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Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

Labas pārmaiņas notikušas 
arī ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis”. No šī gada tas iznāk citā 
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, 
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau 
nonācis laikraksts jaunajā for-
mātā un izskatā. Mūsu moder-
najā laikmetā arī pašvaldības 
izdevumam jāiet līdzi laikam, 
tam jākļūst modernākam gan 
formāta, gan noformējuma ziņā. 
Un tas ir noticis!

Turklāt – palielinājies eksem-
plāru skaits un arī informācijas 
apjoms, jo kā ielikums mūsu 
laikrakstā tagad ir laikraksta 

„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod 
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-
mus mūsu novadā, bet arī kai-
miņos.

Izbaudiet šīs pārmaiņas, un 
ceru uz sadarbību šajā gadā! 
Ja jums ir kas sakāms, allaž 
varat sazināties ar laikrakstu 
pa tālruni 29170955, rakstot 
uz Inčukalna novada domi vai 
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā 
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši 
veidot pilnvērtīgāku saturu. Pal-
dies visiem iedzīvotājiem, kuri 
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar 
laikrakstu!

Laikraksta elektronisko formā-
tu jūs varat atrast arī mūsu paš-
valdības mājas lapas  www.incu-
kalns.lv sadaļā „Laikraksts”.

Esiet aktīvi un līdzdarbojieties 
arī dažādos sociālajos medijos, 
kuros ir pārstāvēts Inčukalna no-
vads: portālā draugiem.lv (domu-
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži), 
portālā www.facebook.com (sa-
daļā: Inčukalna novads), portālā 
Twitter (konts: @incukalnano-
vads).

Uz sadarbību, un radošu gadu 
mums visiem! Lai veicas ikvie-
nam!

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas

VVV

Jana Bunkus

Tādā noskaņā sestdien izskanēja 
Inčukalna novada senioru Gada bal-
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus 
gadus. 

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar 
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlē-
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās 
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada 
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības 
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi 
slimiem bērniem, atklāja senioru koris 

„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). 
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un 
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua 
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas 
Gofmanes laba vēlējumi novada se-
nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais 
dienests sanākušajiem dāvāja gardu 
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB” 
direktoram Uldim Mierkalnam par dā-
vanu visiem pasākuma dalībniekiem!

Neapšaubāmi, savs vārds sakāms 
bija arī abām mūsu senioru apvienī-
bu – Inčukalna pensionāru padomes 
un Vangažu pensionāru biedrības – 
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete-
rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa-
darbību visiem aktīvistiem, domei un 

„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā 
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu 

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies 
bija kā laba ceļamaize visiem novada 
senioriem 2013.gadam, kad ikviens 
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – 
veselību.

Apsveikuma vārdus teica arī Latvi-
jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko-
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena 
un Inčukalna novada domes deputāts 
Staņislavs Ungurs.

Elegantais sieviešu klubiņš „Ru-
dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko) 
kopā ar solistu Rihardu Keišu ie-
līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu 
dziedāšanu.

Savukārt uz deju soli aicināja šajā 
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā pa-
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas 
neatmet cerību, ka kādu dienu kolek-
tīvam pievienosies arī vīri.

Īpašs pārsteigums senioriem bija 
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu 
garais koncerts, kurā mākslinieks iz-
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas 
dziesmas. Skaistās melodijas iedroši-
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pa-
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.

Inčukalna novada senioriem novē-
lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo 
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs 
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai-
rot labās – ar laimi un veselību piepil-
dītās – dienas!  

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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• Iecelt ar 2013.gada 3.janvāri Ilzi Zubari 
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības 
iestādes „Minka” vadītājas amatā, nosa-
kot pārbaudes laiku uz trim mēnešiem.

• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.21/2012 „Par koku cirša-
nu ārpus meža Inčukalna novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā”.

• Apstiprināt Inčukalna novada attīstības 
programmu 2013.–2019.gadam.

• Piešķirt fi nansiālu atbalstu divām perso-
nām futbola treniņa procesa nodrošinā-
šanai un sacensību atbalstam Ls 50,00 
apmērā katram.

• Izskatot Carnikavas novada domes ie-
sniegumu ar lūgumu atbalstīt dzejnieka 
Ojāra Vācieša piemiņas vietas izveidi un 
2013.gada pašvaldības budžetā paredzēt 
līdzfi nansējumu piemiņas vietas izveidei, 
pamatojoties uz likumu „Par pašvaldī-
bām”, neparedzēt 2013.gada pašvaldības 
budžetā līdzfi nansējumu šādam mērķim.

• Pie 2013.gada budžeta izskatīšanas ska-
tīt jautājumu par zvanu torņa un zvanu 
uzstādīšanu Jaunajos kapos.

• Piešķirt SIA „Vangažu Avots” pamatkapi-
tāla palielināšanai Ls 100 000 kā ieguldī-
jumu naudā, kas sastāv no Ls 45 000,00 
no pašvaldības budžeta un Ls 55 000,00 
no dabas resursu nodokļa līdzekļiem no 
speciālā budžeta.

• Veikt izmaiņas 2012.gada 21.novembra 
Inčukalna novada domes lēmumā Nr. 20-
9.§ „Par izmaiņām 2011.gada 18.maija In-
čukalna novada domes lēmumā Nr.6-42.§ 

„Par Amatu klasifi cēšanas rezultātu ap-
kopojuma apstiprināšanu”” un papildināt 
lēmumu ar 3.punktu sekojošā redakcijā: 

„3. Izmaiņas stājas spēkā ar 2012.gada 
1.septembri.”

• Apstiprināt izsoles noteikumus „Par 
nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, 
Vangažos, Gaujas ielā 18, telpas Nr.19.
un Nr.20, nomas tiesību izsoli”. Apstip-
rināt nekustamā īpašuma nomas tiesību 
izsoles nosacīto sākuma nomas cenu Ls 
0,80 par 1 m2 mēnesī + PVN.

• Iznomāt neapdzīvojamas telpas – ga-
rāžas un palīgtelpu 212,2 m2 platībā 
Inčukalna novadā, Vangažos, Smilšu 
ielā 4, kā arī tām piegulošo teritoriju, 
organizējot nedzīvojamo telpu nomas 
tiesību mutisku izsoli, nosakot telpu 
un teritorijas nomas līguma termiņu 5 
gadi, kā arī to, ka nomniekam ir tiesī-
bas nodot telpas apakšnomā, saskaņo-
jot ar Inčukalna novada domi.

• Apstiprināt izsoles noteikumus „Par 
nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, 
Vangažos, Smilšu ielā 4, garāžas un 
palīgtelpas 212,2 m2 platībā un piegu-
ļošās teritorijas nomas tiesību izsoli”. 
Apstiprināt nekustamā īpašuma no-
mas tiesību izsoles nosacīto sākuma 
nomas cenu Ls 0,60 par 1 m2 mēnesī 
+ PVN.

• Atsavināt Vangažu kultūras nama lie-
lās zāles 45 vecos mīksto krēslu blo-
kus, pa četriem krēsliem katrā blokā, 
kopā 180 sēdvietas, nosakot atsavi-
nāšanas veidu – pārdot par brīvu cenu. 
Noteikt mantas vērtēšanas komisiju.

• Slēgt sadarbības līgumu ar SIA „Sigul-
das Elpa” par Inčukalna pašvaldības iz-
devuma „Novada Vēstis” izgatavošanu 
un izplatīšanu Inčukalna novada iedzī-
votājiem 2013.gadā.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.23/2012 „Par grozījumiem saistošos 
noteikumos Nr.4/2012 „Par Inčukalna 
novada pašvaldības budžetu 2012.ga-
dam”.

• Apstiprināt Inčukalna novada saisto-
šos noteikumus Nr.24/2012 „Materiā-
lās palīdzības piešķiršanas kārtība In-
čukalna novadā”.

• Apstiprināt Inčukalna novada saisto-
šos noteikumus Nr.25/2012 „Grozījumi 
Inčukalna novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.15/2012 „Sociālās pa-
līdzības pabalsti Inčukalna novadā un 
papildus nosacījumi trūcīgas personas/
ģimenes statusa noteikšanai””.

• U.c. 

Izsolāmā manta: mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli par latiem tiek 
pārdots Inčukalna novada domei 
piederošais kustamais īpašums – 
automašīnas Kamaz „Kravas cis-
terna”, reģ. nr. BV 6523, izlaidu-
ma gads 1990., šasijas nr. 0025306, 
tehniskā apskate – nav, krāsa – 
oranža.

Iepazīties un saņemt izsoles 
noteikumus var Inčukalna novada 
domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no 
informācijas publicēšanas brīža līdz 
2013.gada 25.janvāra plkst.14.00.

Iepazīties ar izsolāmo mantu 
iespējams darba dienās, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Inčukalna no-
vada domes izpilddirektoru Oska-
ru Kalniņu pa tālr.67977381 vai 
29432381 līdz 2013.gada 25.janvāra 
plkst.14.00.

Dalībniekiem jāreģistrējas uz 
izsoli Inčukalna novada domē, At-
modas ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā 
līdz 25.01.2013. plkst.14.00.

Izsole notiks 2013.gada 25.jan-
vārī plkst.14.00 Inčukalnā, Atmo-
das ielā 4.

Izsolāmās mantas nosacītā 
cena, nodrošinājuma apmērs, da-
lības maksas apmērs un iemak-
sas kārtība: kustamā īpašuma sā-
kumcena – 1400,- LVL + PVN.

Nodrošinājums, kas sastāda 10% 
no sākumcenas, tas ir, Ls 140,-, 
un dalības maksa Ls 50,- apmērā 
ar norādi „Izsoles dalības mak-
sa” iemaksājami līdz 2013.gada 
25.janvāra plkst.14.00 Inčukalna 
novada domes kontā („SEB ban-
ka”, Siguldas fi liāle, norēķinu kon-
ta Nr.LV90UNLA0027800130800, 
kods UNLALV2X, reģ. nr. 
90000068337) vai iemaksājot In-
čukalna novada domes kasē, At-
modas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā.

Samaksas kārtība: 30 kalendā-
ro dienu laikā no līguma noslēgša-
nas dienas. 

Izsolāmā manta: mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli par latiem tiek 
pārdots Inčukalna novada domei 
piederošais kustamais īpašums – 
automašīnas ZIL „Kravas cister-
na”, reģ. nr. BV 6525, izlaiduma 
gads 1985., šasijas nr. 2433961, 
tehniskā apskate – nav, krāsa – zila.

Iepazīties un saņemt izsoles 
noteikumus var Inčukalna novada 

domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no 
informācijas publicēšanas brīža līdz 
2013.gada 25.janvāra plkst.14.30.

Iepazīties ar izsolāmo mantu 
iespējams darba dienās, iepriekš 
saskaņojot laiku ar Inčukalna no-
vada domes izpilddirektoru Oska-
ru Kalniņu pa tālr.67977381 vai 
29432381 līdz 2013.gada 25.janvāra 
plkst.14.30.

Dalībniekiem jāreģistrējas uz 
izsoli Inčukalna novada domē, At-
modas ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk 
kā līdz 25.01.2013. plkst.14.30.

Izsole notiks 2013.gada 25.jan-
vārī plkst. 14.30, Inčukalnā, Atmo-
das ielā 4.

Izsolāmās mantas nosacītā 
cena, nodrošinājuma apmērs, 
dalības maksas apmērs un ie-
maksas kārtība: kustamā īpašu-
ma sākumcena – 800,- LVL + PVN.

Nodrošinājums, kas sastāda 
10% no sākumcenas, tas ir, Ls 
80,-, un izsoles dalības maksa 
Ls 50,- apmērā ar norādi „Iz-
soles dalības maksa” iemaksā-
jami līdz 2013.gada 25.janvāra 
plkst.14.00 Inčukalna novada 
domes kontā („SEB banka”, Si-
guldas fi liāle, norēķinu konta 
Nr.LV90UNLA0027800130800, 
kods UNLALV2X, reģ. nr. 
90000068337) vai iemaksājot In-
čukalna novada domes kasē, At-
modas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā.

Samaksas kārtība: 30 kalendā-
ro dienu laikā no līguma noslēgša-
nas dienas. 

• С 3 января 2013 года назначить Илзе Зубаре 
на должность руководителя дошкольного 
образовательного учреждения Инчукалнско-
го края «Minka», установив испытательный 
срок три месяца.

• Утвердить обязательные правила Инчукал-
нского края № 21/2012 «О рубке деревьев за 
пределами леса на административной терри-
тории самоуправления Инчукалнского края».

• Утвердить Программу развития Инчукалнско-
го края на 2013 – 2019 годы.

• Оказать финансовую поддержку двум лицам 
для обеспечения тренировочного процесса по 
футболу и поддержки соревнований в разме-
ре Ls 50,00 каждому.

• Рассмотрев заявление думы Царникавского 
края с просьбой поддержать образование 
памятного места поэта Ояра Вациетиса и 
предусмотреть в бюджете самоуправления на 
2013 год софинансирование образования па-
мятного места, на основании закона «О само-
управлениях» не предусматривать в бюджете 
самоуправления на 2013 год софинансирова-
ние для этой цели.

• При рассмотрении бюджета на 2013 год рас-
смотреть вопрос об установке колокольни и 
колоколов на Новом кладбище.

• Выделить ООО «Vangažu Avots» на увеличе-
ние основного капитала Ls 100 000 в каче-
стве вложенных денег, которые состоят из 
Ls 45 000,00 из бюджета самоуправления и 
Ls 55 000,00 из средств налога на природные 
ресурсы из специального бюджета.

• Внести изменения в решение думы Инчукал-
нского края от 21 ноября 2012 года № 20-§9 
«Об изменениях решения думы Инчукал-
нского края от 18 мая 2011 года № 6-§42 
«Об утверждении обобщения результатов 
классификации должностей»» и дополнить 
решение пунктом 3 в следующей редакции: 
«3. Изменения вступают в силу с 1 сентября 
2012 года.».

• Утвердить правила аукциона «Об аукционе 
на право аренды недвижимого имущества по 
адресу Инчукалнский край, Вангажи, улица 
Гауяс 18, помещения № 19 и № 20». Утвердить 
условную начальную цену аренды аукциона 

на право аренды недвижимого имущества 
Ls 0,80 за 1 м2 в месяц + НДС.

• Сдать в аренду нежилые помещения – гара-
жи и вспомогательное помещение площадью 
212,2 м2 по адресу Инчукалнский край, Ванга-
жи, улица Смилшу 4, а также прилегающую к 
ним территорию, организовав устный аукцион 
на право аренды помещений, установив срок 
договора аренды помещений и территории 
5 лет, а также то, что арендатор имеет право 
передавать помещения в субаренду по согла-
сованию с думой Инчукалнского края.

• Утвердить правила аукциона «Об аукционе 
на право аренды недвижимого имущества по 
адресу Инчукалнский край, Вангажи, улица 
Смилшу 4, гаража и вспомогательного поме-
щения площадью 212,2 м2 и прилегающей тер-
ритории». Утвердить условную начальную цену 
аренды аукциона на право аренды недвижи-
мого имущества Ls 0,60 за 1 м2 в месяц + НДС.

• Выполнить отчуждение 45 блоков старых 
мягких кресел большого зала Вангажского 
дома культуры, по четыре кресла в блоке, 
всего 180 сидячих мест, установив вид отчуж-
дения – продажу по свободной цене. Опреде-
лить комиссию по оценке имущества.

• Заключить договор о сотрудничестве с ООО 
«Siguldas Elpa» по предложению об изготов-
лении издания самоуправления Инчукалн-
са «Краевой вестник» и его распростране-
нии среди жителей Инчукалнского края в 
2013 году.

• Утвердить обязательные правила № 23/2012 
«Об изменениях в обязательных правилах 
№ 4/2012 «О бюджете самоуправления Инчу-
калнского края на 2012 год»». 

• Утвердить обязательные правила Инчукал-
нского края № 24/2012 «Порядок выделения 
материальной помощи в Инчукалнском крае».

• Утвердить обязательные правила Инчукал-
нского края № 25/2012 «Изменения в обяза-
тельных правилах думы Инчукалнского края 
№ 15/2012 «Пособия социальной помощи в 
Инчукалнском крае и дополнительные усло-
вия для определения статуса нуждающегося 
лица/нуждающейся семьи»».

• Прочее. 

Domes svarīgākie lēmumi decembrī  Важнейшие решения думы в декабре

Sludinājumi

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS „NOVADA VĒSTIS”, reģ.Nr.2003

Materiālus apkopoja Jana Bunkus, tālr. 29170955. Maketu sagata-
voja SIA „Siguldas Elpa”. Iespiests SIA „Poligrāfi jas grupa „Mūkusala””. 
E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 3000 eks. „Novada Vēstis” in-
ternetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti atbild 
raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu 
saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Par kustamās mantas – automašīnas 
ZIL „Kravas cisterna” – izsoli.

Par kustamās mantas – automašīnas 
Kamaz „Kravas cisterna” – izsoli.
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Jana Bunkus

Ar 2013.gada 1.janvāri spēkā 
stājušies grozījumi Civillikumā, 
kas ļauj laulības slēgt ne tikai 
dzimtsarakstu nodaļās un baznī-
cās, bet arī citās tam piemērotās 
vietās.

Līdz šim likums stingri reglamen-
tēja, ka laulību ceremonijas drīkstēja 
norisināties tikai dzimtsarakstu no-
daļās un baznīcās. Tagad jaunais pā-
ris var izvēlēties vietu, kur laulāties. 
Vienīgais, ko likums nosaka, – šai 
vietai ir jābūt piemērotai attiecīgajai 
ceremonijai.

Šādas izmaiņas likumā priecē 
lielu daļu iedzīvotāju, jo jau līdz šim 
Inčukalna novada Dzimtsarakstu 
nodaļā izskanējuši lūgumi laulības 
ceremoniju novadīt ārpus domes 
telpām, tomēr likums to aizliedza. 

„Apprecējos 2008.gada augustā 
toreizējā Vangažu pilsētas Dzimtsa-
rakstu nodaļā. Tobrīd ārā bija silta 
un skaista vasara, tāpēc, ja mums 
toreiz būtu iespēja izvēlēties, mēs 
noteikti būtu vēlējušies laulību ce-
remoniju jūras krastā. Kāzām ir jābūt 
skaistākajam notikumam katra mī-
loša pāra dzīvē. Tāpēc, ja man būtu 
iespēja aizmukt no ierastiem un 
pieņemtiem principiem, es to darītu,” 
savu viedokli laikrakstam „Novada 
Vēstis” pauda vangažniece Agnese 
Ozoliņa.

Mazliet cits viedoklis izskanējis no 
garīdznieku puses. „Domāju, ka ne-
kas daudz nemainīsies un cilvēki vai-
rāk tomēr izvēlēsies klasiskās laulī-
bu ceremoniju vietas. Es neatbalstu 
laulības ceremoniju ārpus dievnama 
bez īpaša iemesla, tāpat kā kristības. 

Manuprāt, laulībām jānotiek svētītā 
telpā, jo tas ir dievkalpojums,” sa-
runā ar laikrakstu „Novada Vēstis” 
pastāstīja Berģu un Vangažu evaņ-
ģēliski luterisko draudžu mācītājs 
Videmars Rumpēters.

Grozījumi Civillikumā paredz arī 
atteikšanos no laulību izsludināša-
nas pirms to slēgšanas. Ziņas par 
laulību laiku un cita informācija 
klasifi cējama kā privāta, līdz ar to 
nav nepieciešams to publiskot.

Izmaiņas paredz, ka iesniegumi 
un citi laulības noslēgšanai ne-
pieciešamie dokumenti jāiesniedz 
dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi 
no tā, kur laulība tiks slēgta – 
dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā.

Izmaiņas Civillikumā skar arī lau-
lības šķiršanas faktu. Ja laulātie 
dzīvo šķirti mazāk nekā trīs gadus, 
tiesa laulību var šķirt arī gadījumā, 
ja tās izšķiršanas iemesls ir laulā-
tā fi ziska, seksuāla, psiholoģiska 
vai ekonomiska vardarbība pret 
otru laulāto, kas pieprasa laulības 
šķiršanu, vai vardarbība pret viņa 
bērnu vai laulāto kopīgo bērnu.

Jaunā kārtība nosaka, ka dzim-
šanas un miršanas faktu turpmāk 
varēs reģistrēt jebkurā dzimtsa-
rakstu nodaļā Latvijā, neatkarīgi 
no dzīvesvietas vai fakta notikuma 
vietas.

Ar visām izmaiņām Civillikumā 
iespējams iepazīties mājas lapās 
www.likumi.lv un www.incukalns.lv 
(sadaļā – Dzimtsarakstu nodaļa).

Pēc Inčukalna novada domes 
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtās 
informācijas, 2012.gadā novadā 
reģistrētas 19 laulības. Pagājušajā 
gadā piereģistrēti 48 jaundzimušie 
un 80 miršanas. 

Reģionālās pašvaldības polici-
jas (RPP) Inčukalna novada nodaļa 
gada nogalē rīkoja Ziemassvētku 
pasākumus bērniem Inčukalna 
novada pirmsskolas izglītības ies-
tādēs „Jancis” Vangažos, „Minka” 
Inčukalnā un „Lapsiņa” Gaujā.

Svētku laikā pašvaldības polici-
jas draugs Jenots Jancis novēlēja 
mazajiem ķipariem vecumā no di-
viem līdz sešiem gadiem sirsnīgus 
un mīlestības pilnus Ziemassvēt-
kus un jauku un piedzīvojumiem 
bagātu Jauno gadu. 

Kas gan ir Ziemassvētki bez pi-
parkūku kārdinošās smaržas? Šo 

gardo cienastu, pats rullējot 
mīklu un veidojot piparkūku 
formiņas, bija sarūpējis Jenots 

Jancis kopā ar saviem mīļajiem 
draugiem.
Arī Inčukalna novada bērni Jan-

ča sagaidīšanai bija gatavojušies 
ļoti nopietni, to uzņemot kā īstu 
Ziemassvētku vecīti – sarūpējuši 
dzejoļus, dziesmas un dažādas 
spēles, kurās Jenots Jancis pieda-
lījās ar lielu prieku un aizrautību.

Valdīja liela jautrība, un pūkainais 
policijas inspektors Jenots Jancis no 
bērniem uzzināja arī daudz noderīgu 
ziņu un domu par policijas darbu. Viņš 

jaunākajiem novada iedzīvotājiem ap-
solīja nākamajā gadā pie viņiem cie-
moties biežāk, un tā ir ļoti svarīga Je-
nota Janča Jaunā gada apņemšanās!

RPP Inčukalna 
nodaļas 

priekšnieks
Viktors Dorodnovs 

2012. gada 5.decembrī vairāk nekā 
450 delegāti no organizācijām, kas ap-
vieno cilvēkus ar invaliditāti no visas 
Eiropas, tikās ar Eiropas Parlamenta 
līderiem, Parlamenta deputātiem un 
Eiropas Komisijas pārstāvjiem, lai 
diskutētu par to, kā Eiropas Savienība 
(ES) ir plānojusi nodrošināt cilvēku ar 
invaliditāti tiesību ievērošanu. Biedrī-
bu „Inčukalna Invalīdu Biedrība” pār-
stāvēja valdes priekšsēdētāja Valda 
Pavloviča.

Kāpēc tas bija 
vēsturisks pasākums?

Atšķirībā no pirmajām divām sa-
nāksmēm, kas notika 1993. un 2003.
gadā, trešā Eiropas Parlamenta sēde 
par cilvēku ar invaliditāti tiesībām 
notika nozīmīgā laikā. 2013.gadā ES 
būs jāsniedz savs pirmais ziņojums 
Apvienoto Nāciju Organizācijai par 
to, kā tiek īstenotas vairāk nekā 80 
miljonu ES iedzīvotāju ar invaliditāti 
tiesības atbilstoši tam, kā tas no-
teikts ANO konvencijā „Par personu 
ar invaliditāti tiesībām”. Tas ir pir-
mais cilvēktiesību līgums, ko Eiropas 
Savienība jebkad ratifi cējusi.

Pasākums tika organizēts kā Ei-
ropas Parlamenta sēde, izmantojot 
deputātu sēdes norises noteikumus. 
Sēdes laikā delegāti no cilvēku ar 
invaliditāti organizācijām pieņēma 
rezolūciju, kas aicina Eiropas insti-
tūcijas un konsultatīvos partnerus 
Eiropas Savienībā un dalībvalstīs, 
sociālos partnerus (darba devēju 
organizācijas un arodbiedrības), pil-
sonisko sabiedrību un citus lēmumu 
pieņēmējus veikt atbilstošus pasā-
kumus, lai īstenotu cilvēku ar invali-
ditāti tiesības Eiropā.

„3.Eiropas Parlaments cilvēkiem ar 
invaliditāti ir veids, kā parādīt ES līde-
riem, ka ir tikai viena iespējamā atbilde 
uz krīzi, kas pārsteidza Eiropu nesa-
gatavotu. Tā ir – vairāk demokrātijas, 
vairāk līdzdalības un vienotāks cilvēku 
ar invaliditāti viedoklis. Šodien mēs 
esam vairāk, mēs esam stiprāki, mēs 
esam skaļāki un mēs esam Eiropas 
demokrātijas mājā. Mēs esam pārlieci-
nāti, ka ir nepieciešams uzsākt dialogu 
par pasākumiem, kas ietekmēs mūsu 
dzīvi. Bet ļaujiet man īpaši uzsvērt vis-
neaizsargātākos mūsu vidū – sievietes, 
jauniešus, bērnus un cilvēkus ar inva-
liditāti, kuriem nepieciešams augsta 
līmeņa atbalsts, arī tos, kas dzīvo in-
stitūcijās. Mūsu pienākums pret viņiem 
ir panākt labāku Eiropu cilvēkiem ar 
jebkura veida invaliditāti,” uzsvēra Ei-
ropas foruma cilvēkiem ar invaliditāti 
priekšsēdētājs Jannis Vardakastanis.

Atklāšanas uzrunā Eiropas Parla-
menta prezidents Martins Šulcs pauda 
Eiropas Parlamenta apņemšanos aiz-
sargāt cilvēku ar invaliditāti tiesības 
šajos grūtajos krīzes laikos: „Ir pierā-
dījumi, ka taupības politika vissmagāk 
skārusi visneaizsargātāko sabiedrības 
daļu. Pastāv reāls risks, ka cilvēku ar 
invaliditāti tiesības un iespējas tiek at-
stumtas pagātnē desmitgades atpakaļ. 
Situācija šodien ir vienkārši nepieņe-
mama: cilvēki ar invaliditāti joprojām 
piedzīvo lielāko nabadzību un atstum-
tību. Izglītības un nodarbinātības lī-
menis cilvēkiem ar invaliditāti dažās 
valstīs joprojām ir ļoti zems salīdzi-
nājumā ar kopējo iedzīvotāju līmeni. Šī 
cilvēku ar invaliditāti izslēgšana rada 
milzīgus zaudējumus gan pašiem cil-
vēkiem, gan sabiedrībai kopumā.”

Viņš arī pauda Parlamenta iebildu-
mus pret „Eiropas Pieejamības aktu” 
un uzsvēra, ka „Parlamentam nepie-

ciešami ļoti rūpīgi izstrādāti priekšli-
kumi, lai papildinātu plānoto likum-
došanas aktu un veiktu būtiskus 
pasākumus šī akta atbalstam”.

Eiropas ombuds – Nikiforos Dia-
mandouros – paskaidroja ombuda 
lomu, īstenojot cilvēku ar invaliditāti 
tiesības Eiropas Savienībā. Eiropas 
ombuds ir viena no organizācijām, 
kas veicina ANO konvencijas „Par 
personu ar invaliditāti tiesībām” īste-
nošanas uzraudzību ES ietvaros. „Es 
varu jums apliecināt, ka ombuds pie-
dalīsies kā aktīvs dalībnieks. Mums 
jābūt drosmīgiem un aktīviem, lai 
nodrošinātu, ka ES izvirza priekšplā-
nā konvencijas īstenošanu. Es darīšu 
visu, lai pildītu šo apņemšanos. Ir 
svarīgi, lai ES turētu savu solījumu 
pildīt konvenciju „Par personu ar in-
validitāti tiesībām,” norādīja ES om-
buds N.Diamandouros.

Pasākumā bija pārstāvētas visas 
Eiropas Parlamenta politiskās grupas. 
Eiropas foruma cilvēkiem ar invalidi-
tāti priekšsēdētājs  J.Vardakastanis 
aicināja šo grupu līderus uz tikšanos 
nākotnē, lai risinātu problēmas sais-
tībā ar pašreizējo krīzi Eiropā.

Latvijas delegāciju Eiropas Parla-
menta sēdē pārstāvēja Latvijas cilvē-
ku ar īpašām vajadzībām sadarbības 
organizācijas „SUSTENTO” 14 da-
līborganizāciju līderi no visas Latvijas. 

„SUSTENTO” apvieno 34 organizācijas 
cilvēkiem ar invaliditāti un hroniskām 
slimībām un ir Eiropas cilvēku ar in-
validitāti foruma valdē. Delegācijas 
dalību sēdē atbalstīja Latvijas Eiro-
pas Parlamenta deputāts Kārlis Ša-
durskis.

Inčukalna Invalīdu biedrības valdes 
priekšsēdētāja

Valda Pavloviča 

Reģionālās pašvaldības polici-
jas (RPP) Inčukalna novada nodaļa 
gada nogalē rīkoja Ziemassvētku 
pasākumus bērniem Inčukalna 
novada pirmsskolas izglītības ies-
tādēs „Jancis” Vangažos, „Minka” 
Inčukalnā un „Lapsiņa” Gaujā.

Svētku laikā pašvaldības polici-
jas draugs Jenots Jancis novēlēja 
mazajiem ķipariem vecumā no di-
viem līdz sešiem gadiem sirsnīgus 
un mīlestības pilnus Ziemassvēt-
kus un jauku un piedzīvojumiem 
bagātu Jauno gadu. 

Kas gan ir Ziemassvētki bez pi-
parkūku kārdinošās smaržas? Šo 

gardo cienastu, pats rullējot 
mīklu un veidojot piparkūku 
formiņas, bija sarūpējis Jenots 

Jancis kopā ar saviem mīļajiem 
draugiem.
Arī Inčukalna novada bērni Jan-

ča sagaidīšanai bija gatavojušies 
ļoti nopietni, to uzņemot kā īstu 
Ziemassvētku vecīti – sarūpējuši 
dzejoļus, dziesmas un dažādas 
spēles, kurās Jenots Jancis pieda-
lījās ar lielu prieku un aizrautību.

Laulāšanās vietu turpmāk 
varēs brīvi izvēlēties

Trešais Eiropas Parlaments cilvēkiem ar 
invaliditāti – vēsturisks notikums

Foto: 
Pašvaldības 
policija 

Bērnudārzos ciemojas policijas draugs Jenots Jancis
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Mūzikas valodas klases remonts, ie-
skaites, mācību koncerti, atklātie kla-
ses vakari, ziemas muzikālās pasakas, 
koncertcikls „Mūzika Tev”, mākslas 
nodarbība R.Sutas un A.Beļcovas mu-
zejā, radošās dienas „Es mācos svinēt 
sava novada Ziemassvētkus” apmek-
lējumi Rīgā, rūķu darbnīcas, mākslas 
nodaļas bērnu darbu skates-izstādes... 
Tas viss prasīja milzīgu darbu un daudz 
enerģijas, bet deva lieliskus rezultātus 
un gandarījumu, taču – par visu pēc 
kārtas.

Mūsu skolas bērniem dota lieliska 
iespēja apmeklēt četrus koncertcikla 

„Mūzika Tev” koncertus, kur saprota-
mā mūzikas valodā ar dažādu mūzikas 
instrumentu un tēlu palīdzību bērni 

ceļo mūzikas pasaulē, aptverot dažā-
dus laikmetus un mūzikas stilus. Pir-
majā apmeklējuma reizē 7.novembrī 
bērni kopā ar Lauri Reiniku un Elīnu 
Volkmani iejutās pasakas „Princese uz 
zirņa” lomās.

5.decembrī simfoniskais orķestris 
ar Latvijas Nacionālā teātra jaunajiem 
aktieriem izspēlēja pasaku „Brēmenes 
muzikanti”, bet 23.janvārī deju grupas 

„Dzirnas” un dīdžeja Monsta pavadī-
bā bērni vēros koncertuzvedumu „Ok 
computer!” vai „Sveiciens spēlīšu pa-
saulē!”, kā arī „Piktos putnus”.

Par mākslas nodaļas audzēkņu 
piedzīvojumu Rīgā stāsta skolotāja 
Agnese Ozoliņa: „6.decembrī kopā ar 
vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 

skolēniem devāmies uz Romana Sutas 
un Aleksandras Beļcovas muzeju Rīgā. 
Muzejs iekārtots abu mākslinieku me-
moriālajā dzīvoklī Rīgā, muzeja kolek-
ciju veido apmēram 4000 Romana Su-
tas un Aleksandras Beļcovas mākslas 
darbu, tai skaitā gleznas, apgleznoti 
porcelāna priekšmeti, tušas zīmējumi, 
akvareļi, trauku, kostīmu un skatuves 
noformējumu meti, kā arī memoriā-
lās mēbeles, sadzīves priekšmeti un 
arhīva materiāli – fotogrāfi jas, vēstu-
les, apbalvojumi, izstāžu katalogi un 
citi dokumenti. Skolēni pētīja gleznas 
tapšanas procesu – ceļu no skices līdz 
gatavam darbam. Pēc ekspozīcijas ap-
skates skolēniem tika dots uzdevums – 
izvēlēties vienu no mākslas darbiem 
un mēģināt to pārzīmēt. Mūsējie ne-
kavējoties ķērās pie darba un ar lielu 
aizrautību strādāja pie zīmējumiem. 
Viņi iejutās mākslinieka „ādā” ar lomu 
spēles palīdzību. Kad darbi padarīti, 
skolēni devās iestiprināties uz ātrās 
apkalpošanas restorānu „McDonald’s”. 
Pēc pusdienām mākslas skolas au-
dzēkņi, jautri smejoties, devās atpakaļ 
uz mājām.”

Jau 8.decembrī mākslas skolotājas 
Diāna un Agnese smalkos sniegpārsli-
ņu tērpos gaidīja darboties gribētājus 

uz radošajām Ziemassvētku darbnī-
cām Vangažos, lai kopīgi gatavotu eg-
lītes, fi lcētu un veidotu nelielus māla 
svečturus. Bērni ar saviem vecākiem 
skaistas mūzikas pavadībā varēja vei-
dot un gatavot kopīgus darbiņus.

Decembrī notika atklātie audzēkņu 
mācību koncerti un klases vakari bēr-
niem ar vecākiem. Katram vecākam 
bija dota lieliska iespēja redzēt un 
dzirdēt savu bērnu uz lielās mūzikas 
skatuves. Tika iegādāta profesionāla 
skaņu aparatūra, lai ģitāras spēles 
audzēkņu atskaņotie darbi izskanētu 
īpaši skaisti. 

18. un 21.decembrī stāstījām pašu 
sacerētas muzikālās pasakas par dzīv-
niekiem dažādās pasaules malās. Zvēri 
gaidīja Ziemassvētkus Āfrikā, Norvēģi-
jā, Amerikā, Spānijā un Latvijā. Bija 
gan kaķa un panteras, gan zaķu, nīlzir-
ga, ēzelīša, mežonīgo pērtiķīšu, rūķīšu, 
sniegavīru un, protams, arī sniegpārs-
liņu dejas un Ziemassvētku dzies-
mas. Pasākumu pilnskanību kuplināja 
mūzikas skolas bērnu priekšnesumi 
Ziemassvētku koncertos Inčukalna 
Tautas namā un Inčukalna pamatskolā, 
bet mākslas nodaļas bērnu darbi lepni 
gozējas Vangažu un Inčukalna skolas 
vestibilos.

20.decembrī visi konkursa „Ķeka-
tas” dalībnieki tika aicināti uz radošo 
dienu ,,Es mācos svinēt sava nova-
da Ziemassvētkus!” Rīgā. Te varēja 
iemācīties gatavot Ziemassvētku 
telpu rotājumus, maskas, bija leļļu 
un pasaku darbnīcas, varēja apgūt 
dziesmas un rotaļas, kā arī vilkt 
bluķi.

Paralēli saspringtajam mācību 
darbam Vangažu skoliņā notika 
arī vērienīgs divu telpu remonts. 
Esam ieguvuši pasakainas mūzikas 
teorijas un atpūtas telpas!

Milzīgs paldies visiem skolas dar-
biniekiem – skolotājiem, dežuran-
tiem, celtniekiem – par iecietību un 
sapratni šajā saspringtajā decem-
bra mēnesī. Mūsu kopdarbs izdevās 
tiešām skaists un acīm tīkams! Pal-
dies Vangažu un Inčukalna senio-
riem, kuri cītīgi apmeklē mūsu mazo 
mākslinieku koncertus! Paldies 
Inčukalna novada pašvaldībai par 
transportu un fi nansiālu atbalstu 
skolas attīstībā! Nāciet pie mums 
ciemos, gaidīsim!

Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas direktore

Ieva Kikuste   

Noslēdzies 2012.gads, kurš Eiropā bija iz-
sludināts kā aktīvas novecošanas gads. Lat-
vijas Sarkanā Krusta (LSK) komiteja izdeva 
bukletu senioru aktīvai dzīvei, kurā tika pa-
rādīti un aprakstīti ārstnieciskie vingrojumi. 
Priecājos, ka PASAM „Gauja” seniori divas 
reizes nedēļā aktīvi vingroja un izmantoja 
materiālus. Novēlu arī turpmāk visiem Inču-
kalna novada senioriem aktīvu vingrošanu!

LSK Rīgas Apriņķa komiteja, pateicoties 
veiksmīgai sadarbībai ar Inčukalna novada 
domes sociālo dienestu un tā vadītājas Zina-
īdas Gofmanes aktīvajam darbam, no Sarka-
nā Krusta saņēma 120 apģērbu kastes 1200 
latu vērtībā.

Vangažu Sarkanā Krusta nodaļu jau ilgus 
gadus, brīvprātīgi un aktīvi darbojoties, vada 
Ārija Teivāne. Viņa ir liels atbalsts Vanga-

žu iedzīvotājiem, jo katru ceturtdienu no 
plkst.13.00 līdz 16.00 ne tikai dala pārtikas 
pakas, bet arī konsultē veselības jautājumos, 
dala ziedotos medikamentus un aprunājas ar 
katru par viņa problēmām.

Sadarbībā ar „Merrild” kafi jas paciņas 
decembrī Inčukalna novadā saņēma 130 
pensionāri, to piegādi veica Sarkanā Krusta 
brīvprātīgie.

Sākot ar jūliju, tika dalītas Eiropas Komi-
sijas pārtikas pakas, un kopā Gaujā, Inčukal-
nā un Vangažos tika izdalītas 3420 pārtikas 
pakas par summu 13 727,88 lati, kas ir liels 
atbalsts visiem trūcīgajiem un maznodro-
šinātajiem iedzīvotājiem. Pārtikas paku da-
līšana atsāksies tikai augusta mēnesī, to 
uzkrājumu nav, jo pagājušajā gadā bija liels 
pieprasījums.

4.janvārī LSK Rīgas Apriņķa komitejas lab-
darības akcijā piedalījās 46 Inčukalna novada 
bērni. Patīkami, ka tieši inčukalniete Melāni-
ja Keiša ar savu deju partneri un raito dejas 
soli priecēja visus labdarības akcijā.

Jaunajā 2013.gadā vēlu visiem Inčukalna 
iedzīvotājiem labu veselību, veiksmi un izdo-
šanos. Dzīve katram mums uzliek pārbaudī-
jumus – arī dotajā brīdī trūcīgajām ģimenēm, 
bet vēlu, lai jūs iemācītos palīdzēt un dot ci-
tiem cilvēkiem, kuriem klājas vēl grūtāk. Vēlu 
jaunā gadā iemācīties palīdzēt līdzcilvēkiem 
un atbalstīt vienam otru grūtos brīžos! Pal-
dies visiem, kas palīdz un atbalsta LSK, un 
lai mums kopā izdodas visi labie darbi! 

LSK Rīgas apriņķa komitejas 
priekšsēdētāja Irēna Ikstena 

3.decembris ir Starptautiskā cilvēku 
ar invaliditāti diena – diena, kas at-
vēlēta visu invalīdu cilvēktiesību vei-
cināšanai. Tā ir diena, kad cilvēki visā 
pasaulē vienojas kopējos pasākumos, 
lai vēlreiz akcentētu cilvēku ar inva-
liditāti problēmas un to iespējamos 
risinājumus, kad valsts un pašvaldību 
iestādēm ir iespēja parādīt savu at-
tieksmi un labo gribu risināt daudzus 
sasāpējušus jautājumus, kad cilvēkus 
ar invaliditāti pārstāvošās nevalstis-
kās organizācijas sabiedrību pulcina uz 
dažādām akcijām, pasākumiem, kam-
paņām un citām aktivitātēm.

Arī Latvijā šajā dienā tiek rīkoti da-
žādi pasākumi, un Saeima jau vairākus 
gadus aicina cilvēku ar invaliditāti or-
ganizāciju pārstāvjus uz diskusiju, lai 
veicinātu sadarbību un risinātu aktuā-
los jautājumus. Biedrības „Inčukalna 

Invalīdu biedrība” valdes priekšsēdē-
tāja Valda Pavloviča 3.decembrī pieda-
lījās Saeimas rīkotajā pasākumā, bet 
biedrības mācību un integrācijas cen-
trā „Mūsmājas” notika dažādas aktivi-
tātes. Jānis Tomsons, kurš pēc kājas 
amputācijas ir atgriezies autosportā, 
demonstrēja savu sacīkšu mašīnu In-
čukalna novada pamatskolas audzēk-
ņiem un citiem interesentiem. Novada 
domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus 
un sociālā dienesta vadītāja Zinaīda 
Gofmane bija ieradušies, lai apskatītu 
jauno kokapstrādes darbnīcu, terasi un 

„Grandeg” fi rmas apkures katlu (tika 
prezentēts projekts, īstenots par ERAF 
līdzekļiem), kā arī lai būtu kopā ar 
mums šajā dienā. Ciemiņu bija daudz – 
Carnikavas invalīdu biedrība, biedrības 

„Inčukalna izaugsmei” priekšsēdētājs 
Modris Jaunups un daudzi citi.

Bet 14.decembrī Inčukalna Tautas 
namā rīkojām labdarības koncertu, 
kurā piedalījās Siguldas novada Die-
nas centra Teātra studija ar pirmizrā-
di „Lustīga dzīvošana” , kā arī grupa 

„Novadnieki” sniedza skaistu koncertu. 
Pie eglītes jaukās svētku noskaņās 
baudījām priekšnesumus un pēc kon-
certa brīdi kavējāmies pie tējas tases, 
lai pabūtu kopā ar draugiem. Paldies 
māksliniekiem par šo dāvinājumu, un 
ļoti ceram, ka šī nebūs mūsu pēdējā 
tikšanās!

Bet pirms Jaunā gada mūs apciemo-
ja Ziemassvētku vecītis – Jānis Pavlo-
vičs – ar nu jau tradicionālo kartupeļu 
tonnu, lai mēs varētu palīdzēt tiem, 
kuriem ir grūti.

Paldies brīvprātīgajiem palīgiem par 
atsaucību, par labajiem darbiem un sil-
tajām sirdīm! 

Inčukalna Invalīdu 
biedrības valde 

 Notis, otas, pasakas...

Mēs esam vērtīgi un stipri

Noslēdzies 2012.gads, kurš Eiropā bija iz- žu iedzīvotājiem, jo katru ceturtdienu no 4.janvārī LSK Rīgas Apriņķa komitejas lab-

Mēs palīdzam Inčukalna novada iedzīvotājiem

Irēna Ikstena, dalot „Merrild” kafi jas paciņas.

Iededzam sveces starptautiski atpazīstamā zīmē cilvēkiem ar invaliditāti.
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Arī šajā gadā turpinām rakstu 
sēriju par Inčukalna novada uzņē-
mumiem. Šoreiz par zāģmateriālu 
ražošanas uzņēmumu SIA „Gaujas 
Koks” Vangažos.

Uzņēmumu „Gaujas Koks” 1991.
gadā dibināja valdes loceklis Vitālijs 
Čmihovs. Jau no paša sākuma uzņē-
muma vienīgais darbības veids ir skuj-
koku (egles un priedes) zāģmateriālu 
ražošana. Apmēram 90% no uzņēmu-
ma ražotās produkcijas veido žāvēti 
zāģmateriāli (tai skaitā 60% – ēvelēti) 
un 10% – mitrie zāģmateriāli. Ražoša-
nas procesā radušies blakusprodukti – 
celulozes šķelda, zāģskaidas, ēveļ-
skaidas un miza – ir papildus ienākumu 
avots: skaidas tiek pārdotas granulu 
ražotājiem, celulozes šķelda – celulo-
zes ražotājiem, bet miza galvenokārt 
tiek izmantota pašu katlu mājas apku-
rei vai tiek pārdota citām katlumājām.

Strauji augošs 
uzņēmums

1991.gadā SIA „Gaujas Koks” īpaš-
nieks V.Čmihovs atvēra pirmo zāģē-
tavu netālu no Siguldas, tajā tika 
nodarbināti četri cilvēki un izmanto-
tas dažas lietotas iekārtas. Nākamo 
četru gadu laikā, veicot ieguldījumus 
tehnoloģiskā procesa pilnveidošanā 
un produkcijas kvalitātes paaugstinā-
šanā, uzņēmums spēja attīstīties – tā 

pārstrādes jaudas sasniedza 20 000 
m3. Līdz ar to strauji pieauga arī dar-
binieku skaits – līdz 54.

Par uzņēmuma veiksmīgo darbību 
liecināja ne tikai ievērojamā izaugsme, 
bet arī vairāku struktūrvienību dibinā-
šana. 2000.gadā Gulbenes rajonā tika 
atvērta jauna kokapstrādes rūpnīca 

„Stāķi” ar jaudu 115 000 m3 zāģmate-
riālu gadā. Turpinot ražošanas jaudu 
palielināšanu, laika posmā no 2005. 
līdz 2008.gadam Krustpils industri-
ālajā teritorijā tika izbūvēta otra kok-
apstrādes rūpnīca „Krustpils” ar jaudu 
350 000 m3 zāģmateriālu gadā.

Tādējādi, mērķtiecīgi veicot ieguldī-
jumus uzņēmuma modernizācijā, div-
desmit viena gada laikā SIA „Gaujas 
Koks” izauga no nelielas zāģētavas 
līdz augsti tehnoloģiskam, konkurēt-
spējīgam kokapstrādes uzņēmumam 
ar 35 milj. LVL apgrozījumu un 330 
darbiniekiem 2012.gadā.

Iekarots arī Eiropas 
tirgus

SIA „Gaujas Koks” produkti ir skuj-
koku (egles un priedes) zāģmateriāli 
karkasa māju celtniecībai, kas tiek 
pakļauti tādiem apstrādes cikliem 
kā kaltēšana, gradēšana, šķirošana, 
ēvelēšana un impregnācija, tādējādi 
ar katru posmu paaugstinot zāģma-
teriālu pievienoto vērtību. Ēvelētais 
produkts ir neatņemama karkasa māju 

celtniecības sastāvdaļa, tas tiek pie-
lietots celtniecībā Lielbritānijā, kas ir 
viens no SIA „Gaujas Koks” galvena-
jiem eksporta tirgiem, un citur Eiropā. 
Papildus tiek ražoti zāģmateriāli, kas 
tiek izmantoti mēbeļu un taras ražo-
šanā.

Vidēji ik gadu 60% no saražotās 
produkcijas tiek eksportēti. Galvenie 
SIA „Gaujas Koks” eksporta tirgi ir 
Lielbritānija, Ēģipte, Lietuva un Igau-
nija, Francija, Beļģija, Vācija, kā arī 
citas Eiropas valstis.

Galvenie SIA „Gaujas Koks” ražotie 
zāģmateriālu veidi: 
• karkasa brusas, kaltētas līdz 

transporta mitrumam ~ 18%, 
ēvelētas;

• karkasa brusas, kaltētas līdz 
transporta mitrumam ~ 18%, 
neēvelētas;

• malas dēļi, kaltēti līdz transporta 
mitrumam ~ 18%;

• malas dēļi, nekaltēti;
• kaltēts un nekaltēts materiāls 

(tikai Gulbenes struktūrvienība).
Ražošanas process SIA „Gaujas 

Koks” tiek organizēts divās kokap-
strādes rūpnīcās – „Stāķi” un „Krust-
pils” – ar kopējo ražošanas jaudu 465 
tūkst. m3 gatavo zāģmateriālu gadā. 
Uzņēmuma tehnoloģiskais aprīkojums 
ļauj nodrošināt automatizētu zāģma-
teriālu apstrādes procesu ar iespēju 
nākotnē ražošanas jaudu palielināt.

Kokapstrādes 
rūpnīca „Stāķi”

SIA „Gaujas Koks” kokapstrādes 
rūpnīca „Stāķi” atrodas Gulbenes no-
vada Stradu pagastā, un tās ražošanas 
jauda ir 115 tūkst. m3 gatavo zāģmate-
riālu gadā. Rūpnīcas teritorijas kopējā 
zemesgabala platība ir ap 8,1 ha.

Rūpnīcā ir kokapstrādes un ēve-
lēšanas cehi, kā arī 16 zāģmateriālu 
žāvēšanas kameras (kopējā jauda 130 
tūkst. m3 gadā) un trīs tuneļu veida žā-

vēšanas kaltes (kopējā jauda 60 tūkst. 
m3 gadā).

Zāģbaļķu uzmērīšanu un šķirošanu 
nodrošina automatizēta baļķu šķiro-
šanas līnija, kas ir aprīkota ar 28 ka-
batām, metāldetektoru un 3D skeneri. 
Kopējā baļķu šķirošanas līnijas jauda ir 
400 tūkst. m3 gadā. Kokapstrādes cehā 
izvietotās zāģēšanas un apzāģēšanas 
līnijas jauda ir ap 115 tūkst. m3 gadā. 
Savukārt ēvelēšanas cehā izvietotas 
zāģmateriāla šķirošanas, ēvelēšanas 
un pakošanas līnijas kopējā jauda ir ap 
120 tūkst. m3 gadā.

Žāvēšanas procesa efektīvai nodro-
šināšanai uzņēmumam rūpnīcā ir arī 
autonoma katlu māja, kas aprīkota ar 
5 MW tvaika katlu un turboģeneratoru, 
kura jauda ir 450 kW.

Kokapstrādes 
rūpnīca „Krustpils”

Kokapstrādes rūpnīca „Krustpils” 
atrodas Jēkabpilī. Rūpnīcas „Krust-
pils” pašreizējā ražošanas jauda ir 
350 tūkst. m3 gatavās produkcijas 
gadā.

Sākotnējo ražošanas procesa 
etapu nodrošina automatizēta baļ-
ķu šķirošanas līnija, kas aprīkota ar 
66 kabatām, metāldetektoru un 3D 
skaneri, nodrošinot zāģbaļķu uzmērī-
šanu un šķirošanu. Baļķu šķirošanas 
līnijas kopējā jauda ir 750 tūkst. m3 

gadā.
Rūpnīcas „Krustpils” kokapstrā-

des ceha platība ir ap 2,8 tūkst. m2, 
kurā ietilpst arī 10 bunkuri šķeldas, 
skaidu un mizu uzkrāšanai, katrs ar 
1080 m3 tilpumu. Kokapstrādes cehā 
ir izvietota zāģēšanas un apzāģēša-
nas līnija ar automātisko starpliku 
padeves un salikšanas sistēmu ar 
kopējo jaudu ~350 tūkst. m3 gadā.

Ēvelēšanas ceha platība ir 9,63 
tūkst. m2, tajā ir izvietota zāģmate-
riālu šķirošanas, ēvelēšanas un pa-
košanas līnija ar kopējo jaudu 350 

tūkst. m3 gadā. 2012.gada sākumā 
tika iegādāta un ēvelēšanas cehā 
uzstādīta arī vakuuma-spiediena im-
pregnēšanas iekārta.

Zāģmateriālu kaltēšanai ir izbū-
vētas 32 zāģmateriālu žāvēšanas 
kameras. Ražotnē ir sava autonoma 
katlu māja, kas aprīkota ar diviem 
apkures katliem. Elektroapgādi no-
drošina divas transformatoru apakš-
stacijas.

Birojs, remonta 
darbnīca un 
transporta cehs

Trešā SIA „Gaujas Koks” struktūr-
vienība atrodas Inčukalna novada 
Vangažos, kur trijās ēkās ir izvietots 
uzņēmuma birojs, remonta darbnīca 
un transporta cehs.

Bez SIA „Gaujas Koks” kokap-
strādes rūpnīcās esošā transporta 
parka, transporta cehā Vangažos 
atrodas 25 kravas automašīnas, 
t.sk. baļķvedēji, šķeldvedēji un kra-
vas automašīnas ar tentu. Vangažu 
transporta cehs tiek izmantots abu 
rūpnīcu („Krustpils” un „Stāķi”) lo-
ģistikas vajadzībām – gan zāģbaļķu 
piegādēm, gan gatavās produkcijas 
transportēšanai pie klientiem.

SIA „Gaujas Koks” ir viens no lie-
lākajiem kokapstrādes uzņēmumiem 
Latvijā. Neskatoties uz darbinieku 
samazināšanu citās tautsaimniecī-
bas nozarēs, SIA „Gaujas Koks” Lat-
vijas ekonomiskās recesijas laikā ra-
dīja papildu darbavietas, 2012.gadā 
vidēji nodarbinot 330 strādājošos, 
kas ir vidēji trīs reizes vairāk nekā 
2008.gadā, kad bija zemākais nodar-
bināto skaits uzņēmumā.

Paldies SIA „Gaujas Koks” vadībai, 
personīgi izpilddirektorei Jevgenijai 
Jakovskai, par sadarbību raksta tap-
šanā!  

Ir pagājis atkal viens gads. Van-
gažu pensionāru biedrībai šis ir bijis 
darbīgs, košs un interesantiem no-
tikumiem bagāts gads. Esam piedzī-
vojuši sirsnīgas satikšanās, kultūras 
pasākumus un jautras balles. Turpi-
nās draudzība ar Ikšķiles pensionā-
riem un sava novada ļaudīm. Kopā 
skaisti tika ielīgoti Jāņi un aizvadī-
ta Senioru diena. Sarīkotas vairākas 
izstādes. 

Tajā skaitā gada pēdējā mēnesī – iz-
stāde „Baltie Ziemassvētki”, kuras at-
klāšanā kā allaž klāt bija mūsu atbals-
tītāji un draugi.

Šoreiz visi kopā cītīgi mācījāmies 
veidot puzurus Leona Kiščenko va-
dībā. Nemaz jau tik viegli negāja, bet 
izstādē, kaut vienkārši, mūsu darbiņi 
bija redzami kopā ar Leona veidota-
jiem, kas bija ļoti īpaši. Tie izpelnījās 
patiesu skatītāju atzinību un apbrīnu. 

Paldies, Leon!
Arī šoreiz, tāpat kā vienmēr, 

pie izstādes sagatavošanas un 
iekārtošanas darbojās liela ak-
tīvistu grupa. Visus nemaz nav 
iespējams nosaukt, bet dažus 
tomēr pieminēšu. Paldies Ilzei 
Kopmanei par māksliniecisko 

redzējumu izstādes iekārto-
šanā un izcilajiem adījumiem – 

cimdiem un zeķēm. Paldies Dreijeru 
ģimenei. Paldies Rasmai par ļoti, ļoti 
smalkajiem krustdūrienu darbiņiem un 
Ināram par skaistajiem veidojumiem 
no koka – sniegavīriem, eglītēm u.c.

Šoreiz nolēmām parādīt senus, mī-
ļus rokdarbus, kurus darinājušas mūsu 
mātes, vecmāmiņas vai kāds cits mīļš 
tuvinieks, kā arī senās pūralādes. Vis-
vairāk bija ļoti izcilu dvieļu. Paldies vi-
siem, kuri saglabājuši šīs lietas un tur 
tās cieņā.

Par šiem senajiem darbiņiem ir daži 
neparasti stāsti. Viens no tiem saistīts 
ar Ērikas Buņķes violetiem ziediem iz-
šūto dvieli, kuru viņa darināja, māco-
ties 6.klasē, t.i., pagājušā gadsimta 
30.gados. Krāšņs ir arī Annas Bērziņas 
ļoti smalkā izvilkuma darbā veidotais 
galdauts, kas darināts pusaudzes ga-
dos ap to pašu laiku, kad Ērikas darbs. 

Izcili, sirmās meitenes! Tāpat prieks 
par Maijas Bāguntes speciāli šai iz-
stādei darināto dvieli rišiljē tehnikā. 
Paldies!

Gads ir noslēdzies un iesācies jauns. 
Savu spēku un iespēju robežās 
darbosimies un aktīvi pie-
dalīsimies novada pasā-
kumos. Paldies visiem, 
kuri pielikuši savu roku 
un izdomu, lai mūsu 
dzīve būtu darbīga 
un daudzkrāsai-
na! Īpašs paldies 
novada domei un 
Arvīdam Blauam, 
Vangažu pārvaldei 
un Aivaram Nalivaiko, 
sociālajam dienestam un Zi-
naīdai Gofmanei, un Vangažu kultūras 
namam un Aleksandram Čamkinam 

par atbalstu un sa-
pratni! Visiem labu ve-
selību un gaišas domas 

Jaunā gada gaitās!

Vangažu pensionāru biedrības 
priekšsēdētāja
Inta Tetere 

patiesu skatītāju atzinību un apbrīnu. 
Paldies, Leon!
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Uzņēmums ar 21 gada pieredzi 
zāģmateriālu ražošanā

Uzņēmējvide novadā

Izstāde ar vecvecmāmiņu izšuvumiem

Foto: Jana Bunkus

Savu spēku un iespēju robežās 
darbosimies un aktīvi pie-
dalīsimies novada pasā-
kumos. Paldies visiem, 
kuri pielikuši savu roku 
un izdomu, lai mūsu 
dzīve būtu darbīga 
un daudzkrāsai-

Arvīdam Blauam, 
Vangažu pārvaldei 
un Aivaram Nalivaiko, 

par atbalstu un sa-
pratni! Visiem labu ve-
selību un gaišas domas 

Jaunā gada gaitās!

Vangažu pensionāru biedrības 
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Jana Bunkus

Pēdējā darba dienā pirms Ziemas-
svētkiem Inčukalna sporta komplek-
sā norisinājās futbola spēle starp 
Inčukalna novada un Saeimas ko-
mandām. Inčukalna komanda izrādī-
jās pārāka.

Inčukalna komandu pārstāvēja gan 
Inčukalna novada domes deputāti, gan 
uzņēmēji. Savukārt Saeimas komandā 
spēlēja gan partijas „Vienotība” politiķi, 
gan Rīgas domes deputāti. Inčukalna 
novada futbola komandas kapteinis 
bija uzņēmējs Andrejs Dreimanis, sa-
vukārt Saeimas – deputāts Ainārs Lat-
kovskis.

Spēle noritēja divos, 20 minūšu ilgos 
puslaikos. Pirmais puslaiks Saeimas 

komandai noslēdzās cerīgi, jo Inču-
kalna komanda to apsteidza tikai ar 
diviem gūtiem vārtiem. Otrais pus-
laiks un Inčukalna komandas azarts 
Saeimas komandai laupīja visas ce-
rības, un spēle noslēdzās ar ievēro-
jamu inčukalniešu pārsvaru.

„Mens sana in corpore sano (tulk. 
no latīņu val. – veselā miesā vesels 
gars) – tā raugos uz „Vienotības” 
kolēģu sportiskajām aktivitātēm, 
kad ik pa laikam dodamies uzspēlēt 
futbolu kādā sadraudzības spēlē vai 
turnīrā. Arī šoreiz Aināra Latkovs-
ka vadībā kopā ar deputāta palīgu 
Krišjāni Bušu, frakcijas konsultantu 
Edgaru Baldunčiku, Rīgas domes 
deputātu Olafu Pulku un citiem ko-
lēģiem devāmies uz sadraudzības 

spēli ar Inčukalna novada domes 
deputātiem, darbiniekiem un uzņē-
mējiem. Neskatoties uz to, ka mūsu 
komanda „dabūja ribās!” – tieši tā 
futbolā sauc to, kāds bija mača 
iznākums, bija prieks uzspēlēt un 
gods zaudēt tiem, kas acīmredzami 
veselāki miesā. Atliek tikai aplieci-
nāt – mēs ļoti centāmies! Manuprāt, 
šādas tradīcijas ir ne tikai vēlamas, 
bet pat obligātas! Tieši šādos brīžos 
var gan veselīgi izkustināt ķermeni, 
gan „patrenēt galvu”. Pārrunāt arī 
neformālā gaisotnē visplašāko jau-
tājumu spektru ir ikviena politikā 
iesaistīta cilvēka tiešais pienākums, 
veiksme un izdevība,” savu vērtē-
jumu laikrakstam „Novada Vēstis” 
pēc spēles pauda Saeimas deputāts 
Ingmārs Čaklais.

„Šī tradīcija aizsākās 2006.gadā. Tā 
bija politiķa A.Latkovska ideja. Toreiz 
šīs futbola spēles tika organizētas ar 
labdarības mērķi, turnīrā piedalījās 
arī dažādu bērnu namu un žurnālistu 
komandas. Turnīra noslēgumā bēr-
niem tika pasniegtas dažādas balvas, 
kā arī dāvanas pašiem bērnu namiem,” 
sarunā ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis” spēles laikā pastāstīja Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs Arvīds 
Blaus, kurš spēlē nepiedalījās veselī-
bas stāvokļa dēļ.

Inčukalna novada komandu pār-
stāvēja: deputāti Māris Onskulis 
un Sergejs Gorčinskis, uzņēmēji 
Edgars Šestakovskis, Aldis Štrāls, 
Maksims Griščenko, Jānis Tumenis, 
Vitālijs Pļasunovs un Andrejs Drei-
manis.  

Sandis Kalniņš

Panākumi Latvijas 
kausa izcīņā

J a u n ā s 
galda ho-
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L a t v i j a s 
r e i t i n g a 
r ī k o t a j o s 
t u r n ī r o s 
u z s ā k u š i 
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na Galda 

hokeja kluba (GHK) pārstāvji.
Latvijas kausa izcīņas 1.posmā, 

kurš norisinājās Inčukalnā, Open 
klasē 62 dalībnieku konkurencē vis-
augstākās vietas izcīnīja brāļi Saulī-
ši – Mikum 5.vieta, Matīsam 6.vieta 
un Edgaram 7.vieta, bet pie vienīgās 
medaļas dāmu konkurencē tika Dār-
ta Ozoliņa, izcīnot 3.vietu.

Latvijas kausa izcīņas 2.posmā 
Rīgā pirmo godalgoto vietu Open 
klasē 68 dalībnieku konkurencē 
klubam šosezon izcīnīja Kārlis Ba-
lodis, ierindojoties 3.vietā. Augstajā 
7.vietā Edgars Saulītis, bet Jānis 
Kalnevics posmu noslēdza 9.vietā. 
2.vietu dāmu konkurencē izcīnīja 
Jāņa māsa Ilze Zuce-Tenča.

Kopvērtējumā Open klasē pašlaik 
82 dalībnieku konkurencē 5.vietā 
atrodas Edgars Saulītis, bet viņa 
jaunākais brālis Matīss atrodas 
7.pozīcijā. Junioru vidū varētu izcelt 
Filipu Buhtujevu, kuram pēc diviem 
posmiem 8.vieta.

Pirmo reizi uzvara  
Oslo Open

Inčukalna GHK vēsturē jau ir bijuši 
vairāki pirmās reizes ieraksti, piemē-
ram, kāds no kluba pārstāvjiem pirmo 
reizi kāpa uz goda pjedestāla augstā-
kā pakāpiena Latvijas reitinga turnīra 
ietvaros, pirmo reizi izcīnīta uzvara 
Latvijas čempionātā komandām. Taču 
šoreiz pirmo reizi kluba pastāvēšanas 
vēsturē kāds no Inčukalna GHK pār-
stāvjiem uzvarēja Pasaules tūres lielā 
sešinieka posmā – tas starp abiem 
Latvijas kausa posmiem izdevās Matī-
sam Saulītim, uzvarot prestižajā Oslo 
Open 2012! Finālā Matīsam sērijā ar 
4-2 izdevās uzveikt zviedru Tomasu 
Peterssonu.

Ventspils Open 2012
Pasaules tūres ietvaros katru se-

zonu tiek izspēlēti big-six posmi, kuri 
pienākas 6 pasaules vadošajām galda 
hokeja lielvalstīm, tai skaitā arī Latvi-
jai (Rīgas kauss), bet pārējām valstīm 
nākas samierināties ar pasaules tūres 
mazajiem posmiem. Atšķirība starp 

lielo sešinieku un mazajiem posmiem 
ir punktu izteiksmē – pasaules tūres 
ieskaitē mazajiem posmiem tiek pie-
šķirti uz pusi mazāk punkti, savukārt 
pasaules reitinga ieskaitē mazajiem 
posmiem koeficents gan ir mazāks, 
bet ļoti minimāli. Pasaules tūres mazo 
posmu statusu drīkst izmantot arī 
lielā sešinieka valstis, tāpēc šosezon 
pirmo reizi mazā posma statusu iz-
mantoja arī Latvija, aizvadot Ventspils 
Open 2012. Šis turnīrs solās būt „ce-
ļojošais”, un nākamajā sezonā mazo 
posmu paredzēts aizvadīt Inčukalnā.

Ventspilī vērā ņemamā konkurencē 
5.vietu izcīnīja Kārlis Balodis, 6.vietā 
ierindojās Jānis Kalnevics, 10.vie-
tā – Sandis Kalniņš, bet Oslo varonis 
Matīss Saulītis ieņēma 11.vietu. Finā-
lā Atis Sīlis uzveica savu komandas 
biedru Edgaru Caicu, bet spēlē par 

3.vietu ukrainis Jevhens Levdanskis 
apspēlēja zviedru Karlu Bindekranu. 
Dāmu konkurencē uzvaru izcīnīja Ilze 
Zuce-Tenča.

Aizvadīts Rīgas kauss
Šogad tas pulcēja 150 dalībniekus 

no 10 pasaules valstīm. Pirmo reizi 
kauss risinājās divas dienas. Turnīrā 
startēja vairāk nekā 30 spēlētāji no 
pasaules reitinga top-100, starp vi-
ņiem bija arī pieci dalībnieki no pasau-
les top-10. Otrajā dienā startēja tikai 
48 labākie spēlētāji, kuri tika atlasīti 
pēc pirmajā dienā izspēlētajām divām 
kārtām.

Turnīrā tika aicināti piedalīties arī 
Latvijas un Rīgas skolu labākie skolē-
ni, kuri tika īpaši izvēlēti un uzaicināti. 
Viņiem tas bija pirmais Rīgas kauss. 
Izdevību garām nelaida arī Inčukalna 
pamatskola. Visi skolēni tika pie ne-
liela suvenīra, bet 10 labākie saņēma 
arī oriģinālas cepures ar Rīgas kausa 
simboliku. Starp tiem bija arī Marisa 
Gobiņa, Anete Baltgaile, Kristaps Nei-
manis un Aigars Romals. Inčukalna 
klubu skolēnu statusā pārstāvēja arī 
Artūrs Lielbārdis, kurš izcīnīja 2.vietu 
skolēnu konkurencē, un Rūdolfs Ka-
marūts. 

Galvenajā konkurencē – Open kla-
sē – uz otro dienu kvalificējās septiņi 
Inčukalna GHK pārstāvji, no kuriem 
4 iekļuva play-off, bet par vietu uz 
goda pjedestāla neizdevās pacīnī-

ties. Augstāko vietu ieņēma Kārlis 
Balodis – 11.vieta. Pārējo rezultāti 
šādi: Jānis Kalnevics – 12.v., Matīss 
Saulītis – 17.v., Didzis Ziemelis – 18.v., 
Mikus Saulītis – 23.v., Sandis Kalniņš – 
30.v. un Edgars Saulītis – 36.vieta.

Uzvaru turnīrā izcīnīja Eiropas čem-
pions Maksims Borisovs no Krievijas, 
finālā ar 4-2 sērijā uzveicot Edgaru 
Caicu, bet spēlē par 3.vietu tikai ne-
daudz līdz goda pjedestālam pietrūka 
Atim Sīlim – zaudējums Ahti Lampi no 
Somijas ar 2-3.

Sezonu uzsākuši arī  
badmintonisti

Ja vēl nesen inčukalnieši startēja 
Latvijas Amatieru Badmintona līgā, 
tad tagad turnīrs iemantojis jaunu 
nosaukumu – Latvijas Apvienotā 
Badmintona līga, jo tajā tagad startē 
arī Latvijas badmintona profesionāļi, 
kuriem ir radīta ELITES grupa, savu-
kārt A un B grupās vīriešiem startē 
visīstākie amatieri, atšķiras tikai kla-
se – A grupa ir līmeni augstāka par B 
grupu. Jau aizvadītajos divos posmos 
izcelties paspējuši arī inčukalnieši. 
Gan 1., gan 2.posmā A grupā abas rei-
zes uz goda pjedestāla otrā pakāpie-
na stājās Edgars Saulītis, kuram arī 
kopvērtējumā pašlaik 2.vieta. 5.vietā 
pašlaik ierindojas Sandis Kalniņš. B 
grupā līderis ir Jānis Tumens ar izcī-
nīto 1. un 2.vietu posmos, bet 7.vie-
tā pašlaik atrodas Antons Kuzmins, 
kuram līdz 3.vietai ir tikai 4 punktu 
deficīts.  

Florbola sezona ir sākusies un 
Inčukalna florbola komandas arī 
šogad turpina cīnīties Latvijas čem-
pionātā. Šogad esam izveidojuši as-
toņas komandas.

U-8 grupā piedalās 2004.gadā dzi-
mušie un jaunāki. Čempionātu esam 
iesākuši pārliecinoši – pirmajā sa-
braukumā tikai zaudējums Ķekavas 
komandai finālā, bet kā treneris varu 
teikt, ka šajā vecumā uzvarētāji ir tie, 
kuri atrodas laukumā, nevis tie, kuri 
pie TV ekrāniem.

U-10 grupā šogad jauniešiem būs 
visgrūtāk, jo esam jaunākā koman-
da. Grūti ir apzināties un saprast, ka 
šogad cīnāmies ar domu par nākamo 
sezonu. Grūtāk ir pašiem spēlētājiem, 
bet ceru, ka ar vecāku atbalstu, viņu 
siltiem vārdiem un saprotošiem ska-
tieniem panāksim vēlamo rezultātu.

ZU-16 ir zēnu komanda līdz 16 gadu 
vecumam. Prieks par zēniem, kuri ar 
savu iniciatīvu un ierosinājumiem par 
komandas izveidošanu panāca savu. 
Kopā ar Siguldas novada sportistiem 
esam kuplā skaitā, un patiešām ir liels 
gandarījums – strādāt un sportot ar 
šiem jauniešiem. Tā turpinot, zinu, ka 
rezultāts tiks sasniegts jau šogad. 
Daži jaunieši no komandas palīdz lie-
lajiem vīriem cīnīties Vidzemes čem-
pionātā.

Vīriešu komanda šogad piedalās 
Vidzemes čempionātā, kur cīnās ļoti 
veiksmīgi, jau no paša turnīra sākuma 
atrodoties labāko komandu trijniekā.

Veterānu komanda – spēlētāji virs 
35 gadu vecuma – startē pirmo gadu. 

Čempionāts ir uzsākts ne visai veik-
smīgi, ir tikai viena uzvara, bet, ņemot 
vērā komandas „šauro” sastāvu un 
aizņemtību, tas ir saprotams.

MU-16 un MU-18 meiteņu koman-
das šogad tā īsti vēl nav sākušas 
sacensības. Visas meitenes piedalās 
sacensībās ar 1.līgas komandu.

Sieviešu 1.līgas komanda šogad 
nespēlē tik veiksmīgi, kā iepriekš. 
Tas saistīts ar treniņu trūkumu, jo 
sportistes šogad sākušas mācīties 
dažādās skolās Latvijā, kā arī ar ko-
mandas sastāva maiņu – pieredzēju-
šās spēlētājas ir nomainījušas jaunas 
meitenes, kuras florbolu sākušas 
spēlēt nesen.

Šogad mūsu florbola komandu 
gaitām varat sekot līdzi mājas lapā 
www.floorball.lv. Mūsu komandas 
nosaukums saistīts ar Inčukalnu (par 
godu novadam, kas mūs atbalsta) 
un COYOTE (kas izveidojies jau sen, 
pateicoties sportistiem, kuri trenējas 
mūsu novadā). Treniņi notiek Inču-
kalna sporta kompleksā otrdienās 
un ceturtdienās, kā arī Vangažu vi-
dusskolas sporta zālē pirmdienās un 
trešdienās. Sīkāka informācija pa tāl-
runi 26528573.

Liels prieks par visiem sportistiem, 
kuri turpina trenēties un nepamet 
sportu. Kā arī prieks par jauniem 
sportistiem, kuri nākuši klāt mūsu 
pulkam. Jaunajā gadā novēlu visiem 
daudz priecīgu emociju un sportisku 
veiksmi, nebaidīties paklupt – galve-
nais ir atrast spēkus sevī piecelties 
un turpināt iesākto!

Treneris Ģirts Bunkus 

Saeima piekāpjas Inčukalnam

Abas komandas kopā ar Inčukalna novada domes priekšsēdētāju Arvīdu Blauu un 
Inčukalna sporta kompleksa direktoru Antonu Geibu.
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Florbola sezona sākusies

Inčukalna Galda hokeja klubam pirmo reizi uzvara Oslo Open

Kārlis Balodis

Edgars Saulītis – pirmais no kreisās puses.
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Zinta Nolberga

Dažreiz var likties, ka Ziemassvētku 
gaidīšana ir svarīgāka par pašiem svēt-
kiem. Domājam par dāvaniņām saviem 
tuvākajiem un draugiem, ceram, ka 
tumsas un dubļu vietā nāks pavisam 
neliels sals (lai nav daudz jākurina) un 
nedaudz sniega (lai nav daudz jātīra). 
Gaidot gada sirsnīgākos svētkus, pa-
rasti ceram, ka Ziemassvētki būs gaiši, 
klusi un jauki. 

Brīnums notika Vecā gada pēdējā 
dienā, kad, atsaucoties uz Inčukalna 
Tautas nama darbinieku nerimtīgām 
domām par salu un sniegu, pēcpusdie-
nā tas beidzot pārklāja zemi. Arī sals 
bija tieši tik mazs, cik vajadzēja, lai 
nenosaltu Jaunā gada sagaidīšanā 
Inčukalna parka estrādē. Kaut gan ne-
nosalt ļaudīm līdzēja arī dzīvespriecī-
gā mūzika, apmaldījies Ziemassvētku 
vecītis, Inčukalna Incis, novada domes 
priekšsēdētāja Arvīda Blaua optimis-
tiskie laba vēlējumi un jaukā gaisotne. 
Jaunā gada pirmās stundas tika pa-
vadītas draudzīgā atmosfērā, visiem 
kopā dejojot parkā, bet vēlāk balle-
maskarāde „Es mīlu 70-os un 80-os” 
varēja turpināties Tautas namā līdz 
pat plkst.6 no rīta. Miegs bija pazudis 
reizē ar aizgājušo gadu.

4.decembrī viss sākās ar Mārtiņa 
Zīverta lugas „Zaļā krūze” otro izrādi. 
Patiesībā šī izrāde bija savā ziņā pir-

mā, jo tajā darbojās citi aktieri – Regī-
na Logina, Lana Jēkabsone, Armands 
Pētersons. Tie, kas redzējuši abas, no-
teikti atradīs labus vārdus gan vienam, 
gan otram izrādes sastāvam. Paldies 
režisorei Zigrīdai Ezeriņai, aktieru 
ansamblim, izrādes atbalsta koman-
dai – suflierēm, kas tekstu dažreiz zina 
labāk par pašiem aktieriem, un visiem 
pārējiem.

Decembra otrajā nedēļā inčukalnie-
šiem piedāvājām Kaspara Antesa un 
Dzintara Čīčas koncertu. Abus jau-
nos un skanīgos dziedātājus sagaidīja 
skatītāju pārpildīta Tautas nama zāle 
un viņu īpašās simpātijas – dāmu klu-

biņa „Rudzupuķes” dziedātājas. Mums 
visiem bija prieks klausīties viņu kopī-
gajās dziesmās, ko pavadīja pianists – 
virtuozs Anatolijs Livča.

Kārtējais gadatirgus 11.decembrī 
bija laba iespēja iegādāties vēl kādu 
dāvaniņu, bet vakarpusē Tautas namā 
varēja noskatīties „Kinopunkta” piedā-
vātās īsfilmas „Parādi man skaņu”. 

17.decembris, sākās ar Ziemassvēt-
ku notikumu Tautas nama mazajiem 
pašdarbniekiem un visiem tiem mazu-
ļiem, viņu vecākiem un vecvecākiem, 
kas vēlējās piedalīties klātienē rūķa – 
komponista Imanta Pauras – un rūķu 
skolotājas Zandas Krastiņas radītajā 
Ziemassvētku priecāšanās pasākumā.

Bet vakarpusē un pat naktī Tautas 
nams pildījās ar tradicionālās „Vilku 
mēneša sadancošanās” dejotājiem 
un viņu atbalstītājiem. Šī bija īpaša 
reize, jo decembrī savu 50.dzimšanas 
dienu svinēja „Viršu” nozīmīgākais da-
lībnieks – vadītājs Andrs Briņķis. Dzim-
šanas dienas svinēšana un „vilku danči” 
izdevās vareni, jo koncertā piedalījās 
ne tikai „Virši” un Inčukalna jauniešu 
deju kolektīvs, bet arī aicinātie viesi – 
rīdzinieki „Oglīte”, „Cīpars”, „Pērle”, 
Liepas pagasta „Sadancis”, Allažu 
pagasta „Ķimelītis”, Ropažu novada 

„Cielava”. Esam priecīgi, ka varam uz-
ņemt tik daudz talantīgu dejotāju un 
tik daudz skatītāju, tomēr šī ir viena no 

daudzajām reizēm, kad varētu vēlēties 
gan plašāku garderobi, gan ģērbtuves 
telpas ciemiņiem.

„Ziemassvētku pasaku visiem” 
21.decembrī stāstīja Tautas nama 
amatierteātra aktieri, jauktā kora 

„Mežābele” dziedātāji, Inčukalna Mū-
zikas un mākslas skolas audzēkņi un 
Elmārs Gaigalnieks – smilšu māksli-
nieks no Siguldas. Tieši šajā vakarā 
varēja sajust Ziemassvētkus. Tie stā-
vēja turpat pie durvīm, uz sliekšņa, ie-
klausīdamies maigajās vijoļu, flautu un 
klavieru skaņās, ieskatīdamies retro 
Ziemassvētku apsveikumos, saklausot 
smeldzīgas notis lasītajās pasakās. 
Kora dziedājums, neparastais zāles 
iekārtojums un rotaļas ar krāsainajām 
smiltīm Ziemassvētku pasakas nobei-
gumā palīdzēja radīt vajadzīgo noska-
ņojumu, lai negribētos iet projām. Vēl 
gribējās paņemt rokās smilšu sauju un 
pamēģināt atkārtot Elmāra Gaigalnie-
ka rakstus, ko daudzi arī darīja.

Otrajos Ziemassvētkos, 26.decem-
brī, Tautas namā novada bērnu Eglī-
tē saimniekoja Āfrikas Zilonītis, Rūķis, 
Ziemassvētku vecītis un vēl kādi pār-
simts bērni, viņu vecāki un vecvecāki. 
Vēja brāzmām sasniedzot vētras stip-
rumu, arī kāds elektrības vads dabūja 
ciest, jautrā kompānija Tautas namā 
palika bez elektrības, un vienu brīdi 
likās, ka labi nebūs. Tomēr saule aiz 
logiem, daudzās iedegtās sveces un 
Zilonīša prasme spēlēt klavieres izglā-
ba Ziemassvētkus. 

Mēģinājām cilvēkos radīt svētku 
noskaņas ne tikai savā novadā, bet 
arī kaimiņos, jo 23.decembrī ar nelielu 
Ziemassvētku koncertu viesojāmies 
Allažu pagasta Stīveru pansionātā. 
Līdzi brauca gan Inčukalna pamatsko-
las, gan Mūzikas un mākslas skolas 
skolēni ar dziesmām un instrumen-
tāliem gabaliem. Visu kopā sasaistīja 
Tautas nama amatierteātra dalībnieki.

Tomēr pats galvenais ne tikai Zie-
massvētkos, bet visu gadu, neskato-
ties uz vispārējiem kreņķiem visapkārt, 
ir atrast mieru sevī, neuztraukties par 
sīkumiem, kurus nevar mainīt. Spēt ik-
dienā dzīvot saskaņā ar savu sirdsap-

ziņu, nedarīt pāri nevienam, neaizmirst 
savus tuvos un mīļos cilvēkus. Un vē-
lēt priecīgus svētkus un laimīgu Jauno 
gadu ne tikai gadu mijā, bet visu gadu. 
Labu veselību un saskaņu inčukalnie-
šiem gada garumā novēl arī Inčukalna 
Tautas nams! 

Inčukalna Tautas 
nama pasākumi 
Sestdien, 12.janvārī plkst.19.00,
visi aicināti uz gadskārtējo  
Vecā Jaunā gada karnevālu

„Viss spīd un laistās – lai redz,  
ka svinam dzīvi”.
Būs pārsteigumi, balvas  
atraktīvākajām maskām
un jautri danči grupas  

„TUTTI FRUTTI” pavadījumā.
Ieeja Ls 3 un tikai maskās ar saviem 
līdzpaņemtiem groziņiem.
Vietas pie galdiņiem rezervējiet 
savlaicīgi (tālr.29478251).

Svētdien, 20.janvārī plkst.18.00,
Ditas Balčus kamerteātra viesizrāde
Ī.Žamiaka jūtu komēdija 2 daļās

„Hamilkāra kungs – cilvēks,  
kas maksā”.
Lomās: Jānis Reinis, Aīda Ozoliņa, 
Egija Missa Silāre, Enriko Avots, 
Jānis Mūrnieks.
Biļetes var iegādāties iepriekšpār-
došanā Tautas namā (tālr.29478251) 
un bibliotēkā (tālr.67977473) – Ls 4, 
izrādes dienā Ls 5.

Sestdien, 26.janvārī plkst.16.00,
Mākslas izstādes „Piemiņai” 
atklāšana,
pieminot mūžībā aizgājušos māksli-
niekus – Valdi Beļaunieku, Imantu 
Jākobsonu, Albertu Osīti, Paulu 
Šēnhofu, Eduardu Kalniņu un 
Jonasu Bojarunasu, 
kuru dzīves saistītas ar Inčukalnu.

Sestdien, 9. februārī plkst.18.00,
Inčukalna jauktais koris „Mežābe-
le”, pūtēju orķestris un diriģents 
Vitalis Kikusts ielūdz uz jubilejas 
pasākumu

„Kopā ar mūziku  
80 + 30 + 70 = 180”.

Visi mīļi aicināti!

Trešajā adventē, 16.decembrī, 
Vangažu kultūras nama pašdarbī-
bas kolektīvi ar saviem priekšne-
sumiem uzbūra īstu Ziemassvētku 
valstību. Pasākumā piedalījās bēr-
nu vokālais ansamblis „Karuselis” 
(vadītāja Maira Lazdiņa), tautas 
deju kolektīvs „Pīlādzītis” (vadītāja 
Ilona Petrovska), estrādes deju gru-
pa „Ciprese” (vadītāja Ilona Petrov-
ska), teātra studija „Pigoriņi” (vadī-
tāja Evija Ozola). Visi kolektīvi bija 
sagatavojuši gaišus, emocionālus 
un nopietnus priekšnesumus, kur 
dejoja eņģelīši, pelītes, sniegpārs-
liņas, dvēselītes un bērni izdziedāja 
tādas dziesmas kā „Lūgšana”, „Vel-
tījums”, „Ziemassvētku smaržas”, 

„Pārsliņas”, kas radīja īpašu svētku 
sajūtu un vedināja uz pārdomām par 
cilvēciskām vērtībām Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā.

Eņģelis (Santa Kauliņa), kas mūs 
veda cauri Ziemassvētku valstībai, 
lika skatītājiem noticēt Ziemas-
svētku brīnumam, kurš, kā izrādās, 
mīt katrā no mums – labestība un 
sirds siltums, un dot to cilvēkiem 
arī tad, kad Ziemassvētki aizritējuši. 
Viss gaišais un labais, ko mēs dāvā-
jam citiem, apies apkārt pasaulei un 
noteikti atgriezīsies pie mums.

Vangažu kultūras nama māksli-
nieciskās daļas vadītāja

Evija Ozola

Decembris – laiks pārsteigumiem 
un maskarādēm

Ziemassvētku valstība

Svētdien, 13.janvārī plkst.13.00, 
estrādes deju grupas „Ciprese” 
koncerts.

Sestdien, 19.janvārī plkst.18.00, 
bērnu diskotēka. Ieeja Ls 0,60.

Svētdien, 20.janvārī plkst.17.00, 
jaunās latviešu pilnmetrāžas fil-
mas „Sapņu komanda 1935” de-
monstrēšana. Ieeja Ls 1,70.

Sestdien, 26.janvārī plkst.23.00, 
nakts diskotēka. Ieeja Ls 1,50.

Gaidīsim jūs!

Pasākumi Vangažu kultūras namā:
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Imperators, šefpavārs un imperatore no izrādes „Čir, čir”

Bērnu eglīte skanīgās dziesmās
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Tuvojoties 2012.gada nogalei – Zie-
massvētku gaidīšanas laikā – ikviens 
gatavojās svētkiem, arī Vangažu lu-
terāņu draudze. Ziemassvētki ir ne ti-
kai laiks, kad tiek pirktas un saiņotas 
dāvaniņas tuviem un mīļiem cilvēkiem, 

bet kad tiek svinēta Pestītāja dzimša-
nas diena – nu jau 2000 gadus pēc kār-
tas, tāpēc arī baznīca šo brīnumu laiku 
sagaidīja un pavadīja godam.

Pirmās adventes dievkalpojumu 
kuplināja mūziķe Iveta Putniņa, dzie-

dot savas kompozīcijas. Inčukalna 
koru „Atblāzma” un „Mežābele” dzies-
mas Dievam par godu skanēja Otrajā 
un Trešajā adventē.

Bet Ceturtā advente bija īpašs no-
tikums, jo Svētdienas skolas bērni 
kopā ar skolotājām – Ritu Balodi, Artu 
Laupaci un Ingu Freimani – bija saga-
tavojuši „Vislielāko dāvanu” draudzes 
un novada ģimenēm. Tā bija muzikāla 
ludziņa par Kristus bērniņa – mīlestī-
bas – piedzimšanu, kuram arī vajag dā-
vanu – mūsu patiesās sirsniņas. Izrādei 
par godu tika šūti tērpi – paldies Ra-
monai Krišjānei, gatavotas dekorāci-

jas – paldies Modrim Balodim. Draudze 
bija sarūpējusi saldumus bērniem, un 
ZS „Kārļzemnieki” zirdziņš kamanās 
izvizināja svētku dalībniekus.

Un tā jau nākamās dienas vakarā 
kā „katru gad’ no jauna” baznīcas 
zvani aicināja uz Svētvakara dievkal-
pojumu, lai vēlreiz apliecinātu: „Gods 
Dievam augstībā, un miers virs zemes, 
un cilvēkiem labs prāts.” Ziemassvē-
ki ir laiks, kad gribas kādam pasniegt 
palīdzīgu roku, varbūt pat svešiniekam. 
Arī šoreiz ar savu ziedojumu baznīcē-
ni atbalstīja kādu jaunu četru bērnu 
māmiņu Zitu, kuras jaunākajam četrus 

mēnešus vecajam dēliņam Robertam 
gaidāma nopietna operācija – viņi jau 
pusotru mēnesi slimnīcā tai gatavo-
jas. Paldies visiem laba vēlētājiem, un 
ziniet – „Dievs mīl priecīgu devēju”. 
Paldies solistei Madarai Dziedātājai 
par skaistajām Ziemassvētku dzies-
mām un Inčukalna novada domei par 
transporta sarūpēšanu, kā arī biedrībai 

„Inčukalna izaugsme” par fi nansiālu at-
balstu.
Lai svētīgs mums visiem 2013.gads!

Vangažu draudzes vārdā 
Inga Freimane  

20.decembrī Inčukalna bibliotēkā 
notika grāmatas „Dievmāte Latvijā” 
atvēršana. Tas ir plašs liecību apko-
pojums par Dievmātes parādīšanos.

Aizputietis Jānis Drīksna jau 25 
gadus vāca materiālus no Latgales 
un citām Latvijas vietām par garīgiem 
notikumiem – te pirmajā vietā ir Diev-
mātes parādīšanās. Faktiskais izpētes 
ierosinātājs bija mariāņu kongregāci-
jas priesteris Jānis Vaivods. Latvijā ir 
daudz cilvēku, kam ir „tiešais vads ar 
debesīm”. Tas ir normāli, vienkārši – ne 

jau visi to stāsta un par to runā. Bet 
dažreiz ir tāda vajadzība – atgādināt, 
ka nekas nenotiek bez Dieva ziņas.

Pirmais grāmatas manuskripts 
manās rokās nonāca 90.gados. Izla-
sot to, sapratu, ka tur vēl daudz kas 
darāms – kaut vai kļūdas labojamas. 
2000.gadā man bija izjūta, ka mans 
darbs ir vajadzīgs, ka grāmata jāiz-
dod, ka man tas vienkārši ir jāizdara. 
Tāpēc ķēros pie darba, rediģēju, tikos 
ar cilvēkiem, pierakstīju, meklēju fi -
nansiālo atbalstu grāmatas izdoša-
nai. Atsaucība gan nebija liela. Man 

izdevās savākt mazāk nekā 50 latus. 
Tā kā sirdī jutu, ka man grāmata, lai 
vai kas, ir jāizdod, nolēmu to darīt par 
savu naudu.

Uz grāmatas atklāšanas pasāku-
mu aicināju visus interesentus. Ja 
nepārskaitījos, bija 12 klausītāji klā-
tienē. Tomēr ļoti interesants sastāvs – 
no dažādām ļaužu kārtām, tai skaitā 
pensionāri, kūdras izgriezēja, domes 
priekšsēdētājs, luterāņu mācītājs, 
būvinženieris. Pārraidi internetā nez 
kāds skatījās? Tāda iespēja bija.

Kad biju pateicis ievadvārdus un 
pastāstījis dažus notikumus no grā-
matas, iezvanījās Skype telefons. Ar 
otro mēģinājumu necerēti uz ekrāna, 
ko projicēju uz sienas, parādījās tēvs 
Pio. Tas tiešām pārsteigums! Tad jau 
arī aiz svētā kļuva redzams priesteris 

Andrejs no mariāņu kongregācijas, viņš 
teica mums uzrunu un deva svētību.

Pēc brīža telefons iezvanījās atkār-
toti un bija savienojums ar Aizputes 
bibliotēku, no kurienes mums zvanī-
ja 85 gadus vecais grāmatas autors. 
Attēla gan šoreiz nebija, bet skaņa – 
ideāla. Mani personīgi vienmēr ir izbrī-
nījusi šī cilvēka spēja trāpīgi 
izteikt domas mutvārdos. Ja 
man jārunā, es parasti ap-
jūku, bet viņš, gluži otrādi, 
paliek vēl precīzāks.

Nobeigumā bija lieliska 
luterāņu mācītāja Ivo Pavloviča 
uzruna, kur viņš mazliet pavēra priekš-
karu uz protestantiskās sirds attiek-
smi pret Dievmātes atklāsmēm. Bet 
tas vēl nebija viss. Pasākuma noslēgu-
mā bija 15 minūtes ilgs svētas, klusas 

kopā būšanas brīdis, kad negribējās 
šķirties vienam no otra.

Grāmatas 
„Dievmāte Latvijā” redaktors

Aldis Auziņš (attēlā)  

„Ar grāmatas palīdzību katram 
lasītpratējam ir dotas tiesības un 
iespēja ieiet gudrības karaļvalstī,” 
teicis S.Smails.

Savus grāmatmīļus sirsnīgi 
sveicam 2013.gadā! Ceram, ka sa-
darbība aktīvi turpināsies, mūsu 
zinātkārie lasītāji atbalstīs mūs 
visos pasākumos, sekos līdzi grā-
matu jaunumiem un ņems čaklu 
dalību visās mūsu inovācijās. Mēs 
centīsimies sekot līdzi literatūras 
jaunumiem un iegādāties jūs inte-
resējošās grāmatas. Jau tagad ar 

prieku varam teikt, ka grāmatu jau-
numi gaida jūs!

Iegādājāmies šobrīd visslavenākā 
Zviedrijas rakstnieka M.Strandberga 
grāmatu „Aplis”, grāmatu par mūsu 
slaveno novadnieku – A.Vilka „Grū-
tupa fenomens”. Kopā ar K.Greindžu, 
lasot grāmatu „Ziedu lietū”, iepazī-
sim Butānu visgrūtākajā pārgājienā 
pasaulē. S.Hantingtona „Civilizāciju 
sadursme” ir provokatīva un dziļa 
pasaules politikas analīze pēc komu-
nisma sabrukuma. „Stūrgalvības hro-
nika” ir izcilā igauņu rakstnieka Jāna 

Krosa vēsturiskais romāns. Tulkotājs 
E.Raups lasītājus steidz iepazīstināt 
ar jaunu  P.Koelju grāmatu „Akras ma-
nuskripts”.  L.Lorijas romāns „Devējs” 
saņēma Ņūberijas balvu, ko piešķir par 
gada labāko darbu amerikāņu bērnu 
literatūrā. Patiešām – ļoti interesanti 
lasīt! Mazos lasītājus gaida intere-
santas grāmatas: sērijas „Troļļi” grā-
mata „Ragana”, „Brīnumainie Ziemas-
svētku stāsti”, R.Skujiņas „Mārīte”, 
T.Jānsones grāmatiņas par Mumina 
piedzīvojumiem, I.Zanderes „Pūces 
svinības” utt.

Jūs vienmēr esat gaidīti bibliotē-
kā. Izmantojiet dažādus bibliotēkas 
pakalpojumus – apgūstiet datorpras-
mes, lasiet jaunumus internetā un sa-
zinieties ar pasauli!

Bibliotekāre 
Marija Aleksejeva  

Vangažu Aptieka
Adrese: Parka iela 2, Vangaži, 
Inčukalna novads , LV-2136
Tālrunis: 67995651
E-pasts: aptiekavangazi@inbox.lv

Darba laiks:
Pirmdienās 11.00 – 20.00
Otrdienās 8.00 – 17.00
Trešdienās 8.00 – 17.00
Ceturtdienās 11.00 – 20.00
Piektdienās 8.00 – 17.00
Sestdienās, svētdienās brīvs

Nepietiekama pasažieru skaita dēļ atcelts 
Siguldas eksperimentālais vilciens

No 1.janvāra AS „Pasažieru vilciens” pārtraukusi divu pagājušajā gadā 
ieviesto eksperimentālo vilcienu maršrutu apkalpošanu Siguldas un Gul-
benes virzienos. Abi vilcieni tika ieviesti pagājušā gada jūlijā ar mērķi 
izpētīt pasažieru plūsmu šajos maršrutos. Pusgada laikā apkalpoto pa-
sažieru skaits parāda – ieviestie maršruti sevi nav attaisnojuši.

Līdz ar to 2013.gadā vairs netiks nodrošināta pasažieru pārvadā-
šana maršrutā Sigulda – Rīga, kurš darba dienās kursēja no Siguldas 
plkst.6.49. Konkrētais vilciens tika ieviests pagājušā gada 11.jūlijā ar 
mērķi piesaistīt papildus pasažierus konkrētajā maršrutā. Eksperimenta 
laikā tika konstatēts, ka vilcienu izmantoja pasažieri, kas iepriekš brau-
ca ar Valmieras (atiet no Siguldas plkst.6.15.) un Valgas (atiet no Sigul-
das plkst.7.20) vilcieniem, bet būtisks pasažieru skaita pieaugums nav 
noticis. Līdz ar to eksperiments tiek pārtraukts.

Informāciju sagatavoja: AS „Pasažieru vilciens”

ja 85 gadus vecais grāmatas autors. 
Attēla gan šoreiz nebija, bet skaņa – 
ideāla. Mani personīgi vienmēr ir izbrī-
nījusi šī cilvēka spēja trāpīgi 
izteikt domas mutvārdos. Ja 
man jārunā, es parasti ap-
jūku, bet viņš, gluži otrādi, 

Nobeigumā bija lieliska 
luterāņu mācītāja Ivo Pavloviča 
uzruna, kur viņš mazliet pavēra priekš-
karu uz protestantiskās sirds attiek-
smi pret Dievmātes atklāsmēm. Bet 
tas vēl nebija viss. Pasākuma noslēgu-
mā bija 15 minūtes ilgs svētas, klusas 

Ziemassvētku laiks Vangažu 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
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Grāmata par 
Dievmātes parādīšanos

 Grāmatu jaunumi 2013.gadā 
Inčukalna bibliotēkā
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No sirds vēlos pateikties vi-
siem, kuri ieguldīja lielu darbu 
mūsu novadā 2012.gadā. Ar 
gūtajām labajām emocijām pie-
tiks, lai laimīgi iesāktu šo gadu. 
Joprojām atmiņā ir senioru pasā-
kums Vangažu kultūras namā. Ar 
prieku noskatījos, kā Evija Ozola 
tekalēja, lai pasākums būtu izde-
vies. Priecēja draugu no Ikšķiles 
priekšnesumi. Žēl, ka vīru, kuri 
dziedāja, bija tik maz. Kā allaž 
sieviešu ansamblis „Kaprīze” 
priecēja ar skaistām dziesmām. 
No sirds vēlreiz saku paldies!

Andrejs Mazins

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā dvēselīt!

Mīļi sveicam mūsu kolēģi 
Inesi Strautu ar otrā dēliņa pie-
dzimšanu! Vēlam visstiprāko ve-

selību un sūtām lielas un 
mazas laimītes visai 
ģimenei katrai dienai! 

Inčukalna novada 
domes kolektīvs

selību un sūtām lielas un 
mazas laimītes visai 

Skolas bērni bibliotēkā


