarbību un plānotu izglītojošu un izklaidējošu laika pavadīšanu!
Dienas Centrs piedāvā bērniem, jau-

niešiem un pieaugušajiem ne tikai pilnvērtīgi pavadīt savu brīvo laiku, bet arī:
• laikrakstu, žurnālu un daiļliteratūras lasīšanu;
• TV, videofilmu skatīšanos, radio klausīšanos;
• galda spēles;
• datoru ar interneta pieslēgumu lietošanu;
• interešu un atbalsta grupu apmeklēšanu;
• psihologa konsultācijas;
• sociālās palīdzības organizatora konsultācijas;
• iespēju izmazgāt veļu un lietot dušas
telpu;
• iespēju izmērīt asinsspiedienu;
• iespēju nodot un saņemt humāno palīdzību;
• Iespēju individuāli tikties un darboties atbilstoši interesēm;
• Māmiņu skolu.
Dienas centra darba laiki
P. 10-18
O. 10-18
T. 10-18
C. 09-18
Pk. 09-16
Pieaugušie tiek aicināti apmeklēt Dienas
centru līdz pulksten 14:00 ,bērni no pulksten
14:00 (pēc skolas).
Elīna Mieze

ansambļu sniegumu, izvērtēt savējo, kā
arī pavadīt patīkamu dienu sirdij tīkamā
gaisotnē.
Inese Strauta
Lauksaimniecības fonda atbalsts
uzņēmumu radīšanai un attīstībai
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) pasākumiem: „Lauksaimniecības produktu
pievienotās vērtības radīšana” un „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.gada 10.marta līdz 2010.gada
14.aprīlim.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie
norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā
www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts.
Kā arī Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas
(LAP) pasākumam: „Atbalsts uzņēmumu radīšanai
un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošanu)”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2010.
gada 12.aprīļa līdz 2010.gada 13.maijam. Pieejamais
publiskais finansējums – 6 000 000 LVL (seši miljoni
lati). Iesniegto iesniegumu projektu īstenošanas beigu
datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta
lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu iesnieguma veidlapa un metodiskie
norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā
www.lad.gov.lv , sadaļā ES atbalsts.
Vairāk informācijas LAD mājas lapā, LLKC
„Lauku Lapās”.
Pierīgas reģiona LKB Siguldā (Skaidrīte), Limbažos (Aigars), Ogrē: Maiga un Skaidrīte, tālruņi:
65022792, 28333244, 29575251
Sagatavoja Baiba Toča
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Mūsu dejojošās cerības
2010.gada sporta deju sezona
rit pilnā sparā, un mūsu novada
bērniem tā nesusi lieliskus rezultātus.
Mēs varam apsveikt ar veiksmīgiem
startiem, iesākot 2010.gada sporta deju
sezonu, šādus Inčukalna novada bērnus:
Reini Andrievu Rozentālu ar partneri Sāru
Elizabeti Vīnbergu un Ralfu Pļasunovu ar
partneri Viviānu Stūrīti (no Krimuldas novada). Sporta deju sacensībās „Mūsu cerības – 2010”, kas notika 27.februārī Rīgā,
Reinis ar Sāru Elizabeti ieguva 3.vietu.
14.martā Rīgā Daugavas sporta namā
sacensībās „Dzintarjūra” Latvijas kausa
izcīņas posmā Reinis ar Sāru Elizabeti arī
ieguva 3.vietu (32 pāru konkurencē).
Rīgas atklātajās meistarsacīkstēs, kuras norisinājās Rīgā 13.februārī, Ralfs Pļasunovs ar partneri Viviānu Stūrīti izcīnīja
2.vietu, bet 13.martā Latīņamerikas dejās
pāris izcīnīja 3.vietu .
Sacensības tiesāja tiesneši no dažādām
valstīm: Zviedrijas, Norvēģijas, Francijas,
Nīderlandes, Spānijas, Dānijas. Līdz ar to
šis ir ļoti atzinīgs pasaules tiesnešu vērtējums, jo mūsu dejotāji ir Latvijas labāko
dejotāju trijniekā. Mēs esam ļoti gandarīti
par šādu sasniegumu.
Ļoti drīz (no 7. – 11.aprīlim) deju pārim Ralfam Pļasunovam ar partneri Viviānu Stūrīti ir jādodas uz starptautiskajām sacensībām Polijā. Viss turpinās – ir
jātrenējas, jāpiedalās sacensībās Latvijā

un godam jāaizstāv gan Inčukalna, gan
Krimuldas novads, gan Latvijas vārds
pasaulē.
Protams, tas prasa lielu ieguldījumu gan
no bērnu, gan no treneru, gan no vecāku
puses. Ieguldījumam ir jābūt gan fiziskam,
gan morālam – pacietībai un spējai uzmundrināt no vecāku puses, gan finansiālam. Šos ieguldījumus
ir jāveic tādēļ, lai bērni
varētu pilnveidoties, lai
viņi gūtu pieredzi, piedaloties sacensībās ne tikai
Latvijā, bet
arī ārpus tās,
līdzīgi kā to
dara daudzi
konkurenti.
Š ā d a s
pieredzes
iegūšanai ir
nepieciešami
finansiāli
līdzekļi, jo
pilnībā dalību sacensībās nosegt Viviāna un Ralfs
bērnu ģimenes bieži nevar, vecāki iegulda savu bērnu
attīstībā tik, cik vien tas ir iespējams.

BRĀĻU CAUNES DUBULTUZVARA!
Ar brāļu Māra un Daiņa Caunes dubultuzvaru noslēdzie 6.Inčukalna čempionāts badmintonā vienspēlēs. Finālā visai
pārliecinošā cīņā ar 21:15 un 21:7 uzvaru
izcīnīja viens no labākajiem Latvijas badmintonistiem Māris Caune. Jāpiebilst, ka
abi brāļi šīs sezonas laikā pievienojās
Inčukalna badmintona klubam, kas ir
liels ieguvums. Lai arī čempionātā drīkstēja piedalīties tikai novada iedzīvotāji
un kluba biedri, 3.vietu izcīnīja Siguldas
BK pārstāvis un Inčukalna novada domes
darbinieks Pēteris Veidemanis, kurš Inčukalnā ir tik pat kā savējais. Spēlē par
3.vietu Pēteris sīvā cīņā ar 21:16 un 22:20
uzveica Sandi Kalniņu. 5.un 6.vietu kopējā konkurencē attiecīgi ieņēma Edgars
Saulītis un Liene Ventniece.
Sacensību organizators Sandis Kalniņš
vēlas pateikt lielu paldies Inčukalna no-

Viesturs Šmits

vada domei par čempionāta atbalstu, – ar
kuras palīdzību tika iegādāti kausi (labākie
spēlētāji tika apbalvoti arī ar oriģināliem
diplomiem un prezentācijas balviņām ).
Sacensībās bija paredzētas četras nominācijas – dāmām, junioriem, B grupā

Sāra un Reinis
Gribu pateikt lielu paldies Inčukalna novada domei par līdz šim
sniegto atbalstu un ļoti ceru uz to
arī turpmāk.
Īpašu paldies sakām personīgi
uzņēmējam Ivo Bernātam par atsaucību un sniegto finansiālo palīdzību
Ralfam un Viviānai. Paldies!
Gribu novēlēt veiksmi arī saviem audzēkņiem Ralfam ar Viviānu un Reinim ar Sāru Elizabeti,
un arī citiem uzņēmīgajiem un talantīgajiem bērniem!

Sporta deju trenere Ausma Stūrīte
(pēc Latvija Amatieru badmintona līgas
mērauklas) un kopējā konkurencē. Čempionātā piedalījās līdz šim lielākais dalībnieku skaits – 24 badmintonisti! Pirmo
reizi Inčukalna čempionāts norisinājās tikai un vienīgi pēc play-off principa, kas
jau ir pierasta lieta badmintona sacensībās.
Junioriem uzvaras laurus plūca
Viesturs Šmits, aiz sevis atstājot Vladislavu Sprengelu un Matīsu Saulīti. Dāmām uzvarēja Liene Ventniece, bet 2.un
3.vietas izcīnīja Elīna Gala un Sigita
Liepiņa. B grupā par uzvarētāju kļuva
Latvijas amatieru badmintona līgas B
grupas kopvērtējuma līderis Aivars Nalivaiko. 2.un 3.vietās attiecīgi Harijs Hermanis un Viesturš Šmits. Pilnu sacensību aprakstu, statistiku, vietu sadalījumu
un fotogrāfijas var apskatīt mājas lapā
www.sigbadminton.lv!

Sandis Kalniņš
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„Jancis” apceļo grāmatu pasauli

Artas dzeja Inčukalnā
Tu, mana sirds,
Sajaucas un sasaucas,
Smaida un raud
Kopā ar pasauli.
/Arta Saukāne/

To, ka šajā datorizētajā laikā
dzeju vēl arvien lasa un raksta,
nesen vienprātīgi atzina inčukalnieši. Novada bibliotēkā uz tikšanos ar lasītājiem bija ieradusies
jaunā dzejniece, novadniece Arta
Saukāne.

var ne tikai ņemt grāmatas un žurnālus,
bet arī DVD un CD diskus, salikt puzzlas,
spēlēt galda spēles, izmantot datorus un
internetu.
Bērni ar lielu atsaucību un uzmanību
skatījās un klausījās, minēja mīklupantus,
noformēja ar uzlīmēm skaistas pasaku grāmatas: „Pinokio”, „Nāriņa” un „Ērkšķrozīte”. Par aktīvo darbu visiem tika „garšīgie” suvenīri un arī siera kūkas recepte,
domāta tieši bērniem.

pa pēdām”;
• daiļliteratūras cienītājiem: Nikija Frenča
„Zaudēt tevi”, Stīgs Larsons „Meitene ar
pūķa tetovējumu”, Makkalova „Nepiedienīgā apmātība”, Šarlote Linka „Pagātnes
atbalss”;
• pieprasītākā nozaru literatūra: J.Rubenis
„Ētika Kristīgas antropoloģijas un ētikas veidošana”, I.Ķestere „Pedagoģijas
vēsture”, „Lietišķā etiķete”, S.Veinberga
„Publiskās attiecības Teorija un prakse”,
Boduēns „Dalailamas dzīves mācības”
Viljams Jangs „Būda”.
Uzmanību visiem, kuriem mājās aizkavējušās bibliotēkas grāmatas. Vangažu
pilsētas bibliotēkā visu aprīli notiks akcija, kuras laikā visi grāmatu lasītāji, kuri
nokavējuši grāmatu nodošanas termiņus,
aicināti nodot grāmatas, nemaksājot kavējuma naudu.
Vēlamies pateikt vislielāko un sirsnīgāko paldies bijušai arodskolas bibliotekārei Rūtai Kalniņai par dāvinājumiem
Vangažu bibliotēkas krājumam. Pēc provizoriskiem aprēķiniem tās ir vairāk kā 250
lieliskas grāmatas.
Esam pateicīgi no sirds ikvienam dāvinātājam!

Viņa jau sevi pieteikusi dzejas dienās,
radio SWH konkursā un vairākās publikācijās presē. Šoreiz Arta lasītājus iepriecināja
un reizē pārsteidza ar savu pirmo dzejoļu
krājumu „…Marmelādes Joks…”. Priecēja
ar saturu un pārsteidza ar grāmatiņas vēl
neredzēto noformējumu – pašas adītu iesējumu saules dzeltenā krāsā. Gan vāciņi,
gan lapu starplikas veidotas kā adījums no
mīkstas dzijas. Tapušas 11 tādas grāmatas.
Pati Arta teic, ka rokdarbi ir viņas hobijs.
„Apadīto” dzeju sanākušie poēzijas mīļi
ar interesi apskatīja un aptaustīja – tiešām
rūpīgs adījums.
Arta ir inčukalniete, un viņas iedvesmas
avots vienmēr bijis apkārtnes īpašais skaistums. Te tapis arī viņas pirmais dzejolis. Bet
dzejošana mantota no omītes, kura sacerējusi pantus sev un savu tuvinieku priekam.
Un Artai tie vienkārši atnāk, jāsteidz tik
pierakstīt. Savam piecgadīgajam dēliņam
Nikam dzied dziesmiņas pašas vārdiem.
Taču tāda īsta bērniem domāta dzeja vēl
nenāk. Varbūt ar laiku. Bet top otrā grāmata
lielajiem lasītājiem, kuras salīdzinošā simbolika būs ogas. Mellenes, zilenes, dzērvenes un tām raksturīgās „krāsu un garšu ”
noskaņas. Noformējumam – violetā.
Jaunā dzejniece savus dzejoļus runā
klusinātā balsī. Taču tajos jaušams domas
spēks, patiesas jūtas, pārdzīvojums. Tikšanās izskaņā Arta atbild uz klausītāju jautājumiem. Inčukalnieši saņem dzejnieces apsolījumu ierasties vēlreiz ar otro grāmatu.

Vangažu pilsētas bibliotekāres

Inta Martinsone

Bibliotēku nedēļa – ar pasākumiem un pārsteigumiem
Bibliotēku nedēļa ir sena tradīcija, kuras izcelsme meklējama sen senos laikos...
Tradīcija 23. aprīlī Svētā Jura vai latviešiem
Jurģu dienā, dāvināt grāmatas un rozes līdz
mums ir atceļojusi no Spānijas provinces
Katalonijas, kur vēl tagad ir dzīva leģenda
par gudro Svēto Juri, kas pārvarēja tumsonīgo māņticību un izglāba princesi no pūķa
nagiem. Tai vietā, kur ievainotā pūķa asins
skāra zemi, uzplauka sārta roze. Kopš tā
laika ik gadu 23. aprīlī, pieminot šo varoņdarbu, ļaudis mēdz dāvināt viens otram
grāmatas un rozes. Tāpēc no 19. līdz 26.aprīlim arī Vangažu bibliotēka saviem apmeklētājiem piedāvās dažādas aktivitātes.
No 19. līdz 23.aprīlim bibliotēka piedāvā saviem lasītājiem jauno grāmatu nedēļu – izstādi. Lūk, kādas grāmatas gaidīs
Jūs ciemos:
• stāsti, pasakas un enciklopēdijas bērniem:
100 radošas idejas „Pavasaris”, „Vasara”,
„Rudens”. „Ziema”, „Zīmes un simboli”,
„Izskaidrotie un neizskaidrotie fenomeni”,
„Ilustrētā vārdnīca”;
• mazākajiem lasītājiem: mana pirmā
grāmata „Vārdi”, „Tehnika” , „Neglītais
pīlēns”, „Zeltmatīte”, „Trīs sivēntiņi”,
„Vinnijs Pūks un īstie vadības pamati”.
A.Lindgrēne „Mēs – visi bērni no Trokšņu
ciema”, Knisters „Raganiņa Lilija Zaglim

Foto: Vija Onskule

19.martā, Starptautiskās bērnu grāmatu dienas ietvaros, Vangažu pilsētas
bibliotēkā viesojās Vangažu bērnudārza
„Jancis” audzēkņi ar audzinātajām Ievu
Osenieci un Lindu Erdmani.
Bibliotekāre Regīna Haprova iepazīstināja bērnus ar jaunākajam grāmatām,
paskaidroja, ka katrai grāmatai ir savs
raksturs, sava forma, krāsa, faktūra, pat
smarža. „Kāpēcīši” mācījās, kā sameklēt
grāmatas plauktos, uzzināja, ka bibliotēkā
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PAVASARA JAUNUMI
INČUKALNA BIBLIOTĒKĀ
Mākons aiz kalna vairs nedus,
Vēji mostas no miega,
Strauti zvana zem ledus,
Ziediņš zvana zem sniega.
/K.Skalbe/

Vai jūs gribat zināt, kurš Latvijā ir
mazākais putns? Kura ir garākā ala? Cik
Latvijā ir pilsētu un kā radies pilsētas nosaukums? To uzzināsiet, izlasot grāmatu
„Latvija skaitļos un faktos”.
Dzeja un mūzika paliek mūsu sirdīs un
atmiņās, tāpēc radās dziesmas ar mūsu jau
iemīļotās dzejnieces K.Apškrūmas dzeju
„To mirkli nenotvert”.
Interneta lietotājiem interesēs grāmatas
K.Veiss – „Darbs ar operētājsistēmu Windows Vista un pakotni Microsoft Office”, kā
arī A.Balode – „Programmēšanas pamati.
Valoda Turbo Pascal.”
Lieli prieki gaida bērnus: Super! 100 uzdevumi-vairākas grāmatas šajā sērijā, kuras
lasot, bērni varēs attīstīt loģiskās prāta spējas, uzmanību, zināšanas par norisēm apkārt,
sadzīvē. Piemēram: NAZE, TIVA, TANI,
TURA, TUJA, ANI-kas tie par meiteņu
vārdiem? Atšifrējiet! Bet - „Gaiļa Ābece.
Burtnīca tiem, kam patīk rēķināt” palīdzēs
bērniem sagatavoties skolai. Ļoti krāsainas
un ar atbilstošiem attēliem ir grāmatas „Sakāmvārdi bērniem”, „Fabulas bērniem”.
Par žurnālista Tintiņa piedzīvojumiem
plašajā pasaulē uzzināsiet, izlasot Ž. Remī
grāmatu „Zilai lotoss”. Daudz iegādājāmies

grāmatas, lai bērni var sagatavoties skolai:
Es la-su zil-bi pa zil-bei – „Lapsa, dzērve un
…”, „Kaķis, pele un…”, „Es mācos lasīt”,
„Uz skolu!”. Bet - „Gaiļa Ābece. Burtnīca
tiem, kam patīk rēķināt” palīdzēs bērniem
iemācīties rēķināt.
Brīnišķīga, krāsaina, liela, spilgta grāmata ”Tobis spēlējas un mācās” iepriecinās
daudzus bērnus. ”Gadalaiku ābecīte” ļaus
noskaidrot, kurā gadalaikā kokiem nokrīt
lapas, vai sēklas sēj pavasarī vai rudenī,
ko cilvēki liek galvā - cepuri vai cepumus
un daudz ko citu.
Gudras, krāšņas grāmatas no sērijas
„Darbīgā bite” iegādājāmies, lai bērni attīsta domāšanu - „Dari pats”, „Gudro pats”,
„Spēles”, „Vārdi”. Ļoti interesanta sērija
pirmskolas vecuma bērniem „Pirmā bilžu
vārdnīca”: Darbā, Brīvdienās, Mājās, Pilsētā. Šīs grāmatiņas ar krāsainiem un aizraujošiem attēliem palīdzēs bērniem apgūt
daudz jaunu vārdu.
„Zvaigznes ABC” izdevniecības grāmatas ļoti palīdz vecākiem sagatavot bērnus
skolai, attīstīt domāšanu, darbošanos, praktiskās iemaņas. Liels paldies izdevniecības
darbiniekiem par tik interesantām grāmatiņām no mūsu lasītājiem. Izdevniecība piedāvāja ilustrētas grāmatas, lai bērni vieglāk
apgūtu angļu valodu „Angļu-latviešu ilustrēto vārdnīcu”. I.Bērziņa mums piedāvā
brīnišķīgu grāmatiņu „Lieldienas’’.
Kādus jautājumus un kā uzdot, lai
panāktu vēlamo biznesā un personiskajā
dzīvē, palīdzēs T.Kūpera grāmata ”Prasme

uzdot pareizos jautājumus”. Kā gūt panākumus, kas ceļ pašapziņu un iemāca tiekties
uz mērķi, mācīs igauņu uzņēmējs un vadošais personiskās efektivitātes semināru un
apmācību vadītājs Eiropā Pēps Vains „Vissvarīgākais jautājums”.
Daudzi mūsu lasītāji, kuriem patīk lasīt
S. Meijeres darbus, priecāsies par šīs autores grāmatu ”Klejotāja”.
Kāzas – tas ir ļoti svarīgs notikums
dzīvē. Grāmata „Līgava un līgavainis” palīdzēs ar praktiskiem padomiem un ieteikumiem, scenārijiem – sākot ar ielūgumu
izsūtīšanu, produktu daudzuma aprēķināšanu, ēdienkartēm, telpu noformēšanu un
viesu izklaidi. Bērnam dzimstot, vislielākā
uzmanība tiek veltīta māmiņai, bet autors
M.Berkmans „Tu būsi tētis” sniedz noderīgus un praktiskus padomus tēviem, kas ļauj
neapjukt pat vislielāko problēmu priekšā.
„Aromterapija, masāža un refleksoloģija” sniedz padomus par eļļu iedarbību,
par masāžas paņēmieniem, principiem.
I.Ķesteres grāmata „Pedagoģijas vēsture” lieti noderēs pedagoģijas programmu
studentiem, skolotājiem. Bibliotēkā 12.17.aprīlī ir bibliotēku nedēļa, tāpēc aicinām visus lasītājus - parādniekus izmantot
iespēju nodot grāmatas bez sodanaudas! Tik
daudz interesantas lasāmvielas bibliotēkā:
grāmatas, laikraksti, žurnāli! Internets par
brīvu. Bibliotēkā ir fakss, kopētāji, printeri
– viss jūsu vajadzībām, jā - un laipnas, zinošas, lasošas bibliotekāres!
Bibliotekāre M.Aļeksejeva

Inčukalna Galda hokeja klubs (GHK) izcīna 6 godalgas!
Inčukalna GHK pārstāvji aizvadītajos Latvijas čempionātos
nominācijām (junioriem, senioriem un sievietēm) un komandām
izcīnīja pusi no 12 iespējamajām
godalgām – sešas!
27.februārī Inčukalna tautas namā
notika nomināciju čempionāts, kurā par
Latvijas čempionu junioriem 56 dalībnieku konkurencē atkārtoti kļuva Matīss
Saulītis. Ar to viss nebija pateikts – arī
pārējās godalgotās vietas aizņēma kluba
pārstāvji – otrais finišēja Rihards Gals,
bet spēlē par 3.vietu Roberts Kupčs apspēlēja vēl vienu kluba dalībnieku – Ilzi
Zuci-Tenču! Jāpiebilst, ka čempioni visās
nominācijās, neatkarīgi no pārējiem sezonas turnīriem, nodrošināja sev vietu startam Eiropas čempionātā Zviedrijā. Starp
1.līgas dalībniekiem iekļuva vēl pieci inčukalnieši – 9.vietā Ēriks Kuharjonoks,
11.vietā Jānis Karlovskis, 12.vietā Andis Grīnbergs, 15.vietā Kristiāns Cimers

un 16.vietā Kaspars Kuharjonoks. 2.līgā
2.vietu izcīnīja Arnis Gustins (18.vieta
nsolēgumā ).
Latvijas čempionātā dāmām, izcīnot
2.vietu, vēl vienu medaļu klubam atnesa
Ilze Zuce-Tenča, kura finālā piekāpās pagājušā gada čempionei Baibai Dacei Ozoliņai no Jēkabpils. Spēlē par 3.vietu Elīna
Gala zaudēja viešņai no Igaunijas Marijai Saveļjevai. Noslēguma tabulā Sigitai
Liepiņai 6.vieta, bet Monikai Džigurei
– 10.vieta.
Senioriem par Latvijas čempionu
kļuva viesis no Igaunijas Igors Saveļjes,
kurš uzveica vienu no labākajiem Latvijas
skeitbordistiem Salvi Skaraini no Talsiem.
Spēlē par 3.vietu attiecības noskaidroja
divi Rīgas GHK pārstāvji – bronzu, apspēlējot Ilgvaru Pavlsovski, izcīnīja Jānis
Ķirsis. Kluba vienīgais pārstāvis senioru
grupā Aivars Vāvers (pērn sudrabs) šoreiz
ierindojās 5.vietā.
13.martā Skaistkalnē norisinājās 9.Latvijas čempionāts komandām. Jau ceturto

reizi pēc kārtas par čempioniem kļuva
BJC „Laimīte” pārstāvji ar diviem spēcīgākajiem Latvijas galda hokejistiem
priekšgalā – Atis Sīli un Edgaru Caicu
(vēl arī Ivars Viļķens un Artūrs Verčins),
bet pirmo reizi trijniekā iekļuva uzreiz divas Inčukalna GHK komandas – 2.vietā
Inčukalna GHK pirmais sastāvs (Matīss,
Edgars un Mikus Saulīši un Didzis Ziemelis), bet 3.vietā Inčukalna GHK otrais
sastāvs (Sandis Kalniņš, Kārlis Balodis,
Jānis Kalnevics un Haralds Gals). Patīkami pārsteidza arī Inčukalna GHK trešā
komanda (Roberts Kupčs, Ēriks Kuharjonoks, Ilze Zuce-Tenča un Daniels Laizāns), kurā spēlēja kluba jaunā paaudze,
ieņemot 5.vieta čempionātā. Arī parējās
komandas cīnījās atzīstami – Inčukalna
GHK ceturtais sastāvs (Andis Grīnbergs,
Kristiāns Cimers kopā ar Baibu Daci Ozoliņu un Intaru Žubecki) ierindojās 8.vietā,
bet Inčukalna GHK piektais sastāvs (Elīna
Gala, Sigita Liepiņa, Jānis un Guntis Karlovski) ierindojās 9.vietā.

Sandis Kalniņš
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Vēderdeja – tik atklāta kā grēksūdze
Cik nebeidzama ir mūsu dziļāko, patiesāko, skaistāko sapņu
un vēlmju taka, tikpat nebeidzama ir deju pasaule. Nav svarīgi, vai tās ir tautas dejas, breiks
vai vēderdejas. Cilvēki, kuri
dejo, izkopj un pilnveido savu
raksturu, ārieni un arī iekšējo
pasauli.
Mēs katrs savā ikdienā esam ar kaut ko
nodarbināti – kāds mācās, kāds strādā, cits
auklē bērnus... Liekas, ka brīvā laika hobijiem un vaļaspriekiem nemaz neatliek.
Taču, pavērojot uzmanīgāk, redzēsim tik
daudz cilvēku, kurus vieno deja.
Austrumu deja ir sievišķīga un maiga
deja, kas sniedz relaksāciju, mieru un estētisku baudījumu. Dejojot Austrumu dejas,
sievietēs mostas interese par kultūru, kurā
radusies šī deja. Deju nodarbības raisa
interesi par Austrumu kultūru, tradīcijām,
kulināriju, reliģiju, paražām un mākslu.
Austrumu dejas paver cilvēkiem ceļu uz
jaunu pasauli, kurā smelties zināšanas, iedvesmu un garīgu piepildījumu, ko sniedz
Austrumu filozofu atziņas, ezoteriskā literatūra un meditācija. Arī manas audzēknes tas aizrauj. „Es nolēmu sākt dejot vē-

derdejas, jo man
vispār patīk dejot,
uzturēt sevi labā
formā. Šīs dejas
dod man iespēju
just sevi kā pārliecinātu un pievilcīgu sievieti,” par
vēderdejām saka
viena no Vangažu
vēderdeju grupas
„Šehrezade” dejotājām Larisa.
Vēderdeja
vēsta par sevi...
Tā ir egoistiska, patmīlīga un tieši tāpēc
tik valdzinoša tieši sievietēm pašām. Dzīvojot realitātē, kur vīrietis – tēvs, brālis,
mīļotais, dēls, priekšnieks, nenoliedzami
ir autoritāte. Viņa viedoklis mums ir svarīgs. Taču tas nav noteicošais. Sievietēm
ir pašām sava pasaule. Tāpat kā vīriešiem
savējā. Vai sievietēm nevajag saglabāt ko
intīmu, noslēpumainu, vīrietim nesaprotamu un nepieejamu, valdzinošu? Varbūt
tieši tur slēpjas sievietes īpašais šarms un
vērtība.
Psihologi skaidro, ka šajā dejā ir jūtama unikāla enerģijas plūsma no cilvēka.
Ikviens ir bagāts ar emocijām un rūpēm,

tas viss sakrājas cilvēkā. Vēderdeja, tajā
strāvojošo kailumu mirkļi apbur ikvienu,
ļaujot skatītājiem izjust iekšējās pasaules
smeldzīgo savienojumu ar ārpasauli. Tā
ir grēksūdze, nevis vienkārši deja... „Uz
vēderdejām nāku galvenokārt veselības
dēļ. Tā ir vienīgā vieta, kur nedomāju ne
par ko. Vienkārši atslābinos no aizvadītās
dienas,” uzsver Zane.
Vangažos ik pa brīdim tiek organizēti
vēderdeju kursi sievietēm bez priekšzināšanām. Aprīlis ir viens no tādiem mēnešiem! Pievienojieties!

Inga Feldentāle

KONCERTS PAR GODU DAIĻAJAM DZIMUMAM
6.martā Vangažu kultūras
namā valdīja īpaša gaisotne, jo
izskanēja krāšņs koncerts par
godu Starptautiskajai Sieviešu
dienai.
Paldies pašdarbību kolektīvu sievietēm, kuras atrod laiku ārpus ģimenes un
darba arī dziesmu, deju mēģinājumiem,
lai taptu šāda veida koncerti. Īpašs paldies kolektīvu vadītāju apņēmībai, lai viss
iecerētais tiktu realizēts: Ukariņu ansam-

blim “Jatraņ” un tā vadītājai Irinai Dukulei, Krievu vokālajam ansamblim “Krievu
kadriļļa” vadītājai Gaļinai Titarenko un
Ukraiņu vokālajam ansamblim “Veselko”
vadītājam Vasīlijam Ļitviņukam.
Pateicoties Aļonai Kolčinai un Vasīlijam Ļitviņukam, skatītāji varēja baudīt
dzīvās mūzikas pavadījumu. Paldies viņiem par šādu ieguldījumu.
Lai koncerts būtu vēl krāšņāks, to papildināja estrādes deju grupa “Ciprese”
Ilonas Petrovska vadībā, ritmikas deju
grupa “Kolibri” vadītājas Tatjanas Everses vadībā un Austrumdeju studija “Šehrezada”
vadītājas Ingas Feldentāles
vadībā.
Koncerts tika atspoguļots
ļoti interesantā veidā – kā televīzijas radījums ar nosaukumu
„Vangaži TV”. Tas radīja tam
neparastu gaisotni.
Ceram, ka koncerts par
godu Sieviešu dienai priecēs
Vangažu iedzīvotājus ik gadu!

Sanita Ancveire-Auziņa

Vangažu vidusskolai

50
2010.gada 30.aprīlī
Programmā:
16:00 svinīgā daļa
19:00 saviesīgā daļa (groziņu
vakars)
Laipni lūgti visi skolas absolventi,
bijušie pedagogi un tehniskie
darbinieki!

Dalības maksa: 3 lati
Lūdzam pieteikties pa tālruni: 67995765
līdz 26.aprīlim.
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Pasākumi Inčukalna Tautas namā

Svētdien, 11.aprīlī
Inčukalna tirgus laukumā
PAVASARA GADATIRGUS
Visi mīļi aicināti!
Tirgotājus lūdzam pieteikties pa tālruni:
67977473
Piektdien, 16.aprīlī
19:30
Santas Zapackas
un Harija Ozola
KONCERTS
Veltījums Antrai Liedskalniņai
Biļešu cena: iepriekšpārdošanā 3Ls,
koncerta dienā 4 Ls
Biļetes var iegādāties Tautas
namā (t.:29478251) vai Bibliotēkā
(t.:67977473)
U!

Mazo vokālistu konkurss
„INČUKALNA CĀLIS2010”
notiks 17.aprīlī 12:00
Lūdzam pieteikt mazos
dziedātājus līdz 7 gadiem
(ieskaitot) Inčukalna Tautas
namā vai pa tālruni: 29478251 līdz 9.aprīlim.
Dalībniekam ir jāsagatavo viena vecumam
un spējām atbilstoša dziesma pēc brīvas
izvēles. Tā var būt bez pavadījuma (acapella) vai ar pavadījumu (instrumentālu
vai fonogrammu).
Žūrijas komisija vērtēs bērna muzikalitāti
un izpildījuma kvalitāti.
Visus bērnus gaida pārsteiguma balvas.
Visi mīļi aicināti

UZM

ANĪB

Foto: www.travelnews.com

/čigānu ansamblis Dzheski Gloss/
Biļešu cena: iepriekšpārdošanā 4Ls,
koncerta dienā 5Ls
Biļetes var iegādāties Tautas
namā (t.:29478251) vai Bibliotēkā
(t.:67977473)

14.martā kultūras namā notika mazo
vokālistu konkurss “Vangažu cālis-2010”,
kurā skatītāji bija sanākuši, lai priecātos par skanīgām dziesmiņām. Dziesmu
skanējumu īpaši uzraudzīja trīs eksperti:
mūzikas studijas “Grieži” vadītājs Jānis Radziņš, latviešu tautas deju, kā arī
krievu, ukraiņu un baltkrievu kolektīvu
koncetmeistare Aļona Kolčina, Latvijas
mazo vokālistu konkursa “Cālis” laureāta
pedagogs ar maģistra grādu mūzikas terapijā Zanda Krastiņa, kā arī Juglas vidusskolas mūzikas skolotāja un jauktā kora
diriģente Inese Niedra.

Foto: Signe Millere

Sestdien, 10.aprīlī 14:00
Inčukalna Mākslinieku kopa un Tautas
nams ielūdz uz
• izstādes „MĀKSLAS DIENAS 2010”
atklāšanu un tikšanos ar autoriem;
• jaunrades konkursa ”MANS GAISMEKLĪTIS” darbu apskati un apbalvošanu;
• svētku koncertu.
Visi mīļi aicināti!

Piektdien, 30.aprīlī 19:30
RIČU ĢIMENES KONCERTS

Pasākumi Vangažu
kultūras namā
Ceturtdien, 29.aprīlī
pulksten 11:00
TEĀTRA DIENAS
FESTIVĀLS
Piedalās:
teātra studija “Licedejs”;
Vangažu sākumskolas teātra studija;
Vangažu vidusskolēnu un pamatklašu
skolēnu teātra komanda;
teātra studija “Pigoriņi”;
viesi no Ādažiem, bērnu amatierteātris.
Pasākumu vadīs Dailes teātra aktieris Aldis Siliņš, kas daudziem ir zināms, kā Donāts no seriāla “Ugunsgrēks”. Pasākumu
atklās estrādes deju grupa „Ciprese” un
ritmikas deju grupa „Kolibri”

Otrdien, 20.aprīlī pulksten 9:40 un
24.aprīlī pulksten 12:00 tiks demonstrēta
animācijas filmu programma bērniem
(un arī tiem, kuri jau pieauguši), kurā iekļautas 5 īsfilmiņas: “Burvīga diena”, Ledus pavēlnieks”, “Pavasaris Vārnu ielā”,
“Kad āboli ripo...”, “Māsa un brālis”. Ieeja
0.60Ls
Foto: www.tvnet.lv

Otrajās Lieldienās
Pirmdien, 5.aprīlī 14:00
LIELDIENU JAMPADRACIS
Vistiņa un Zaķis
aicina lielus un mazus uz Lieldienu
priekiem:
- dziesmām un dejām izrādē „Lieldienas
gaidot”;
- kopīgām rotaļām, olu ripināšanu un
kaujām;
- būs arī Lieldienu Brālīši Trusīši (šķirnes
trušu izstāde).
Līdzi ņemam krāsotas oliņas!

VANGAŽU CĀLIS-2010

“Pavasaris vārnu ielā”

Vangažu skanīgākais cālītis Anna
Lai mazajiem dziedātājiem būtu drošāk
spert soli uz skatuves, viņiem palīdzēja teātra studijas “Pigoriņi” jaunieši.
Konkursā “Vangažu Calis-2010” piedalījās astoņi pirmsskolas vecuma bērni.
Kamēr žūrija devās apspriest, kā nu
kuram ir gājis un kura balstiņa bija tā skanīgākā, tikmēr, lai skatītāji negarlaikotos,
dejoja deju grupas “Ciprese” un tautas
deju kolektīva “Pīlādzītis” mazākie un
žiperīgākie dejotāji, vadītājas Ilonas Petrovskas vadībā. Dziedāja arī drosmīgais
bērnu vokālais ansamblītis vadītājas Līgas
Ceras vadībā.
Žūrija bija ļoti saudzīga pret mazajiem
dalībniekiem un katram piešķīra attiecīgo
titulu nominācijām:
Katerina Guseva - Nopietnākais cālis
Renāte Meldere - Maigākais cālis
Valts Vecmanis - Cālis džentelmenis
Beatrise Lazdiņa - Smaidīgākais cālis
Līva Ozola - Fifīgākais cālis
Dārta Mežale - Efektīvākais cālis
Kristofers Cers - Šķelmīgākais cālis
Kā skanīgākais cālis, kurš atklās konkursu
“Vangaži dzied”, tika izvirzīta Anna-Marija Katuņina!
Īpašs paldies par uzņēmību un pacietību
mūzikas pedagogiem Līgai un Lienei, kas
sagatavoja mazos dziedātājus konkursam!
Sanita Ancveire-Auziņa
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Saulītei ir tāda vara,
Ka tā visu dzīvu dara Kokiem, ziediem palīdz plaukt,
Mazam bērnam lielam augt!

Inčukalna novada dome sveic
jaundzimušos bērniņus!
Ņikitu Tihomirovu, Denīzi Īli, Elvīru
Lasmani, Poļinu Čerņajevu!
Saules staru zeltainās rīkstes
Palu steidzīgos ūdeņus per,
Krastos pūpolu mākoņi mīksti
Dzelmē savus atspulgus ber.

Krāsainas un saulainas Lieldienas
visiem Inčukalna novada
iedzīvotājiem!
Inčukalna novada dome

2 5 . m a r t ā
Inčukalna novada
ļaudis pulcējās pie
pieminekļa komunistiskā genocīda
upuriem, lai pieminētu tos, kuri
neatgriezās no
izsūtījuma.
Februāra “Novada Vēstīs” ziņojumā par dienas centru pakalpojumiem sniegta neprecīza informācija. Maznodrošinātajiem iedzīvotājiem veļas mazgāšanas un dušas izmantošanas
pakalpojums ir par maksu. Bez maksas tas ir tikai trūcīgajām
personām, kuras sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka ir
saskaņojušas šos bezmaksas pakalpojumus.
Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...

Inčukalna novada domes kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību bibliotēkas vadītājai Vijai Onskulei māmulīti mūžības
ceļos pavadot.
Inčukalna novada domes kolektīvs
Pārtrūka stīga, apklusa dziesma,
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi.
Tas viss notika pēkšņi un strauji.
Pielija sāpju un asaru trauks...

Skumstam kopā ar Jura Zaharova ģimeni, guldot dēlu un
brāli smilšu kalniņā.
Inčukalna pamatskolas klase, audzinātāja
un skolotājas

Iemācies smieties ar saules smiekliem,
Pelēkai dienai dziesmu liec klāt,
Izej tad dzīvi kā mūžību garu
Ozola galotnē izdziedāt.

Inčukalna novada dome sveic
jubilārus martā!
Inkina Vasta
Lubņevska Leokādija
Ulmane Albīna
Upenieks Vitālijs
Greivuļs Pēteris
Liščinska Anastasija
Reine Edīte
Vasiļjevs Ivans
Krastiņa Drosma
Moisejeviča Marija
Švecova Marija
Dolbe Tatjana
Dombrovska Melontīne
Rozenbaha Aina
Solovjova Martjona
Armane Skaidrīte
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VANGAŽU EV. LUT. DRAUDZE
SVEIC VISUS
INČUKALNA NOVADA KRISTIEŠUS LIELDIENĀS
- KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKOS UN
IELŪDZ UZ DIEVKALPOJUMIEM
VANGAŽU EV. LUT. BAZNĪCĀ
SESTDIEN, 3.aprīlī 23:00
LIELDIENU NAKTS VIGILIJAS
TRANSPORTS 22:10 no Inčukalna
un 22:20 no Vangažiem
SVĒTDIEN, 4.aprīlī 14:00
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS
TRANSPORTS 13:10 no Inčukalna
un 13:20 no Vangažiem
Pateicamies Inčukalna novada domei par piešķirto transportu
iedzīvotāju vešanai uz Lieldienu Dievkalpojumu, personīgi Ivo
Bernatam par atsaucību un sniega tīrīšanu baznīcas laukumā
visas ziemas garumā.
27.martā Jelgavā notika III Latvijas pūtēju orķestra konkurss, kurā piedalījās spēcīgākie republikas kolekttīvi.
Inčukalna pūtēju orķesteris (III grupā) ieguva 2.
godpilno vietu un kausu. Žūrijas komisija piešķīra Vitalim
Kikustam speciālo diriģenta balvu.
MALAČI! APSVEICAM
Paldies visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kas veikuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus
un maksājumā norādījuši personīgā konta numuru. Tas
ļoti atvieglo grāmatvedības darbu.
Nodokļu inspektore Ina Zvirbule, tālrunis: 67977108

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955, iespiests tipogrāfijā “Dardedze Hologrāfija”, Ķengaraga iela 10a, Rīga,
tālrunis: 67076700. E-pasts: jana.bunkus@gmail.com, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.vangazi.lv un www.incukalns.lv
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

