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Eglīt, iededzies!

NOVADA V

Laimīt, mums Ziemasvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz! 
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec! 
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs!

Katru gadu tradicionāli adventes sākumā tiek iedegta košā 
un skaistā egle pie Vangažu pilsētas pārvaldes. 

Šogad ziema lutināja ikvienu pasākuma dalībnieku, jo tieši 
dienu pirms egles iedegšanas no debesīm sāka krist skaistas 

sniega pārslas un atnāca arī aukstums. Tomēr pasākumā 
kuplā skaitā piedalījās mūsu iedzīvotāji kopā ar bēr-

niem. Pasākumu atklāja Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Blaus, kurš novēlēja novada 
iedzīvotājiem ieskatīties eglītes košajās gaismās 
un katram saskatīt cerību un prieku šajā skaistajā 
gaidīšanas laikā.

Par godu eglei izskanēja arī skaisti dzejoļi 
un dziesmas. Ar dziesmām egles iedegšanā pie-
dalījās bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” 
(vadītāja Maira Lazdiņa) un sieviešu vokālais 
ansamblis „Kaprīze” (vadītāja Jana Bunkus). 
Uzstājās flautiste Marija Anna Katuņina 
(skolotāja Rasa Melngalve) un parādīja, ka 
cītīgi gatavojas  Ziemassvētku sagaidīšanai.  
Paldies skolotājām!

Pie mums viesojās Ziemassvētku Rūķis, 
kurš iepriecināja bērnus ar jautrām rotaļām.

Paldies sociālā dienesta vadītājai  
Zinaīdai Gofmanei par sarūpētajiem  
pīrādziņiem un piparkūkām! Paldies Van-
gažu pārvaldes lieliskajai komandai - pār-
valdes vadītājam Aivaram Nalivaiko, Lainei  
Kerčai, Vijai Deņisovai, Mārim Onskulim un 

Inetai Igalei par atbalstu un sarūpēto silto tēju 
pasākuma dalībniekiem!

Lai Jums labas un gaišas domas
 Ziemassvētkus gaidot! 

Priecīgus svētkus!

Vangažu kultūras nama mākslinieciskās 
daļas vadītāja

 Evija Ozola

Baltām cerībām un klusiem  
sapņiem piepildītus Ziemas- 
svētkus! Gaišs prieks un daudzsološa  
veiksme lai atver ikvienas  
2013.gada iespēju durvis!

Inčukalna novada domes vārdā
priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Cienījamie novadnieki!

Pienākot gada nogalei, aizvien 
biežāk dzirdam vārdus, ka vēl viens 
gads strauji aizritējis. Arī mēs tā 
varam teikt, jo gads bijis piepildīts 
ar lieliem un maziem darbiem, kuri 
devuši lielāku vai mazāku artavu 
novada attīstībā - veikti abu skolu 
siltināšanas darbi, darbu uzsākusi 
pašvaldības policija, ielas vaka-
ros visā novadā apgaismo jaunas,  
ekonomiskas lampas, šogad novads 
ir ieguvis savu ģerboni un karogu. 
Pieņemti svarīgi lēmumi, kas 
ietekmē mūsu novada izaugsmi un 
iedzīvotāju labklājību. Vēl ir daudz 
darba, bet tas nav slikti. Priekšā ir 
jauns gads, kurā realizēt šogad aiz-
sāktos darbus, kā arī iesākt jaunus. 

Nākamais gads būs pārmaiņu 
laiks ikvienas pašvaldības dzīvē. 
Aicinu iedzīvotājus aktīvi piedalīties 
un nepalikt vienaldzīgiem, paužot 
savu attieksmi pašvaldību vēlēšanās. 

Aicinu ikvienu mirkli apstāties, 
novērtēt ne tikai savas dzīves šī gada 
svarīgākos notikumus, bet ieraudzīt 
arī paveikto Inčukalna novadā. 
Daudzi darbi padarīti, pateicoties 
novada iedzīvotājiem, viņu novēro-
jumiem, ieteikumiem. 

Līdz pilnībai savs ceļš vēl ejams. 
Tas nozīmē, ka ir jauni mērķi, kas 
jāsasniedz. Kopā mums - domei, tās 
darbiniekiem, pašvaldības iestādēm 
un uzņēmumiem, iedzīvotājiem, tas 
izdosies!

Paldies visiem par ieguldīto 
darbu!
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DOMES LĒMUMI

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ИНЧУКАЛНСКОГО 

КРАЯ В НОЯБРЕ

INČUKALNA NOVADA  
DOMES NOVEMBRA
SVARĪGĀKIE LĒMUMI

• Piešķirt personai 60 euro apmērā dalības 
maksas kamanu suņu sacensībās Baltijas 
kausa posmā Igaunijā segšanai.
• Piešķirt Inčukalna novada veterānu 
futbola komandai 165Ls dalības maksas 
Vidzemes atklātajā veterānu līgas ziemas 
čempionātā futbolā telpās segšanai.
• Piešķirt sportistam treniņa procesa nodro-
šināšanai un sacensību atbalstam  50Ls.
• Pamatojoties uz MK 2009.gada 4.augusta  
noteikumiem Nr.872 „Noteikumi par 
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 
izmantot braukšanas maksas atviegloju-
mus maršrutu tīkla maršrutos” 9.punktu 
un 11.punktu, apmaksāt ar ceļa izdevumus 
uz skolu 100 % apmērā vienam skolēnam, 
vēl vienam – 50% apmērā.
• Pamatojoties uz  Inčukalna novada 
domes un VAS „Latvijas dzelzceļš” atkār-
totu saraksti par vietas izvēli un izbūves 
iespējām gājēju pārejai pie Inčukalna sta-
cijas un izskatot VAS „Latvijas dzelzceļš” 
darba komisijas piedāvātos iespējamos 
variantus vienlīmeņa gājēju pārejas izbū-
vei, akceptēt variantu „pāreja Nr.1”, kur 
pārejas izbūve tiek veikta iespējami tuvu 
šobrīd izmantotajai pasažieru pārejai.
• Iznomāt nedzīvojamo telpu Vangažos, 
Gaujas ielā 18, 2.stāvā, telpu nr. 19.un 
nr.20, ar kopējo platību 30,1 m2, un 
koplietošanas telpas 18,96 m2 platībā, 
organizējot nedzīvojamo telpu nomas tie-
sību mutisku izsoli. Nosakot telpu nomas 
līguma termiņu 1 gads. Noteikt, ka nom-
niekam ir tiesības nodot telpas apakšnomā, 
saskaņojot ar Inčukalna novada domi.
• Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.
gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Notei-
kumi par pašvaldību teritorijas plānoša-
nas dokumentiem” 87.punktu, pilnveidot 
Inčukalna novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024.g. 1. redakciju atbilstoši insti-
tūciju atzinumiem un publiskās apsprieša-
nas rezultātiem.
• Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.
gada 16.oktobra noteikumu Nr.711 „Notei-
kumi par pašvaldību teritorijas plānošanas 
dokumentiem” 69.punktu, nosūtīt Inču-
kalna novada ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2013.-2035.g. projektu Rīgas plā-
nošanas reģionam, atzinuma saņemšanai. 
• Apstiprināt Inčukalna novada Mūzi-
kas un mākslas skolas nolikumu, kā arī 
perspektīvās attīstības plānu 2012.-2015.
gadam.
• U.c.

• Выделить лицу 60 евро на покры-
тие платы за участие в соревнованиях 
ездовых собак на этапе Кубка Балтии 
в Эстонии.
• Выделить команде ветеранов футбола 
Инчукалнского края 165 Ls на покрытие 
платы за участие в Открытом зимнем 
чемпионате по футболу в помещениях 
Лиги ветеранов Видземе.
• Выделить спортсмену для обеспече-
ния тренировочного процесса и для 
поддержки соревнований 50 Ls.
• На основании пункта 9 и пункта 11 
Правил Кабинета министров от 4 авгу-
ста 2009 года № 872 «Правила о кате-
гориях пассажиров, которые вправе 
использовать скидки с платы за проезд 
на маршрутах сети маршрутов» опла-
тить расходы на дорогу до школы в 
размере 100% одному школьнику, еще 
одному – в размере 50%.
• На основании повторной перепи-
ски думы Инчукалнского края и ГАО 
«Latvijas dzelzceļš» о выборе места 
и возможностях постройки пешеход-
ного перехода у станции Инчукалнс и 
рассмотрения предложенных рабочей 
комиссией ГАО «Latvijas dzelzceļš» 
возможных вариантов постройки одно-
уровневого пешеходного перехода 
акцептировать вариант «Переход № 
1», где строительство перехода осу-
ществляется по возможности ближе к 
используемому в настоящее время пас-
сажирскому переходу.
• Сдать в аренду нежилые помещения 
по адресу Вангажи, ул. Гауяс 18, 2 этаж, 
помещения № 19 и № 20 общей площа-
дью 30,1 м2 и помещения общего поль-
зования площадью 18,96 м2, организо-
вав устный аукцион на право аренды 
нежилых помещений. Установить срок 
договора аренды помещений 1 год. 
Установить, что арендатор имеет право 
передать помещения в субаренду по 
согласованию с думой Инчукалнского 
края.
• На основании пункта 87 Правил Каби-
нета министров от 16 октября 2012 года 
№ 711 «Правила о документах терри-
ториальной планировки самоуправле-
ний», усовершенствовать 1-ю редакцию 
территориальной планировки Инчу-
калнского края на 2013–2024 гг. в соот-
ветствии с заключениями учреждений и 
результатами публичного обсуждения.

• На основании пункта 69 Правил Каби-
нета министров от 16 октября 2012 года 
№ 711 «Правила о документах терри-
ториальной планировки самоуправ-
лений», отправить проект Стратегии 
устойчивого развития Инчукалнского 
края на 2013–2035 гг. в Рижский регион 
планирования для получения заключе-
ния. 
• Утвердить Положение о музыкаль-
но-художественной школе Инчукалн-
ского края, а также перспективный план 
развития этой школы на 2012–2015 гг.
• Прочее.

Tulkojums: SIA “Tulko”

SLUDINĀJUMS
1. Nekustamā īpašuma, zemes gabala 
(starpgabals) 0,1155 ha, „Kalnmaļi”, 
Krustiņos, Inčukalnā, Inčukalna novadā, 
izsole.
2. Saņemt izsoles noteikumus var Inču-
kalna novada domē, Inčukalnā, Atmodas 
ielā 4, no informācijas publicēšanas brīža 
līdz 2013.gada 18.janvārim pl.14.00.
3. Iepazīties ar objektu iespējams 
darba dienās. Iepriekš saskaņojot laiku 
ar Inčukalna novada domes izpilddi-
rektoru Oskaru Kalniņu pa tālruņiem 
67977381 un 29432381. Līdz 2013.gada  
18.janvārim pl.14.00.
4. Dalībniekiem jāreģistrējas uz izsoli 
Inčukalna novada domē ne vēlāk kā līdz 
2013.gada 18.janvāra pl.14.00.
5. Izsole notiks 2013.gada 18.janvārī,  
Inčukalna novada domē, Inčukalnā, 
Atmodas ielā 4, pl.14.00.
6. Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena 
2500Ls.
7. Nodrošinājums, kas sastāda 10% 
no sākumcenas, proti, 250Ls jāie-
maksā līdz 2013.gada 18.janvārim 
pl.14.00. Pašvaldības kontā: SEB 
banka, Siguldas filiāle, norēķinu konta 
Nr.: LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X. Reģ.nr. 90000068337. Vai 
Inčukalna novada domes kasē, Atmodas 
ielā 4.
8. Izsoles dalības maksa 50Ls.
9. Pārdodamajam zemes gabalam (starp-
gabalam) noteikti apgrūtinājumi - Gau-
jas aizsargjoslas teritorija lauku apvidos 
0,1155 ha; aizsargjoslas teritorija gar 
valsts autoceļu A3-0,1142 ha; zemes 
gabals „Kalnmaļi” 0,1155 ha platībā 
iznomāts fiziskai personai līdz 2103.
gada 29.decembrim.
10. Izsoles veids - mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.
11. Samaksas kārtība - 14 dienu laikā.
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2012. gada 1.decembrī noslēdzies pro-
jekts „Inčukalna novada domes pašvaldī-
bas izglītības ēku- Inčukalna pamatskolas 
un Vangažu vidusskolas renovācija, veicot 
energoefektivitātes pasākumus un nodro-
šinot oglekļa dioksīda emisijas samazinā-
jumu” (Nr. KPFI-7/14).

Projekta ietvaros tika veiktas šādas 
aktivitātes: būvdarbi, būvuzraudzība, 
autoruzraudzība, publicitātes pasākumi. 

Lai informētu sabiedrību, tika veikti 

šādi publicitātes pasākumi:
1) projekta īstenošanas laikā tika saga-

tavota informācija par projekta aktivitā-
tēm un rezultātiem, tai skaitā par ietekmi 
uz vidi un energoefektivitāti kopumā, un 
nosūtīta atbildīgajai iestādei, kā arī publi-
cēta finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē 
www.incukalns.lv un avīzē „Novada  
Vēstis”;

2) viens publiskais seminārs, kurā tika 
informēta sabiedrība par projekta aktivitā-
tēm un sasniegtajiem rezultātiem;

3) tika sagatavota informācija par 
plānotajiem un īstenotajiem publicitātes  
pasākumiem, projekta īstenošanu, finanšu 
izlietojumu un panākto vides kvalitātes 
uzlabojumu un ievietota tīmekļa vietnē 
www.incukalns.lv;

4) sagatavota informācija par projekta 
rezultātiem pēc rekonstrukcijas, izvietoša-
nai abās projekta ēkās publiski pieejamā 
vietā;

5) pie abām projekta ēkām, kurās 
veiktas projekta aktivitātes, piestiprināta 
informatīva plāksne.

Liels paldies sadarbības partneriem un 
Inčukalna novada pašvaldības darbinieku 

kolektīvam par darbu! 
Tagad piecu gadu garumā skolas ēkās 

būs jāveic projekta rezultātu monitorings, 
lai varētu izvērtēt projekta efektivitāti, 
tāpēc turpmākajam darbam novēlu kolē-
ģiem neizsīkstošu enerģiju un spēju sadar-
boties, kopīgi risinot jebkuru jautājumu!

Gada nogalē vēlot laimi, veselību,  
izturību Jums visiem saku:

Gads būs jauks -
Kā čiekurs sveķiem lijis,

Būs saule, lietus...
Būs, kas vēl nav bijis!
 Veiksmīgu 2013.gadu!

P R O J E K T U  F I N A N S I Ā L I  
ATBALSTA  KLIMATA PĀRMAIŅU  
FINANŠU INSTRUMENTS .

Klimata pārmaiņu finanšu instruments 
(KPFI) ir Latvijas Republikas valsts 
budžeta programma, kura sniedz līdzfi-
nansējumu 85 % apmērā no projekta attie-
cināmajām izmaksām.

Margita Līce

Inčukalns ar kaimiņiem apspriež sadarbības iespējas
23.novembrī  Rīgas plānošanas reģions 

organizēja tikšanos saistībā ar Inčukalna 
novada attīstības programmas 2013.-2019.
gadam izstrādi. Uz tikšanos tika aicināti 
kaimiņpašvaldību pārstāvji, lai diskutētu 
par kopīgiem sadarbības projektiem, inte-
rešu teritorijām un risinājumiem.

Uz sanāksmi ieradās pārstāvji no 
Siguldas novada un Ropažu novada. Kā 
galvenos sadarbības punktus Ropažu 
novada domes Attīstības daļas vadītā-
jas p.i. Silvija Studāne atzīmēja iespēju 
sadarboties tūrisma jomā, kā arī iespēju 
izmantot Inčukalnā esošo baseinu un citus 
pakalpojumus, savukārt Siguldas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zil-
vers minēja, ka sadarbību vajadzētu stip-
rināt tūrisma infrastruktūras uzlabošanā, 
nākotnē veidojot gan jaunus velomaršru-
tus, piemēram, veloceliņu no Rīgas uz 
Siguldu, gan attīstot dažādus pakalpoju-
mus. 

Arī Rīgas plānošanas reģiona ilgt-
spējīgas attīstības stratēģija un attīstības 
programma ir izstrādes procesā, līdz ar 
to ļoti būtiski šajos dokumentos iekļaut 
risinājumus par savstarpējiem projektiem 

Fo
to

: 
Ja

na
 B

un
ku

s

Noslēdzies skolu siltināšanas projekts

Rīgas plānošanas reģiona  
Telpiskās plānošanas nodaļas  
Pašvaldību teritorijas attīstības 
plānojumu izvērtēšanas speciāliste 
Lita Cielava

un idejām, kas skar vairākas pašvaldības 
un plašāku teritoriju. Tas attiecas uz trans-
porta infrastruktūru, ražošanas teritoriju 
attīstību, tūrisma infrastruktūru, kā arī 
pieredzes apmaiņu un sadarbību.

Inčukalna novada attīstības prog-
ramma 2013.-2019.gadam tiek izstrādāta 
projekta “Inčukalna novada domes attīs-
tības plānošanas kapacitātes paaugstinā-
šana” (Vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/
APIA/VRAA/041/059) ietvaros. Projektu 
100% līdzfinasē  ESF (Eiropas Sociālais 
fonds)

Līna Dimitrijeva
SIA „Reģionālie projekti” 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

PAR GROZĪJUMIEM SAISTO-
ŠAJOS NOTEIKUMOS NR. 1/2009  
„ I N Č U K A L N A  N O VA D A  
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.

Nr.18/2012
(protokols Nr. 14.- 51.§.).
Izdoti saskaņā ar likuma  

„Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 

24.pantu
Izdarīt Inčukalna novada domes 

saistošajos noteikumos Nr. 1/2009  
„Inčukalna novada pašvaldības noli-
kums” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 40.punktu  
sekojošā redakcijā:

„40. Par komitejas sēžu vietu, laiku 
un darba kārtību komitejas priekšsēdētājs 
informē deputātus ne vēlāk kā trīs die-
nas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne 
vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komi-
tejas sēdes. Informāciju par kārtējo komi-
tejas sēdi nosūta elektroniski uz deputātu 
norādīto elektronisko pastu. Par ārkārtas 
komitejas sēdi informē telefoniski.”;

2. Izteikt noteikumu 47.punktu seko-
jošā redakcijā:

„47. Domes sēdes darba kārtību  

nosaka domes priekšsēdētājs. Domes 
sēdes darba kārtībā tiek iekļauts jebkurš 
jautājums, kas iesniegts domes priekšsē-
dētājam ne vēlāk kā 15 darba dienas pirms 
kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu 
iekļaušanu domes darba kārtībā likumā 
noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot 
domes sēdes darba kārtībā iekļautos jau-
tājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi 
par lēmumu projektu izskatīšanas secību 
un saņemtajiem atzinumiem.”;

3. Izteikt noteikumu 53.punktu  
sekojošā redakcijā:

„53. Domes sēdes darba kārtību,  
lēmumu projektus, atzinumus par tiem, 
izziņas materiālus, deputātu iesniegumus, 
priekšlikumus un jautājumus domes depu-
tātiem dara pieejamus (domes kancelejā) 
ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtē-
jās sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms 
ārkārtas sēdes. Informāciju par domes kār-
tējo sēdi nosūta elektroniski uz deputātu 
norādīto elektronisko pastu. Par ārkārtas 
domes sēdi informē telefoniski.”;

4. Izteikt noteikumu 92.punktu seko-
jošā redakcijā:

„92. Pašvaldības saistošos noteikumus 

triju dienu laikā pēc parakstīšanas elek-
troniski un rakstveidā nosūta Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības minis-
trijai izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. 
Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saisto-
šos noteikumus publicē vietējā laikrakstā 
un tie stājās spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas. Pieņemtos saistošos notei-
kumus izvieto redzamā vietā pašvaldības 
domes ēkā, pilsētas pārvaldes ēkā un pub-
licē pašvaldības interneta mājas lapā.”;

5. Izteikt noteikumu  93.punktu seko-
jošā redakcijā:

„9.3. Pašvaldības nolikums un sais-
tošie noteikumi par pašvaldības budžetu 
trīs dienu laikā no to pieņemšanas elek-
troniski un rakstveidā jānosūta zināšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai un tie stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc parakstīšanas, ja saistoša-
jos noteikumos nav noteikts cits to spēkā 
stāšanās laiks. Saistošajiem noteikumiem 
jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes 
ēkā un pakalpojumu centros.” 

Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

NR.19/2012 „PAR GRO-
ZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS  
NOTEIKUMOS NR.4/2012 „PAR  
I N Č U K A L N A  N O VA D A  
PAŠVALDĪBAS BUDŽETU 2012. 
GADAM””.

Apstiprināti
ar Inčukalna novada domes  

2012. gada 28.septembra sēdes lēmumu,
protokols Nr.15 - 4.§.

Izdoti saskaņā ar likumu „Par paš-
valdībām” 14., 21., 46.p. un likumu 
„Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 
15., 16., 17. p., likuma „Par budžetu 
un finanšu vadību” 11. un 41.p., likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 12.p.
1. Palielināt Inčukalna novada  
domes pamatbudžeta ieņēmumus par  
Ls 181016,- .
2. Izmainīt Inčukalna novada pamatbu-
džeta izdevumus atbilstoši funkcionā-
lajām un ekonomiskajām kategorijām. 
3. Palielināt Inčukalna novada  
domes pamatbudžeta izdevumus par  
Ls 181016,-.
4. Palielināt Inčukalna novada  
domes speciālā budžeta ieņēmumus par  
Ls 13121-.
5. Palielināt Inčukalna novada domes 
speciālā budžeta izdevumus par  
Ls 13121-.
   Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

N R . 2 0 / 2 0 1 2  „ P A R  
GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS  
NOTEIKUMOS NR. 7/2010 „PAR  
INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪ-
BAS NODEVĀM””

Nr.20/2012
(protokols Nr. 16 – 60.§).

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem 
un nodevām” 12.panta pirmās daļas 1.punktu. 

Izdarīt Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 7/2010 
„Par Inčukalna novada pašvaldības  
nodevām” šādu grozījumu:

1. Svītrot noteikumu 2.1.punktā 
1.1.4.apakšpunktu „1.1.4. izziņas par 
dzīvesvietu – Ls 0,50”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā  
noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Cienījamie Vangažu pilsētas 
iedzīvotāji!

Ņemot vērā Vangažu pilsētas  
iedzīvotāju iesniegumus un lūgumus, lai 
uzlabotu pilsētā ceļu satiksmes drošības 
situāciju, Vangažos novembrī tika uzstā-
dītas jaunas ceļu satiksmes zīmes. 

Ceļazīmes uzstādītas:
Gaujas ielā posmā no mājas Nr.1 

līdz mājai Nr.5 ceļu zīme Nr.326.  
„Apstāties aizliegts” ar papildiezīmi 
Nr.823. ar zīmes darbības noteikto laiku.

Vangažu vidusskolas stāvlaukumā 
ceļa zīme Nr.327. „Stāvēt aizliegts” ar 
papildiezīmi Nr.842. ar papildinformāciju.

Meža ielā 1. Pie Vangažu pārvaldes 
ceļa zīme Nr.327. „Stāvēt aizliegts” ar 
papildiezīmi Nr.842. ar papildinformāciju.

Vangažu pilsētas pārvalde ir vieno-
jusies ar Reģionālo pašvaldības policiju, 
ka visi autovadītāji, kuri novietos auto-
mašīnas zem zīmēm, līdz gada beigām 
tiks mutiski brīdināti. Soda kvītis paš-
valdības policija par nepareizo automa-
šīnas novietošanu piemēros no 2013.
gada janvāra. 

Atgādinām, ka par noteikto ceļu 
zīmes prasību pārkāpšanu, automašīnas 
īpašniekam tiks piemērots naudas sods 
30 latu apmērā.

Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
Aivars Nalivaiko
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INČUKALNA INVALĪDU BIEDRĪBA

Biedrība „Inčukalna Invalīdu Biedrība” turpina darbu pie 
projektiem

Biedrība ir realizējusi Eiropas Lauk-
saimniecības fonda  lauku attīstībai 

(ELFLA) Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādo-
šana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 
teritorijā” ietvaros projektu Nr.11-04-
LL01-L413102-00002 „Sociālā centra 
„Mūsmājas” telpu sagatavošana speciali-
zētajām darbnīcām”.

Projekta publiskais finansējums  
LVL 13136,65. Projektā tika veikta telpu 
rekonstrukcija, ierīkota kokapstrādes 

darbnīca , kā arī uzstādīts jauns apkures 
katls. Ir veikta teritorijas labiekārtošana – 

izbūvēta āra terase.
N o  2 0 1 2 . g a d a 

19.jūlija līdz 2013.gada 
1.septembrim tiek reali-
zēts projekts Nr.12-04-
LL01-L413201-000013 

„Tehnikas un aprīkojuma iegāde sociālā 
centra „Mūsmājas” darbības nodrošināša-
nai” kas tika iesniegts  Eiropas Lauksaim-
niecības fonda  lauku attīstībai (ELFLA) 
Lauku attīstības programmas pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros. 

Biedrības valde

„Mūsmājās” spriežam par sociāli  
atbildīgu politiku

Inčukalna novada Invalīdu biedrības 
„Mūsmājas” biedri un interesenti novem-
brī tikās ar Latvijas Kristīgi Demokrā-
tiskās Savienības (KDS) valdes priekš-
sēdētāju Māru Viktoriju Zilgalvi, valdes 
locekli Maiju Stefani un nodaļu koordi-
natoru Aivaru Griguli. Pie kūpošas tējas 
tases notika spraigas sarunas par to, kāda 
politika pašlaik tiek veidota mūsu valstī, 
Inčukalna novadā un kas būtu darāms, 
lai to balstītu uz principiem, kuri ļāvuši 
strauji augt gan Eiropas, gan citu attīstīto 
valstu ekonomikām. 

KDS politiskā platforma ir balstīta uz 
sociālā tirgus ekonomikas principa, proti, 
ka taisnīgi ir, ja spēcīgākie sabiedrības 

labā paveic vairāk nekā 
vājākie. Taču mieru un 
saskaņu  cilvēku starpā 
veido ikviena sabiedrī-
bas locekļa tiesību uz 
pienācīgu dzīvi nodro-
šināšana un ikviena 
atsevišķa cilvēka vai 
sabiedrības daļas brīvī-
bas respektēšana. Sanā-
kušie inčukalnieši un 
vangažnieki bija vienis-
prātis, ka situācija, kādā 
pašlaik atrodas mūsu 
valsts, ir draudīga – ik 

gadus zaudējam tūkstošiem iedzīvotāju, 
kuri neredz šeit iespējas ne pelnīt, ne dzī-
vot. Lielākā daļa no tiem valsti atstāj uz 
neatgriešanos. 

Kā uzsvēra Maija Stefane, jau tagad ir 
iespējas vismaz pašvaldību līmenī domāt 
un gādāt par to, lai konkrētajās teritorijās 
iezīmētos attīstība, veidotos uzņēmumi un 
vakances, un iedzīvotāji varētu iesaistīties 
kopīgā darbā – arī tie, kam ir ierobežotas 
kustību spējas vai dzīvē gadījusies kāda 
cita neraža. „Ko es šodien esmu izdarījis 
savu vēlētāju labā?” – šim jautājumam 
jābūt galvenajam, kas būtu pašam sev 
uzdodams ikvienam politiķim. Bet, lai tā 
būtu, arī inčukalniešiem ir sabiedriskajos 

procesos jāiesaistās, jānāk ar saviem 
priekšlikumiem un jāseko, vai tie rod 
dzirdīgas ausis. 

„Mūsmāju” darbība jau ir pierādījusi, 
ka tas ir iespējams – to apliecina īstenotie 
projekti, kas jau tagad sniedz reālu atbalstu 
trūcīgajiem, invalīdiem un pensionāriem. 

Biedrības valdes priekšsēdētāja 
Valda Pavloviča
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Biedrība "Inčukalna  
invalīdu biedrība" izsaka pateicību  
visiem brīvprātīgajiem palīgiem un 

ziedotājiem, kā arī vēl priecīgus  
Ziemassvētkus!

Lūgšana

Lai zemei sāpes nav,
kad manas kājas to min.

Lai puķei jācieš nav,
kad bērns viņu vainagā pin.
Lai avotam raudošos viļņus

auklēt nav grūt,
kad nakts ir tumša un gara,

un lai nav neviena
-ja tas var būt-

dvēsle bez saules stara!

/Fricis Bārda/



NOVADA VĒSTIS6
MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Saue izglītības iestādēm

Agrā 2. novembra rītā mēs, četrpad-
smit jaukas dāmas no Inčukalna novada 
devāmies pieredzes apmaiņas braucienā 
uz sadraudzības pilsētu Igaunijā - Saue.

Mūsu pirmais galamērķis bija Talli-
nas modernās Mākslas muzejs KUMU, 
kuru apmeklēja Inčukalna novada Mūzi-
kas un mākslas skolas skolotājas Kristīne 
Rone un Diāna Krieviņa: „Kumu Mākslas 
muzeju apmeklēju jau otro reizi. Pastaiga 
pa muzeju deva milzīgu emocionālu lādiņu 
un piepildījumu. Muzejā bija iespēja 
apskatīt modi laika posmā no 1950. līdz 
1970.gadam, igauņu mākslas klasika no 
18.gadsimta sākuma līdz 2.Pasaules kara 
beigām un igauņu māksla pēc 2. Pasaules 
kara līdz neatkarības atgūšanai, igauņu 
20.gadsimta otrās puses māksla, izseko-
jot dažādiem virzieniem - gan socreālis-
mam, gan popārtam, hiperreālismam un 
kubismam. Muzejā aplūkojām arī igauņu 
un citu tautību mākslinieku laikmetīgās 
mākslas darbus, kas bija avangardi, rei-
zēm izaicinoši un kliedzoši, reizēm noslē-
pumaini un mistiski.”

Sauē mūs sagaidīja Mūzikas skolas 
direktore Kristiina Liivik un sabiedrisko 
attiecību speciāliste Sirjii Piirsoo.

Inčukalna novada Mūzikas skolas 
skolotājām Kristiina pastāstīja par igauņu 
mūzikas skolu sistēmu valstī. Jāsaka, ka 
Igaunijā ir zināmas atšķirības no Latvi-
jas - skolas ir pilnīgā pašvaldību pārval-
dībā. Audzēkņu vecāku līdzfinansējums ir 
ievērojami lielāks nekā pie mums. Bērni 
tiek vairāk izglītoti individuāli, orķestri 
ir apvienoti pa rajoniem un katru nedēļu 
mēģinājumi notiek savā pilsētiņā, veido-
jot vienu kopīgu koncertprogrammu. Mēs 
varam ļoti lepoties, ka mums ir pašiem 
savs orķestris, kas ievērojami iekrāso 
novada kultūras dzīves norises. 

Saues mūzikas skola darbojas 

ģimnāzijas tel-
pās, kolēģiem 
joprojām jādala 
klases ar vis-
pārizglītojošo 
p r i e k š m e t u 
s k o l o t ā j i e m . 
Neskatoties uz 
to, Saues mūzi-
kas skolā ir 
viena no labā-
kajām džeza 
nodaļām valstī. 
Par pašvaldī-
bas un Eiropas 
fondu līdzek-
ļiem izveidota 
moderna skaņu 

ierakstu studija, mācību telpas un muzi-
kālais aprīkojums. Saues kolēģi lepojas ar 
tradīcijām un nopelniem bagāto zēnu kori, 
kur jaunie dziedātāji tiek noskatīti jau bēr-
nudārzos un vēlāk turpina mācības mūzi-
kas skolā. Individuālo nodaļu audzēkņi 
- pianisti un pūtēji pierāda sevi gan paš-
māju, gan starptautiskos konkursos un fes-
tivālos. Tāpat kā pie mums skolotāji brauc 
no Rīgas, Saues bērnus izglīto mūziķi no 
Tallinas. Iepriecināja igauņu kolēģu pie-
redze projektu realizēšanā un rakstīšanā. 
Ļoti daudz līdzekļu tiek piesaistīti caur 
Eiropas fondiem un pašvaldības līdzfi-
nansējumu. Ir apstiprināts projekts 2013.
gada janvārī uzsākt Saues mūzikas sko-
las korpusa celtniecību, un nākamajā gadā 
skola iegūs autonomas telpas, savu ieeju 
un jaunu koncertzāli. Kaut nu izdotos!

Par norisēm Saues pirmsskolas izglī-
tības iestādēs (PII) stāsta bērnudārzu  
„Jancis” un „ Minka” vadītāja Kadrija 
Janisele un metodiķe Ilze Jakovicka: „Pie-
redzes apmaiņas braucienā uz Igaunijas 
pilsētu Saue tika apmeklēta PII, skola un 
jauniešu centrs. Igauņu kolēģi iepazīsti-
nāja mūs ar izglītības sistēmu Igaunijā, 
iestāžu darba organizāciju, finansējumu, 
aktualitātēm pirmsskolā, kā arī ar dažā-
dām problēmām izglītības sistēmā Igau-
nijā kopumā. Iepazināmies ar pedagogu 
atestācijas pamatprincipiem. Viesojāmies 
un dalījāmies pieredzē jaunā, skaistā 16 
grupu PII “Midrimaa”. 

Konstatējām, ka kaimiņi, tāpat kā mēs, 
darbā izmanto gan attīstošo metodiku, gan 
Montesori atziņas pedagoģijā, gan prog-
rammas “Soli pa solim” bērnu izglītojošo 
darbu organizējot mācību centros. Daudzas 
problēmas pirmsskolas izglītībā mums ir 
kopējas: sadarbību ar vecākiem ietekmē 
sociālā situācija ģimenēs, pirmsskolā 
nonāk bērni ar dažādu attīstības līmeni, 

tomēr, uzsākot skolas gaitas, sadarbībā 
ar ģimeni jāpanāk konkrēts zināšanu un 
sociālo prasmju līmenis, kas ir liels izaici-
nājums abām pusēm. Igaunijā bērni skolas 
gaitas uzsāk no 7 gadu vecuma. Arī mēs 
ar igauņu kolēģēm dalījāmies pieredzē 
par pirmsskolas izglītību mūsu valstī un 
novadā, par darba organizēšanu filiālēs.”

Inčukalna Tautas nama vadītājas Ingas 
Freimanes un Vangažu kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītājas Evijas 
Ozolas atziņas: „Kultūras centra darba 
organizācijai Saues pilsētā ir lielas atšķi-
rības no Inčukalna novada. Visa mate-
riālā bāze atrodas Saues vidusskolā, kur 
pēc mācību stundu beigām savas nodar-
bības uzsāk dažādi pašdarbības kolektīvi. 
Saues pilsētas svētku pasākumi notiek 
skolā, brīvdabas estrādē, ielu laukumos 
vai prominentās celtnēs - Tallinas pilī, gal-
vaspilsētas koncertzālēs. Saues  pilsētas 
pašvaldība finansē tautas tradīciju kolektī-
vus. Pārsteidzoši bija tas, ka viņiem ir ļoti 
daudz draugu no citām valstīm, kas regu-
lāri pie viņiem viesojas ar koncertiem.”

Par darbu Saues pašvaldībā stāsta 
Inčukalna novada domes sabiedrisko 
attiecību speciāliste Jana Bunkus: „Vie-
sojoties Sauē, tikos ar domes vadību un 
sabiedrisko attiecību speciālisti S.Piirsoo. 
Tikšanās laikā vēlreiz tika apspriestas 
turpmākās sadarbības iespējas. Īsumā pre-
zentēju Inčukalna novada domes darbību, 
novada attīstību, mērķus un uzdevumus. 
Tikšanās laikā vienojāmies, ka abu pušu 
sadraudzība-sadarbība turpinās, ka gan 
viena, gan otra puse saskata šīs sadarbī-
bas nepieciešamību un vajadzību. Sarunas 
laikā ar sabiedrisko attiecību speciālisti 
tika salīdzināta Inčukalna novada domes 
un Saue pilsētas domes darbība šajā jomā 
un konstatēts, ka tiek izmantoti līdzīgi 
sabiedrisko attiecību instrumenti gan iek-
šējā, gan ārējā komunikācijā.”

Jau vēlā pēcpusdienā devāmies uz jau-
nāko pašvaldības iestādi Sauē - Bērnu un 
jauniešu centru. Centrs darbojas gadu, ir 
aprīkots ar vismodernākajām tehnoloģi-
jām. Telpas pilnībā pielāgotas cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. Piedāvājumā ir gan 
sporta aktivitātes, alpīnistu klubs, kerami-
kas, rokdarbu, kulinārijas telpas, psiho-
loga kabinets, plaša datorzāle, moderno 
deju zāle, brīvā laika pavadīšanas atpūtas 
telpas. Nodarbības Bērnu un jauniešu cen-
trā ir gan bezmaksas, gan maksas.

Liels paldies novada domei par trans-
portu un šoferim Aivaram Šubem par 
pacietību!

Mūzikas un mākslas skolas 
direktore Ieva Kikuste

Bērnu un jauniešu centra darbinieks stāsta par centra  
darbību. Attēlā (no labās): Ieva Kikuste un Kristiina Liivik
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INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKA

Novembris Inčukalna bibliotēkā

Novembris ir ļoti svarīgs mēnesis 
mūsu valsts dzīvē, jo Latvijai 18.novem-
brī ir dzimšanas diena. Lai bērni vairāk 
uzzinātu par mūsu valsti, par karogu, par 
Latvijas vēsturi un svarīgākiem notiku-
miem Latvijas valsts pastāvēšanā, sagata-
vošanas bērnu grupa apmeklēja Inčukalna 
bibliotēku. 

Bērnudārza metodiķe skolotāja Gineja 
Paņķiva, skolotāja Sandra Dārzniece 
un audzinātājas palīdze Beāta Circene 
ar bērniem par Latvijas valsti parunāt 
nolēma savā novada bibliotēkā. Bibliote-
kāre Marija Aļeksejeva  rādīja grāmatas 
un stāstīja par Latviju, karogu, krāsām, 
ģerboni,  valsts himnu, prezidentiem, Brī-
vības pieminekli un tā saistību ar mūsu 
Inčukalnu. Kārlis Zāle ir autors Brīvības 
piemineklim un dzīvojis mūsu novadā, un 
Inčukalna vecajos kapos ir viņa veidotais 
piemineklis. 

Bērni bibliotēkā stāstīto klausījās ar 
lielu uzmanību. Viņi apskatījās grāmatas 
ar karoga attēlu un citu valsts simboliku. 
Bibliotekāres iepazīstināja bērnus ar pirmo 
Latvijas prezidentu Jāni Čaksti un citiem 
valsts prezidentiem. Uzdevām jautājumu 
bērniem, ar ko viņi var lepoties savā  
Latvijā, un saņēmām neviltotu atbildi. 
Kāds no klases zēniem pateica: „Ar tēti 
un māmiņu.”

Citi bērni lepojās ar Inčukalnu, ar savu 
skolu, ar bibliotēku, ar saviem skolotā-
jiem…Čaklākie atbildētāji saņēma mazas 
dāvaniņas no bibliotēkas vadītājas Vijas 

Onskules. 
Sadarbībā ar dienas centru „Sarma” 

un tās vadītāju Sandru Rozīti bibliotēka 
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas ietvaros 
organizēja pasākumu norvēģu rakstnieka 
Turbjēna Ēgnera „Kāpējpeļuks un citi 
dzīvnieki Šurumburummežā” lasīšanu. 
Grāmatiņu lasīja gan vadītāja Sandra, gan 
visi pasākuma dalībnieki. Bet apmeklētāji  
bija gandrīz visi „Bērnu žūrijas” eksperti.
Mums prieks, ka vienmēr dažādos pasā-
kumos  aktīvi piedalās Kristaps Neima-
nis, Sindija Zimba, Justīne Priekuna,  
Lilija-Līna Bodniece, Inese Reinfelde! 
Katrs lasīja no grāmatas nelielu fragmentu. 
Sandra pastāstīja par citiem ziemeļu valstu 
rakstniekiem īsumā, par pasākumu, kurš 
notiek katru gadu novembrī.     

Nāciet uz bibliotēku, jo atkal ir jaunas 
grāmatas! Jūs jau zināt – ja kādi jaunumi 
ir izdevniecībās, tad pie mums bibliotē-
kās arī. Mēs sekojam līdzi izdevumiem 
un iegādājamies tās grāmatas, kuras var 
interesēt mūsu lasītājus. 

Datori gaida lasītājus. Nāciet, lasiet 
ziņas, jaunumus, meklējiet informāciju, 
mācieties apgūt datorus, meklējiet darbu, 
rakstiet CV, kopējiet, skenējiet, sūtiet fak-
sus, jo to visu jūs varat izdarīt bibliotēkā!

Bibliotekāre Marija Aļeksejeva

Bibliotēkā viesojas bērni no sagatavošanas klasītes
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Ziemeļvalstu  
Bibliotēku nedēļa 
Vangažu bibliotēkā

Novembrī Latvijā jau 15.reizi notika 
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa. Nedēļas 
galvenais mērķis ir Ziemeļvalstu litera-
tūras un kultūras iepazīšana. Šīs nedēļas 
ietvaros arī mūsu pilsētas bibliotēkā notika 
Turbjēna Ēgnera grāmatas „Kāpējpeļuks 
un citi dzīvnieki Šurumburummežā” lasī-
jumi.

 Par tradīciju jau kļuvis tas, ka mēs, 
Vangažu vidusskolas 2.a klases skolēni un 
klases audzinātāja, dodamies uz Vangažu 
bibliotēku, lai piedalītos lasīšanas veici-
nāšanas pasākumos. Arī šoreiz mēs tikām 
mīļi sagaidīti. Sveču liesmiņas padarīja 
telpu gaišāku un nedaudz noslēpumai-
nāku. Lasot fragmentus, bērni ieguva  
jaunu pieredzi, ka var  lasīt sēžot sveču 
gaismā, lasīt visi kopā,  teatrāli izspēlēt 
izlasīto. Pirmo reizi piedalījāmies šādos 
lasījumos, un bērni, lasot pa fragmentiņam 
no darba, parādīja gan savu lasītprasmi, 

gan prasmi klausīties un atbildēt uz jau-
tājumiem, gan savu  atraktivitāti.

Pasākuma noslēgumā noskatījāmies 
multfilmu par Karlsonu, kas uzņemta pēc 
zviedru rakstnieces A.Lindgrēnes darba 
motīviem, jo novembrī, izcilajai bērnu 
grāmatu autorei, tika atzīmēta 105 gadu 
jubileja.

Rīta stunda bibliotēkā  izvērtās par 
izzinošu, attīstošu un mīļu pasākumu. 
Paldies Vangažu bibliotekārītēm Vinetai 
un Regīnai par uzaicinājumu un jauko 
pasākumu! Gaidīsim nākošos pasākumus 
un noteikti dosimies ciemos!

Vangažu vidusskolas 2.a klases 
skolēni un  audzinātāja 

Inese Grīnberga
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Vīrieši:
OPEN grupa
1) Kaspars Kuharjonoks
2) Rolands Zariņš
3) Edgars Laubergs

DAŽĀDI NOTIKUMI

Gada nogale dienas centrā „Sarma” 
Dienas centrā  “Sarma” (DC) 

oktobrī un novembrī aizritēja 
vairāki interesanti pasākumi,  
kurus noorganizēt palīdzēja  
aktīvi un jauki bērni.

Oktobra pēdējā diena tika veltīta Helo-
vīna svētkiem. Helovīni ir aizgūti svētki, 
kurus mūsdienās lielākoties svin un atzīst 
pusaudži.

Lai radītu spokaināku noskaņu, bērni 
DC rotāja ar paštaisītām papīra dekorāci-
jām, t.i., sikspārņiem, spokiem, zirnekļiem 
un ķirbīšiem. Logos krāšņi spīdēja bērnu 
taisītie svecīšu lukturīši, kā arī izgrebtās 
ķirbju galvas. Bērniem tika sarūpēts vēl 
kāds pārsteigums – sejas apgleznošana 
ar speciālām sejas krāsiņām, lai katrs 
varētu vēl vairāk iejusties savā izvēlētajā 
tēlā. Mūsu pulkā bija tādi tēli kā vampīri, 
spoki, raganas, velniņi u.c.

Skaisti sapostie bērni tika aicināti pie 
svētku galda, lai mielotos ar pašizceptām 
pankūkām un ievārījumu, bērnu sarūpēta-
jiem groziņiem, gardu limonādi un, pro-
tams, konfektēm.

Noslēgumā katrs bērns saņēma nelielu 
pārsteiguma balviņu, lai svētki būtu tie-
šām izdevušies.

Tie mums bija jauki svētki, kuri vie-
noja mūs kā ģimeni un labus draugus!    

 Savukārt 15.novembrī,  Ziemeļvalstu 
Bibliotēku nedēļas ietvaros DC  “Sarma” 

norisinājās literārais vakars. Tējas garai-
ņiem virpuļojot un svecīšu liesmām sil-
dot, bērni pulcējās, lai lasītu T.Ēgnera 
grāmatas ”Kāpējpeļuks un citi dzīvnieki 
Šurumburummežā” pirmlasījumu. Katrs 
bērns varēja iejusties vakara vadītāja lomā 
un visiem klātesošajiem lasīt fragmentus 
no pasaku grāmatas. Noslēdzot tematisko 
pasākumu, pārrunājām izlasīto, dalījāmies 
domās un izjūtās. Paldies bibliotekārei 
Vijai Onskulei par ieteikto literatūru! Šāda 
veida lasījumus rīkosim arī turpmāk, tāpēc 
ļoti gaidīsim pārējos interesentus.

21.decembrī  DC  “Sarma” ielūdz 
bērnus un jauniešus uz Ziemassvētku 

pasākumu. Rotāsim eglīti, rīkosim spēles 
un konkursus, kuros būs iespēja laimēt 
nelielas balviņas. DC radošajās nodarbī-
bās ikviens varēs pašu rokām pagatavot 
gan praktiskas, gan garšīgas lietiņas, kuras 
noteikti noderēs, kā mīļas dāvanas radiem 
un draugiem svētkos. Darbosies Ziemas-
svētku pasts, ar kura palīdzību varēs  
nosūtīt viens otram apsveikumu.

Nāc un pievienojies mums!

DC „Sarma” vadītājas 
v.i. Sandra Rozīte

Helovīni dienas centrā “Sarma”

Inčukalna daudzcīņa
Lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu 

Inčukalna jauniešu vidū un dotu iespēju 
pavadīt viņu brīvo laiku saturīgi, nodarbo-
joties ar sportu un piedaloties sacensībās, 
24.novembrī Inčukalna sporta kompleksā 
notika pirmās biedrības „Inčukalna izaug-
smei” organizētās daudzcīņas sacensības. 

Daudzcīņu dalībniekiem bija iespējams 
sevi pierādīt septiņās dažādās disciplīnās: 
peldēšanā, badmintonā, basketbola soda 
metienos, galda tenisā, florbola precizitā-
tes metienos, florbola spēka metienos un 
šautriņu mešanā. 

Sacensības notika, vērtējot individu-
ālos rezultātus, sievietēm un vīriešiem 
atsevišķi, vecuma grupās, kā arī vērtē-
jot labākos rezultātus : basketbola soda  
metienos, florbola spēka un precizitātes 
metienos.

Noslēdzoties sacensībām un izvērtē-
jot rezultātus, tika apbalvotas godalgotās 
vietas:

Florbola spēka un precizitātes metie-
nos labākais bija Daniels Bunkus, 
basketbola metienos precīzākais bija 
Edgars Laubergs.

Biedrība „Inčukalna izaugsmei”

Jauniešu grupa
1) Kristaps Neimanis
2) Filips Buhtujevs
3) Jānis Markulis

Junioru grupa 
1) Aigars Romals
2) Daniels Bunkus
3) Markuss Kumskis

Sievietes:
Sieviešu grupa
1) Monika Džigure
2) Liliāna Jakovicka
3) Ance Miķelsone
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Sarkanbaltsarkanais svētku mēnesis
VANGAŽU KULTŪRAS NAMS

Novembris Latvijai ir svētku 
laiks, jo novembrī ir dzimusi 
un dibināta mūsu valsts. Arī  
Vangažu pilsēta, kā ik katru 
gadu, tiek saposta svētkiem. Ielas 
tiek rotātas ar sarkanbaltsarka-
nām spuldzītēm, visapkārt krāšņi 
plīvo sarkanbaltsarkanie karogi, 
un sirdī mājo pacilāts prieks – 
par godu dzimtenei.

9.novembra pievakarē pie Vangažu 
vidusskolas sadarbībā ar vidusskolu tika 
atzīmēta Lāčplēša diena. Sveču gaismā 
notika koncerts, kurā ar skanīgiem priekš-
nesumiem piedalījās Inčukalna novada 
pūtēju orķestris (vadītājs Vitalis Kikusts). 
Skolas teātra studijas bērni kopā ar sko-
lotāju Solvitu Runci bija iestudējuši pat-
riotisku dzejas uzvedumu, skolas koris 
un ansamblis (vadītājas Maira Lazdiņa, 
Melitina Sipčenko) dziedāja  dziesmas 
veltītas dzimtenei un mūsu karavīriem, 
sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze” 
(vadītāja Jana Bunkus) dziedāja latviešu 
tautasdziesmas, bērnu vokālais ansamblis 
„Karuselis” koncertu noslēdza ar skanīgu 
dziesmu veltītu dzimtenei. Visus kopā 
sanākušos uzrunāja Vangažu pārval-
des vadītājs Aivars Nalivaiko un skolas 
direktore Indra Kalniņa. Pasākums radīja 
patriotisku un reizē arī siltu, un sirsnīgu 
noskaņu.

10.novembrī mūsu kultūras namā tika 
atzīmēta pilsētas 21.dzimšanas diena. 

Pasākumu atklāja Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Blaus, un ar video 
prezentāciju par mūsu pilsētu uzstājās  
Vangažu pārvaldes vadītājs A.Nalivaiko, 

kurš iedzīvotājus infor-
mēja par padarīto un 
par iecerētajiem dar-
biem nākotnē. Koncertā 
piedalījās 11 pilsētas 
pašdarbības kolektīvi: 
bērnu vokālais ansamb-
lis „Karuselis”, latviešu 
tautas deju kolektīvs 
„Pīlādzītis”, estrādes 
deju grupa „Ciprese”, 
ritmikas deju grupa 
„Kolibri”, sieviešu 
vokālais ansamblis 
„Kaprīze”, krievu vokā-
lais ansamblis „Krievu  
Kadriļļa”, ukraiņu vokālais ansamb-
lis „Jatraņ”, ukraiņu vokālais ansamb-
lis „Veselka”, austrumu deju studija  
„Šeherezade”, baltkrievu vokālais ansamb-
lis „Žuravka”, līnijdeju grupa „Drime 
dance”.

Katrs kolektīvs bija ieguldījis milzīgu 
darbu savu priekšnesumu sagatavošanā, un 
bija padomājis kā prezentēt sava kolektīva 
darbību. Koncerta gaitā izskanēja sirsnīgi 
apsveikumi mūsu pilsētai un iedzīvotājiem. 
Koncerts bija krāšņs un daudzveidīgs. 
Skatītāji ar prieku un siltiem aplausiem 
uzņēma katru  kolektīvu un priekšnesumu. 
Redzot kopā visus kolektīvus, tiešām 
varam lepoties ar aktīvo, kvalitatīvo un 
daudzveidīgo mūsu pilsētas pašdarbību. 
Pasākumu vadīja teātra studijas „Pigoriņi” 
dalībniece  Karīna Škirmante.

16.novembrī svinējām Latvijas 
Republikas proklamēšanas 94.gada-
dienu. Svētku uzrunas teica Inčukalna 

Foto: Jana Bunkus

Normunda Rutuļa dziedājums aizkustināja 
pat vismazākās sirsniņas

Goda novadniece Maija Bāgunte

novada domes priekšsēdētājs A.Blaus un 
Vangažu pārvaldes vadītājs A.Nalivaiko. 
Šajā svētku reizē  ar mums kopā bija arī 
bijušais Vangažu domes priekšsēdētājs 
Vilmārs Lucāns.

Šogad mūsu Goda novadniece ir Maija 
Bāgunte, kura ilgus gadus aktīvi darbo-
jusies Inčukalna un Vangažu pensionāru 
biedrībās. Ar saviem darbiem izšuvumiem, 
augu un ziedu kompozīcijām, vienmēr 
bijusi aktīva dalībniece dažādās izstādēs. 
Vienmēr esam priecājušies un apbrīnojuši 
viņas filigrānos un meistarīgos rokdar-
bus. M.Bāgunte jau ceturtajā paaudzē ir  
vangažniece. No sirds vēlreiz sveicam!

Ar atzinības rakstiem un diplomiem 
tika sveikti pilsētas iedzīvotāji un kolek-
tīvi, kuri ar savu darbu ir sasnieguši  
lieliskus rezultātus profesionālajā darbībā, 
sportā un kultūrā.

Svētku koncertu sniedza tautā iemī-
ļotais dziedātājs Normunds Rutulis.  
Skanēja iecienītas un katram mīļas dzies-
mas, iepriecinot un sajūsminot skatītā-
jus. Koncerts noritēja jaukā un atraktīvā 
gaisotnē, brīžiem uz skatuves piedaloties 
mūsu pilsētas bērniem.

Pēc svinīgā koncerta svētku vakars tur-
pinājās lustīgās dejās kopā ar muzikantiem 
Ilmāru un Toniju līdz vēlai naktij.

Evija Ozola

Vangažu dzimšanas dienas koncerta kopdziesma
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Lāpas, sveces, karogi un dziesmas mūsu valsts svētku mēnesī
Vēl joprojām dzīvojam  

Latvijā. Un esam laimīgi, ja  
blakus ir mūsu bērni, mūsu  
tuvinieki, draugi, ar  kuriem gan 
priekos, gan bēdās varam būt 
kopā. 

Novembrī, gada tumšākajā mēnesī,  
ar lāpu un sveču liesmām izgaismojām 
Lāčplēša dienas tumsu. Šoreiz 9.novem-
brī devāmies gājienā, dziedot karavīru 
un leģionāru dziesmas kopā ar folkloras 
kopu „Budēļi” un Inčukalna pamatskolas 
skolniekiem un skolotājiem, uz Vecajiem 
kapiem pie K.Zāles pieminekļa un godi-
nājām visus tos, kuri  par brīvu Latviju ir 
atdevuši savas dzīvības.

Savu veselību un arī omu uzlabot bija 
aicināti visi novada ļaudis, kuriem pāri 45 
gadiem, uz  „Veselības dienu” 12.novem-
brī. Praktiskus padomus sniedza studijas 
DCH treneris Kaspars Ozoliņš un visiem tik 
labi pazīstamā Olga Dreģe. Šis pasākums 
notika pateicoties LR Veselības ministrijas 
finansiālajam atbalstam. Ja ir laba veselība 
un garastāvoklis, tad arī rudens tumšais un 
spriedzes pilnais laiks ir sīkums!

16.novembra vakarā Tautas namā pul-
cējās inčukalnieši, lai svinētu 94. dzim-
šanas dienu mūsu valstij Latvijai. Ceļā 
uz svētku pasākumu jau no tāluma bija 
redzams izgaismots mūsu valsts karogs uz 
vienīgās Inčukalna akmens nama sienas, 
kā arī aizdegtas lāpas un svecītes . Stāstī-
jām „Pasaku par Latviju”:

„Divdesmit divi gadi bija mūsu Latvi-
jas Republikas zelta laikmets. Ar kļūdām 
un trūkumiem - tas ir laiks, kurā pierādī-
jām, ka esam cienīgi, lai mums būtu sava 
valsts. To mums neviens nevar atņemt, un 
mūsu valsts turpinās.

Divdesmit divos gados ar čaklu darbu, 
neatlaidību un lielu garīgu pacēlumu no 
krāsmatām un pelniem mēs radījām lat-
visku taisnības un pārticības valsti.

Divdesmit viens gads pagājis atjau-
notajā republikā. Vai pēc gada varēsim 
lepoties ar savu valsti? Vienā gadā pat 
viens cilvēks var izdarīt ļoti daudz. Cik 
daudz varam izdarīt mēs visi kopā - divi 
miljoni latviešu?

Mēs ilgi varam runāt par to, ka mūsu 
zemē ir slikti, netaisnīgi un ļauni. Bet vai 
mēs zinām, ko tieši un kā gribam mai-
nīt?” Tā skanēja pasakā, ko rakstījusi Ieva 
Nikoleta Dāboliņa.

Koncertā par godu valsts svētkiem un 
arī mūsu Goda novadniekiem, piedalījās 

amatieru teātra aktieri, koris „Mežābele”, 
pūtēju orķestris un Zandas Krastiņas bērnu 
vokālā studija. Vēlamies pateikties viņiem 
par radīto patriotisko atmosfēru.

Šogad Goda novadnieku kārtā tika 
iebalsots bijušais Inčukalna MRS plaša 
patēriņa ceha inženieris, vadītājs Ivars 
Zemītis, pensionāru padomes priekšsēdē-
tāja Ņina Bērziņa un kamaniņu braucējs 
Roberts Suharevs.

Ivars Zemītis 1944. gada jūnijā pabei-
dza Lauksaimniecības akadēmiju.Tajā 
pašā mēnesī apprecējās un tika iesaukts 
leģionā. Viņu nosūtīja uz apmācībām 
Vācijā, kur tūlīt saslima. Ierindā atgrie-
zās 1945.gada februārī un tika nosūtīts uz  
Latviju. Karš jau bija gandrīz beidzies. 
Tomēr leģionārus apcietināja, tiesāja 

un nosūtīja trimdā uz Sibīriju-Nariļsku. 
Smagā darbā pagāja 7 ar pusi gadu. I. 
Zemītis tajā laikā spēja sevi pierādīt kā 
krietns un gudrs strādnieks. Atgriežoties 
Latvijā, represētie Rīgā nevarēja pierak-
stīties un atrast darbu. Liktenis I.Zemīti 
kopā ar sievu atveda uz Inčukalnu, kur 
ilga darba mūža laikā tika izprojektēts un 
uzcelts kokapstrādes palīgražošanas cehs. 
Zemīša kungs MRS strādāja par ceha 
priekšnieku un ieguva daudzu savu darba 
biedru cieņu un mīlestību. Vēl joprojām 
viņi atceras Ivaru ar vislabākajiem vār-
diem. Valsts svētku priekšvakarā novada 
domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus kopā 
ar darbiniekiem un bijušajiem darba  kolē-
ģiem apmeklēja 92 gadus veco Zemīša 
kungu mājās un apsveica ar iegūto „Goda 
novadnieka” titulu. Lai Jums, Ivar, laba 

Goda novadnieki Roberts Suharevs un Ņina Bērziņa

Foto: Vita O
ša

Viesos pie Goda novadnieka Ivara Zemīša

Foto: Zinta N
olberga
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veselība un spēks rūpēties par savu dārzu 
arī nākamajos gados!

Ņina Bērziņa ir strādājusi par fermu 
mehanizatori, mācījusies par traktoristi, 
bijusi kluba un bibliotēkas vadītāja, „Gau-
jas” pasta nodaļas priekšniece, pionieru 
nometnes Murjāņos un veikala vadītāja. 
Ņinas kundze vienmēr ir bijusi sabiedriski 
aktīva – piedalījusies kārtības sargos, bijusi 
tautas skaitītāja, 1991.gada barikāžu dalīb-
niece. Arī šobrīd Ņ.Bērziņa aktīvi darbo-
jas pensionāru padomē, dzied senioru korī 
„Atblāzma” un ansamblī „Gauja”, kura 
izveidošanas iniciatore ir bijusi. Ņ.Bēr-
ziņa ļoti mīl savu ģimeni, mazbērnus un 
visu, ko dara! Lai Jums spars, izturība un 
dziedātprieks, Ņinas kundze!

Roberts Suharevs kamaniņu sportam 
veltīja 20 dzīves gadus, sākdams trenē-
ties jau 6.klasē. Viņš sešas reizes ir bijis 
Latvijas čempions kamaniņu braukšanā 
divniekā, piedalījies trijās olimpiādēs – 
Albervillā, Lillehammerā un Nagano. 
1986.gadā Roberts kļuva par PSR junioru 
čempionu, 1991.gadā Vācijā komandu vēr-
tējumā Latvijas komandas sastāvā ieguva 
1.vietu, bet 1992.gadā Amerikā pasaules 
kausa izcīņā – 3.vietu. Šie ir sasniegumi, 
kurus par sevišķi nozīmīgiem atzīst pats 
sportists. Sportošanas laikā Robertu vien-
mēr atbalstīja viņa ģimene. Arī tagad tā, 
it sevišķi sieva Vineta, meita Megija, dēls 
Roberts un mamma Lidija ir pirmajā vietā. 
Lepojamies, ka esi mūsu novadnieks, 
Robert! 

Valsts svētku brīvdienu noslēgumā 
skanēja koncertprogramma „Rozes 
kaislības” ar lielisku vokālistu un ins-
trumentālistu piedalīšanos. Koncerts bija 
gluži kā punkts uz „i”, jaunas darba nedē-
ļas aizsākšanai.

Bet sveicieni Latvijas dzimšanas dienā 
vēl nebija galā. Inčukalna Mākslas un 
mūzikas skolas audzēkņi novadniekiem 
bija sagatavojuši brīnišķīgu Latviešu 
komponistu mūzikas koncertu. Mums ir 
ļoti talantīgi un jauki bērni. Tā ir vislabākā 
dāvana mūsu Latvijai!

24.novembrī Tautas namā pulcējās 
mākslas mīļotāji, jo tika atklāta jauna 
mākslas  izstāde „Sieviete, māksli-
niece... dzīvo...strādā Vangažos”. Savus 
darbus ir izstādījušas četras novada māks-
linieces , kuras vieno vārds „Vangaži” – 
Ingūna Linde, Margarita Kralliša, Diāna 
Krieviņa un Agnese Ozoliņa. Izstādes 
atklāšanā piedalījās arī jaunie Inčukalna 
Mūzikas un mākslas skolas mūziķi, kurus 
audzina skolotājs Jurijs Kaspers no Van-
gažiem. Izstāde ir krāsām, tēliem un emo-
cijām bagāta - par to pārliecinieties paši! 

Izstāde būs apskatāma līdz janvāra vidum.
Novembris noslēdzās ar brīnišķīgu  

dāvanu pašiem mazākajiem inčukalniešiem, 
ko Latvijas Leļļu teātris kopā ar Rietumu 
Banku pasniedza 30.novembrī. Tā bija jauka 
iespēja, jo varēja par brīvu noskatīties leļļu 
izrādi „Lācītis sirsniņā”. Paldies!

Gads jau gandrīz galā. Aizskrēja, 
ka pat attapties nepaspējām. Ja labi 
padomā...ir jau ko atcerēties. Klāt Zie-
massvētku laiks. Lai miers un prieks 
(varbūt arī „lācītis”) jūsu sirsniņās!  
Paldies visiem, visiem novadniekiem 
Inčukalnā un Vangažos par sadarbību un 
atbalstu. Un zinat – mēs jūs gaidām!

Jūsu Inčukalna Tautas nams

Izstādes “Sieviete, māksliniece...dzīvo...strādā Vangažos” atklāšana

Piektdien, 14.decembrī, pl.15.00
Inčukalna Invalīdu biedrība ielūdz 
UZ ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMU
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva

Sestdien, 15.decembrī, pl.19.00
Deju kolektīvs „Virši” kopā ar draugu deju 
kolektīviem „Pērle”, „Sadancis”, „Oglīte” 
un „Cīpars” ielūdz uz tradicionālo
„VILKU MĒNEŠA SADANCOŠANOS”
koncertu.Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva

Piektdien, 21.decembrī, pl.19.00
KONCERTS „ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMS” 
ar iluzionista Zigmāra Atvara piedalīšanos.
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva

Trešdien, 26.decembrī, pl.11.00 un 
pl.13.00 (precīzs laiks norādīts personīgajā 
ielūgumā).
Ziemassvētku eglīte novada bērniem 
„PINGVĪNA ZIEMASSVĒTKI”
Autobuss pl.10.00 pa maršrutu – Gauja – Indrāni 

– Kārļzemnieki – Vangažu baznīca – „Brālis”–  
Vangažu stacija – Sēnīte – Inčukalns. 

Pirmdien, 31.decembrī, pl.23.30 
Salatētis aicina inčukalniešus skolas parka 
estrādē kopā sagaidīt to brīdi, kad
LAIKARĀDIS pieteiks 
JAUNO 2013.GADU!
Būsim kopā, vienoti un vēlēsim viens otram 
laimes!  Ar mums kopā būs novada domes 
priekšsēdētājs Arvīds Blaus un jautru rūķu 
bars. Visi mīļi aicināti! 

Bet jau pēc pusnakts pl.1.00 – 5.00 esiet 
aicināti turpināt lustes Tautas namā
DISKO BALLĪTĒ
Laimīgo 70.-80. gadu mūzikas ritmos, tēr-
pos un ar saviem groziņiem. 
Aicinām savlaicīgi iegādāties biļetes  Tau-
tas namā  (t.:29478251) un pieteikt vietas 
pie galdiņiem.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā 3Ls,  
Jaungada naktī 5Ls.

Sestdien, 5.janvārī, pl.14.00 
Inčukalna novada dome ielūdz seniorus uz
GADA BALLI. 
Pie eglītes un siltas tējas vēlēsim laimi 
viens otram. Savas skaistākās dziesmas 
jums dziedās Viktors Lapčenoks. 
Bet deju pavadījumus spēlēs Ilmārs 
Miķelsons.
Visi mīļi aicināti un ikviens ir gaidīts! 
Ieeja brīva

Sestdien, 12.janvārī 
Ikgadējais krāšņākais gada notikums Vecā 
Jaunāgada KARNEVĀLS
„Viss spīd un laistās - lai svinam dzīvi!”

 Gatavojamies!

PASĀKUMI



NOVADA VĒSTIS12

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

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

VANGAŽU EV. LUT. DRAUDZE PATEICAS INČUKALNA 
NOVADA DOMEI PAR SADARBĪBU UN ATBALSTU. NOVĒL 
NOVADA ĻAUDĪM DIEVA SVĒTĪBU IKVIENĀ  NAMĀ UN 
IKVIENĀ SIRDĪ. „GODS DIEVAM AUGSTĪBĀ, UN  MIERS 
VIRS ZEMES, UN CILVĒKIEM LABS PRĀTS” /Lūk. Ev./ 

ADVENTA un ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI  
VANGAŽU BAZNĪCĀ 

3.ADVENTĀ Svētdien, 16.decembrī, pl.14.00
ar kora „MEŽĀBELE” piedalīšanos. 

Autobuss pl.13.10 no Inčukalna un 13.20 no Vangažiem.

4.ADVENTĀ Svētdien, 23.decembrī, pl.14.00
Draudze un svētdienas skolas bērni ir sagatavojuši 

stāstu par „Lielāko dāvanu” un gaida ciemos  
ģimenes ar bērniem. 

Autobuss pl.13.10 no Inčukalna un pl.13.20 no Vangažiem.

Ziemassvētku svētvakara Dievkalpojums 
Pirmdien, 24.decembrī, pl.16.00

Autobuss pl.15.00 no Inčukalna un 15.10 no Vangažiem.

Svētdien, 30.decembrī, pl.14.00
Gada noslēguma Dievkalpojums 

Autobuss pl.13.10 no Inčukalna un 13.20 no Vangažiem.

Ir pagājis laiks. Atkal gribas pabūt visiem kopā. Tādi ir mana 
dēla Jāņa klases biedri un viņu brīnišķīgā audzinātāja Ilze Vanaga. 
Šoreiz 17.novembris – dubultsvētki. Prieks, ka netiek aizmirsts 
neviens, gan Andris, kurš aizgājis mūžības ceļos, gan Jānis, kuru 
liktenis nolēmis gultai. Jau skolas laikā viņi bija viena liela, drau-
dzīga ģimene. Pamatu pamatos šajos jauniešos ir sirsnība, līdzjū-
tība un, protams, mīlestība pret tuvāko. Lai arī kādi pasākumi tiktu 
organizēti, Jānis nekad netiek aizmirsts. Viņš vienmēr ir kopā ar 
draugiem viņu darbos un domās. Arī  šoreiz Jānim vieta pie galda 
bija ar skaistu galda karti un mazu eņģelīti. 

Jāņa un savā vārdā gribu pateikt paldies Inčukalna sko-
las 1985.gada izlaiduma visiem klases biedriem un audzinātājai 
Ilzei Vanagai par  apciemojumu mājās. Paldies par sirdssiltumu, 
ko dāvājāt Jānim šajā brīdī! Tas bija milzīgs stimuls turpmāka-
jai dzīvei. Paldies audzinātājai Ilzei Vanagai, Ramonai, Dacei,  
Ingai K., Valdai, Sarmītei, Andrim, Modrim, Aivaram,  
Pēterim. Šo pārbaudījumu Jūs izturējāt godam. Par to Jums visiem  
milzīgs paldies!                             

                                            Jānis un Brigita Pleši

Svētdien, 16.decembrī, pl.13.00 
Ziemassvētku koncerts. 
Piedalās: tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, bērnu vokālais ansamblis 
„Karuselis”, estrādes deju grupa „Ciprese”, teātra studija „Pigoriņi”

Svētdien, 23.decembrī, pl.19.00 
Ziemassvētku izrāde (krievu valodā). Organizē baznīca „Rožģestvo”.

Trešdien, 26.decembrī, pl.15.00 un 17.00 
pašvaldības eglītes bērniem „Pingvīna Ziemassvētki”.  
Viesosies pingvīns, ziemeļbriedis, kurmis, kaķis un pele. 
Ieeja ar ielūgumiem!

Pirmdien, 31.decembrī, pl.24.00 
Jaungada nakts party. Ieeja 2,50Ls.

PASĀKUMI VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ

TIGUS DIENAS NOVADĀ
16.decembrī Inčukalnā       22.decembrī Vangažos

               Mēs lepojamies!
Rīgas Mākslas telpā (Kungu ielā 3) izstādes 

„Raksti. Raksti!” ekspozīcijā apskatāmi Rīgas tautas 
lietišķās mākslas studiju meistaru darbi. Tā ir ļoti 
skaista izstāde. Senlatviešu rakstu zīmes ir mūsu senču man-
tojums. Mūsu uzdevums ir izprast un izmantot šīs senās kultūras 
vērtības, lai nepazaudētu identitāti un spētu to saglabāt nākamās 
paaudzēs. Mēs esam gandarītas, ka izstādes eksponātu vidū redzamu 
vietu (17 eksemplāri) ieņem mūsu novadnieces, tautas daiļamatu 
meistares Ilzes Kopmanes adītās zeķes un cimdi, kuru rakstos Ilze 
pauž senču skaistuma izjūtu vienkāršību, un gara spēku. Izstāde 
atvērta līdz 13.decembrim. Silti iesakām apmeklēt!

Elita Medne, Biruta Cīrule

Ar vislielāko sirsnību sveicam mūsu kolēģi 
Dzintru Purviņu skaistajā 60 gadu jubilejā! 

Tavā tuvumā sīkais pļavas zieds
Vairāk uzsmaržo,vairāk krāsu sniedz.
Tavā tuvumā dienas straujāk iet,
Pat vistumšākā - saules pilna šķiet!

Inčukalna novada domes kolektīvs

Cienījamie Inčukalna novada iedzīvotāji! Novēlu Jums  
gaišus un labestības piepildītus Ziemassvētkus! Lai izdodas viss  
ieplānotais 2013.gadā! 

Deputāts Māris Onskulis

Klāt Ziemassvētki! Gandrīz katrā mājā būs iedegta eglīte, pie 
kuras viens otram vēlēsim laimes un arī veselību. Daudziem, pat 
bērniem, tieši veselība ir tas, ko no Jaunā gada gaida visvairāk. 
Ziemassvētki ir laiks, kad kļūstam labāki un vienaldzīgi nepaejam 

garām citu sāpēm.
Labdarības organizācija ZIEDOT.LV ir aicinājusi Latvijas  

pilsētās un novados izveidot īpašo Eņģeļu egli, tādējādi kļūstot 
par šīs labdarības kustības vēstnešiem. Arī mēs aicinām piedalīties 
akcijā „Eņģeļi pār Latviju”, lai palīdzētu dzīvot Jānim no Siguldas, 
Renātei no Madonas, Veronikai no Zilupes, Jēkabam no Straupes 

un Alsei no Tukuma. 
Tautas namā, kā katru gadu būs egle – šoreiz Eņģeļu egle.  

Ikviens ir aicināts tajā iekārt savu eņģeli. Šos eņģeļus, ziedojot 
slimajiem bērniem, var saņemt veikalos RIMI un Supernetto. No  
15.decembra Tautas nama egle gaida tos savos kuplajos zaros.

Mēs palīdzēsim slimajiem bērniem, un mums būs pati  
skaistākā Eņģeļu egle!

Inčukalna novada iedzīvotājiem Jaunajā gadā novēlam  
pārliecību, uzņēmību un veiksmi ikdienas darbos, mīlestību,  
saticību un mieru ikvienā mājā!

Vangažu pilsētas pārvaldes vārdā
vadītājs Aivars Nalivaiko


