
Rudens Inčukalna novadā aizrit 
ar lieliem un nozīmīgiem darbiem, 
piemēram, likts pamatakmens no-
zīmīgam projektam – bērnudārza 

„Minka” ēdināšanas korpusam. Jau 
nākamgad mazākie inčukalnieši 
baudīs ēdienreizes modernā un at-
bilstošā telpā.

„Šobrīd PII „Minka” bērni vēl brokas-
to, pusdieno un ēd launagu ēdamzālē, 
kas sen kļuvusi par šauru 40–50 ēdā-
jiem (vienlaikus divu grupu bērniem 
jāietilpst nepilnus 20 m2 lielā telpā). 
Tāpēc ar lielu nepacietību gan bērni, 
gan darbinieki seko līdzi celtniecības 
darbiem „Minkas” iekšpagalmā, kur 
septembrī tika uzsākta jaunās pie-
būves celtniecība. Šobrīd jau ir ielikti 
pamati 62 m2 lielajai ēdamzālei, kura 
būs daudz plašāka, gaišāka un dzīves-
priecīgāka nekā līdzšinējā telpa. Līdz 
ar ēdamzāles celtniecību tiks papla-
šināta telpa trauku mazgāšanai, gla-
bāšanai, kā arī plānots iekārtot telpu 
mākslas nodarbībām bērniem. Lai arī 
celtniecības darbi ievieš nelielas ko-
rekcijas PII „Minkas” ikdienas darbos, 

visi ir noskaņoti pacietīgi un priecājas 
par darbiem pagalmā,” sarunā ar in-
formatīvo izdevumu „Novada Vēstis” 
pastāstīja pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Minka” vadītāja Indra Podziņa.

Kā uzsvēra Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, šī pie-
būve bija plānots darbs šī gada budže-
tā, tomēr tādi darbi neaizsākas vienā 
dienā. „Bija nepieciešams izstrādāt 
projektu, un nu jau varam būt gandarī-
ti, ka būvniecības darbi rit pilnā sparā.” 

Novadā būs mūsdienīgi  
siltumražošanas objekti

Otrs apjomīgākais darbs, kas šobrīd 
norit Gaujas ciemā, ir esošās katlu-
mājas pārbūves, rekonstrukcijas un 
būvniecības darbi, savukārt Inčukal-
nā tiek būvēts jauns siltumražošanas 
objekts. Gan Gaujā, gan Inčukalnā tika 
izbūvēta maģistrālā siltumtrase. „Lie-
lākais ieguvums būs tas, ka turpmāk 
būs kvalitatīvs, ekonomisks un stabils 
siltumražosanas process,” pastāstīja 
A.Nalivaiko. 

Kā kurināmais tiks izmantoti atjau-
nojamie energoresursi (koksnes šķel-
da). 

Pašlaik esam nodevuši ekspluatā-
cijā Inčukalnā maģistrālos ūdensap-
gādes vadus ar jaunu ūdens iegūša-
nas vietu. Esam atteikušies no esošā 
ūdenstorņa (tas bija avārijas stāvoklī) 
un ieviesuši divu līmeņu pacelšanas 
ūdens apgādi, papildus uzstādījuši 
ūdens atdzelžošanas un sagataves 
staciju. Nelabvēlīgos laika apstākļos 
iedzīvotāji tik un tā tiks apgādāti ar 
ūdeni, jo ir uzstādīts tam nepiecieša-
mais ģenerators. 

Gaujā nodoti ekspluatācijā maģis-
trālie ūdens savākšanas tīkli, kas nā-
kotnē ļaus izvairīties no avārijām. Šiem 

projektiem piesaistīti Eiropas Savienī-
bas struktūrfondu līdzekļi. 

PSIA „Vangažu avots” veicis remon-
tu Gaujas ciema ūdens apgādes tornim 
(nav ticis kopts un remontēts ilglaicīgi), 
kuram jau sen bija nepieciešami re-
montdarbi. Minētais tornis nedarbojās 
jau no pavasara. Šobrīd esam raduši 
iespēju šo objektu atjaunot un tas jau 
atsācis darbu. Līdz gada beigām plā-
nots uzstādīt alternatīvo elektroapgā-
des iekārtu (ģeneratoru), lai arī elektrī-
bas pārtraukuma gadījumā iedzīvotāji 
tiktu apgādāti ar nepieciešamo ūdeni. 

Inčukalnā būs moderns 
klientu apkalpošanas 
centrs

Augusta Inčukalna novada domes 
sēdē deputāti pieņēma lēmumu pieda-
līties Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija budžeta program-
mā „Pašvaldību attīstības nacionālie 

atbalsta instrumenti”, kuras ietvaros 
paredzētās apropriācijas apmērā paš-
valdībām tika piešķirta valsts budžeta 
dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto 
klientu apkalpošanas centru tīkla iz-
veidei reģionu un novadu nozīmes at-
tīstības centros 2015. gadā.

„Klientu apkalpošanas centri (KAC) 
ir normāla un moderna prakse gan 
pašvaldībās, gan citās iestādēs. Tagad 
tāds būs arī Inčukalna novada domē. 
Jau tagad uzsākts pirmā stāva telpu 
remonts KAC vajadzībām,” piebilda 
priekšsēdētājs.

Savukārt būvvaldes vadītājs Mār-
tiņš Hofmanis uzsvēra, ka KAC izveides 
ietvaros padomāts arī par cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, lai atvieglotu viņu 
iekļūšanu domes ēkā, tiks izbūvēts 
panduss, kā arī speciālais sanitārais 
mezgls. Tāpat jaunums būs publiskais 

interneta pieejas punkts. „Šim nolū-
kam Klientu apkalpošanas centrā tiks 
novietoti speciāli klientiem paredzēti 
datori. KAC atklāšanu varam gaidīt de-
cembrī,” piebilda M.Hofmanis. 

Valsts un pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centru izveides mērķis 
ir nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmēju 
vajadzībām un vienas pieturas aģen-
tūras principam atbilstošu publisko 
pakalpojumu klātienes sniegšanas 
organizēšanu, veicinot optimālu pa-
kalpojumu pieejamību visā valsts te-
ritorijā.

Pārējie lielāki un ne tik 
lielie darbi

Vēl vasaras mēnešos tika noas-
faltēta Atmodas iela Inčukalnā. Par 
jauno asfaltu priecājās ikviens au-
tobraucējs – iela ar šķēršļiem pēkšņi 
pārvērtusies par glauni izbraucamu 
ielu. 

„Ik gadu tiek veikti Vangažu kultū-
ras nama rekonstrukcijas darbi. Pa 
nobeiguma stadijā ir rekonstrukcijas 
projekts plānotajiem darbiem, tomēr 
reālos darbus gan nāksies pārlikt līdz 
nākamajam gadam, jo rekonstrukcijas 
ietvaros paredzēta gan nesiltinātās 
daļas fasādes siltināšana, gan logu 
izveide (kuru uz doto brīdi nav) – tam 
visam nepieciešami silti laika apstāk-
ļi,” pastāstīja būvvaldes vadītājs. 

Nobeigumā jāpiebilst, ka banko-
māts, kas ilgu laiku atrodas domes 
ēkā, sakarā ar KAC izveidi mainīs at-
rašanās vietu. Tāpēc dome sadarbībā 
ar banku mēģinās rast risinājumu tā 
izvietošanai citur. 

Jana Bunkus 
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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 redakciju 
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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Gaujas ciemā vecā katlu māja pārvērtusies līdz nepazīšanai. Veco torņu un novecojušo iekārtu vietā tagad slejas mūsdienu 
prasībām atbilstoša ēka ar modernu tehnisko nodrošinājumu. 

Inčukalna novada domes priekšsēdē-
tājs Aivars Nalivaiko ir gandarīts, ka 
arī gada nogalē novadā norit spraigi 
darbi, kas būs būtisks ieguldījums ie-
dzīvotāju labklājībā. 

1919. gada 11. novembrī Rīgā izšķīrās 1918. gada 18. novembrī di-
binātās Latvijas Republikas kā brīvas, demokrātiskas un neatkarīgas 
valsts liktenis. 11. novembrī, Lāčplēša dienā, mēs pieminam latviešu 
karavīrus, kuri brīvības cīņās ziedoja savu dzīvību nupat dibinātās Lat-
vijas valsts vārdā.

Šajā laikā, kad vakaros ārā valda garie un tumšie rudens vakari, 
aizdegsim sveces, lai to gaismiņas mums atgādina, cik nozīmīgi ir šie 
svētki, lai tās godina ikvienu, kurš par mūsu dzimteni atdeva savu dzī-
vību.

Inčukalna novada domes vārdā sirsnīgi sveicu visus Inčukalna no-
vada iedzīvotājus Latvijas valsts dzimšanas dienā. Īpašs sveiciens 
arī Vangažu pilsētas iedzīvotājiem pilsētas 24. dzimšanas dienā. 

Inčukalna novada domes vārdā priekšsēdētājs  
Aivars Nalivaiko

Dievs, svētī Latviju:
Zemi, cilvēkus, valodu,
Dziesmu un ticību,
Godaprātu un darba tikumu;
Uzturi mūs dzīvus,
Dari mūs brīvus 
Garā un pateicībā,
Cilvēka vārda cienīgus
Latviešus
Tēvzemē un pasaulē.

Rudens rit ar lieliem 
darbiem

Šobrīd PII “Minka” teritorijā norit spraigi celtniecības darbi. Top jauna piebūve – 
ēdamzāle.  

Fo
to

: J
an

a 
Bu

nk
us

Fo
to

: I
nd

ra
 P

od
zi

ņa
 



2 2015. gada NOVEMBRISNOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS

N A OVAD V
INČUKALNA NOVADA INfOrMATīVS IzDEVUMS “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, tālr. 20271787. Maketu saga-
tavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mū-
kusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Nova-
da Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas 
precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. rakstu, sludi-
nājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

• Pamatojoties uz noteikumu „Par titula „Goda 
novadnieks” piešķiršanu” 2.5. apakšpunktu, Iz-
glītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, 
sociālo un veselības jautājumu komiteja, izvēr-
tējot pieteikto kandidātu pilsonisko un sabied-
risko aktivitāti, ieguldījumu kultūras, izglītības 
un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā 
kopumā, novada vārda popularizēšanā, ilggadē-
jo darbu novada labā, nolemts nominēt titulam 

„Goda novadnieks” sekojošus kandidātus – Tek-
lu Akmentiņu, Irēnu Ņikitinu un Maiju Landiše-
vu. Piešķirt Titula ieguvējam Inčukalna novada 

„Goda novadnieka” nozīmīti un atzinības rakstu 
par „Inčukalna novada Goda novadnieka” pie-
šķiršanu. Ierakstīt titulētās personas „Inčukalna 
goda grāmatā”. Piešķirt nominētajām personām 
naudas balvu EUr 100,00 apmērā katrai. 

• Izskatīta Latvijas Dabas un Pieminekļu aizsar-
dzības biedrības vēstule, kurā apliecināts, ka 
tā piekrīt uzdāvināt Inčukalna novada pašvaldī-
bai pieminekli pirmā Latvijas Neatkarības kara 
(Brīvības cīņu) kaujā ar lieliniekiem 1918. gada 
31. decembrī kritušajiem Latvijas zemessardzes 
karavīriem, ja Inčukalna novada pašvaldība pie-
krīt pieņemt šo pieminekli dāvinājumā un īpašu-
mā, kā arī apņemas nodrošināt tā uzturēšanu 
un apsaimniekošanu. Nolemts piekrist dāvināju-
ma – pieminekļa – pieņemšanai dāvinājumā un 
īpašumā.

• Izskatīts Inčukalna Galda hokeja kluba vadītāja 
Sanda Kalniņa iesniegums ar lūgumu piešķirt 
naudas balvas Inčukalna Galda hokeja kluba da-
lībniekiem, kuri no 2015. gada 12. līdz 14. jūnijam 
piedalījās 14. Pasaules čempionātā galda hokejā 

Latvijas izlases sastāvā. Saskaņā ar 2015. gada 
15. aprīļa Noteikumu Nr.1/2015 „Par kārtību, 
kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem 
sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmē-
ru” nolemts piešķirt Edgaram Saulītim naudas 
balvu par OPEN kategorijas (vīriešu) komandu 
sacensībās izcīnīto 3. vietu EUr 200, filipam 
Buhtujevam par junioru komandu sacensībās 
izcīnīto 2. vietu EUr 250, raineram Kalniņam 
par junioru komandu sacensībās izcīnīto 2. vietu 
EUr 250, bet Ilzei zucei-Tenčai par 14. Pasaules 
čempionātā galda hokejā sieviešu komandu sa-
censībās izcīnīto 3. vietu EUr 200.

• Izskatīts Sergeja Konoņenko iesniegums ar lū-
gumu finansiāli atbalstīt biedrību „BJAC SPOrT 
STAr”, apmaksājot Latvijas Cīņas federācijai 
biedra maksu par 2015. gadu EUr 200,00 apmē-
rā un dalības maksu EUr 100,00 apmērā. Saska-
ņā ar Nolikuma „Par pašvaldības atbalstu sporta 
veicināšanai Inčukalna novadā” un saskaņā ar li-
kumu „Par pašvaldībām” nolemts piešķirt biedrī-
bai „BJAC SPOrT STAr” finansiālu atbalstu EUr 
300,- apmērā biedra maksas segšanai un EUr 
300,- dalības maksas segšanai.

• Izskatīts Ināra Dubkeviča iesniegums ar lūgumu 
piešķirt naudas balvu par iegūto 3. vietu Latvijas 
atklātajā čempionātā olimpiskā loka klasē. No-
lemts piešķirt naudas balvu EUr 50.

• Izskatīts florbola veterānu komandas „Inču-
kalns” trenera Ģirta Bunkus iesniegums ar lūgu-
mu piešķirt finansiālu atbalstu komandai dalības 
maksas Latvijas čempionātā 2015./2016. sezo-
nā EUr 300 apmērā segšanai. Nolemts piešķirt 
vienreizēju finansiālu atbalstu EUr 300 apmērā.

• Izskatīts Artūra Mihailova iesniegums ar lūgumu 
piešķirt finansiālu atbalstu Inčukalna novada at-
klātā šaha čempionāta organizēšanai 2015. gada 
14. novembrī. Nolemts piešķirt finansējumu EUr 
300,- apmērā.

• Izskatīts Inčukalna novada domes priekšsēdētā-
ja vietnieces Ludmilas Vorobjovas iesniegums ar 
lūgumu atbalstīt bērnu deju kolektīvus „Pīlādzī-
tis” un „Minkāns” ar naudas balvu to tālākai at-
tīstībai un deju popularizēšanai sakarā ar labiem 
rezultātiem deju skatēs un dalību XI Skolēnu 
deju un dziesmu svētkos. Nolemts piešķirt nau-
das balvu EUr 200 apmērā katram kolektīvam.

• Apstiprināt  Inčukalna novada saistošos noteiku-
mus Nr.10/2015 „Par grozījumiem Inčukalna no-
vada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 

„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā””.
• Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes 2012. 

gada 18. aprīļa lēmumā Nr. 4-48.§. „Par Inčukal-
na novada domes Uzņemšanas komisijas pirms-
skolas izglītības iestādēs apstiprināšanu” un ap-
stiprināt Inčukalna novada domes Uzņemšanas 
komisiju pirmsskolas izglītības iestādēs sekojo-
šā sastāvā: Inčukalna novada domes sekretāre/
dzīvesvietas deklarēšanas speciāliste  L a i n e 
Kerča, PII „Minka” vadītāja Indra Podziņa, PII 

„Jancis” vadītāja  Kadrija Janisele, Inčukal-
na novada domes Sociālā dienesta darbiniece 
darbam ar ģimeni un bērniem Sņežana Marina 
un Inčukalna novada bāriņtiesas loceklis Māris 
Onskulis.

• Veikt izmaiņas 2015. gada 16. septembra lēmu-
mā Nr. 16-19.§. „Par izmaiņām 2013. gada 17. 
jūlija lēmumā 4-41.§. „Par Iepirkumu komisijas 
izveidošanu”” un:
1.1. izteikt lēmuma nosaukumu šādā redakcijā:

„Par Inčukalna novada domes Iepirkumu ko-
misijas izveidošanu”;

1.2. papildināt lēmuma lemjošo daļu ar 3. pun-
ktu šādā redakcijā:

„3. Apstiprināt uz Inčukalna novada domes 
jurista iepirkumu jomā Ernesta Jāvalda 
prombūtnes laiku Inčukalna novada domes 
Iepirkumu komisijas sekretāra amatā juristi 
Karinu īli.”;

1.3. papildināt lēmuma lemjošo daļu ar 4. pun-
ktu šādā redakcijā: 

„4. Noteikt Iepirkumu komisijas darbības laiku 
uz Domes darbības pilnvaru laiku.”.

2. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada do-
mes izpilddirektoram.

• Apstiprināt 2015. gada 16. septembra Inčukalna 
novada domes saistošo noteikumu Nr.9/2015 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
zemei un dzīvojamo māju palīgēkām Inčukalna 
novadā” precizēto redakciju.

• Iznomāt nekustamo īpašumu, zemes gabala 
„Viļņi”, kad.nr. 80170020401, daļas 8581 m2 pla-
tībā, organizējot nomas tiesību mutisku izsoli. 

• Iznomāt nekustamo īpašumu, nedzīvojamo tel-
pu Inčukalna novadā, Gaujā, Gaujaslīču ielā 11, 
telpas kad. nr. 8064 003 0166, ar kopējo platību 
13,8 m2 platībā, un koplietošanas telpas 4,35 
m2, organizējot nomas tiesību mutisku izsoli ar 
augšupejošu soli. 

• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.11/2015 
„Par grozījumiem saistošos noteikumos 
Nr.1/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības 
budžetu 2015. gadam”. 

• Uzsākt Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.–2035. gadam aktualizēšanu.

• U.c. 

• Согласно подпункту 2.5 Правил «О присвоении 
титула «Почетный житель края», Комитет по 
вопросам образования, культуры, спорта, об-
щественного порядка, социальной сферы и здо-
ровья, оценив гражданскую и общественную 
деятельность зарегистрированных кандидатов, 
их вклад в культурную, образовательную и хо-
зяйственную деятельность, а также развитие 
края в целом, популяризацию названия края, 
многолетний труд на благо края, принял реше-
ние номинировать на титул «Почетный житель 
края» следующих кандидатов: Теклу Акменти-
ню, Ирену Никитину и Майю Ландышеву. При-
своить обладателю Титула значок «Почетный 
житель края» Инчукалнского края и почетную 
грамоту за признание «Почетным жителем 
края» Инчукалнского края. Вписать имена титу-
лованных лиц в «Почетную книгу Инчукалнса». 
Присвоить номинированным лицам денежную 
награду в размере EUr 100,00 каждому. 

• Рассмотрено письмо Общества охраны природы 
и памятников Латвии, в котором подтверждено, 
что оно согласно подарить самоуправлению Ин-
чукалнского края памятник воинам-ополченцам 
Латвии, павшим в первом бою против большеви-
ков 31 декабря 1918 года во время Войны за Не-
зависимость Латвии (Борьбы за свободу), если 
самоуправление Инчукалнского края согласно 
принять данный памятник в дар и собственность, 
а также обязаться обеспечить его содержание и 
обслуживание. Принято решение дать согласие 
на принятие памятника в дар и собственность.

• Рассмотрено заявление руководителя Инчу-
калнского Клуба настольного хоккея Сандиса 

Калниньша с просьбой предоставить денежные 
призы членам Инчукалнского Клуба настольно-
го хоккея, которые с 12 по 14 июня 2015 года 
участвовали в 14-м Чемпионате мира по на-
стольному хоккею в составе Латвийской сбор-
ной. Согласно Правилам № 1/2015 от 15 апреля 
2015 года «О порядке предоставления денеж-
ных призов за выдающиеся достижения в спор-
те и размере денежных призов», принято реше-
ние предоставить Эдгарсу Саулитису денежный 
приз за 3-е место, присужденное в командных 
соревнованиях в категории OPEN (среди муж-
чин), в размере EUr 200, Филиппу Бахтуеву за 
2-е место, присужденное в командных соревно-
ваниях среди юниоров, в размере EUr 250, Рей-
нерсу Калниньшу за 2-е место, присужденное 
в командных соревнованиях среди юниоров, в 
размере EUr 250, и Илзе Зуце-Тенча за 3-е ме-
сто, присужденное в командных соревнованиях 
14-го Чемпионата мира по настольному хоккею 
среди женщин, в размере EUr 200. 

• Рассмотрено заявление Сергея Кононенко с 
просьбой о предоставлении финансовой под-
держки обществу «BJAC SPOrT STAr», опла-
тив Латвийской Федерации борьбы членский 
взнос за 2015 год в размере EUr 200,00 и плату 
за участие в размере EUr 100,00. Согласно По-
ложению «О поддержке самоуправления для 
содействия развитию спорта в Инчукалнском 
крае» и в соответствии с законом «О самоу-
правлениях», принято решение предоставить 
обществу «BJAC SPOrT STAr» финансовую 
поддержку в размере EUr 300,- для оплаты 
членского взноса и EUr 300,- для оплаты сто-

имости участия.
• Рассмотрено заявле-
ние Инарса Дубкевичса с 
просьбой предоставить де-
нежный приз за 3-е место 
на Латвийском открытом 
чемпионате, в олимпийском 
классе по стрельбе из лука. 
Принято решение предоста-
вить денежный приз в раз-
мере EUr 50.

• Рассмотрено заявление тренера команды 
ветеранов по флорболу «Инчукалнс» Гиртса 
Бункуса с просьбой предоставить команде фи-
нансовую поддержку для покрытия расходов 
по участию в Латвийском Чемпионате в сезоне 
2015 – 2016 г.г., в размере EUr 300. Принято 
решение предоставить единоразовую финан-
совую поддержку в размере EUr 300.

• Рассмотрено заявление Артура Михайлова с 
просьбой предоставить финансовую поддер-
жку для организации открытого чемпионата 
Инчукалнского края по шахматам 14 ноября 
2015 года. Принято решение предоставить фи-
нансирование в размере EUr 300,-.

• Рассмотрено заявление заместителя предсе-
дателя Думы Инчукалнского края Людмилы 
Воробьевой с просьбой оказания поддержки 
детским танцевальным коллективам «Пилад-
зитис» и «Минканс» в виде денежного приза 
для их дальнейшего развития и популяриза-
ции танцев в связи с высокими результатами 
на смотрах танцев и участием в XI празднике 
танцев и песен школьников. Принято решение 
предоставить денежный приз в размере EUr 
200 каждому коллективу.

• Утвердить Обязательные Правила Инчукал-
нского края № 10/2015 «О поправках к Обяза-
тельным Правилам Думы Инчукалнского края 
№ 1/2015 «Социальная помощь в Инчукал-
нском крае»».

• Внести изменения в решение Думы Инчукал-
нского края № 4-48 § от 18 апреля 2012 года 
«Об утверждении приемной комиссии Думы 
Инчукалнского края в дошкольных учебных 
заведениях» и утвердить приемную комиссию 
Думы Инчукалнского края в дошкольных учеб-
ных заведениях в следующем составе: секре-
тарь / специалист по декларированию места 
жительства Думы Инчукалнского края Лай-
не Керча, руководитель ДУЗ «Минка» Индра 
Подзиня, руководитель ДУЗ «Янцис» Кадрия 
Яниселе, работник Социальной службы Думы 
Инчукалнского края по работе с семьей и деть-
ми Снежана Марина и член Сиротского суда 
Инчукалнского края Марис Онскулис.

• Внести изменения в решение № 16-19 § от 16 
сентября 2015 года «Об изменениях в решении 
4-41 § от 17 июля 2013 года «О создании ко-
миссии по закупкам»» и:
1.1. изложить название решения в следующей 

редакции:
«О создании комиссии по закупкам Думы Ин-
чукалнского края»;
1.2. дополнить резолютивную часть решения 

пунктом 3 в следующей редакции:
«3. Утвердить юриста Карину Иле на должность 

секретаря Комиссии по закупкам Думы Ин-
чукалнского края на время отсутствия юри-
ста в области закупок Думы Инчукалнского 
края Эрнеста Явалдса»;

1.3. дополнить резолютивную часть решения 
пунктом 4 в следующей редакции: 

«4. Установить срок деятельности Комиссии по 
закупкам на срок уполномоченной деятель-
ности Думы».

2. Поручить осуществление контроля над выпол-
нением решения исполнительному директо-
ру Думы Инчукалнского края.

• Утвердить уточненную редакцию Обязатель-
ных Правил Думы Инчукалнского края № 
9/2015 от 16 сентября 2015 года «О наложении 
налога на недвижимость на землю и вспомога-
тельные здания жилых домов в Инчукалнском 
крае».

• Сдать в аренду недвижимое имущество – ча-
сти земельного участка «Вильни» кад. № 
80170020401, площадью 8581 m2, организовав 
устный аукцион на право аренды. 

• Сдать в аренду недвижимое имущество – не-
жилое помещение по адресу: улица Гауясличу, 
11 Гауя, Инчукалнский край, кад. № помеще-
ния 8064 003 0166, общей площадью 13,8  m2, 
и помещения общего пользования площадью 
4,35 m2, организовав устный аукцион на право 
аренды с шагом на повышение.

• Утвердить Обязательные Правила № 11/2015 
«О поправках к Обязательным Правилам № 
1/2015 «О бюджете самоуправления Инчукал-
нского края на 2015 год»».

• Начать актуализацию стратегии долгосрочного 
развития Инчукалнского края на 2013-2015 г.г.

• И др. 

Inčukalna novada domes svarīgākie lēmumi oktobrī

Наиболее важные решения, принятые Думой Инчукалнского края в октябре
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VAKANCESPaziņojums par Inčukalna 
novada Ilgtspējīgas  
attīstības stratēģijas  
2013.–2035. gadam  
aktualizēšanas uzsākšanu

Inčukalna novada dome informē, ka ir uzsākta 
Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.–2035. gadam aktualizēšana (domes 2015. gada 
22. oktobra lēmums Nr.17-42).

Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2013.–2035. gadam aktualizē, lai radītu 
priekšnoteikumus „rail Baltica” projekta realizācijai un 
integrētu Eiropas standarta sliežu platuma publiskās 
lietošanas dzelzceļa līnijas infrastruktūru Inčukalna 
novada teritorijas ilgtermiņa attīstībā. 

Plašāka informācija par sabiedrības līdzdalības 
iespējām attīstības plānošanas dokumenta izstrādē 
tiks ievietota Inčukalna novada pašvaldības mājas 
lapā www.incukalns.lv. 

Pašvaldības SIA „Vangažu avots” 
2013. gada 25. septembrī noslēdza 
Vienošanos ar Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par Eiropas Sa-
vienības un Eiropas reģionālās 
attīstības fonda (turpmāk – ErAf) 
līdzfinansējuma piešķiršanu, lai īs-
tenotu projektu „Ūdensaimniecības 
attīstība Inčukalna novada Inču-
kalna ciemā II kārta” (projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CfLA/042). 

Projekta mērķi:
1. Uzlabot ūdensapgādes kvali-

tāti;
2. Paplašināt centralizēto ūdens-

apgādes tīklu, t.sk., rekons-
truējot esošo tīklu;

3. Novērst patērētājiem piegādā-
tā ūdens piesārņojumu, ūdens 
noplūdes un zudumus;

4. rekonstruēt esošo artēzisko 
aku, kas nodrošinās pietieka-
mu dzeramā ūdens apjomu jau-
nu pieslēgumu gadījumos;

5. Izbūvēt ūdens rezervuāru, kas 
nodrošinās Inčukalna iedzīvotā-
jus ar atbilstošu dzeramā ūdens 
spiedienu un dzeramā ūdens re-
zervēm.

Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CfLA/042 „Ūdensaimniecības 
attīstība Inčukalna novada Inču-
kalna ciemā II kārta” ietvaros ir 
beigušies visi paredzētie būvniecī-
bas darbi, kurus veica SIA „Vidze-
mes energoceltnieks”. Projekta ie-
tvaros ir rekonstruēts un izbūvēts 
jauns ūdensvads ar kopējo garumu 
2202,4 m, rekonstruēts dziļur-
bums, izbūvēta 1 ūdens sagata-
vošanas stacija un izbūvēts ūdens 
rezervuārs. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
473 420,23 EUr, no kurām attieci-
nāmās izmaksas ir 392 023,57 EUr. 
Atbalsta summa – ErAf līdzfinan-
sējums 85% no attiecināmajām iz-
maksām ir 333 220,04 EUr. 

Realizēts projekts  
„Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna 
novada Gaujas ciemā II kārta”

Pašvaldības SIA „Vangažu avots” 2013. gada 25. septembrī noslē-
dza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas 
Savienības un Eiropas reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ErAf) 
līdzfinansējuma piešķiršanu, lai īstenotu projektu „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā II kārta” (projekta  
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CfLA/043). 

Projekta mērķi:
1. Uzlabot ūdens kvalitāti, novēršot ūdens noplūdes;
2. Uzlabot notekūdeņu savākšanas kvalitāti;
3. Uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti;
4. Paplašināt ūdensapgādes pieejamības pakalpojumu;
5. Palielināt notekūdeņu savākšanas pakalpojuma pieejamību. 

Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CfLA/043 „Ūdenssaimniecības at-
tīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā II kārta” ietvaros ir beigušies visi 
paredzētie būvniecības darbi, kurus veica SIA „Vidzemes energoceltnieks”. 
Projekta realizācija beidzās 2015. gada 24. septembrī. Projekta ietvaros 
ir rekonstruēti kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 1678,4 m, izbūvēts 
kanalizācijas spiedvads 1117,38 m, rekonstruētas 3 kanalizācijas sūkņu 
stacijas. 

Projekta kopējās izmaksas ir 421 404,99 EUr, no kurām attiecināmās 
izmaksas ir 350 538,16 EUr. Atbalsta summa – ErAf līdzfinansējums 85% 
no attiecināmajām izmaksām ir 297 957,43 EUr. 

Inčukalna novada  
Sociālais dienests aicina 
darbā sociālo darbinieku 
dienas centrā „Vangaži” 

Darba pienākumi: dienas centra 
aktivitāšu plānošana un nodrošinā-
šana dažādām mērķgrupām (bēr-
niem, jauniešiem, bezdarbniekiem, 
pensijas vecuma personām u.c.)

Prasības: 
• otrā līmeņa profesionālā augstā-

kā izglītība sociālajā darbā;
• pieredze darbā dienas centrā 

tiks uzskatīta par prioritāti;
• radoša pieeja darbā ar dažādām 

mērķgrupām;
• zināšanas sociālo pakalpojumu 

institūciju darbības tiesiskajā re-
gulējumā Latvijā, sociālo pakal-
pojumu institūciju tīkls Latvijā;

• lieliskas komunikācijas prasmes;
• teicamas latviešu valodas zinā-

šanas, krievu valoda – sarunva-
lodas līmenī; 

• teicamas iemaņas darbā ar da-
toru (Microsoft Office, datubāzes, 
interneta pārlūkprogrammas);

• prasme strādāt komandā;
• prasme strādāt intensīvi un pat-

stāvīgi organizēt savu darbu.
Paredzēts pilns darba laiks, 40 

stundas nedēļā uz nenoteiktu lai-
ku.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt 
līdz 2015. gada 20. decembrim 

uz e-pasta adresi: zinagofma-
ne@inbox.lv, socdienests@incu-
kalns.lv.

Vai iesniegt domes kancelejā 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, ar no-
rādi – sociālā dienesta vadītājai 
Z.Gofmanei.

PSIA „Vangažu avots” 
aicina darbā skaitītāju 
rādījumu kontrolieri  
darbam ar privātpersonām 
uz nepilnu slodzi. 

Darba pienākumi ietvers ūdens 
skaitītāju rādījumu klientu dzīvok-
ļos pārbaudi un saskaņošanu ar 
klientu, kā arī atskaites aizpildī-
šanu. Darbs paredzēts Inčukalna 
novadā.

Prasības kandidātiem:
• Teicamas latviešu valodas zinā-

šanas, krievu valodas zināšanas 
vismaz sarunvalodas līmenī;

• Prasmes darbam ar datoru at-
skaišu aizpildīšanai;

• Labas komunikācijas spējas;
• Jābūt iespējai izmantot privāto 

auto un autovadītāja apliecībai.
 
Mēs piedāvājam:

• Konkurētspējīgu un stabilu 
atalgojumu atbilstoši padarīta-
jam darbam;

• Nomaksātus nodokļus;
• Elastīgu darba grafiku.

Kandidātus lūdzam sūtīt CV un 
pieteikuma vēstules, minot, kā-
dēļ jūs būtu piemērots kandidāts, 
uz info@vangazuavots.lv līdz 
16.11.2015..

Par 42 000 eiro izsolīs zemesgabalu Vangažos 

Nemanot paskrējis pirmais zinī-
bu laiks, un klāt rudens brīvlaiks 
skolās. Reģionālās pašvaldības 
policijas darbinieki līdz ar pirm-
klasniekiem atkārtoja drošības 
jautājumus, īpašu uzmanību pie-
vēršot gājēju ceļu satiksmes notei-
kumu ievērošanai un atstarojošo 
elementu lietošanas nozīmei.

Inčukalna pamatskolas un 
Vangažu vidusskolas pirmās kla-
ses skolniekiem mācību stundas 
aizritēja nemanot. rPP Inčukalna 
novada nodaļas priekšnieka p.i. 
Helēna Brūna stāstīja, kas svarīgs 
jāatceras, dodoties uz skolu un 
ikdienā: ejot, braucot ar velosipē-
du un transportlīdzeklī. Atkārtot 
zināšanas palīdzēja arī policijas 
draugs jenots Jancis, kurš kopā 
ar draugu rasēnu no rīgas Piena 
kombināta bērniem bija sarūpējis 

uzdevumus pirkstiņu veiklībai. Tika 
veidotas drošības mašīnas un „rī-
gas piensaimnieka” dzirnaviņas! 
Jancis un rasēns bērnu uzmanību 
vērsa veselīgam dzīvesveidam, uz-
sākot skolnieka gaitas.

Inčukalna pamatskolā viesojās 
arī Inčukalna pagasta iedzīvotāju 
padome, kura veica zinību pārbau-
di un katram pirmklasniekam dāvi-
nāja atstarojošo vesti ar īpašnieka 
vārdu uz tās.

Neskatoties uz pašvaldības poli-
cistu sniegto informāciju izglītības 
iestādēs, reģionālā pašvaldības 
policija aicina arī vecākus vēlreiz 
ar saviem bērniem pārrunāt drošī-
bas jautājumus un veselīga uztura 
nepieciešamību ikdienā. 

Mums rūp jūsu drošība!

Helēna Brūna,  
rPP INN priekšnieka p.i. 

Ciemos pie pirmklasnieka

Starptautiskais nekustamo īpašumu konsultāciju uzņēmums „Colliers International” rīkos pri-
vāto labprātīgo elektronisko izsoli „IPAS CBL Asset Management” pārvaldītā ieguldījuma fonda 

„Citadele Baltic Real Estate fund – II” mantā ietilpstošiem īpašumiem. 

Izsolē atsevišķi tiks izsolīti četri nekustamā īpašuma objekti, tostarp zemesgabals Vangažos, Inču-
kalna novadā, „Liedagas 3”. Nekustamais īpašums tiks izsolīts 2015. gada 24. novembrī no 10.00 
līdz 12.30. īpašums atrodas 30 km uz ziemeļaustrumiem no rīgas, Vangažu pilsētas dienvidrietumu 
daļā. Tas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 109 218 m2, zemesgabala lielāko daļu veido mežs. 
Nekustamajam īpašumam ir saskaņots detālplānojums dzīvojamo māju apbūvei. Izsoles sākumcena ir 
42 000 eiro.

Elektroniskajā izsolē tiks izsolīti arī šādi nekustamā īpašuma objekti – zemesgabals Ogrē, Brīvības 
ielā 3; zemesgabals Rīgā, A.M.Keldiša ielā 31, un 2 zemes gabali Jelgavā, Pasta ielā 27 un 29. Pār-
došana notiks tiešsaitē jeb elektroniskajā izsolē ar augšupejošu soli, mājaslapā http://www.e-auction.lv. 

Izsoles noteikumi un informācija par reģistrāciju ir publicēti mājaslapā http://www.e-auction.lv. Izso-
les pretendentu reģistrācija notiek no 2015. gada 22. oktobra plkst. 10.00 līdz 2015. gada 20. novembrim 
plkst. 17.00. Izsolei ir jāreģistrējas un drošības naudas pārskaitījums īpašniekam ir jāsaņem līdz 2015. 
gada 20. novembra plkst. 17.00. Nodrošinājuma maksa ir 10% (desmit) procentu no izsoles objekta 
sākuma cenas.

reģistrēties, iegūt izsoles nolikumu un saņemt papildu informāciju pretendenti var, sazinoties ar iz-
soles rīkotāju „Colliers International” pārstāvi Tarasu Leočko, adrese rīgā, K.Valdemāra ielā 21, darba 
laikā no plkst. 9.00 līdz 18.00 (e-pasts e-auction.lv@colliers.com, tālr.: +371 6778 3333). 

Nadežda Ježova 

Realizēts projekts  
„Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna 
novada Inčukalna ciemā II kārta”
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„Minkas” izglītojamie oktobrī pētīja dabu 
izglītojošos pārgājienos: divas vecākās grupi-
ņas – „Taurenīši” un „rūķīši” – devās iepazīt 
tuvāko apkārtni, pa ceļam pētot gan rudenīgo 
dabu, gan izbaudot dažādas kustību aktivi-
tātes. „rūķīši” viesojās Jauno jātnieku skolā, 
lai uzzinātu, kāda ir zirgu dzīve stallī, kā tie 
jākopj, jātrenē. 

Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes 
„Minka” grupiņa „Taurenīši” pedagoģes Andras 
Gukas vadībā šī gada 9. oktobrī devās izglī-
tojošā un aizraujošā pārgājienā uz Inčukalna 
karjeru. rudens pārgājiena laikā bērni pētīja 
košās krāsās rotātos kokus, taustot, veido-
jot nospiedumus uz papīra izzināja stumbru 
struktūru, atpazina koku sugas pēc to lapām, 
kā arī iepazina ūdens tilpes pievilcīgo apkārt-
ni.

Jautrības un prieka pārpilno pasākumu at-
balstīja audzēkņu vecāki, kas pārgājiena ga-
lamērķī bērniem bija sarūpējuši patīkamu pār-
steigumu – karjera apkārtni piepildīja ceptu 
desiņu smarža. Bērni dabā baudīja siltu tēju ar 
smalkmaizītēm, gūstot spēku garajam atpa-
kaļceļam. Par pasākuma možo garu bija prū-
pējusies sporta skolotāja Inga Moškina, kuras 
rīkotās rotaļas un sacensības aizrāva mazos 
dabas pētniekus, bet par audzēkņu labsajūtu 
gādāja medmāsa Olga Ķirse.

„Saulīte mūs lutināja un deguntiņus kutinā-
ja,” iespaidos dalījās pasākuma rīkotāja un 
grupiņas „Taurenīši” audzinātāja Andra Guka.

Piederības sajūta savai zemei, tautai, nā-
cijai neveidojas tikai svētku pasākumos mai-
jā vai novembrī. Viss sākas ar katru pašu, ar 
dzimto vietu, ģimeni, draugiem un attieksmi 
pret notiekošo. „Minkas” bērni sarunās ar 
skolotājām pauda savu viedokli...

Kas ir Inčukalns?
• Tur, kur es dzīvoju! rožu iela, Laimes 

iela, Strazdiņu iela...
• Pāri sliedēm arī ir Inčukalns!
• Es esmu Inčukalns!
• Tur, kur latviešu valodā runā!
• Valsts... maza pilsētiņa, kur dzīvo bēr-

ni un cilvēki.
Kas bērniem patīk Inčukalnā?
• Aijas laukumiņš patīk;
• Visvairāk patīk rampas laukumiņš;
• Patīk zirgi, baseins, vilciens, peldēša-

nas treniņi, estrāde, ballītes...
• Patīk „Elvi” eklēri!
• Ko vēl gribētu Inčukalnā?
• Gribētu lidmašīnu, lai var aizlidot uz 

Angliju un Ameriku;
• Pasākumus, kuros parādītu dažādu 

tautu cilvēkus;
• Gribētu jaunu veikalu – „Alfu”, saldu-

mu veikalu.
Lai Inčukalnā būtu burvju spogulis, caur 

kuru var aiziet uz princeses Odetas pasauli. 
Pīters Pens un burvju feja...

Materiālu apkopoja PII „Minka” vadītāja 
Indra Podziņa  

Labie darbi sākas no mīļa vārda, 
smaida un dalīšanās priekā

Labo darbu nedēļas noslēgumā Inčukalna PII „Minka” filiāles „Lapsiņa” „Lapsēni” da-
lījās savā sirds siltumā ar pansionāta ļaudīm. Bērni dziedāja dziesmas, spēlēja orķestrī, 
iesaistot vecos ļaudis – piedāvājot uzspēlēt sitamos instrumentus „kociņus”. Dāvanā pan-
sionāta ļaudis saņēma enerģētiski uzlādētus kastanīšus, lai tie rudens drūmajās dienās 
silda sirdi, nes laimi un prieku, kā arī pašu zīmētas rudens lapas un labus vārdus. 

Nelielais svētku brīdis piepildīja ar prieku gan vecos ļaudis, gan mazo bērnu sirsniņas – 
gandarījums par 
dalīšanos mīles-
tībā un priekā 
bija abpusējs!

„Padari par 
likumu, ja ie-
spējams, nekad 
neaiziet naktī 
gulēt, ja nevari 
teikt: „Šodien 
esmu kaut vienu 
cilvēcisku būtni 
padarījis kaut 
mazliet gudrāku, 
mazliet laimī-
gāku un mazliet 
labāku.””/Čārlijs 
Kingslijs/

Indra Podziņa, 
PII „Minka” 
vadītāja 

Rudens svētki „Jancī”
15. oktobrī PII „Jancis” svinēja rudens svētkus. Pasākuma izrādē piedalījās gan bērni, gan 

vecāki. Viltīgā lapsa ar Lāci aicināja visus uz rudens svētku jampadraci. Burvīgās Mušmire un 
Baravika aicināja Ežu, zaķu un Vāveres ģimeni kopā dziedāt dziesmiņas un iet rotaļās. 

Lai izveidotu un attīstītu reitterapijas 
centru Jauno jātnieku skolas Sporta centrā 
Inčukalnā 13. oktobrī tiek uzsākts labdarī-
bas projekts, kurā tiek vākti ziedojumi, kas 
sekmētu rehabilitāciju cilvēkiem ar kustību 
un psiholoģiskiem traucējumiem. Reittera-
pijas centrā tiks nodrošināta kvalitatīva ār-
stēšana ar sertificētu speciālistu palīdzību, 
piemērotiem zirgiem un ekipējumu. 

„Ņemot vērā cilvēku izrādīto interesi, mēs 
vēlamies vēl paplašināt Jauno jātnieku skolas 
sporta centra darbības virzienus, uzsākot ap-
jomīgu projektu – reitterapijas centra izveidi 

Inčukalnā, kas dos iespēju palīdzēt bērniem 
un jauniešiem ar kustību un psiholoģiskiem 
traucējumiem. Infrastruktūra mums jau ir 
izveidota, bet ir nepieciešams iegādāties 
speciālas iekārtas un īpaši apmācītus zirgus. 
Šobrīd Jauno jātnieku skolas sporta kom-
plekss jau ir viens no lielākajiem jāšanas 
sporta centriem Latvijā, kas orientējas bēr-
nu un jauniešu trenēšanā. Pie mums dzīvo 
vairāk nekā 30 zirgu un ir pieejama arī lie-
lākā ziemas manēža Latvijā, kas dod iespēju 
vadīt kvalitatīvas nodarbības ne tikai vasa-
rā, bet arī ziemā. Lai realizētu šo projektu, 
mums ir nepieciešams sabiedrības atbalsts, 

kur kopīgiem spēkiem varētu palīdzēt cil-
vēkiem, kuriem tas ir ļoti nepieciešams,” 
stāsta Maira Leja – Jauno jātnieku skolas 
galvenā trenere.

No 13. oktobra visos a/s „Prisma” veikalos 
un divos tūrisma inventāra veikalos „Gandrs”, 
kas atrodas tirdzniecības parkā „Alfa” un 
Kalnciema ielā 28, ikvienam būs iespēja at-
balstīt projektu, ziedojot īpaši veidotos koka 
ponijus, lai palīdzētu bērniem un jauniešiem 
ar kustību un psiholoģiskiem traucējumiem. 
Arī „Latvijas naftas” benzīntanku tīklā ikvie-
nam būs iespēja atbalstīt projektu, atstājot 
ziedojumu ziedojuma kastītēs. ziedot ie-

spējams, arī zvanot pa tālruni 371 90006686 
(maksa par zvanu 1,42 EUr).

reitterapija ir ārstēšanas metode, kurā 
galvenais dziednieks ir zirgs. Tā ietver sevī 
problēmu risināšanu medicīniskā, psiholoģiskā 
un sociālā rehabilitācijā. faktori, kas nodro-
šina reitterapijas labvēlīgo ietekmi, ir zirga 
ritmiskās un trīsdimensiju kustības, zirga 
ķermeņa siltums, terapeita, palīgu un pacienta 
sadarbība, kā arī ārstniecībai neierastā tera-
pijas norises vieta. zirgi jūt, kā cilvēks šodien 
jūtas, un izjūt slimā cilvēka vajadzības.

Jauno jātnieku skola 

Kas ir Inčukalns?  
Kas bērniem patīk Inčukalnā?  
Ko bērni vēl vēlētos redzēt,  
piedzīvot Inčukalnā?

Jauno jātnieku skola paplašina darbības virzienu, uzsākot reitterapijas centra izveidi

fOTOMIrKLIS
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9. oktobrī Inčukalna jaunieši no mūsdienu lī-
nijdeju grupas „Born To Dance” devās pārbaudīt 
savas deju prasmes ārpus Latvijas robežām – uz 
starptautisko līnijdeju sacensību posmu Lietuvā. 
Sacensības Lietuvā kopā bija pulcējušas dejotā-
jus ne tikai no Baltijas valstīm, bet arī no tālākām 
valstīm, piemēram, Itālijas, Austrijas, Čehijas, 
Francijas u.c. 

Deju grupu pārstāvēja dejotāji – Sāra Elizabete 
Vīnberga, Inese reinfelde, Lauma Vītola, Kristaps 
Neimanis un Kitija Vāvere. Šīs sacensības bija jauna 
pieredze dejotājiem un iespēja iepazīt gan jaunus 
dejotājus, gan redzēt sacensību norisi ārpus Latvijas, 
kā arī pāris dienu dzīvot citā valstī. Šī bija gara deju 
nogale, jo sacensības dejotājiem sākās jau piektdie-
nas pēcpusdienā, uzreiz pēc ierašanās Viļņā, un tur-
pinājās līdz svētdienas pēcpusdienai. Jaunieši star-
tēja vairākās deju kategorijās un izcīnīja labus un 
izcilus rezultātus diezgan lielā dejotāju konkurencē.

Ļoti liels prieks ir par iesācēju kategorijas dejotā-
jām Inesi un Laumu, kurām bija vislielākā konkuren-
ce – 26 dalībnieces. Inese izcīnīja 1. vietu un Lauma – 
7. vietu (esot ar vienu deju 2. vietā). Milzīgs prieks 
ir arī par Newcomer klases dejotājiem, kuri arī ļoti 
cītīgi strādāja un izcīnīja:

Sāra – 1. vieta Newcomer Teen Female, 1. vieta 
Modern Teen, 1. vieta Partner Classic

Kristaps – 1. vieta Newcomer Teen Male, 3. vieta 
Modern Teen, 1. vieta Partner Classic

Deju skolotāja Kitija arī piedalījās sacensībās gan 
individuāli, gan ar savām deju horeogrāfijām:

Kitija – 1. vieta Intermediate Adult, 1. vieta Mo-
dern Adult, 1. un 5. vieta horeogrāfijās Non-Country 
un 1., 2., 3. vieta horeogrāfijās Non- country Int/Adv.

Prieks par dejotāju sasniegumiem! Paldies visiem 
vecākiem par atbalstu un visiem, kas turēja par 
mums īkšķus! Mēs turpinām strādāt, lai tiektos uz 
nākamajiem izvirzītajiem mērķiem!

Kitija Vāvere 

Novembris – Latvijas svētku mēnesis
N o v e m b r i s 

ir mūsu valstij 
ļoti svarīgu no-
tikumu mēne-
sis – Lāčplēša 
diena, Latvijas 
r e p u b l i k a s 
Proklamēšanas 
diena. Mēs vēlam 
savai valstij visla-
bākos panākumus 
visās jomās, tad 
katram Latvijas 
iedzīvotājam augs 
labklājība un katrs 
mēs labi jutīsimies 
savā valstī, kā arī 
piedomāsim pie tā, 
kā mēs ikviens va-
ram palīdzēt mūsu 
mīļai Latvijai. 

Sirsnīgs paldies 
mūsu bibliotēkas 
lasītājai Gunitai 
Gannusai par žurnāla „Astes” abonementa dāvinājumu visam gadam mūsu lasītājiem. 
Milzīgs paldies Ildenu ģimenei par bibliotēkai dāvinātām grāmatām, ar kurām mēs 
aizvietojām lasītāju nolietotās. Paldies Mārim Ansim Mitrevicam-Mitrajam par bibliotē-
kai dāvināto grāmatu „Lašu stāsti”.

Iepirkām jaunas grāmatas: N.Ikstenas „Mātes piens”, E.Veidemanes „Dzelzsgriezējs 
un dūja”, r.rouelas „Eleonora un Pārks” (divu sešpadsmitgadīgu jauniešu mīlasstāsts), 

„Šausmu stāsti”, „Spoku stāsti”. Noteikti būs interesanti lasīt A.Danilāna „Jaunas un 
vecas ziņas par ilgu un laimīgu dzīvošanu”, kurā autors cenšas pasargāt mūs no daudzu 

„gudrinieku” savtīgiem, bezjēdzīgiem, nereti stipri vien kļūdainiem padomiem un ieteiku-
miem. radošiem, darbīgiem lasītājiem lieti noderēs grāmata „Mūsdienīgi rokdarbi”, kurā 
atradīsiet radošas idejas un izsmeļošas instrukcijas, „ziemassvētki rokdarbos” – rado-
šas idejas dekoriem un dāvanām.

 Mūsu mazajiem lasītājiem iegādājāmies brīnišķīgas lasāmās grāmatiņas: „Laimes-
bērna un Pinkšķētāja raibie piedzīvojumi”, M.Laukmanes „Pīmuks, Cunduriņš un Mirdzo-
šā Mēnessgaisma”, „Sušķi no Šmucciema” un vēl daudzas citas. 

 Marija Aleksejeva, Inčukalna bibliotēkas bibliotekāre 

Skolā ir kā teātrī – darbs cēlienos 
un pirmais no tiem veiksmīgi 
noslēdzies – jau klāt pirmā pauze. 
Arī oktobris mūsu skolā ir bijis no-
tikumu bagāts. Ikkatru dienu skolā 
jūtam notikumus, kuros esam nolē-
muši piedalīties visa gada garumā. 
Veselīgs dzīvesveids tiek atbalstīts 
gan nomazgājot rokas pirms pus-
dienām, gan iedzerot piena glāzi 
no rītiem. Bet ne tikai, jo 7. oktobrī 
mūsu skolu apmeklēja kampaņas 

„Pievienojies mums – brīvajiem” dar-
binieces – ģimenes ārste Ilze Grauze 
un atkarību profilakses speciālistes 
Tatjana Pšeņina un Tatjana Grigor-
jeva, kuras atraktīvā veidā stāstīja 
par smēķēšanas kaitīgumu 6. un 7. 
klašu bērniem. Ar skolotājas Lanas 
Vanagas palīdzību bērni bija īpaši 
labi sagatavojušies nodarbībām, 
prezentēja antismēķēšanas plakā-
tus un pat rādīja nelielu teātri. 

Projekta „Sporto visa klase” ie-
tvaros mūsu trešā klase kopā ar 
pedagoģēm Agnesi Kalniņu, Lanu 
Vanagu un Irēnu Ņikitinu piedalījās 
svinīgajā projekta atklāšanas cere-
monijā Olimpiskajā centrā un ska-
tījās basketbola spēli „VEf rīga” – 

„TSMOKI Minska”. Mūsu komandas 
kapteinis un karognesējs bija 3. 
klases skolnieks reinars Siliņš. Bēr-
niem tas bija emocionāls piedzīvo-
jums, kā arī izturības un pacietības 
treniņš – piedalīties masu pasāku-
mā nebija nekāda joka lieta.

Aktīvi sportot un veselīgu dzīves-
veidu popularizēt skolēnus mudina 

arī sporta sacensības, šoreiz bad-
mintonā, kas notika 22. oktobrī. 
Sacensībās piedalījās ap 30 skolas 
labāko spēlētāju un arī skolas di-
rektors Kaspars Kiris. Neskatoties 
uz to, ka sacensības noritēja pēc 
stundām, līdzjutēju bija daudz un 
spēles ritēja raiti un spraigi.

Drošība – viena no mūsu skolas 
prioritātēm, kurā mūs ļoti atbal-
sta reģionālā pašvaldības policija. 
16. oktobrī mūsu skolā viesojās 

Inčukalna novada nodaļas priekš-
nieka p.i. Helēna Brūna, policijas 
palīgs Jenots Jancis un pārstāvji 
no Inčukalna iedzīvotāju padomes. 
Pēc nopietnas zināšanu pārbau-
des un pārrunām katram mazajam 
pirmklasniekiem tika lieliska dā-
vana – atstarojoša veste ar bēr-
na vārdu uz tās. Bērni ļoti aktīvi 
piedalījās nodarbībās un balvas 
saņēma no „rīgas piensaimnieka”, 
ErGO, reģionālās pašvaldības po-

licijas un Inčukalna iedzīvotāju pa-
domes.

Pēdējā nedēļā pirms rudens 
brīvlaika skolā noritēja klašu ve-
cāku sapulces, kuras apmeklēja 
rekordliels vecāku skaits. Paldies 
par atsaucību! Tajā pašā nedēļā, no 
19. līdz 23. oktobrim, atsaucoties 
Latvijas Izglītības un zinātnes dar-
binieku arodbiedrības aicinājumam, 
rīkot novadu deputātiem „Skolas 
dienu”, Inčukalna pamatskola cie-

mos bija aicinājusi sava novada de-
putātus, kuriem piedāvājām īpašu 
stundu sarakstu. Mūs sadzirdēja 
un labprāt atsaucās veseli pieci no 
piecpadsmit novada deputātiem – 
Jānis Liepiņš, Andrs Briņķis, Aivars 
Nalivaiko, Arvīds Blaus, Ludmila 
Vorobjova. Nedēļas laikā tika ap-
meklētas latviešu valodas, angļu 
valodas, vācu valodas, vēstures un 
sporta stundas. Deputātiem bija ie-
spēja pavērot bērnus un skolotājus 
gan darbā, gan arī starpbrīžos. Kā 
īsti eksperti ciemiņi aizpildīja arī 
stundu hospitācijas lapas un pār-
runāja redzēto ar direktoru Kasparu 
Kiri un direktora vietnieci izglītības 
jomā Irēnu Ņikitinu. Pēc katras mā-
cību stundas deputāti pārrunāja re-
dzēto un izteica savu vērtējumu arī 
priekšmetu skolotājiem.

Mūsu ciemiņi bija laipni un iein-
teresēti un pat labprāt piedalījās 
stundas darbā kā skolēni. Mums 
patika uzņemt ciemiņus un parādīt 
mūsu bērnu progresu, mūsu peda-
gogu darba vietas un metodes, tas 
dažādo mūsu ikdienu un padara dzī-
vi interesantāku.

Pulkstenis atkal ir pagriezts at-
pakaļ, tumšākie gada mēneši tuvo-
jas, bet arī ziemassvētki un sveču 
gaisma nav aiz kalniem, un tad jau 
drīz pavasaris!

Sīkāka informācija un krāsaini at-
tēli www.incukalnapsk.lv.

Skolas lietas apkopoja un vienā 
rakstā salika Zinta Nolberga 

Pirmais cēliens 
beidzies

No kreisās: Lauma Vītola, Inese reinfelde, Kitija Vāvere, Kristaps Neimanis, Sāra Elizabete Vīnberga.

„Lithuanian Open 2015” – lieliski sasniegumi 
„Born To Dance” dejotājiem
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Aicina Inčukalna novada  
dienas centrs „Sarma”

Pirmdienu, trešdienu un piektdienu rītos var apgūt datoriemaņas 
iesācējiem.

Trešdienās un piektdienās kopīga izkustēšanās – vingrošana 
pieaugušajiem.

Katru otro un ceturto pirmdienu – Multiplikācijas filmu un filmu 
pēcpusdienas bērniem.

Katru pirmo un trešo pirmdienu piedāvājam izbaudīt Kino pēcpusdienas 
pieaugušajiem, diskutējot par kino redzēto.

Otrdienu rīti – tikšanās māmiņām kopā ar mazuļiem. Pulcēsimies, lai 
kopīgi dalītos pieredzē un apspriestu mazuļu audzināšanu un citas aktuālas 
tēmas, jo mums, visām māmiņām, ir vienas un tās pašas rūpes, ikdienas 
prieki un ķibeles, pārdzīvojumi un satraukumi, reizēm nezināšana un 
šaubas. Tieši tāpēc dienas centrs veidojas par lielisku vietu, kur dalīties 
pieredzē, dzirdēt padomus (pieaicinot dažādus speciālistus), viedokļus un 
uzmundrinājumus, kā arī vienkārši aprunāties par ikdienišķo.

Ceturtdienu rītos – laipni gaidīti seniori uz tējošanu, rokdarbiem un 
kopīgu kulinārijas brīnumu radīšanu. Dienas centrā senioriem kopš šā 
rudens iespējams dalīties dažādās prasmēs (piemēram: rokdarbu, kulinārijas 
u.c.) un kopā ar domubiedriem patīkami pavadītu laiku, apspriežot aktuālas 
tēmas.

Atbalsts bezdarbniekiem – ikvienam, kas palicis bez darba un kuram šķiet, 
ka nonācis bezizejā, dienas centrs piedāvā gan individuālas konsultācijas, 
gan grupu nodarbības, kas vērstas uz darba meklēšanas metožu apguvi, 
psiholoģisku atbalstu un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un 
iemaņu apguvi.

Kopš šī rudens dienas centrā darbojas Personības pašpilnveides studija, 
kurā ir iespēja apspriest izlasīto literatūru, veselības un skaistumkopšanas 
jaunumus, kā arī citas ikvienam apmeklētājam svarīgas jomas kopā ar pie-
aicinātajiem speciālistiem. Sekojiet afišai!

Eva Lukjanska, dienas centra vadītājas p.i. 

Vēlais vasaras siltums augustā un lietus trūkums šo-
gad sēņotājiem atņēma sēņošanas prieku, siltā septem-
bra atvasara ļāva gājputniem ilgi gatavoties tālajam 
ceļam, un tikai pašā oktobra vidū gulbji sarosījās pakaļ 
stārķiem un dzērvēm uz dienvidu pusi. Purvos brieda 
gardas dzērvenes, mežos pavisam nelielas brūklenes, 
bet daudzās akās ūdens ir atkāpies un vēl joprojām liek 
cilvēkiem ilgoties… Un šoreiz nevis pēc siltuma un va-
saras, bet gan pēc rudenīgiem dubļiem un kārtīgas lie-
tusgāzes, lai beidzot piepildītu izžuvušās akas. Kur gan 
tas pie mums dzirdēts – ļaudis grib lietu? Un lai nebūtu 
garie un nu jau pamatīgi tumšie vakari tikai mājās jā-
sēž, daudzi meklē alternatīvu nodarbošanos vakarpusē 
draugus koros, deju kolektīvos, teātros, sporta nodar-
bībās. Tā arī tautas namā oktobris kā brāzmains vējš 
ienesa dziedāt, dejot un citādi kustēties un darboties 
gribētājus. Visi pulciņi no jauna ir atsākuši darbu un 
sagaidījuši ar pa vienam otram jaunam dalībniekam. Ir 
saplānota jaunā sezona, un katram kolektīvam priekšā 
ir arī pa kādam lielākam mērķim. Darbs ir iesācies un 
iegājis savā noteiktajā ritmā.

9. oktobrī pie sevis tautas namā redzējām kaimiņu 
pagasta teātra „Aka” izrādi „Visas labas lietas ir trīs”, 
kuru pēc zeiboltu Jēkaba darba „Dullais barons Bun-
duls” saviem aktieriem ir piemērojusi teātra režisore 
Izolde Pētersone. Vienkāršais un jautrais stāsts par ne 
visai gudru augstmani un viņa attapīgajiem ļaudīm snie-
dza inčukalniešiem solīto atpūtu. 

Līdzīgi jautrs vakars bija mazajiem 16. oktobrī, ku-
riem muzikālu izrādi „Detektīvi Minjoni” rādīja „Valmie-
ras kinostudijas” aktieri. 

Bet Inčukalna tautas nama amatierteātris 10. oktob-
rī piedalījās Siguldas novada „Kultūras sezonas degus-
tācijā” Mores pagastā, kur parādīja N.Gogoļa „Precības”. 
Šoreiz mūsējo „precēšanās” izdevās īpaši labi, ko ap-
liecināja Mores skatītāju atbalstošie smiekli un aplausi.  
Šobrīd mūsu teātra aktieri gatavojas jaunas lugas pirm-
izrādei, kas skatītājiem tiks pirmo reizi rādīta 25. no-
vembrī. Lugā ir neparasti daudz darbojošos personu un 
daudz notikumu, kas liks gan smaidīt, gan aizdomāties.

Arī Inčukalna Mākslinieku kopas dalībnieki svētdien, 
11. oktobrī, bija sanākuši uz ikgadējo plānošanas sa-
pulci. Tautas nama māksliniece Iveta rozentāle stāsta: 

„Mākslinieku rudens sanāksme pulcēja tiešām daudzus 
kopas biedrus, kā arī jaunus interesentus. Dalījāmies 
iespaidos, redzējumos un vasaras pieredzē plenēros, 
tikšanās un dažādajos radošo izpausmju meklējumos. 
Tika iezīmētas turpmākās aktivitātes un virzieni izstāžu 
rīkošanā. Priecēja Silvijas Aueres jaunie iecerētie glez-
nieciski kompozicionālie meklējumi tandēmā ar fotodar-
biem. Skaisti būtu pie nākamā gada veiksmēm un gara 
lidojumiem piepulcēt ieceri –izveidot mūsu tautas namā 
mākslinieku dzimtas izstādi ar Eduarda Kalniņa, ritas 
Valneres un Ievas Kalniņas darbiem. Apmainījāmies 
priekšlikumos par tēmas izvirzīšanu nākamajām „Inču-
kalna Mākslas dienām 2016”.

Mums ir paveicies – mēs dzīvojam vietā, kur varam 
izbaudīt visus četrus gadalaikus, mūsu dzīve, lai gan 
brīžiem sarežģītāka nekā kādā no mūžīgās vasaras 
zemēm, tomēr noteikti interesantāka un krāsaināka. 
zeltaināka.

Zinta Nolberga 

Piektdien, 6. novembrī, plkst. 12.00
Mārtiņdiena kopā ar „Sprīdīšu skolu” 

Piektdien, 6. novembrī, plkst. 17.00 
Mārtiņdienas izstādes atklāšana
Margitas Porietes maskas „Sprīdīšu 

skolā”
Vangažu un Inčukalna rokdarbnieču 

darbi
Uz pasākumu varēsiet nokļūt pa mar-

šrutu: 16.00 Vangaži–„Gauja”–Indrāni–
Sēnīte–Inčukalns 

Piektdien, 6. novembrī, plkst. 18.30 
Dzintras Gekas dokumentālā filma 

„Dieva putniņi”
Ieeja: 2,00 eiro

Trešdien, 11. novembrī, Lāčplēša die-
nas pasākums

18.00 – Svinīgs pasākums un koncerts 
Inčukalna pamatskolā

18.30 – Lāpu gājiens no Inčukalna pa-
matskolas uz Inčukalna vecajiem kapiem

18.45 – Piemiņas mītiņš pie Kārļa zāles 
pieminekļa raganas kaujā kritušajiem 

Uz pasākumu varēsiet nokļūt pa mar-
šrutu: 17.00 „Gauja”–Indrāni–„Sēnīte”–
Kārļzemnieki–Vangaži–Vangažu stacija–
Inčukalna pamatskola

Piektdien, 13. novembrī, un sest-
dien, 14. novembrī, no plkst. 19.00 līdz 
21.00

aicinām inčukalniešus iziet ielās un 
satikties gaismas svētkos „STARO IN-
ČUKALNS”.

Uz notikumu aicina Inčukalna pamat-
skola, tautas nams un līdzīgi domājošie.

Tālāk dzīvojošie uz pasākumu var 
nokļūt 13. novembrī pa maršrutu: 18.00 

„Gauja”–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži–
Vangažu „Brālis”–„Sēnīte”–Inčukalns 

 
Trešdien, 18. novembrī, plkst. 13.00
Latvijas Republikas proklamēša-

nas 97. gadadienai veltīts pasākums
Novada domes priekšsēdētāja ap-

sveikums un atskats uz padarīto 
Goda novadnieku Irēnas Ņikitinas, 

Teklas Akmentiņas, Maijas Landiše-
vas godināšana 

Svētku koncerts: latviešu sirdsdzies-
mas akustiskā koncertā „Manas sak-
nes un debesis ir šeit”, dziedās Olga 
Rajecka 

 Visi mīļi aicināti! 
Uz pasākumu varēs nokļūt pa mar-

šrutu: 12.00 „Gauja”–Indrāni–Kārļzem-
nieki–Vangaži–Vangažu „Brālis”–„Sēnī-
te”–Inčukalns 

Mūžības svētdienā 22. novembrī 
Svecīšu vakars Inčukalna novada 

kapsētās – Vangažu kapos; Inčukalna 
Vecajos un Jaunajos kapos 

 
Trešdien, 25. novembrī
Plkst. 19.30 pirmizrāde – Klēra Būza 

„Sievietes, sievietes”, satīriska komēdi-
ja. Inčukalna amatierteātra izrāde.

Ieeja: 2 eiro

Piektdien, 27. novembrī 
Plkst. 19.00 pie tautas nama novada 

EGLES svinīga iedegšana
Visi mīļi aicināti!

Sestdien, 5. decembrī
Plkst. 18.00 deju kolektīvs „Virši” ar 

draugu kolektīviem aicina uz tradicionālo
„Vilku mēneša sadancošanās” kon-

certu
Ieeja: 2,00 eiro

Pasākumi Inčukalna tautas namā novembrī un decembra sākumā

Helovīna ballīte dienas centrā „Sarma”
30. oktobra pēcpusdienā dienas centrā „Sarma’’ tika svinēts Helovīns jeb Visu svēto dienas priekšvakars. 

Bērniem bija uzdevums – sagatavot ballītei oriģinālu masku un spocīgu Helovīna stāstiņu. Bērni šo uzdevumu 
veica ļoti radoši, veidojot savas maskas – bija gan vampīri, zombiji, kaķi un pat nāve ar izkapti.

Vakars tika pavadīts jautri, spēlējot dažādas jautras spēles un ēdot sarūpētos našķus. Vakara noslēgumā bērni 
stāstīja savus sagatavotos spoku stāstiņus, kuri tika novērtēt ar mazām veicināšanas balviņām. 

Paldies visiem bērniem, kas piedalījās un veidoja Helovīna noskaņai telpu rotājumu, kā arī radošās maskas un 
spocīgos stāstiņus.

Eva Lukjanska, dienas centra vadītājas p.i. 

Šogad īsts zelta rudens

Pasākumi Vangažu kultūras 
namā novembrī

Svētdien, 8. novembrī, plkst. 17.00 
radošās apvienības „Teātris un Es” viesizrāde bērniem 

„Sunītis un Kaķīte”. Ieeja 2,50 eiro. Izrādes dienā – 3 eiro.

Trešdien, 11. novembrī, plkst. 16.30 
Lāčplēša dienas atzīmēšana „Caur mūziku un dziesmu 

brīvībā” Vangažu vidusskolā. Pasākumā piedalās Mūzikas 
skolas audzēkņi, Vangažu vidusskolas teātra pulciņa dalīb-
nieki un vokālais ansamblis, bērnu vokālais ansamblis „Ka-
ruselis”, Inčukalna novada pūtēju orķestris. Pirms koncerta 
pulksten 16.00 svecīšu iedegšana pie skolas.

Sestdien, 14. novembrī, plkst. 16.00 
Vangažu pilsētas svētku koncerts. Piedalās pilsētas 

pašdarbības kolektīvi.

Otrdien, 17. novembrī, plkst. 18.00 
Valsts svētkiem veltīts svinīgs sarīkojums un grupas 

„Menuets” koncerts.
Plkst. 21.00 Atpūtas vakars ar groziņiem.

Sestdien, 21. novembrī, plkst. 12.00 
Klaunu šovs „OKI-DOKI” izklaidējoša cirka programma. 

Ieeja 1 un 1,50 eiro.

30. novembrī plkst. 18.00 
Egles iedegšana pie Vangažu pārvaldes. Uzstājas bērnu 

vokālais ansamblis „Karuselis” un sieviešu vokālais an-
samblis „Kaprīze”. Viesosies rūķis.

11. un 18. novembrī krēslas stundā aiz-
degsim sveces māju logos un Inčukal-

na Vecajos kapos pie tuvinieku atdusas 
vietām. 11. novembrī, kad Inčukalna 

jaunatne dosies Lāpu gājienā.
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17.–18. oktobrī Ādažu sporta 
kompleksā risinājās tradicio-
nālais šī novada rīkotais jauno 
džudistu (vecumā no 7 līdz 16 
gadiem) Starptautiskais turnīrs 

„Zelta rudens”.

Atzīstamu meistarību un cīņas-
sparu sacensībās uz Ādažu tata-
mi parādīja 10 Inčukalna novada 
cīkstoņi, kuri ikdienā trenējas Bēr-
nu un jauniešu attīstības centra 

„Gauja” džudo sekcijā.
Sīvā konkurencē, turnīrā startē-

jot 510 dalībniekiem no 28 Latvijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Krievijas 
sporta klubiem, inčukalnieši ko-
mandu ieskaitē izcīnīja augsto 10. 
vietu (pērn viņiem 23. vieta starp 
30 komandām). Šis sportiskais sa-
sniegums vērtējams kā pierādījums 
mērķtiecīgā un pārdomātā treniņ-
darbā gūtas cīņasmākas izaugsmei. 
Startējot „zelta rudenī”, inčukal-
nieši ieguva 2 zelta, 1 sudraba un 1 
bronzas godalgu.

Lūk, mūsu novada medaļnieki!
1. vieta – Ņika Motiļkova
1. vieta – Kristaps Gucaļuks
2. vieta – Ilze Aļeksejeva
3. vieta – Vlada Socka
Malači!
Līdztekus turnīram „zelta ru-

dens” Ādažos notika arī Latvijas 

čempionāts meitenēm U–14 ve-
cuma grupā. Teicami cīnījās mūsu 
jaunā novadniece Vlada Socka, 
kura ieguva godpilno 3. vietu. Ap-
sveicam!

Inčukalna novada džudo koman-
du sacensībām gatavoja Leonīds 
Kuzņecovs un ričards Kapcionoks. 

Paldies abiem treneriem par iegul-
dījumu jauno sportistu audzināša-
nā! īpaši jāuzteic ričards Kapcio-
noks, kurš paralēli trenera darbam 
sekmīgi turpina arī aktīvā sportista 
karjeru. 20. septembrī Viļņā noti-
kušajā Eiropas čempionātā sambo 
cīņā viņš kļuva par kontinenta čem-
pionu kaujas sambo disciplīnā sva-
ra kategorijā līdz 68 kg. Tā turpināt, 
ričard!

Tikmēr turpinās jaunu dalībnie-
ku uzņemšana Bērnu un jauniešu 
attīstības centra „Gauja” džudo 
sekcijā. Nāciet, trenējieties, ap-
gūstiet cīņas mākslu, topiet stipri 
un veseli, piedalieties sacensī-
bās! Treniņi notiek trīs reizes ne-
dēļā Vangažu vidusskolas sporta 
zālē. Sīkākas izziņas pa tālruni 
20544154.

Dmitrijs Tončinskis. 

Helovīns dienas centrā „Gauja”
Helovīns ir Visu svēto dienas priekšvakars. Šajā vakarā cilvēki (galvenokārt bērni) 

pārģērbjas par spokiem, raganām, miroņiem un citiem mošķiem un staigā pa mājām, 
prasot saldumus. Šie svētki ir nākuši no Amerikas. Helovīna tradīcijas ir pārģērbšanās 
un ķirbju grebšana, lai aizbiedētu ļaunos garus. 

Helovīni tiek svinēti 31. oktobra vakarā, taču, tā kā šoreiz šī diena iekrita brīvdienā, 
tad dienas centrā šie svētki tika atzīmēti 30. oktobrī. Pie galda, dzerot burvju dziras 
novārījumu (tēju), tika grebti ķirbji un stāstīti dažādi spocīgi atgadījumi – gan patiesi 
notikumi, gan autoru sacerējumi, kā arī apmeklētāji dalījās pieredzē, kā Helovīns ir 
pavadīts iepriekšējos gados. Tā tika sapelnīti saldumi. Visu iepriekšējo mēnesi radošo 
nodarbību ietvaros tika zīmēti tematiskie zīmējumi par šiem svētkiem, kurus dienas 
centrā varēs apskatīt līdz novembra beigām. 

Inese Strauta, dienas centra „Gauja” vadītāja. 

PASAM „Gauja” svin 20 gadu  
sadarbības jubileju

Oktobrī PASAM „Gauja” viesojās Vācijas Sarkanā Krusta Teklenburgas komite-
jas delegācija 12 cilvēku sastāvā, lai atskatītos uz 20 gadu sadarbību. 

Pateicoties Vācijas Sarkanā Krusta atbalstam, arī pēc 20 gadiem Sociālā aprūpes 
māja var izdzīvot, jo šogad arī tika atsūtīts atbalsts – specializētās gultas, naktsska-
pīši, mēbeles, apģērbi. Mūsu klienti tiek tik labi aprūpēti, jo, pateicoties palīdzībai, va-
ram izmantot elektroniski paceļamās gultas (jauna gulta maksā vairāk nekā 1000 eiro), 
kuras bez Vācijas palīdzības mēs diemžēl nevarētu atļauties iegādāties. Visu šo gadu 
garumā esam saņēmuši palīdzību, kas bija un ir liels atspaids.

Irēna Ikstena, PASAM „Gauja” direktore. 

10. oktobrī abi ansambļi devās uz Vāciju, kur pie-
dalījās festivālā „Armijas joki”.

Uz festivālu abi ansambļi devās pēc draugu vācu un 
ukraiņu kultūras apvienības „Ukrainische welt” uzai-
cinājuma. festivāls notika par godu Berlīnes sienas 
sagraušanas gadadienai. Katru rudeni par godu šim 

notikumam daudzviet Vācijā notiek šādi festivāli. Inte-
resants šis festivāls bija ar to, ka papildus dziesmām 
un dejām visapkārt bija arī kara tehnika un dažādu 
tautu kara formas. 

Liels paldies Inčukalna novada domei par atbalstu 
un ansamblim „Gorizwit” par uzaicinājumu.

 Jekaterina Šaroka 
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Ansambļi „Krievu kadriļa” un „Jatraņ”  
viesojas Vācijā

Inčukalna jaunie cīkstoņi uzvar Ādažos
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Dienas centra „Vangaži” amatnieku kopa  
aicina interesentus uz izstādi 

„Mēs savai pilsētai” 
no 12. novembra līdz 1. decembrim Vangažos, Parka ielā 2.

Izstādes laikā amatnieki iepazīstinās un vadīs praktiskās nodarbības 
dažādos rokdarbu veidos.

Izstāde būs atvērta darba dienās.  
Sīkāka informācija pa tālruni: 67898525.

Laipni lūdzam uz izstādi!

Vangažu kultūras namā 
26. novembrī  
plkst. 12.00  

Ziemassvētku izstādes  
„Ziemas pasaka”  

atklāšana. Rīko Vanga-
žu pensionāru biedrība.

LīDzJŪTīBAS

Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaroja sirds.
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju 
brīdī esam kopā ar mūsu ilggadējā kolēģa 
Ervīna Upenieka tuviniekiem, viņu mūžībā  
pavadot.

„rettenmeier Baltic Timber” SIA 

Inčukalna novada 
Sociālais dienests 

sveic novembra 
jubilārus

SLUDINĀJUMI

Krodziņš „Vīganti” Murjāņos aicina darbā pavāru. 
Tālrunis: 29488706. 

Pārdod zemi 0,55 ha Plānupes ielā 29, Inčukalnā (rūpnieciskā zona), 
2 eiro/m2. Tālrunis: 27190610

Algas grāmatiņas  
pieejamas elektroniski

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka no 2014. gada 1. jūnija visiem nodokļu maksātā-
jiem algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektroniskā formā un gan pašai personai, gan personas darba devējam 
tā ir pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS). 

Pieslēgties EDS var, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus, Pilsonības un mig-
rācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti, va/s „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsniegto elektroniskā 
paraksta viedkarti (e-parakstu) vai VID izsniegto lietotājvārdu un paroli. 

VID norāda, ka informācijas par galveno ienākuma gūšanas vietu, apgādājamiem un papildu atvieglojumiem ie-
kļaušana algas nodokļa grāmatiņā ir nodokļu maksātāja pienākums un vienlaikus arī izvēle. Tādējādi nepieciešamie 
ieraksti un izmaiņas par darba devējam sniedzamo informāciju iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu piemē-
rošanai algas nodokļa grāmatiņā fiziskajām personām jāveic pašām, izmantojot EDS. 

Ņemot vērā minēto, VID aicina visus strādājošos, kuri nav iesnieguši savu elektronisko algas nodokļa grāmatiņu 
darba devējam, par viņu pienākumu un tiesībām atzīmēt savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā galveno ienā-
kumu gūšanas vietu, kā arī norādīt informāciju par apgādājamām personām un papildu atvieglojumiem. 

Izmaiņas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā var veikt gan attālināti EDS, gan personīgi, ierodoties VID klien-
tu apkalpošanas centrā. Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājasla-
pā īpaši izveidotā sadaļā „Elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa”. 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, konsultē-
ties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapas www.vid.gov.lv sadaļā 

„Kontakti” – „Uzdot jautājumu VID”. 
Valsts ieņēmumu dienests  

Lai vienmēr ir ko citiem dot,
Lai vienmēr ir ko samīļot,
Lai vienmēr ir kāds,kura dēļ
Nav it nekā no sevis žēl.


