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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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Laika kapsulā tika ievietots ziņojums nākotnei un Inčukalna novada informatīvā izdevuma „Novada 
Vēstis” šī gada novembra numurs.

Uzņēmumā „Rāmkalni”, klātesot nova-
da domes priekšsēdētājam Aivaram Na-
livaiko, svinīgā un vienlaikus ģimeniskā 
gaisotnē 11. novembrī tika ielikts pamat-
akmens jaunai ražotnei. 

Tajā tiks gatavotas sukādes, pastilas, sī-
rupi, sulas un citi produkti. Jaunā ražotne 
ļaus septiņkāršot pārstrādāto augļu, ogu 
un dārzeņu apjomus. Lielāko daļu saražotās 
produkcijas plānots eksportēt.

„No mūsu puses tā ir dāvana Latvijai dzim-
šanas dienā, jo ar šo soli stiprinām mūsu 
valsts ekonomisko neatkarību, dodam cilvē-
kiem darbu, ražojam labus produktus no vie-
tējām izejvielām un rūpīgi strādājam pie eks-

porta tirgus apgūšanas. Ceram, ka nesīsim 
mūsu pagasta, Inčukalna novada un valsts 
vārdu pasaulē un mūs gaida daudzas labas 
un skaistas uzvaras,” atklājot laika kapsu-
las ielikšanas ceremoniju, sacīja uzņēmuma 

„Rāmkalni” vadītājs Viktors Grūtups.
Projekts tiek īstenots ar ES struktūrfondu 

atbalstu Lauku atbalsta dienesta programmā 
„Lauksaimniecības produktu pievienotās vēr-
tības radīšana”. Kopējais investīciju apjoms 
šajā projektā ir 2,46 miljoni eiro. Plānots, ka 
jaunais pārtikas cehs sāks darbu 2015. gada 
pavasarī.

Eksperimenti sukāžu ražošanā Rāmkalnos 
sākās pirms četriem gadiem, kad dzērveņu 
žāvēšanas tehnoloģija tika iegādāta no z/s 

„Gundegas” īpašnieka Andra Anša Špata, kas 

tālāk tika pielāgota ražošanai. „Rāmkalnu” 
tehnoloģe Mairita Krīgere neatlaidīgā darbā, 
eksperimentējot ar dažādiem augļiem, dārze-
ņiem un ogām, panāca tagadējo neatkārtoja-
mo dažādo sukāžu garšu.

Vēl bez minētajiem produktiem „Rāmkal-
nos” tiek kūpinātas vistiņas, gatavoti pel-
meņi un saldējums, kā arī tiek ievākts medus. 
Atpūtas parkā „Rāmkalni” vasarā pieeja-
mas dažādas atrakcijas un ziemā darbojas 
slēpošanas kalns. „Rāmkalnos” ir bistro un 
restorāns, kā arī tiek gatavoti konditorejas 
un kulinārijas produkti. Veikalā „Rāmkalnos” 
ir nopērkami visi pašu ražojumi, kā arī citas 
vietējās pārtikas preces. „Rāmkalnu” ražoto 
produkciju var iegādāties „Rimi” „Klēts”” vei-
kaliņos Rīgā, „Rāmkalni Kafe” Berģu „Depo” 
veikalā, kā arī citur Latvijā. Visa informācija 
atrodama mājaslapā www.ramkalni.lv.

Uldis Janušs  

Lai Ziemassvētki ir ceļš uz 
mīlestību un laimi, labām 

domām un labiem darbiem! 

Veiksmīgu Jauno 2015. gadu!
Kluss kā vieglas rokas mājiens
Svētvakars pār zemi nāk.
Baltais miers kā zvaigžņu klājiens
Svētā mirdzā starot sāk…
Baltais miers pār dziļām sāpēm
Neredzamu gaismu auž;
Cauri likstām, darba rūpēm
Dvēsle to kā glāstu jauž.
Liegā melodijā plūstot,
Svētvakara zvani slīd,
Un, par svētu gaismu kļūstot,
Baltais miers tur zvaigznēs spīd.

/A. Zaprauska/

Inčukalna novada dome

„Rāmkalni” uzsāk jaunas ražotnes celtniecību Gads tuvojas  
noslēgumam.  
Laiks plānot nākamo

Atskatoties uz galvenajiem paveiktajiem 
darbiem, ir skaidrs, ka ir padarīts daudz, tomēr 
tas nav iemesls, lai apstātos. Tas ir stimuls, lai 
nākamajā gadā paveiktu vēl vairāk. 

Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri gada grie-
zumā izrādīja interesi par novada attīstību un 
izteica savus viedokļus, ieteica daudzas vēr-
tīgas lietas, kas arī tika realizētas. Arī šogad 
ir apkopotas idejas, kas tika iesūtītas „Labo 
ideju grozā”. Dažas ir jau realizētas, dažas vēl 
gaida savu kārtu. Ir arī tādas, kuras netiks īs-
tenotas praktisku un loģisku apsvērumu dēļ. 

Pēdējā domes sēdē Inčukalna novada do-
mes deputāti atbalstīja sadarbības attīstību ar 
Gaujas Nacionālā parka klasteri. Tas ir solis uz 
priekšu tūrisma attīstībā un novada populari-
zēšanā ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Par šo 
klasteri jau ir rakstīts informatīvajā izdevumā. 
Par jauniem notikumiem šajā sakarā varēsiet 
lasīt arī nākamajos numuros un mūsu novada 
mājas lapā. Tāpat varat apskatīt arī vienoto 
klastera mājas lapu www.entergauja.com.

Darbu Reģionālās pašvaldības policijas In-
čukalna novada nodaļā ir sācis jaunais priekš-
nieks Ilgonis Babris. Paldies iepriekšējam 
nodaļas vadītājam Viktoram Dorodnovam par 
ieguldīto darbu novada kārtības uzturēšanā! 
Savukārt I. Babrim novēlu turpināt veiksmīgi 
iesākto darbu, rast jaunus risinājumus un vēr-
sties domē ar ierosinājumiem. 

Apsveicu 2014. gada titula „Goda novad-
nieks” ieguvēju Vangažu baptistu draudzes 
mācītāju Viktoru Kotkovu! Jūsu ieguldījums 
tika novērtēts no iedzīvotāju puses, tas ir liels 
gods, tāpēc – lai spēks iesākto turpinot!

Ir sācies darbs pie 2015. gada budžeta iz-
strādes. Tiek apkopoti darāmie darbi, projekti, 
idejas, nepaveiktie darbi šī gada budžeta ie-
tvaros, izdalītas prioritātes utt. 

Paldies visiem pašvaldības darbiniekiem 
par paveikto šajā gadā! Paldies domes depu-
tātiem, pedagogiem, pašvaldības uzņēmumu 
un iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, spor-
tistiem un pašdarbības kolektīviem, biedrībām 
un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmējiem 
u.c. Iesāktais – strādāt visiem kopā – ir parei-
zais virziens. Tikai vienots darbs un nostāja var 
sniegt vēlamos rezultātus. 

Ļoti ceru un nākamajā gadā novēlu, lai sa-
režģītāki darbi un situācijas tiktu uzvertas kā 
izaicinājumi, kuri jārealizē kopīgiem spēkiem. 
Savukārt ikdienas darbi lai veicas vēl raitāk un 
sekmīgāk!

Lai visās novada mājās un ģimenēs ienāk ilgi 
gaidītais Ziemassvētku miers, ir laiks mazliet 
atskatīties, izdarīt secinājumus un tikai tad 
doties tālāk. Lai Jaunais gads nāk ar labām 
pārmaiņām visā novadā, veselību un izturību! 
Laimīgu 2015. gadu!

Ar cieņu,  
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Aivars Nalivaiko  

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko sveic uzņēmumu „Rāmkalni” ar jaunā 
ceha celtniecību.
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INČUKALNA NOVADA INfORMATīVS  

IZDEVUMS “NOVADA VĒSTIS”

Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, tālr. 20271787. Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas 
Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirā-
ža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas pre-
cizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne 
vienmēr pauž izdevēja viedokli.

• Izskatīts Vangažu vidusskolas direktores 
I. Kalniņas iesniegums ar lūgumu papildināt 
2014. gada 21. maija nolikumu „Par stipendi-
jām 10.–12. klašu skolēniem Vangažu vidus-
skolā” (Lēmums Nr. 9-5§) ar 3.7. punktu šādā 
redakcijā: „Nolikumā visu stipendiju noteiktais 
apmērs tiek noteikts pēc nodokļu nomaksas.”  
Nolemts apstiprināt nolikumu minētajā redak-
cijā. 

• Izskatīts Anda Saukuma iesniegums ar lūgu-
mu iznomāt Vangažu vidusskolas lielo zāli 
futbola treniņiem: trešdienās no plkst. 19.00 
līdz 20.00. Nolemts slēgt līgumu par Vangažu 
vidusskolas sporta zāles nomu no 2014. gada 
1. decembra līdz 2015. gada 31. maijam un no-
teikt nomas maksu.

• Izskatīts Artūra Mihailova iesniegums ar lū-
gumu piešķirt finansiālu atbalstu Inčukalna 
novada atklātā šaha čempionāta organizēša-
nai 2014. gada 13. decembrī. Nolemts piešķirt 
finansējumu 180,- EUR apmērā.

• Izskatīts Ulda Upmaņa iesniegums ar lūgumu 
slēgt uz trīs gadiem telpu nomas līgumu par 
Inčukalna novada tautas nama zāles nomu 
karatē nodarbībām pieaugušajiem pirmā mē-
neša svētdienā no plkst. 13.00 līdz 14.00, bet 
bērniem pārējās mēneša svētdienās no plkst. 
13.00 līdz 14.00. Nolemts slēgt nomas līgumu 
un noteikt nomas maksu.

• Izskatīts Kitijas Vāveres iesniegums ar lūgumu 
pagarināt uz trīs gadiem telpu nomas līgumu 
par Inčukalna novada tautas nama zāles nomu 
bērnu deju interešu kopas līnijdeju, hiphopa un 
mūsdienu deju  treniņiem: svētdienās no plkst. 
15.00 līdz 16.00. Nolemts nomas līgumu paga-
rināt un noteikt nomas maksu.

• Izskatīts Vangažu evaņģēliski luteriskās drau-
dzes priekšnieces Ingas freimanes iesniegums 
ar lūgumu iznomāt uz trīs gadiem Inčukalna 
novada tautas nama telpu bērnu Svētdienas 
skolas nodarbību organizēšanai katra mēneša 
2. un 4. svētdienā no plkst. 11.00 līdz 12.00. 
Nolemts slēgt ar Vangažu evaņģēliski luteris-
ko draudzi nomas līgumu, kā arī noteikt nomas 
maksu.

• Izskatīts Vangažu baptistu draudzes iesnie-
gums ar lūgumu piešķirt autobusu kristīgās 
nometnes bērniem to aizvešanai uz atpūtas 
bāzi „Gančauskas” 2014. gada 26. decembrī un 
atpakaļ 2014. gada 30. decembrī. Transportu 
nolemts piešķirt. 

• Apstiprināt noteikumus „Par grozījumiem no-
teikumos „Par Inčukalna novada domes un In-
čukalna novada pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzību””.

• Izskatīts Artūra Kožuhāra iesniegums ar lūgu-
mu iznomāt Vangažu vidusskolas telpu sporta 
pulciņa nodarbībām no 2014. gada 4. novem-
bra līdz 2015. gada 30. jūnijam: otrdienās no 
plkst. 18.00 līdz 19.30, ceturtdienās no plkst. 
18.00 līdz 19.30. Nolemts slēgt telpu nomas 
līgumu no 2014. gada 4. novembra līdz 2015. 
gada 30. jūnijam, kā arī noteikt nomaksas 
maksu.

• Izskatīts biedrības „Gaujas Nacionālā parka tū-
risma biedrība” līgums par sadarbību Gauja Na-
cionālā parka tūrisma klasterī un par projekta 
Nr. KAP/2.3.2.3.0/12/01/001 „Gaujas Nacionālā 
parka tūrisma klastera attīstība”, kas apstip-
rināts ar valsts aģentūras „Latvijas Investīciju 

un attīstības aģentūra” direktora 2012. gada 
2. jūlija lēmuma Nr. 9.2-1.1/5097Sf īstenoša-
nas nosacījumiem un kārtību. Gaujas NP un tā 
tuvākā apkārtne koncentrē lielāko skaitu tū-
risma resursu un saistīto pakalpojumu ārpus 
Rīgas. Lai izmantotu pastāvošo potenciālu, 
tika nolemts pacelt reģiona tūrisma tradīcijas 
jaunā līmenī, veidojot vienotu organizāciju ko-
pīgu reģiona mērķu sasniegšanai. Balstoties 
uz jaunākajām tūrisma nozares tendencēm un 
Latvijas tūrisma eksporta tirgus vajadzībām, 
tika izveidots Gaujas Nacionālā parka tūris-
ma klasteris ar mērķi veicināt ekonomisko 
attīstību ārpus Latvijas galvenajiem centriem 
un stiprināt reģionālā līmeņa konkurētspēju 
tūrismā. Klastera vīzija: padarīt Gaujas NP 
reģionu par konkurētspējīgāko tūrisma gala-
mērķi Latvijā ārpus galvaspilsētas ar kvalita-
tīvu un specializētu tūrismu precīzi segmentē-
tā ārvalstu un vietējā tirgū visa gada garumā, 
kas ir orientēts uz pieprasītu atpūtu un aktivi-
tātēm dabā un vēsturiskā kultūrvidē. Nolemts 
iestāties biedrībā „Gaujas Nacionālā parka 
tūrisma biedrība”, kā arī noslēgt ar minēto 
biedrību līgumu par sadarbību Gaujas Nacio-
nālā parka tūrisma klasterī un par projekta Nr. 
KAP/2.3.2.3.0/12/01/001 „Gaujas Nacionālā 
parka tūrisma klastera attīstība” īstenošanas 
nosacījumiem un kārtību.

• Izskatīts Inčukalna novada veterānu futbola 
komandas iesniegums ar lūgumu finansiāli 
atbalstīt komandu dalībai kārtējā Vidzemes 
atklātajā veterānu līgas ziemas čempionātā 
telpu futbolā. Nolemts piešķirt komandai fi-
nansiālu atbalstu 240,- EUR apmērā dalības 
maksas segšanai.

• Piešķirt Inčukalna novada domes priekšsēdē-
tājam Aivaram Nalivaiko ikgadējā atvaļināju-
ma daļu vienu kalendāra nedēļu un papildat-
vaļinājumu piecas darba dienas no 2014. gada 
25. novembra līdz 8. decembrim ieskaitot.

• Nolemts piedalīties izsludinātajā atklātajā 
konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELfLA) 
Lauku attīstības programmas 2007.–2013. 
gadam 413. pasākuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināša-
na vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas 
teritorijā”  ietvaros un iesniegt projektu „Ap-
rīkojuma iegāde Vangažu kultūras namam”. 
Projekta realizēšanai „Aprīkojuma iegāde 
Vangažu kultūras namam” paredzēt neattie-
cināmo izmaksu summu, ko sastāda izmaksas 
atbilstoši pievienotās vērtības nodokļa likmei 
21% apmērā jeb 3586,80 EUR. Paredzēt lī-
dzekļus 2015. gada budžetā projekta īsteno-
šanai  par kopējo summu 17 080,00 EUR.

• Ievēlēt uz četriem gadiem Inčukalna novada 
Medību koordinācijas komisiju šādā sastāvā: 
Arvīds Blaus, Lauku atbalsta dienesta Liel-
rīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes  
Kontroles un uzraudzības daļas vecākais 
inspektors Gundars Krievāns, Valsts meža 
dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 
vecākais mežzinis Normunds Gerbis; Modris 
Kalvāns un Rudīte Stukle.

• Aktualizēt Inčukalna novada attīstības pro-
grammas 2013.–2019. gadam rīcības un inves-
tīciju plānu.

• U.c. 

• Рассмотрено заявление директора Ванга-
жской средней школы И. Калныни с просьбой 
о дополнении Положения от 21 мая 2014 года 
«О стипендиях для школьников 10-12 клас-
сов Вангажской средней школы» (Решение 
№ 9-5§) пунктом 3.7. в следующей редакции: 
«Размер всех стипендий указан в Положении 
за вычетом налогов». Принято решение утвер-
дить Положение в упомянутой редакции. 

• Рассмотрено заявление Андиса Саукумса с 
просьбой сдать в аренду большой зал Ван-
гажской средней школы для тренировок по 
футболу: по средам с 19.00. до 20.00. Принято 
решение заключить договор об аренде спор-
тивного зала Вангажской средней школы с 1 
декабря 2014 года по 31 мая 2015 года и уста-
новить арендную плату.

• Рассмотрено заявление Артура Михайлова с 
просьбой предоставить финансовую поддер-
жку для организации открытого чемпионата 
по шахматам Инчукалнского края 13 декабря 
2014 года. Принято решение о предоставле-
нии финансирования в размере EUR 180,-.

• Рассмотрено заявление Улдиса Упманиса с 
просьбой заключить договор аренды зала 
Народного Дома Инчукалнского края на три 
года для занятий карате для взрослых в пер-
вое воскресенье месяца с 13.00 до 14.00, и для 
детей в другие воскресенья месяца с 13.00 до 
14.00. Принято решение заключить договор 
аренды и определить арендную плату.

• Рассмотрено заявление Китии Вавере с прось-
бой продлить на три года договор аренды 
зала Народного Дома Инчукалнского края 
для тренировок по линейным танцам, «hip 
hop» и современным танцам детской группы 
по интересам в области танцев: по воскресе-
ньям с 15.00 до 16.00. Принято решение про-
длить договор аренды и установить арендную 
плату.

• Рассмотрено заявление председателя Ван-
гажской Евангелико-Лютеранской Общины 
Инги Фреймане с просьбой сдать в аренду 
на три года помещения Народного Дома 
Инчукалнского края для организации заня-
тий детской Воскресной Школы во 2-е и 4-е 
воскресенье каждого месяца с 11.00 до 12.00. 
Принято решение заключить договор аренды 
с Вангажской Евангелико-Лютеранской Об-
щиной, а также установить арендную плату.

• Рассмотрено заявление Вангажской Баптист-
ской Общины с просьбой предоставить авто-
бус для доставки детей христианского лагеря 
на базу отдыха «Ганчаускас» 26 декабря 2014 
года и назад 30 декабря 2014 года. Принято 
решение предоставить автобус.

• Утвердить Правила «О поправках к Правилам 
«О вознаграждении для должностных лиц и 
работников Думы Инчукалнского края и са-
моуправления Инчукалнского края».

• Рассмотрено заявление Артура Кожухара с 
просьбой сдать в аренду помещения Ванга-
жской средней школы для занятий спортив-
ного кружка с 4 ноября 2014 года по 30 июня 
2015 года: по вторникам с 18.00 до 19.30, по 
четвергам с 18.00 до 19.30. Принято решение 
заключить договор аренды помещений с 4 но-
ября 2014 года по 30 июня 2015 года, а также 
определить арендную плату.

• Рассмотрен договор общества «Общество 
туризма национального парка «Гауя»» о со-
трудничестве в отношении туристического 
кластера Национального Парка «Гауя» и 
об условиях и порядке реализации проекта 
№ KAP/2.3.2.3.0/12/01/001 «Развитие тури-
стического кластера Национального Парка 
«Гауя»», который утвержден решением № 
9.2-1.1/5097Sf директора государственного 
агентства «Латвийское Агентство Инвестиций 
и Развития» от 2 июля 2012 года. В Националь-

ном Парке «Гауя» и его ближайших окрест-
ностях сконцентрированы максимальные 
объемы туристических ресурсов и связанных 
услуг за пределами Риги. Для использования 
существующего потенциала, было принято 
решение о развитии туристических традиций 
региона на новом уровне, создав единую ор-
ганизацию для достижения общих целей ре-
гиона. Основываясь на новейших тенденциях 
отрасли туризма и потребностях Латвийского 
экспортного рынка по туризму, был образован 
туристический кластер Национального Парка 
«Гауя» с целью содействия экономическо-
му развитию за пределами главных центров 
Латвии и укрепления конкурентоспособности 
регионального уровня в области туризма. Ви-
дение кластера: сделать регион НП «Гауя» на-
иболее конкурентоспособным туристическим 
направлением в Латвии за пределами столи-
цы, обеспечивая качественный и специализи-
рованный туризм на точно сегментированном 
зарубежном и местном рынке круглый год, ко-
торый ориентирован на пользующийся спро-
сом отдых и деятельность на лоне природы 
и в культурно-исторической среде. Принято 
решение вступить в общество «Общество ту-
ризма Национального Парка «Гауя»», а также 
заключить с упомянутым обществом договор 
о сотрудничестве в отношении туристическо-
го кластера Национального Парка «Гауя» и об 
условиях и порядке осуществления проекта № 
KAP/2.3.2.3.0/12/01/001 «Развитие туристиче-
ского кластера Национального Парка «Гауя»».

• Рассмотрено заявление футбольной команды 
ветеранов Инчукалнского края с просьбой 
финансово поддержать команду для участия 
в очередном Видземском открытом зимнем 
чемпионате лиги ветеранов по футболу в 
помещении. Принято решение предоставить 
команде финансовую поддержку в размере 
EUR 240,- для покрытия расходов, связанных 
с участием.

• Предоставить председателю Думы Инчу-
калнского края Айвару Наливайко часть 
ежегодного отпуска длительностью в одну 
календарную неделю и дополнительный от-
пуск длительностью в пять рабочих дней с 25 
ноября по 8 декабря 2014 года включительно.

• 1. Принято решение принять участие в объ-
явленном открытом конкурсе в рамках 413-
го мероприятия  «Диверсификация сельской 
экономики и повышение качества жизни на 
территории реализации стратегий местного 
развития» Программы развития села Евро-
пейского Сельскохозяйственного фонда раз-
вития села (ELfLA) на 2007-2013 г.г., и предо-
ставить проект «Приобретение оборудования 
для Дома культуры Вангажи». Для реализа-
ции проекта „Приобретение оборудования 
для Дома культуры Вангажи»  предусмотреть 
сумму не относимых расходов, которую со-
ставляют расходы с учетом ставки налога на 
добавленную стоимость в размере 21%, либо 
EUR 3586,80. Предусмотреть средства в бюд-
жете на 2015 год для реализации проекта в 
общей сумме EUR 17080,00.

• Избрать на четыре года Комиссию по коорди-
нации вопросов охоты Инчукалнского края в 
следующем составе: Арвидс Блаус, Старший 
Инспектор Отдела контроля и надзора Регио-
нального сельскохозяйственного управления 
Лиелриги Службы Поддержки Села Гундарс 
Криеванс, Старший лесничий Рижского ре-
гионального лесничества Государственной 
Лесной Службы Нормундс Гербис; Модрис 
Калванс и Рудите Стукле.

• Актуализировать план действий и инвестиций 
по программе развития Инчукалнского края 
на 2013-2019 г.г.

•  И др. 

Наиболее важные решения,  
принятые в Думе в ноябре

Svarīgākie domes lēmumi novembrī
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DEPUTĀTA VIEDOKLIS

Inčukalna novada zemes un  
dzīvokļu īpašnieku un nomnieku ievērībai!

17.11.2014. bija nekustamā īpašuma nodokļa 4. ceturkšņa maksāšanas termiņš un zemes nomas maksāšanas ter-
miņš. Tie, kas vēl nav paspējuši, lūdzu, nomaksājiet nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus un zemes nomas maksu, 
lai neuzkrātos nokavējuma nauda. Neatstājiet nodokļa parādus uz nākamo gadu. Paldies visiem tiem nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātājiem, kas ir laikus veikuši maksājumus. 

Ja kāds nekustamā nodokļa maksātājs nevar atrast vai kādu iemeslu dēļ nav saņēmis nekustamā īpašuma nodokļa 
paziņojumu, tad informāciju par maksājumiem varat saņemt mājaslapā www.epakalpojumi.lv. Ja nodokļa maksātāja 
deklarētā adrese nesakrīt ar faktisko dzīvesvietas adresi, tad mājaslapā www.epakalpojumi.lv varat pieteikties sa-
ņemt nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu elektroniski uz savu e-pasta adresi. 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi var tikt veikti:
1. ar bezskaidras naudas norēķiniem bankā, izmantojot portālu www.epakalpojumi.lv vai izmantojot internetbanku;
2. bankās un pasta nodaļās, līdzi ņemot nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu;
3. Inčukalna domes vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasēs.

Atgādinājumam kases darba laiki: 
Pirmdien 9.00 – 12.00, 13.00 – 19.00;
Trešdien 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00;
Ceturtdien 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00.

Inčukalna novada domes nodokļu inspektore 
Ina Zvirbule, tālr. 67995840, 67977108, 29197429 

Juridisko personu – nekustamā 
īpašuma īpašnieku ievērībai

06.11.2013. tika pieņemti „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma no-
dokli””, kas stājās spēkā 01.01.2014. Likuma 9. panta 11. daļā ir noteikts, ka 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam – juridiskajai personai – ir pienākums 
mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās 
brīža turpmākai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu 
elektroniskā pasta adresi. Turpretim Pārejas noteikumu 53. punktā noteikts, ka 
juridiskai personai, kura kļuvusi par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju līdz 
01.01.2014., iepriekš likumā noteiktais pienākums bija jāizpilda līdz 01.07.2014.

Nodokļu maksātāji, juridiskās personas, kam ir nekustamie īpašumi Inčukal-
na novadā, paziņot savu elektroniskā pasta adresi var:

1. Iesniedzot rakstisku iesniegumu klātienē kancelejā Inčukalna novada 
domē, adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna no-
vads, LV-2141, vai Vangažu pilsētas pārvaldē, adrese: Meža iela 1, Vangaži, 
Inčukalna novads, LV-2136;

2. Nosūtot iesniegumu pa pastu uz iepriekš minētajām adresēm;
3. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Inčukalna novada domes 

e-pastu dome@incukalns.lv.

Inčukalna novada domes nodokļu inspektore Ina Zvirbule,  
tālr. 67995840, 67977108, 29197429 

Atkal jāatgriežas pie paradoksiem 
novadā. Brīžiem liekas, ka daži depu-
tāti apzināti dara visu, lai man (diem-
žēl) būtu par ko rakstīt, jo uzskatu, ka, 
neatspoguļojot problēmu, nevar viņu 
atrisināt. Protams, dažiem nepatīk 
mana pozīcija, bet dzīve ir daudz sa-
režģītāka, nekā dažs to grib pasniegt. 
Progress apstāsies, ja cilvēki ieslīgs 
pašapmierinātībā, to mēs varam re-
dzēt visapkārt. Ne velti skolotāji nevar 
neko panākt. Ja savulaik Jaunlatviešu 
kustība darīja visu, lai atvērtu skolas 
visiem, šodienas varas elite piesauc –
konsolidēt (parastā valodā – slēgt) 
mācību iestādes. Bet kādi lozungi bija 
pirms vēlēšanām!!!

Ar nožēlu jāatgriežas pie Egļupes 
problēmas, kurai izrādās ir tik daudz 
kopēja ar garāžu problēmu Vangažos. 
Izrādās (pēc Egļupes iedzīvotāju stās-
tītā), ka arī tur bijušais priekšsēdētājs 
biedru naudu nospēlējis. Jau pēc ie-
priekšējā raksta nodošanas redakcijā 
notika Attīstības komitejas sēde (no-
saukums saīsināts). Ar nožēlu jāseci-
na, ka daži deputāti izmanto jebkuru 
iespēju, lai viņiem vien zināmu motīvu 
vadīti saceltu brēku no nekā. (Laikam 
pirmā iegūtā profesija – pašdarbības 
kolektīva vadītājs – nekādi neliek mie-
rā?) 

Neapstrīdu, ka vasarā bija stipra lie-
tusgāze un ūdens Egļupē bija nedaudz 
vairāk, kā pierasts, bet arī Straujupītē 
tanī dienā bija nepierasti daudz ūdens 
un tāpat applūda dārziņi, un ne tikai. 
Mani pārsteidza cilvēku, kuri sevi paši 
nosauca „Egļupes domubiedru grupa”, 
klajie izdomājumi un meli. It seviš-
ķi personas, kura savulaik apturēja  
I. Bernata runas plūdus Vangažu klubā, 
piedāvājot nedarīt neko, lai sakārtotu 
garāžas. Pat paziņoja, ka nākotnē ne-
balsos par mani. Un apvainoja mani, 
ka es gribot kaut ko kaut kur savākt 
sev, ļoti pazīstami vārdi, jau dzirdēti no  
M. Jaunupa kunga puses. Ziniet, es 
nevienam neesmu solījis atbalstīt cil-
vēkus, kuri paši nemaksā visus nodok-
ļus un kuri palīdz izvairīties citiem no 
problēmām, kuras var rasties, nodar-

binot reģistrētus bezdarbniekus. Viss 
novads zina, kam pieder greiders, kuru 
es apturēju un nofotografēju uz ceļa 
pie Vangažu baznīcas ar bezdarbnieku 
pie stūres. Paradokss – uzreiz izrādījās, 
ka jūs (kurš nebalsošot par mani) esat 
to pasūtījis un ka viņš tanī brīdī veica 
labdarības akciju, greiderējot pašval-
dības ceļu. Tikai tā man arī neatbildēja, 
kāds sakars tam ceļam ar Egļupi (lai-
kam jau īsākais ceļš uz Egļupi?). Viss 
novads, protams, tam tic, nevar taču 
domubiedru grupas vadītāja liecinieku 
klātbūtnē runāt nepatiesību? Ceru, ka 
vismaz tagad uz ziemu beidzot pie-
ņems (oficiāli) greideristu, jo sniegs 
taču būs jātīra, bet „labdarības akci-
ja” vairs „neies cauri”, tātad vismaz 
kaut kas ienāks pašvaldības budžetā. 
Protams, valsts politika nodokļu jomā 
nav tā labākā, bet, atbalstot ienāku-
mu neienākšanu pašvaldības budžetā, 
pieprasīt no pašvaldības tērēt budžeta 
līdzekļus savu neizdarību labošanai, 
manā skatījumā, ir vienkārši nekaunī-
ba. Cik un kā maksā nodokļus, es jau 
iepriekš rakstīju.

Pieprasot no pašvaldības ieguldīt 
līdzekļus Egļupē, šī domubiedru grupa 
neiesniedza domei nevienu dokumen-
tu, uz kāda tiesiskā pamata viņi tirgo 
viņiem nepiederošu ūdeni no ūdens 
urbuma, kurš viņiem nepieder, nesa-
maksājot dabas resursu nodokli un 
pārējos nodokļus, un es neredzēju, žēl, 
kādus dokumentus par šo rezervuāru 
un īpašuma tiesības apliecinošus do-
kumentus.

Pirms sēdē bļaut par tauvas joslu, 
Jaunupa kungs, būtu vismaz izlasījuši, 
ko tas nozīmē. Jeb sajaucāt Egļupi ar 
upju ostu, kur bijāt mehāniķis? Pirms 
norādīt uz tulka nepieciešamību, ie-
saku apskatīties zvēresta nodošanu 
Saeimā, kur beidzot tika atzīts, ka 
latgaļu valoda ir latviešu valodas ne-
atņemama daļa. Jā, es esmu malēnie-
tis, jā, man ir savdabīga izloksne, bet 
pirmā grāmata, ko es izlasīju bērnībā, 
bija drukāta vēl vecajā latviešu drukā. 
Tāpēc vienreiz pietiek aizskart manu 
izloksni. Jūsu zināšanai – trīs mani 

onkuļi dienēja leģionā, ar ko es lepojos 
jau tad, kad tādi kā jūs nēsāja kabatiņā 
visādas biedru kartes ar Ļeņina attēlu. 
Un tāpēc man arī bija daudz problēmu, 
jo nekad man nav bijusi neviena karte. 
Tagad visi lieli patrioti, bet stūra mā-
jas dokumentus tā arī nepublicē. It kā 
mūsu paaudze nezināja, kā no ostas 
mehāniķa kļūt par Sporta komitejas 
autobāzes galveno inženieri. Toreiz arī 
tas saucās – patriotisms (vienas parti-
jas ietvaros). 

Pagaidām mēs vēl dzīvojam tie-
siskā valstī, nevis iedomātā Jaunupa 
kunga anarhistiskā veidojumā, kurā 
likumi nav jālasa. Saskaņā ar likuma 
tulkojumu – tauvas josla – sausze-
mes josla gar ūdeņu krastu, kas pa-
redzēta ar zveju vai kuģniecību pare-
dzētām darbībām un kājām gājējiem. 
Interesanti, ar kādiem kuģiem taisās 
kuģot pa Egļupi šī biedru grupa, jeb 
varbūt grib attīstīt zvejniecību tanī 
ūdens rezervuārā, ko lepni viņi dēvē 
par ūdens torni??? Laikam jau, lai pa-
laistu kuģus pa Egļupi, tika piedāvāts 
griezties pie „Latvijas dzelzceļa” ar 
lūgumu par ūdens caurtekas palieli-
nāšanu? Paradoksāli, bet, kad sēdē es 
mēģināju norādīt uz tāda piedāvājuma 
absurdu, Jaunupa kungs izbļāva, ka 
man galvā esot caurtece. Man pat nav 
komentāru, tikai publisks jautājums – 
jūs vispār izlasījāt jūsu parakstīto 
Attīstības sēdes piedāvājumu, jeb 
vienkārši uzvedaties kā mazs niķīgs 
bērns, kuram tā arī nedod rotaļlietu, 
kuru viņš tā iekārojis. Visu sēdi apsau-
kāties, traucēt man nolasīt sagatavo-
tos materiālus (es atšķirībā no dažiem 
gatavojos uz sēdēm). Tā vien izskatījās, 
ka tūļiņ sāksiet dauzīt ar kājiņām pa 
grīdu, jo nekādi nevarat tikt otrā galda 
galā, jo atkal kārtējā shēma pamai-
nīt domes sastāvu izgāzās. Jā, man 
var pārmest, ka es sāku reaģēt uz šo 
divu deputātu meliem un apsaukāša-
nos (atvainojiet mani par to), bet man 
taču visu laiku pārmet, ka man ir tikai 
vakarenes izglītība. Paradokss, bet 
vai tad tā māca uzvesties augstsko-
lās jeb Kultūras izglītības darbinieku 
tehnikumā? (Ah, jā! Toreiz jau kultūra 
bija vienas partijas pārraudzībā, kura, 

nonākot pie varas, iznīcināja gandrīz 
visus, viņuprāt, neatbilstošos kultū-
ras darbiniekus un pieminekļus.) Jeb 
novada Ētikas kodekss bija uzrakstīts 
tikai, lai vērstos pret mani? Jauki, bet 
tā jau ir diskriminācija, paši apsaukā-
jas un melo, bet kad es noreaģēju un 
atbildu (jo mācos no izglītotākajiem 
kolēģiem), tā uzreiz sūdzības uz visām 
pusēm. Man tikai grūti iedomāties, ka 
blakus sēdošie frakcijas deputāti un 
biedrības biedri atbalsta tādu sava 
priekšsēdētāja uzvedību. Ja tas ir tā, 
tad ar nožēlu jāsecina, cik rupja un 
nekulturāla var būt Inčukalna nākotne, 
jo biedrību taču sauc „Inčukalna izaug-
smei” un izaugsmes koncepciju parasti 
nosaka biedrības vadība. Bet ja vadī-
tājs atļaujas publiski apsaukāties? Bet 
varbūt tā ir mākslinieciskā koncepcija 
un drīzumā būs jāsāk ausis griezt nost, 
lai izveidotu vadītāja māksliniecisko 
redzējumu? Jeb tiek ņemts piemērs 
no personas, kura arī jaunībā zīmēja, 
bet vēlāk pavēlēja sadedzināt viņa 
izpratnē nederīgās rases grāmatas? 
Arī bļāva: esot jāsaprot. Paskatieties 
hroniku. Un beigās mani nosaukt par 
Nalivaiko kunga zvanu. Es tik nesapra-
tu, par kādu zvanu? Izglītoties jūs jau 
beidzāt. Kaut arī ar paradoksu – 2005. 
tā bija tikai vidējā izglītība. Bet uz nā-
košajām vēlēšanām jau augstākā? Jeb 
jums, Jaunupa kungs, beidzamo? It kā 
neizskatāties nevesels, lai dzirdētu 
beidzamo zvanu? Apsaukāšanās un 
necieņas izrādīšana pret citiem nav 
(diemžēl) nāvīga padarīšana. Daudzi 
niķīgie bērni nodzīvo, apkārtējiem par 
nožēlu, ilgu mūžu.

Vēl paradokss. Tik daudz, faktiski 
katru sēdi, tiek sludināts, ka netiek 
uzklausīts iedzīvotāju viedoklis par 
tiem svarīgiem jautājumiem. Jā, ne-
viens nepaprasīja Vangažu pilsētas 
iedzīvotāju viedokli par katlumāju 
Vangažos, kaut visi deputāti no Van-
gažiem bija pret lēmumu, kāds tika 
pieņemts. Iedzīvotāju tikšanās reizē 
Inčukalna tautas namā dažas per-
sonas tik aizrautīgi pārstāvēja vie-
dokli, ka Inčukalna iedzīvotāji labāk 
izvēlētos saņemt siltumenerģiju no 
privātās koģenerācijas stacijas, pat 
maksājot par to vairāk. Viens pat 
zālē sēdēja blakus Bernāta kungam. 
Paradokss, bet tikko es par to iesā-

ku runāt domes sēdē, Bernāta kungs 
uzreiz norādīja, ka viņš teātros arī 
sēžot blakus dažādiem cilvēkiem, tas 
nenozīmējot, ka viņš tos pazīstot. Es 
nestrīdēšos, vai tas cilvēks ir vai nav 
viņa paziņa, un mani neinteresē, kā 
intereses viņš pārstāvēja, domāju, ka 
iedzīvotāji tāpat to zina un, protams, 
tic, ka ar šīs personas izteiktajiem 
vārdiem Bernata kungam nav nekāda 
sakara. Tikai jautājums tam kungam, 
ja no jums tik viegli atsakās tādā sī-
kumā, vai sagaidīsiet atbalstu, kad 
viņš tiešām jums būs vajadzīgs? Var-
būt atkal no jums atkristīsies tāpat 
kā tagad? Labi, pie lietas. Pēc šā kun-
ga uzstāšanās es piedāvāju domei, ja 
jau cilvēki tā uzstājas, tad varbūt uz-
dot jautājumu jums, Inčukalna iedzī-
votāji, ko patiesībā jūs vēlaties – 1) 
lai pašvaldība uzceļ savu katlumāju, 
izmantojot EU fondus, vai 2) siltumu 
piegādā privātīpašnieks ar visu no 
tā izrietošo. Tik vienkārša lieta – pa-
prasīt jums, ko jūs izvēlēsieties. Un 
tavu brīnumu, tie, kuri agrāk visvairāk 
uzstājās par to, ka netiek uzklau-
sīti iedzīvotāji, nobalsoja pret. Bet 
piedāvājums tik vienkāršs – uzzināt 
iedzīvotāju viedokli. Atskanēja vi-
sādas atrunas – nav zināms, cik kas 
maksā, nav saprotams, ko es ar to 
domāju. Bet domāju es vienkārši – 
parādīt jums, Inčukalna iedzīvotāji, 
cik „augstās” domās par jums ir jūsu 
ievēlētie pārstāvji Inčukalna domē. 
Izrādās, jūs neesat spējīgi atbildēt uz 
tik vienkāršiem jautājumiem. Laikam 
jau jums pašiem jāizvērtē šī attiek-
sme pret jums.

Kārtējo reizi man komitejas sēdes 
laikā aizrādīja – kāpēc es smaidu? 
Atbildēšu ar Dalailamas izteicie-
nu: „Jādzīvo ar smaidu uz lūpām un 
prieku sirdī.” Ko novēlu arī Inčukalna 
iedzīvotājiem nākamajā gadā. Izmest 
no mūsu galvām padomju laika fo-
biju – nesmaidīt, ka tik neatnāk no 
stūra mājas. Jo ātrāk mēs pārveido-
sim katrs sevi, jo problēmas izskatī-
sies mazākas, vieglāk būs pasmaidīt 
apkārt esošajiem un galvenais – būs 
vieglāk problēmas risināt. Priecīgus 
Ziemassvētkus un lai Jaunā gadā 
būtu vairāk smaidu pretimnākošajās 
sejās! 

Igors Purmalis 

Paradoksi novadā (3)

Наиболее важные решения,  
принятые в Думе в ноябре
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Pagājušajā svētku nedēļā  dienas 
centra „Vangaži” Amatnieku kopa 
prezentēja savu darbu gada izstādi 

„Mēs savai pilsētai”.

Dalībnieku skaits, salīdzinot ar pa-
gājušo gadu, pieaudzis no deviņiem 
līdz divdesmit diviem. 

Izstādes galvenā tēma, pie kuras 
gada laikā strādāja dalībnieki: lakati 
un šalles, lietussargi un saulessar-
gi, spilveni un rotas. Darbi gatavoti 
gan ikdienai, gan svētkiem ar īpašu 
rūpību; katrs dalībnieks tos gatavoja 
sev tīkamā tehnikā: adīja, tamborēja, 
šuva utt.

Apgūtas jaunas tehnikas: Biruta Cī-
rule izstādē parādīja uz rāmja austu la-
katu un ar lentītēm izšūto lietussargu 
un spilvenu; Elita un Gita Mednes – ar 
lentītēm izšūtus spilvenus; Maija Bā-
gunte tapošanas tehnikā – spilvenus 
un lakatus, bet Aija Nicmane – ar at-
sevišķām sīkām tapotām puķītēm iz-
gatavotus greznus lakatus. 

Svētku sveicienu Latvijai un mūsu 
pilsētai sūtīja Leons Kiščenko ar origa-
mi tehnikā izgatavotu Latvijas valsts 
karogu, Vangažu pilsētas ģerboni, ap-
brīnojamo saulessargu un dekoriem. 

Ar interesantu krāsu saskaņu un 
dabas materiāliem veidotā Kornēlijas 
Kiščenko oriģinālā kompozīcija – sau-

lessargs, platmale un somiņa – liek 
atgriezties vasaras nogalē pastaigā pa 
pludmali, līdzi ņemot dekupēto čemo-
dānu.

īpaši atzīmējami Ingas Lījvakas 
austie Ziemeļlatgales brunči un Raisas 
Tuļinovas krustdūrienu tehnikā izšūtās 
gleznas. 

Adīšanas un tamborēšanas prasmi 
demonstrēja Natālija Viļevko un Rota 
Šalkovska dažādi veidotajos lakatos, 
šallēs un spilvenos. 

Un kas gan ir tērps bez rotām? Na-
tālija Čaplinska ar māceklēm no pērlī-
tēm uzbūrušas skaistas rotas. 

Ikvienā darbā – gan lietussargā, gan 
spilvenos – ar precizitāti un izdomu 
pārsteidz Drosma Krastiņa. 

Sarmītes Bratuškas tamborētais 
spilvens no grieztām lentēm piesaistī-
ja ne viena vien skatītāja uzmanību.

Darbus izgatavoja izstādes dalīb-
nieki no saviem materiāliem. Paldies 
ikvienam, arī iepriekš neminētajiem, 
par piedalīšanos izstādē un darbu iz-
gatavošanu.

Jāpiemin Aija Mukāne, kura aktīvi 
darbojas gan nodarbībās, gan izstādes 
laikā atveda novada ļaudis uz izstādi 
un iepazīstināja ar amatnieku veikumu. 

Uzsākta interesanta sadarbība ar 
Līgatnes dienas centra Amatu māju un 
Garkalnes dāmu kluba „Pīlādzītis” pār-

stāvēm, kuras piedalījās arī izstādes 
atklāšanā, dalījās ar savu pieredzi. Iz-
stādi apmeklēja profesionāli mākslas 
speciālisti, izteica savus vērtējumus, 
rosināja turpmākajiem darbiem.

Iepriecina, ka izstādi apmeklēja 
Vangažu vidusskolas skolotāja Mārīte 
Grišānova ar saviem audzēkņiem. Vi-
ņus izstādē redzētais ieinteresēja, un 
tas bija neviltoti.

DC „Vangaži” Amatnieku kopa patei-
cas Inčukalna novada vadībai un dar-
biniekiem par atsaucību Parka ielas 2 
zāles sakārtošanā un palīdzību izstā-
des iekārtošanā. Vislielāko pateicību 
izsakām ikvienam apmeklētājam, tas 
stimulē strādāt. 

Izstāde ir noslēgusies. Turpmāk ti-
kai nedaudz samazinātā variantā ar 
darbiem var iepazīties DC „Vangaži” 
Amatnieku kopas telpās Parka ielā 2, 
kā arī Vangažu bibliotēkā. 

Būsiet gaidīti pie mums dienas cen-
trā. Uzklausīsim jūsu priekšlikumus, 
ieteikumus un kopā pilnveidosim sa-
vas prasmes. 

Uz tikšanos!
Ilze Kopmane  

„Dievs, mēs karsti lūdzam Tevi –
Sargā tēvu zemi mums,
Karstās cīņās ko reiz devi,
Tā ir latvju mantojums.”

 /Latvijas Vanagu lūgšana/

Ar daudzveidīgiem un svinīgiem 
pasākumiem mūsu pilsētā ir pagājis 
Latvijai tik ļoti nozīmīgais novembris, 
kad Latvija svin savu dzimšanas dienu 
un piemin par Latviju kritušos karavī-
rus. Karavīru gaitu stāstus vēl atceras 
vecākās paaudzes cilvēki, bet jaunākā 
paaudze apgūst vēstures stundās, ap-
meklējot piemiņas vietas, kā arī pieda-
loties pasākumos, kas veltīti Latvijai.

Valsts svētku svinīgajā pasākumā 
Goda grāmatā tika ierakstīts Vanga-
žu baptistu draudzes mācītājs Viktors 
Kotkovs, kurš ir lielu ieguldījumu devis 
pilsētas iedzīvotājiem. 

Viktors Kotkovs ir dzimis 1957. gada 
13. martā Rīgā. No trīs gadu vecu-
ma dzīvo Vangažos. 1. klasē Kotkova 
kungs mācījās Siguldas internātskolā, 
bet no 2. līdz 11. klasei – Vangažu vi-
dusskolā. Paralēli vakarskolas gaitām 
čakli tika strādāts arī 1. Dzelzsbetona 
rūpnīcā. Armijas gaitas pārtrauca šo 
darbu, tomēr, atgriežoties pēc obligā-
tā dienesta, Viktora kungs atrada gan 
savu mūža mīlestību, gan atsāka dar-
bu rūpnīcā.

Iegūta izglītība Rīgas Bībeles starp-
tautiskajā institūtā.

Kotkova kungs visu dzīvi bijis cieši 
saistīts ar garīgajām vērtībām. Vairāk 
kā desmit gadus viņš strādāja kā foto-
reportieris, fotografējot tieši baznīcas 
un to darbību. Aktīvi darbojās Vanga-
žu baptistu draudzē, kura nodibinājās 
1991. gadā. 2000. gadā bija iniciators 
baptistu baznīcas celšanai Vangažu 
pilsētai, piesaistot gan brīvprātīgos, 
gan izstrādājot projektu finanšu iegū-
šanai. 

Kotkova kungs 17 gadus ir baptis-
tu draudzes mācītājs, daudzu cilvēku 
garīgais iedvesmotājs, palīdzīga roka 
grūtībās nonākušajiem cilvēkiem, kā 
arī septiņu bērnu tēvs un lielisks ve-
caistēvs 11 mazbērniem. 

No sirds sveicam Kotkova kungu un 
vēlam spēku, iesākto turpinot!

Tradicionāli tika sveikti arī iedzī-
votāji ar atzinības rakstiem par sa-
sniegumiem un ieguldījumu dažādās 
nozarēs: kultūrā, sportā, ilggadēju 
priekšzīmīgu darbu un ieguldījumu pil-
sētas attīstībā.

Šogad valsts svētku svinīgajā pa-
sākumā pie mums viesojās iecienītais 
un populārais mūziķis Ivo fomins ar 
grupu, kurš mūsu skatītājus priecēja 

ar savu koncerta programmu „Putni 
bez spārniem”. 

Koncertu atklājām ar Vangažu vi-
dusskolas audzēkņu esejām par Lat-
viju, kuras apkopoja latviešu valodas 
un literatūras skolotāja Solvita Runce. 
Muzikālo fonu eseju lasījumiem spē-
lēja topošā vijolniece Kitija Sadovska, 
kuru sagatavoja skolotāja Līga Zaula.

Vakara turpinājumā atpūtāmies, 
priecājāmies un dejojām ar grupu 

„TUTTI-fRUTTI”.

Šogad Vangažu  
kultūras namam ir  
nozīmīgā 55. gadskārta

Novembrī mūsu pilsēta svin savu 
23. dzimšanas dienu. Katru gadu mūsu 
pilsētas dzimšanas dienā vēlamies ie-
dzīvotājiem dāvināt ko īpašu, un šogad 
tie bija videosižeti – intervijas ar Ēriku 
Buņķi, Āriju Teivāni, Vasīliju Litviņuku 
un Ainu Zaķi, kuri dalījās savās at-
miņās par mūsu pilsētas veidošanos 
un vēsturi. Paldies par atsaucību, par 
interesantiem, patiesiem un aizraujo-
šiem stāstiem par mūsu pilsētas pa-
gātni. Intervijas filmēja un veidoja Igors 
Rozonovs un Jana Bunkus.

Mūsu svētkos piedalījās un sveica 
iedzīvotājus ar svētku runām Inču-
kalna novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Nalivaiko, vietniece Ludmila 
Vorobjova, Vangažu pārvaldes vadītājs 
Juris Jakubovskis un deputāti.

Koncertā piedalījās visi Vangažu 
kultūras nama mākslinieciskās paš-
darbības kolektīvi, ar saviem priekš-
nesumiem uzstājās vidusskola un citi 
pilsētas pašdarbnieki.

Koncerta sagatavošanā visi dalīb-
nieki un kolektīvu vadītāji bija iegul-
dījuši lielu aizrautību un darbu, iestu-
dējot skanīgas dziesmas un krāšņas 
dejas, radot prieku gan skatītājiem, 
gan sajūtot gandarījumu par svētku 
radīšanu.

Koncerts noslēdzās ar „Dziesmu 
par Vangažiem”, kuru sakomponējis 

V. Litviņuks, visu koncerta dalībnieku 
kopējā izpildījumā – latviešu, krievu, 
ukraiņu, baltkrievu valodā.

Vangažu kultūras nama  
mākslinieciskās daļas vadītāja  

Evija Ozola 

Vangažu  
kultūras 
nama  
pasākumi  
decembrī

Pirmdien, 8. decembrī, plkst. 
18.00 Egles iedegšana pie Vanga-
žu pilsētas pārvaldes. Piedalās 
bērnu vokālais ansamblis „Karu-
selis”, sieviešu vokālais estrādes 
ansamblis „Kaprīze”, soliste Lie-
ne Nesteroviča, viesosies Rūķis.

No 10. decembra apskatāma 
mākslinieka, gleznotāja Andra  
Lindes gleznu izstāde. Izstāde būs 
atvērta decembrī un janvārī.

Piektdien, 19. decembrī, plkst. 
19.00 uzvedums „Ziemassvētku va-
kars” un koncerts. Piedalās teātra 
studija „Pigoriņi”, bērnu vokālais 
ansamblis „Karuselis”, estrādes 
deju grupa „Ciprese”, latviešu tau-
tas deju kolektīvs „Pīlādzītis”.

Svētdien, 21. decembrī, plkst. 
18.00 Ziemassvētku uzvedums 

„Aizmirsts Ziemassvētku stāsts”. 
Organizē Vangažu baptistu drau-
dze.

Piektdien, 26. decembrī, plkst. 
15.00 un 17.00 pašvaldības eglītes 
bērniem „Pepijas Ziemassvētki”. 
Ieeja ar ielūgumiem.

Otrdien, 30. decembrī, plkst. 
19.00 Jaungada pasaka bērniem 
(krievu val.). Ieeja ar ielūgumiem. 

Vangažu un Latvijas svinību laiks

Izstāde „Mēs savai pilsētai” iedvesmoja un priecēja

Viesos bija atbraukušas arī dāmas no klubiņa „Pīlādzītis” (Garkalne). 
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„Dziesma par Vangažiem” šogad izskanēja īpaši – četrās valodās, tā parādot, ka 
mūzika vieno visus – neatkarīgi no vecuma un valodas.  

Ivo fomina un viņa grupas izpildītās 
skaistās un izjustās dziesmas bija lie-
liska dāvana gan Latvijai, gan Vangažu 
skatītājiem.

No sirds sveicam šī gada titula „Goda 
novadnieks” ieguvēju Viktoru Kotkovu!

Vangažu pilsētas svētku koncerts iz-
vērtās skanīgs, dejām piepildīts un 
košs. Koncertu vadīja Evija Ozola (no 
kreisās) un Jana Bunkus.
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Šis gads ir mūsu Inčukalna tautas 
nama 85. sezona. Ļaudīm tas saistās 
ar skaistām atmiņām, piedzīvotu 
prieku: „Re, ko un kā mēs varam – de-
jot, dziedāt, teātri spēlēt un muzicēt.” 
Te ir nosvinēti daudzi godi un dažā-
dos laikos – no tālā 1929. gada līdz 
pat šodienai. Šim namam ir bijuši gan 
labāki, gan ne tik spoži laiki. Šoreiz 
neiedziļināšos vēsturē, bet paldies 
gribu teikt ikvienam inčukalnietim, 
kas ir nācis pie mums uz tautas 
namu gan kā pašdarbnieks, gan kā 
kolektīva vadītājs, gan vienkārši kā 
atbalstītājs, un kopā esam radījuši 
neaizmirstamus mirkļus, ko glabājam 

savā dvēseles atmiņu skapī. PALDIES 
JUMS! 

Tomēr gribu pateicībā uzteikt 
tos novada ļaudis, kuri vienkārši tic 
mums un palīdz ar labu vārdu un dar-
biem – deputātei Aldai freimanei un 
viņas ģimenei, Modrim Jaunupam un 
biedrībai „Inčukalna izaugsmei”,  Ivo 
Bernatam un firmai „Sorbas”, perso-
nīgi bibliotēkas vadītājai Vijai Onsku-
lei, māksliniekiem Jānim Zvirbulim, 
Jolantai Bodniecei un visai „Inčukalna 
Mākslinieku kopai”,  Inčukalna pirms-
skolas izglītības iestādei „Minka”, 
Inčukalna pamatskolas kolektīvam, 
Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas 

kolektīvam, Inčukalna Invalīdu bied-
rībai „Mūsmājas”, Inčukalna Pensio-
nāru padomei un arī Vangažu lieliska-
jiem pensionāriem,  Keišu ģimenei un 
veikala „Elvi” kolektīvam,  bijušajiem 
priekšsēdētājiem Staņislavam Un-
guram un Arvīdam Blauam, visiem 
Inčukalna novada domes kolēģiem, 
kuriem reizēm nav viegli ar mums un 
mūsu radošajām idejām.

Lai prieks un gribēšana RADīT mū-
sos aug un plešas VARĒŠANĀ! Lai 
lepnums par SAVĒJIEM.  Gribas jau 
arī kaut ko „taustāmu” – pavisam 
nedaudz telpas klāt – gan nolikta-
vām, gan garderobei. Cerēsim, domā-

sim, un tas noteikti reiz piepildīsies. 
Redz: pavasarī būs jauna brīvdabas 
estrāde!

No sirds sveicam mūsu tuvākos 
kaimiņus – Vangažu kultūras namu, 
kuram šogad nu jau 55. Inčukalna 
tautas nams savas gadskārtas sāka 
svinēt ar 80. jubilejas gadu. Jums ir 
iespēja to veikt ātrāk. Lai izdodas! 

Sagaidot Jauno gadu paturēsim 
sirdī Imanta Ziedoņa vārdus: „Laiki 
nav svarīgi. Svarīgs ir cilvēks.”

Inga Freimane,
tautas nama vadītāja  

no 2003. gada 

Piemiņas brīdis pie Kārļa Zāles pieminekļa Raganas 
kaujās kritušajiem Inčukalna vecajos kapos.

Inčukalnā Valsts svētku koncertā dzima jauns duets – pieredzējusī dziedātāja  
Ira Krauja un mūsu novadniece jaunā soliste Inese Ērmane.

Inčukalna skolas bijušās skolotājas Maijas Bajarunienes vien-
kāršā un patiesā dzeja uzrunāja arī mūsu jauniešus.

Jo novembris ir ceļš uz Ziemassvēt-
kiem un valsts svētku mēnesis, kad 
laiku gaišāku padara lāpu gājiens, 
svētku salūts, Svecīšu vakara sveces 
un arī mūsu domas. Aizgājušajā gadā 
ir darīts daudz labu darbu, satikts 
daudz krietnu cilvēku. Esam atzīmē-
juši lielas un mazas gadadienas; katrs 
notikums – liels vai mazs – ir visus 
mūs ietekmējis.

Vai atceraties, ka pirms gada sa-
vus 5 pastāvēšanas gadus svinēja 
Inčukalna Invalīdu biedrības dienas 
centrs „Mūsmājas”, kas šo gadu laikā 
ir pratis iesaistīt savā darbībā aizvien 

jaunus cilvēkus, sniedzis atbalstu 
daudziem jo daudziem un ir vieta, kur 
iegriezties tiem, kam nepieciešams 
atbalsts? 

Pagājušajā ziemā jaunas 
mājas iemantoja Inčukalna 
novada Sociālais dienests, 
un pavasarī sev ligzdas vie-
tu blakus jaunajam dienes-
tam jau nolūkoja kāds svē-
telis. Tātad svētība darbam 
ir saņemta. 

Pirmsskolas izglītības 
iestādes „Minka” 40 gadu 
dzimšanas dienu svinēja 
gandrīz vai viss Inčukalns – 
jo vairāk vai mazāk ikkat-
ram ir bijusi saistība ar to. 

Maija beigās jau 5. gadu 
pēc kārtas Inčukalnā sa-
brauca tautisko deju dejo-
tāji no malu malām, tātad 
varam apgalvot – dejotā-
jiem, „latviešu nacionālā 
sporta veida” atbalstī-

tājiem, ir jau izveidojusies tradīcija; 
dejotāju svētku gājiens pa Inčukalna 
Atmodas ielu atgādina Dziesmu svēt-
ku gājienu – sajūtas vienojošas un pa-
cilājošas.

Arī dziesmu dienas tradīcija tiek tur-
pināta – vasarā tā notika nu jau 45. reizi. 
Un šo svētku virsvadītājs un galvenais 
iedvesmotājs ir bijis Vitalis Kikusts. Šis 
gads viņa audzēkņiem – pūtējiem – pa-
liks atmiņā arī ar braucienu uz starp-
tautisko festivālu Budapeštā; orķestra 
vēlēšanos muzicēt ārzemēs palīdzēja 
realizēt mūsu novada uzņēmēji un arī 
Inčukalna novada dome. 

Jaunus saim-
niekus ir ieman-
tojusi Inčukalna 
Medību pils. Tā 
tiks labi aprūpē-
ta, un cerēsim, ka 
tiks piemeklēts 
piemērots izman-
tošanas veids un 
arī mūsu mazbēr-
ni varēs priecā-
ties par skaisto 
ēku Kārļzemnie-
kos. 

Šogad ir 
t u r p i n ā j u s i e s 
Velnalas un ap-
kārtnes sakopša-
na – pateicoties 

„Latvijas Valsts 
mežu” iniciatīvai, garšīgais avota 
ūdens nu ir pieejams daudz vieglāk.

Arī lielākā 225 gadu jubilāra – Van-
gažu baznīcas – apkārtne liecina par 

celtniecības darbiem – drīz būs savs 
draudzes nams, pati baznīca ir kļuvusi 
mājīgāka, darbos ir piedalījušies gan 
talcinieki, gan profesionāļi. 

Šos notikumus nevar nepieminēt, 
pavadot mēnesi, kura laikā tik daudz 
tika runāts par patriotismu, daudz 

dzirdētas pamācības, kā to ieaudzi-
nāt cilvēkos. Vai esat aizdomājušies 
par to? Ja ne, tad viss kārtībā! Par to 
nav nepieciešams īpaši domāt, it se-
višķi novembrī. Patriotisms mūsos ir 
nepārtraukti, jo tas vien, ka esam šeit, 
rūpējamies par savējiem, strādājam 
un nedomājam, „kas man par to būs?”, 
liecina, ka mēs esam piederīgi Latvijai 
un Inčukalnam. 

Novembrī tautas namā bija iespēja 
noskatīties jaunās latviešu mākslas 
filmas „Izlaiduma gads” un „Modris”; 
abi smagas pārdomas rosinoši stāsti, 
tomēr smeldzīgi reāli un pamācoši. 

Lāpu un svecīšu iedegšana 11. no-
vembrī un svētku uguņošana aizdzen 
tumsu un dod iespēju iepauzēt, pār-
domāt, novērtēt. Par patriotismu stin-
grus vārdus pirms gājiena teica novada 
jaunsargu vadītājs Modris Balodis. Lā-
pas, ko nesa Inčukalna pamatskolas 
skolēni gājienā uz Kārļa Zāles 
pieminekli Raganas kaujās kritušajiem, 
Inčukalna vecajos kapos ir dziļi sim-
boliskas. Mūsu bērni noteikti nebūs 
tie, kas domās, ka Lāčplēša dienā 
svin Melnā bruņinieka un Lāčplēša 
cīņu kaut kur pie Daugavas. Un šīs 
zināšanas jau nozīmē patriotismu; arī 
latviešu karavīru dziesmu un tautas 
dziesmu kopīga dziedāšana ir daļa no 
tā. Svētku vakars noslēdzās ar Dzim-
tenes mīlestības pilnu Maijas Bajaru-

nienes dzejas vakaru „Dāvana Latvijai”, 
ko papildināja čelliste Marita Prikule 
un pianiste Sarmīte Ārenta. Nav skaļi 
jārunā par patriotismu, tas vienkārši 
sevī ik pa laikam ir jāatmodina, nedo-
mājot par nejēdzībām, kas reizēm aiz-
vien notiek šur tur...

14. novembrī valsts svētku pasā-
kumā Inčukalna tautas namā bija ie-
spēja klausīties dziesmas par Latviju 
un mīlestību dziedātājas Iras Kraujas 
un mūsu novadnieces Ineses Ērmanes 
izpildījumā. Koncerts noritēja klusi-
nātos toņos, jo pavadījumā skanēja 

tikai Iras Kraujas akustiskā ģitāra un 
pianista Jura Kristona melodijas. Svi-
nīgi mierīgā noskaņā tika suminātas 
pirmsskolas izglītības iestādes „Min-
ka” darbinieces – Inga Moškina un Aija 
Pušķeire –, kas atzītas par nesavtīgām, 
radošām, aktīvām un iniciatīvas bagā-
tām skolotājām. Novēlam arī turpmāk 
strādāt ar prieku un atrast mieru ikdie-
nas darba steigā!

Novembris ir jubilejas svinēšanas 
mēnesis arī pašam tautas namam. Kā 
tas mēdz notikt, tuvojoties Ziemas-
svētkiem, stallī runājas zirgi, sačuk-
stas kazas, cilvēku mēlē dzied zaķi, 
kaķi, citi lopi un ķēmi. Inčukalna tautas 
nama 85. dzimšanas dienu atzīmējām 
kopā ar ķekatniekiem, kuri rotaļājās un 
dziedāja kopā ar sanākušajiem pie eg-
les. Čigānietes zīlēja nākotni, Nāve vē-
lēja labu veselību katram, ar ko danco-
ja. Laimes Lācis uz izķeršanu izdancoja 
ar daudziem veiksminiekiem. Novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, 
izsakot laba vēlējumus, vēlēja tumsai 
atkāpties un lika eglei iedegties. Lielās 
egles iedegšanās iesāka Ziemassvētku 
gaidīšanas mēnesi – nu jau vairs tikai 
trīs svētdienas, un gads metīs kūleni, 
un atkal vasaras saulgrieži tuvāk nekā 
ziemas, vai nav jauki?!

Zinta Nolberga  

Tumsa, tumsa, kas par tumsu...
Es par tumsu nebēdāju!
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Inčukalna  
tautas nama 
pasākumi  
decembrī

Sestdien, 6. decembrī, plkst. 
18.00 „Vilku mēneša sadancoša-
nās” koncerts.

Aicina deju kolektīvs „Virši” ar 
draugiem.

Visi mīļi aicināti un gaidīti!

Svētdien, 14. decembrī, no paša 
agra rīta „Ziemassvētku gadatir-
gus”. 

Bet uz izdarībām un lustēm pie 
tautas nama aicinām no 10.00 līdz 
13.00.

Tirgotājus aicinām pieteikties pie 
Vijas (tālr. 29478251).

Svētdien, 14. decembrī, plkst. 
18.00 Talantīgā jaunās paaudzes es-
trādes pianista ANATOLIJA LIVČA 
klavierkoncerts „Baltā melodija”.

Programmā: 
Raimonda Paula un Rišāra Klaider-

mana klavierskaņdarbi, latviešu kino 
un teātru mūzika.

Piedalās:
Viktors Veļičko (kontrabass), An-

tons Gella (sitamie instrumenti), 
Kaspars Antess (vakara vadītājs).

Biļetes: iepriekšpārdošanā Inču-
kalna bibliotēkā, tautas namā un 

„Biļešu paradīzē” 4,00 eiro, koncerta 
dienā 7,00 eiro. 

Ceturtdien,  18.  decembrī , 
plkst.18.00 Inčukalna novada Mūzi-
kas un mākslas skolas audzēkņu 

Ziemassvētku koncerts.
Ieeja brīva

Piektdien, 19. decembrī, plkst. 
19.00 Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas Ineses Zanderes kla-
vieru klases audzēkņu Ziemassvētku 
koncerts.

Ieeja brīva

Otrdien, 23. decembrī, plkst. 
18.00 Vangažu baptistu draudze aici-
na ģimenes ar bērniem uz izrādi „Vai-
rāk kā vienkārši Ziemassvētki”.

Pēc izrādes rotaļas un dāvanas.
Visi mīļi aicināti!

Piektdien, 26. decembrī, plkst. 
11.00 un 13.00 novada bērnu eglīte 

„Pepijas Ziemassvētki” (Inčukalna 
novadā deklarētie bērni, līdz 6 gadu 
vecumam ieskaitot, saņems ielūgu-
mus ar iespēju saņemt DĀVANU no 
paša Salatēva.) 

Uz pasākumu jūs varat nokļūt ar 
autobusu 10.15 pa maršrutu Gau-
ja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangažu 
baznīca–Vangažu „Brālis’’–Vangažu 
stacija–Sēnīte–Inčukalns.

Trešdien, 31. decembrī, plkst. 
23.30 kopīga Jaunā 2015. gada sa-
gaidīšana pie tautas nama. Plkst. 
00.30 – 05.00 tautas namā Jaun-
gada balle kopā ar grupu „Vēju mu-
zikanti”.

Biļešu cena 5,00 eiro, iepriekšpār-
došana ar iespēju rezervēt galdiņus. 
Jaungada naktī 8,00 eiro. 

Sestdien, 10. janvārī, 14.00  kā 
katru kadu aicinām novada pensio-
nārus uz GADA BALLI.
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Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā saulei, kas mirdz  

debess klajā!
 /Vilis Plūdons/

Svētku pasākumi 
pamatskolā un  
vidusskolā

Nedēļa no 11. līdz 18. novem-
brim valstī, kā arī mūsu skolā, ir 
Patriotiskā nedēļa. Visi pasākumi 
skolā veltīti Latvijas dzimšanas 
dienai. Vangažu vidusskolas 
skolēni, gatavojoties svētkiem, 
dziļāk izpētīja savas valsts vēsturi, 
piedalījās Latvijas Republikas 
neatkarībai veltītajos pasākumos. 
Astotās, desmitā un divpadsmitā 
klase šogad piedalījās Valsts 
konkursā „Mana kā Valsts prezi-
denta uzruna Latvijai dzimšanas 
dienā”. Konkursa mērķis bija 
veicināt skolēnu patriotismu, lep-
numu par savu valsti, interesi un 
izpratni par Valsts prezidenta vietu, 
lomu un tā funkcijām. 12. klase iz-
veidoja videoprezentācijas, kurās 
iepazīstināja ar Latvijas Repub-
likas sasniegumiem un problēmām. 
Ļoti sirsnīgi un patriotiski bija 
novēlējumi skolēniem un visiem 
iedzīvotājiem Latvijas dzimšanas 
dienā. Pārējās klases rakstīja ese-
jas – uzrunas. Video un uzrunas frag-
menti skanēja 14. novembrī skolas 
koncertā. 8.a klases skolniece Pau-
la Runce saņēma pateicības vēstuli 
no Valsts prezidenta Andra Bērziņa 
par piedalīšanos konkursā.

No visām dienām, kuras atce-
ramies un atzīmējam sakarā ar 
brīvības cīņām, visnozīmīgākā ir 
Lāčplēša diena – 11. novembris. 
Tā ir Latvijas armijas svētku diena, 
Lāčplēša Kara ordeņa svētki, kad 

godinām gan Latvijas brīvības cīņu 
dalībniekus, gan mūsu bruņoto 
spēku karavīrus, kas iestājas par 
mieru un drošību Latvijā. 

11. novembrī 5.–12. klases 
piedalījās viktorīnā „Brīvības 
cīņas”. Bērni labi sagatavojās 
viktorīnai, kā arī izveidoja labas 
prezentācijas par galvenajām 
kaujām, par brīvības cīņas 
dalībniekiem un piemiņas vietām. 
Vakarā, plkst. 16.00, skolēni un 
skolotāji sapulcējās pie skolas, lai 
aizdegtu sveces un godinātu kritušo 
brīvības cīnītāju piemiņu. Pēc tam 
visi kopā skatījāmies svētku kon-
certu, kurā piedalījās gan mūsu 
skolēni, gan Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņi.

Paldies visiem skolotājiem un 
skolēniem, kuri ar gaišām domām 
un labiem darbiem bagātināja mūsu 
valsts svētkus!

Vēstures skolotāja  
Valentīna Čerņeja

Vēstules no frontes
Šī gada 13. novembrī patriotiskās 

nedēļas ietvaros mēs, Vangažu 
vidusskolas 8., 9., 10. un 12. klases, 
devāmies uz izrādi „Vēstules no 
frontes”, kas tika rādīta Rīgas 
Dramaturgu teātrī. „Vēstules no 
frontes” ir dokumentāla izrāde, 
kas balstīta uz Latvijas pirmās 
armijas sakaru virsnieka Jāņa 
Ķīseļa atmiņu romāna „Cīņa par 
dzimteni” motīviem. Tas ir Latvi-
jas vēstures izklāsts par Latvijas 
brīvības cīņām no viena cilvēka 
redzētā un piedzīvotā. Izrādē ir ti-
kai viens aktieris – Pēteris Nebars –, 
kura aktiermāksla ir apbrīnojama. 
Visu izrādi viņš stāsta par savām 
kara gaitām, kas vijās ap viņu 
un visu Latviju tajā laikā. Tas ir 

aizraujošs, emociju pilns stāsts, 
kuru ir interesanti gan klausīties, 
gan skatīties. Cilvēki, mācoties 
vēsturi, nemaz neaizdomājas, cik 
daudz ir cietuši citi, cik daudz 
kas tika pārdzīvots. Manuprāt, šī 
izrāde ir jāredz katram Latvijas 
iedzīvotājam. Tas, kas kādreiz šeit 
ir noticis, ir jāzina visiem. Tā nav 
vienkārša, vispārēja vēstures stun-
da, kurā netiek pieminētas cilvēku 

jūtas un pārdzīvojumi, – tas ir 
stāsts, kas vēl ilgi netiks aizmirsts 
un vēl vairāk liks lepoties ar Latvi-
jas atbrīvotājiem. 

12. kl. skolniece  
Kristīne Grīnberga

13. novembrī kopā ar klases-
biedriem devāmies uz jaunā režisora 
Toma Auniņa monoizrādi „Vēstules 
no frontes”. Izrāde bija veidota 
pēc Jāņa Ķīseļa, 1918.–1919. gada 
atbrīvošanas kauju dalībnieka, 
atmiņu stāstiem. Tās bija rakst-
nieka personiskās atmiņas par 
kara gaitām un cīņubiedriem, sa-
tiktiem cilvēkiem, pārdzīvotām kara 

šausmām un karavīru pašaizliedzību 
un drosmi, izcīnot valsts brīvību. 
Izrāde „Vēstules no frontes” ir ļoti 
labs un interesants veids, kā uzzināt 
Latvijas vēsturi. Man patika tas, ka 
izrādē piedalījās tikai viens cilvēks 
un stāstīja par sevi kā vēstures 
notikumu dalībnieku. Tas palīdzēja 
ne tikai izprast vēstures faktus un 
notikumus, bet arī saprast cilvēku, 
kurš visā notiekošajā bija iesaistīts. 
Saprast šī cilvēka domas. Intere-
santi bija arī tas, ka, stāstot par 
notikumiem, šis cilvēks neatklāja 
savu vārdu, viņš stāstīja par sevi 
kā par karavīru, kurš pilda savus 
pienākumus. Vārds tika atklāts tikai 
pašās beigās, un tas lika visiem no-
tikumiem kļūt vēl saprotamākiem. 
Izrādes moto bija „Mūsu stiprums 
esam mēs paši...”, tādēļ pēc izrādes 
noskatīšanās pārņēma sajūta, ka 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam 
ir jāzina savas valsts vēsture, lai 
varētu veidot nākotni.

8.a kl. skolniece Paula Runce 

Svētku nedēļa  
sākumskolā

Ir pagājusi svētku nedēļa, kad 
tika atzīmēta Lāčplēša diena un 
svinēta Latvijas 96. dzimšanas die-
na. Arī Vangažu vidusskolas 1.–4. 

klašu skolēni piedalījās dažādās 
aktivitātēs. Lāčplēša dienai bija 
veltīta audzināšanas stunda, kuras 
laikā skolēni tika iepazīstināti ar 
tālajiem 1919. gada brīvības cīņu 
notikumiem, kas beidzās ar Latvijas 
armijas uzvaru pār Bermonta armiju 
un Rīgas atbrīvošanu. Pēcpusdienā 
visi pulcējāmies pie skolas, lai aiz-
degtu svecītes un klusībā pateiktos 
tiem kritušajiem karavīriem, kas at-
deva savas dzīvības, lai mēs varētu 
dzīvot un mācīties brīvā Latvijā. 4. 
klases skolēni piedalījās viktorīnā 

„Lāčplēša diena”, kurā demonstrēja 
savas zināšanas par Latvijas brīvī-
bas cīņām – notikumiem, cilvēkiem 
un faktiem. Rezultāti liecināja, ka 
skolēni ir zinoši, seko līdzi norisēm 
valstī un izprot vēsturisko notikumu 
nozīmīgumu.

Latvijas dzimšanas dienai par 
godu 1.–4. klašu grupā tika organi-
zēts daiļrunātāju konkurss „Mana 
Latvija”. Labākie no katras klases 
tika izvirzīti skolas konkursam, bet 
paši labākie piedalījās svētku kon-
certā un godam veica uzticēto uz-
devumu. 

Mēs varam būt lepni, ka mūsu 
bērni ir radoši un talantīgi, un viņi ir 
tie, kas veidos Latvijas nākotni.

Sākumskolas MK vadītāja 
Inese Grinberga 

Konkurss  
„Tīrai Latvijai”

Šogad notiek jau vienpadsmitais Vislatvijas 
makulatūras vākšanas konkursa norises gads. 
Konkursā ik gadu piedalās tūkstošiem bērnu no 
daudzām Latvijas skolām. Šajā gadā arī Vangažu 
vidusskola iesaistījās konkursā „Tīrai Latvijai”. 
Konkursa mērķis ir pievērst bērnu un jauniešu 
uzmanību tam, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei 
nodoti atkritumi, šajā gadījumā makulatūra, kļūst 
par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanai.

Vācot makulatūru un nododot to pārstrādei, mēs 
saudzējam dabu un taupām dabas resursus.

Aicinu katru Vangažu vidusskolas skolēnu 
iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā, jo katrs 
savāktais un pārstrādei nodotais makulatūras kilo-
grams ir mans un tavs devums tīrai un zaļai Latvijai.

Konkurss norisinās no 2014. gada 22. septem-
bra līdz 2015. gada 16. martam. Skolām, kuras 
savāks visvairāk makulatūras, būs naudas balvas 
un izzinošas vides ekskursijas. Konkurss notiks 
arī starp skolēniem – aktīvākajiem makulatūras 
vācējiem –, un viņiem ir paredzētas pārsteiguma 
balvas.

Būsim aktīvi un dosim savu ieguldījumu, lai mūsu 
Latvija būtu tīra un zaļa!

 Vangažu vidusskolas bibliotekāre  
Inese Grinberga 

Novembri pārliecinoši varam dēvēt par 
svētku mēnesi. Divas Latvijas valstij nozīmī-
gas svinamās dienas − 11. novembris, Lāčplē-
ša diena, un 18. novembris, Latvijas Repub-
likas proklamēšanas gadadiena − to padara 
īpašu.

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola 
ik gadu sagaida šos svētkus ar latviešu mūzikas 
skaņām. 

Vangažos Lāčplēša diena tika atzīmēta 11. 
novembrī ar kopīgu koncertu, kura iestudēšanā 
piedalījās gan Vangažu vidusskola, gan Vangažu 
kultūras nams, kā arī pati Mūzikas un mākslas 
skola. Vecāko klašu meiteņu skandētās un dzie-
dātās dzejas rindas radīja patriotisku noskaņu, 
ko papildināja dažādu mūzikas instrumentu 
izpildītie latviešu komponistu skaņdarbi. īpašu 
klausītāju atzinību izpelnījās flautu un vijoļu an-
samblis ar komponista Raimonda Paula skaņdar-
bu „Vēju stundā”. Kā varens koncerta noslēgums 
izskanēja Inčukalna novada pūtēju orķestris diri-
ģenta Vitaļa Kikusta vadībā. 

Pēc koncerta klausītāju acis un sirdis aizkus-
tināja pie skolas izkārtotās svecītes. Tās veidoja 
dažādus latvju rakstus, Latvijas kontūru. Pieda-
loties kopīgā zīmējuma papildināšanā, izjutām 
tik nepieciešamo kopības un Latvijas piederības 
sajūtu.

Inčukalna pamatskola, sadarbojoties ar Mū-
zikas skolu, 13. novembrī sākumskolas audzēk-

ņiem un skolotājiem veltīja skaistu latviešu mū-
zikas koncertu, kas tika papildināts ar latviešu 
dzejnieku dzeju. Koncertu vadīja mūsu skolas 
bijušais audzēknis Jānis Markulis, kas meistarīgi 
tika galā gan ar koncerta programmas pieteikša-
nu, gan skatuves izkārtojuma koriģēšanu. 

Bērni klausījās ļoti uzmanīgi un ieinteresē-
ti, jo uzstājās viņu skolas biedri! Nereti skolas 
lielākie delveri bija pārvērtušies līdz nepazīša-
nai – nopietni, atbildīgi un varoši parādīt visiem, 
ko tad tajā Mūzikas skolā īsti var iemācīties. Arī 
koncerta repertuārs daudziem likās jau kaut kur 
dzirdēts un pazīstams – latviešu tautasdziesmu 
melodijas, ievītas dažādu latviešu komponis-
tu aranžijās. Protams, neiztrūka arī Raimonda 
Paula oriģinālmūzika, kā arī citu latviešu kom-
ponistu darbi. Interesants bija arī mūzikas ins-
trumentu klāsts – klavieres, akordeons, vijoles, 
mazā trompete un alts, kā arī 
daudzveidīgie pūtēju orķes-
tra instrumenti. Mūzikas me-
lodijas bija piepildītas gan ar 
jautrām noskaņām, gan lat-
viešu mentalitātei tik pazīs-
tamām apcerīgi smeldzīgām 
dvēseles noskaņām. 

Paldies koncerta organi-
zatoriem – skolotājām Rasai 
Melngalvei, Lilitai Atarei, Ag-
nesei Kalniņai, Kristīnei Ronei 

un visiem Mūzikas skolas skolotājiem, kas palī-
dzēja sagatavot šos skaistos muzikālos svētku 
sveicienus Latvijai dzimšanas dienā!

Svētku sveicienus mēs, Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi un skolotāji, centāmies aizvest 
arī PII „Minka” filiāles „Lapsiņa” bērniem un PA-
SAM „Gauja” iemītniekiem 14. novembra pēcpus-
dienā.

 Jaukās bērnudārza bērnu izpildītās dzies-
mas un dzejoļi mijās ar mūzikas skolas skolēnu 
priekšnesumiem. Zāles patriotiskais noformē-
jums, atsaucīgie klausītāji un svētku kliņģeris 
koncerta beigās padarīja šo pasākumu par ne-
aizmirstamu un paliekošu koncerta apmeklētāju 
atmiņās. 

Pateicamies visiem, kas palīdzēja radīt svēt-
kus mums pašiem un citiem līdzcilvēkiem! Dievs, 
svētī Latviju!

Svētkos piedalījās un savās pārdomās dalījās 
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas  

skolotājas Līga Cera un Ieva Kikuste  

Patriotu nedēļa Vangažu vidusskolā

Deju grupa „Kolibri” skolas svētku koncertā.

Kristīnes Grīnbergas uzruna kā Valsts 
prezidentei.
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Svētku mēnesis kopā ar mūziku
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Aiz kalniem ir karstā vasaras 
tveice, krāšņās rudens lapas kokos 
sen kā zudušas. Ar smiekliem un 
gavilēm skolēni sagaidīja pirmo šī 
gada sniegu, pēc stundām metoties 
sniega piku kaujās skolas pagal-
mā. Tumšais un drūmais laiks liek 
ilgoties pēc kā gaiša un sirdij silta. 
Ar pirmo Adventes  sveci iededzam 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku un 
atskatāmies uz trīs aizvadītajiem 
mācību gada mēnešiem.

Septembris skolēniem vienmēr ir 
bijis dalītām jūtām pildīts. Laiskais va-
saras laiks tika nomainīts pret nopiet-
no mācību procesu. Aizvadītas jautrās 
klašu fotografēšanās, saņemtas skais-
tās bildes. Sākumskolas skolēni varēja 

dižoties ar savām rudens ražas kom-
pozīcijām skolas izstādē „Rudens 
veltes”.

Oktobrī mūsu skolā notika Vecāku 
nedēļa. Ikviena bērna vecāki varēja 
doties uz skolu un vērot savu loloju-
mu tiešajā mācību procesā, tikties ar 
priekšmetu skolotājiem, skolas admi-
nistrāciju un skolas atbalsta personā-
lu. Izrunāt sev interesējošos jautāju-
mus, iepazīties ar skolas jaunumiem 
un baudīt skolas gaisotni. Vēlamies 
pateikt paldies tiem vecākiem, kuri 
spēja atrast laiku un apciemot mūsu 
skolu. Tikai savstarpējā vecāku sa-
darbība ar skolu spēj veicināt bērna 
pozitīvo izaugsmi mācību procesā.

Ikgadējā sadarbībā ar mednieku 
klubu „Raķelis” skolēni piedalījās 

ozolzīļu vākšanā mežacūku pieba-
rošanai ziemā. Šogad čaklākie zīļu 
vācēji bija 2. klases skolēni un viņu 
klases audzinātāja Lana Jēkabsone. 
Skolēnus sveikt un runāt par meža ie-
mītniekiem bija ieradies kluba biedrs 
Arvīds Blaus.

Novembris aizritēja godinot Lat-
vijas valsti. Svētku sajūtas uzbūra 
8.–9. klašu skolēni ar audzinātājām 
Kristīni Roni un Lilitu Atari. Kopdar-
bā abas klases izrotāja visu skolu ar 
latvju tautas rakstu zīmēm, darināja 
Latvijas karoga gobelēnu.

Skolēnu pašpārvalde katram sko-
lēnam izdalīja lentīti Latvijas karoga 
krāsās, ko Patriotiskās nedēļas laikā 

nēsāt piespraustu pie apģērba, tādā 
veidā godinot brīvības cīnītājus un 
esot kopā ar savu valsti tās 96. dzim-
šanas dienā. Neizpalika skolas ilgga-
dējā tradīcija Lāpu gājiens, kad katrs 
skolēns ar pacilātu noskaņojumu de-
vās ar lāpu rokās uz Brāļu kapiem, lai 
noliktu ziedus un svecītes tiem, kuri 
krituši par mūsu brīvību.

Skaists svētku koncerts bija lielis-
ka dāvana skolēniem un skolotājiem, 
ko sarūpēja mūsu kolēģi un audzēk-
ņi no Inčukalna Mūzikas un mākslas 
skolas. Koncerta dalībniekiem 
bija lieliska iespēja parādīt savas 
prasmes, spēlējot kādu mūzikas in-
strumentu.

Sports kā dzīvesveids ir daudzu 
mūsu skolēnu moto. Skolas sporta 
pulciņa dalībnieki savas prasmes ir 
sākuši demonstrēt dažādās badminto-
na sacensībās – Latvijas Apvienotajā 
badmintona līgā, Rīgas Badmintona 
skolas atklātajos čempionātos, kā arī 
Veselības nedēļā. Liels atbalsts bad-
mintona popularizēšanā ir Inčukalna 
Sporta kompleksa vadībai. 

Inčukalna pamatskolas kolektīvs 
novēl gaišus Ziemassvētkus un lai-
mīgu Jauno gadu mūsu izglītojamiem, 
viņu vecākiem, novada domei un visām 
iestādēm, kas atbalsta un sadarbojas 
ar skolu!

Teksts un foto:  
Direktora vietniece audzināšanas 

darbā Agnese Kalniņa 

8. novembrī Inčukalna sporta 
klubs „Spēka Pasaule” sadarbībā ar 
Latvijas Neredzīgo sporta savienību 
(LNSS) organizēja ikgadējo LNSS 
rudens čempionātu spēka trīscīņā. 
Sacensībās piedalījās astoņi spēka 
sporta atlēti no piecām sporta ko-
mandām. 

Sacensības notika trīs spēka trīscī-
ņas disciplīnās – pietupienos ar svaru 
stieni uz pleciem, svaru stieņa spieša-
nā guļus uz horizontāla sola un svaru 
stieņa vilkmē no zemes ar stājas spē-
ku. 

Sacensību dalībnieki sacentās 
piecās svara kategorijās. Svara kate-
gorijā līdz 74 kg startēja komandas 

„Skola” atlēts Silvestrs Vilmanis, kurš 
pietupienos pacēla 85 kg, svaru stieņa 
spiešanā guļus 87,5 kg un svaru stie-
ņa vilkmē 120 kg. Kopsummā sportists 
pacēla 292,5 kg.

Deniss Makņa no komandas „Sko-
la” un Andris Kalniņš no komandas 

„Strazdumuižas T/O” šajās sacensī-
bās piedalījās svara kategorijā līdz 
83 kg. Šajā svara kategorijā spēcīgā-
kais sportists bija Deniss Makņa, kurš 
uztupās ar 85 kg smago svara stieni, 

svaru stieņa spiešanā guļus pacēla 75 
kg un vilkmē uzvilka 120 kg. Denisa 
Makņas rezultāts kopsummā bija 280 
kg. Otrās vietas ieguvējs Andris Kal-
niņš kopsummā pacēla 245 kg, no tiem 
pietupienos ar svaru stieni uztupās ar 
85 kg smago svara stieni, svaru stieņa 
spiešanā guļus uzspieda 60 kg un vilk-
mē pacēla 100 kg.

Neredzīgo sporta kluba „Elpa” at-
lēts Pāvels Kazakēvičs bija vienīgais 
sportists svara kategorijā līdz 93 kg. 
Pietupienos Pāvels Kazakēvičs uzcēla 
130 kg, stieņa spiešanā – 115 kg un 
vilkmē – 145 kg, kopsummā paceļot 
390 kg.

Svara kategorijā līdz 105 kg par 
pirmo vietu cīnījās Kaspars Biezais 
no komandas „Skola” un komandas 

„Rīga” atlēts Andrejs Korjapins. Spēka 
trīscīņā spēcīgākais izrādījās Kaspars 
Biezais ar kopā paceltajiem 420 kg. 
Pietupienos Kaspars Biezais pacēla 
130 kg, svaru stieņa spiešanā uzspie-
da 120 kg un vilkmē 170 kg. Savukārt 
otrās vietas ieguvējs Andrejs Korja-
pins pietupās ar 115 kg, uzspieda 110 
kg un vilkmē pacēla 160 kg, kopsum-
mā paceļot 385 kg.

LNSS rudens čempionātā spēka 
trīscīņā smagākajā svara kategori-
jā virs 105 kg sacentās komandas 

„Ventspils” sportists Jevgēnijs Gordē-
jevs un Neredzīgo sporta kluba „Elpa” 
sportists Aleksejs Korsaks. Pirmo 
vietu šajā kategorijā izcīnīja Jevgēnijs 
Gordējevs ar kopsummu 395 kg. Spor-
tists šajās sacensībās uztupās ar 130 
kg smago svara stieni, uzspieda 95 kg 
un uzvilka 170 kg. Savukārt Aleksejam 

Korsakam pietupienos izdevās pacelt 
150 kg un svaru stieņa spiešanā guļus 
uzspiest 120 kg. Diemžēl plānotos 195 
kg svaru stieņa vilkmē Aleksejam Kor-
sakam neizdevās pacelt. Alekseja Kor-
saka pacelto kg kopsummu (270 kg) 
veidoja uzrādītie rezultāti pietupienos 
un svaru stieņa spiešanā guļus. 

Vērtējot pēc Vilksa koeficienta, ab-
solūti labākais sportists būtu Kaspars 
Biezais, otrajā un trešajā vietā at-

stājot Pāvelu Kazakēviču un Andreju 
Korjapinu. Vilksa punkti tiek aprēķinā-
ti, ņemot vērā atlēta personīgo svaru 
un pacelto svaru kg. Savukārt spēcī-
gākā komanda šajās sacensībās bija 

„Skola”. 
LNSS čempionāts spēka trīscīņā 

pirmo reizi notika 2012. gada rudenī 
Inčukalna Sporta kompleksā un kopš 
tā laika divreiz gadā pulcē vairākus 
atlētus uz spēka pārbaudi trīscīņas 
disciplīnās. LNSS čempionāti spēka 
trīscīņā jau ierasti notiek pavasarī 
Latvijas čempionāta spēka trīscīņā ar 
ekipējumu ietvaros. Savukārt rudenī 
spēka sporta atlēti pulcējas Inčukalna 
Sporta kompleksā, kur kopā ar Inču-
kalna sporta kluba „Spēka Pasaule” 
projektu vadītāju un šo sacensību 
direktoru Didzi Lapiņu noskaidro spē-
cīgākos LNSS atlētus spēka trīscīņas 
disciplīnās. 

Latvijas Neredzīgo sporta savie-
nības čempionātu spēka trīscīņā 
organizēja Inčukalna sporta klubs 

„Spēka Pasaule” sadarbībā ar Latvi-
jas Neredzīgo sporta savienību un 
Latvijas Pauerliftinga federāciju. Sa-
censības atbalstīja interneta veikals 
veikals.sp.lv. 

Baiba Norberte 

Bērnu un jauniešu attīstības 
centra „GAUJA” džudo sekcijas 
audzēkņi šajā sezonā startējuši 
jau divos turnīros un uzrādījuši 
labus rezultātus. 

18. un 19. oktobrī norisinājās V 
Starptautiskais džudo turnīrs „Zel-
ta rudens” Ādažos, kurā piedalī-
jās 30 klubi no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Krievijas, pavisam 530 
dalībnieki. Mūsu novadu pārstāvēja 

11 sportisti, un medaļu izcīnīja Nika 
Motiļkova – 2. vieta. 

Šajā turnīrā notika arī Latvijas 
džudo meistarsacīkstes, kurās Vla-
da Socka ieguva 3. vietu.

8. novembrī Carnikavā notika tur-
nīrs „Carnikavas atklātais paklājs”, 
kurā piedalījās 182 dalībnieki no 
Latvijas klubiem. Mūsu novadu pār-
stāvēja deviņi sportisti. 

Turnīra rezultāti:  
1. Motiļkova Nika – 1. vieta

2. Alekseeva Ilze – 1. vieta
3. Žogots Niks – 1. vieta
4. Gucaļuks Kristaps – 2. vieta 
5. Makarovs Egors – 2. vieta
6. Semenecs fjodors – 2. vieta
7. Mozga Mihails – 3. vieta
8. Antonovs Artjoms – 4. vieta
9. Tončinskis Mihails – 5. vieta
Apsveicam mūsu sportistus un 

novēlam veiksmi nākamajos turnī-
ros!

Dmitrijs Tončinskis 

Inčukalna pamatskolas ārpusstundu gaitas 1. mācību pusgadā

Latvijas Neredzīgo sporta savienības čempionāts spēka trīscīņā

Džudo audzēkņiem labi rezultāti

Džudo audzēkņi ir lepni par paveikto.

Mednieku kluba „Raķelis” pārstāvis Arvīds Blaus pasniedz skolēniem diplomus par 
aktīvu dalību ozolzīļu vākšanā. 

Badmintons skolēnu vidū kļūst aizvien populārāks.  

Skaistās tautumeitas Luīze Siliņa un 
Sabīne Liepiņa no 7. klases pirms svi-
nīgā Lāčplēša dienas gājiena.
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Inčukalna novada 
Sociālais dienests 

sveic decembra 
jubilārus

Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

LīDZJŪTīBAS

SLUDINĀJUMI

Nepieciešams palīgs bērnu pieskatīšanā pēc vajadzības (9 un 5 
gadi). Aktuāli arī mājas darbi. Inčukalna centrs. Tālr. 29279168.

Skumju brīdī, māmiņu mūžībā pavadot,  
esam kopā ar kolēģi Pēteri Veidemani.

Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļā mātes balss,
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc tevis sauks.

Inčukalna novada domes kolēģi

Līdzi pēdējām rudens lapām aizgājis mūžības ceļos mans dēliņš Jānis 
Plešs. Gribu izteikt visdziļāko pateicību gan esošajiem, gan bijušajiem 

inčukalniešiem, kuri atrada iespēju būt līdzās man šajā sāpju  brīdī. 
Maniem klases biedriem – Inčukalna pamatskolas 1963. gada izlaidums. 
Ilzei Vanagai, Jāņa klases audzinātājai un visai Inčukalna pamatskolas 
1985. gada izlaiduma klasei. Paldies veikala „Elvis” kolektīvam. Paldies 
firmai „Latgranula” – īpaši Mārim un Ojāram Bērziņiem. Pateicos Ādažu 

apbedīšanas dienestam SIA „funeral Service Latvia” kolektīvam. 
Protams paldies visiem radiem, draugiem un 
kaimiņiem par atbalstu man tik smagā brīdī. 

GRIBU, LAI TU BŪTU LAIMīGS!

Mamma Brigita, māsa Sanita, brālis Mārtiņš

MUDĪTES RAGAS ārstnieciskā masāžas prakse  
(sert. Nr.8018-00002)
Inčukalnā, Miera ielā 2

Darba laiks  Pirmdienās 9.00 – 16.00
 Trešdienās 9.00 –20.00
 Piektdienās 9.00 – 20.00

Pieraksts pa tālr: 26753898.
Strādā arī ar apdrošināšanas polisēm. Iespējamas mājas vizītes. 

Telefoni ārkārtas gadījumos
112 ........................ vienotais ārkārtējo notikumu numurs / 
  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
110 ........................ Valsts policija 
113 ........................ Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
114 ........................ Gāzes avārijas dienests
67937102 ........... Pašvaldības policijas Inčukalna novada 
  nodaļas dežūrdaļa (diennakts)
67995261 ........... „Vangažu Namsaimnieks” dežūrdaļa
67995378 ........... „Vangažu Avots” dežūrdaļa
80200404 ........... Sadales tīklu bojājumu pieteikšana

Reģionālās pašvaldības 
policijas Inčukalna novada 
nodaļu no š.g. 1. novembra 
vada Ilgonis Babris. 
Tālrunis: 25141014. 
E-pasts: ilgonis.babris@pp.gov.
lv.
Pieņemšanas laiks:
pirmdienās plkst. 15.00 – 17.00 
Vangažos, Meža ielā 1, 8. kab.,
Trešdienās plkst. 15.00 – 19.00 
Inčukalnā, Atmodas ielā 6/3.
Reģionālās pašvaldības 
policijas dežūrdaļas diennakts 
tālrunis: 67937102.
Fakss: 67936042.
E-pasts: policija@pp.gov.lv
Mājaslapa: www.pp.gov.lvPar skolēnu autobusu kursēšanas grafikiem

Inčukalna novada dome informē,  
ka ir precizēti skolēnu autobusu  
atiešanas laiki, kā arī maršruti  

papildināti ar jaunām pieturvietām.  
Sīkāka informācija mājas lapā  

www.incukalns.lv sadaļā SATIKSME.

14.11. ,,Novada Vēstīs” rakstā 
par Vangažu vidusskolas 55 gadu 
jubileju tehnisku iemeslu dēļ nav 
pieminēta pensionētā skolotāja 
Anna Bērziņa. Atvainojos par to!

Ar cieņu, Indra Kalniņa

Par mājokļa  
pabalstu

Lai nerastos domstarpības, 
Sociālais dienests lūdz visus In-
čukalna novada trūcīgos un maz-
nodrošinātos iedzīvotājus, kuriem 
nepieciešams saņemt mājokļa 
pabalstu, sakārtot dokumentus. 
Personām/ģimenēm ir jābūt dekla-
rētām Inčukalna novadā, jābūt no-
slēgtiem līgumiem ar visiem (SIA 

„Vangažu Namsaimnieks”, PSIA 
„Vangažu Avots”) u.c. pakalpojuma 
sniedzējiem.

formējot dokumentus pabal-
stam, līdzi jāņem visu pakalpo-
jumu sniedzēju līgumu kopijas un 
pēdējās maksājuma kvītis par pa-
kalpojumiem.

Vēršoties Sociālajā dienestā, jā-
iesniedz visi ienākumus apliecino-

ši dokumenti (banku kontu izraksti 
un darba algas izziņa par pēdējiem 
pilniem trim mēnešiem)

Atgādinājums  
vecākiem 

Tuvojas Ziemassvētku laiks, lū-
dzam savlaicīgi deklarēt jaundzi-
mušos un pārējos bērniņus, kuri 
vēl līdz šai dienai nav deklarēti, lai 
varētu saņemt ielūgumu uz pasā-
kumu un Ziemassvētku dāvaniņu.

Iedzīvotāju un Sociālā dienesta 
vārdā lielu paldies saku Inčukalna 
novada kokapstrādes firmas SIA 

„IKEA Industry Latvia Ltd” vadībai 
par sniegto atbalstu dienas cen-
triem „Vangaži” un „Sarma”, iegā-
dātām divām kvalitatīvām veļas 

mazgājamām mašīnām un veļas 
žāvētājiem „MIELE”. 

Jaunā gadā atkal prasa,
Vai būs laime, kāda, kur?
Zīlnieks ziemas zvaigznēs lasa,
Prātnieks prāto, burvis bur.
Dzīves tumsa visus baida,
Stāvot gadu krustceļos.
Visas sirdis gaismu gaida,
Kas mums dzīvei gaismu dos.
Laime nāk ar zvaigzni rokā
Tiem, kam balta, laba sirds,
Viņas maigā staru lokā
Dzīves ceļi gaiši mirdz.

/K. Skalbe/

Priecīgus Ziemassvētkus  
un laimīgu Jauno gadu!

Sociālā dienesta vadītāja 
Zinaīda Gofmane  

Iedzīvotāju zināšanai!
SIA „Vangažu Namsaimnieks” informē, ka, pamatojoties uz 03.11.2014. 

MK noteikumiem Nr. 675 „Grozījumi Ministru kabineta 09.12.2008. notei-
kumos Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lieto-
šanu”” tiek noteikts, ka maksa par atkritumu izvešanu tiks aprēķināta pro-
porcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. 

Grozījumi stājas spēkā ar 06.11.2014.
Lūdzu, sekojiet dzīvoklī deklarēto personu skaitam! 

Egles iedegšana 
Gaujā

15. decembrī plkst. 18.00 
Gaujas ciematā Ziemassvētku 
eglītes iedegšana. Jaukas un 
jautras rotaļas, kā arī skaisti 

priekšnesumi! Uz tikšanos!



SOCIĀLĀ DIENESTA INFORMĀCIJA:

Gribas, lai baltā pasaulē 
balti sniegi snieg, 
Un pa baltiem lielceļiem 
balti cilvēki iet. 
Un lai baltos cilvēkos  
baltas domas dzimst. 
Un lai baltās darbdienās 
balti svētki ir.

/I.Ziedonis/

Novēlam ikvienam 
Inčukalna novada  

iedzīvotājam -  
sirsnības, mīlestības 
un cilvēcības pilnus 

Ziemassvētkus, kā arī 
labiem un patiesiem 

darbiem bagātu  
Jauno 2015. gadu!

Ivo Bernats un Anete Šica
„Vidzemes Partija”

Vangažu ev.lut. draudze 
pateicas ikvienam, kas darbos un 

domās bija kopā ar mums, 
novēl miera un mīlestības pilnus 

Ziemassvētkus, 
Dieva žēlastības svētītu jauno 
2015. gadu pēc Jēzus Kristus
un aicina uz dievkalpojumiem: 

2. Advents 7. decembrī  
plkst. 14.00

Dievkalpojumu kuplinās kristīgie 
mūziķi Aivars un Ieva Lapšāni.

3. Advents 14. decembrī  
plkst. 14.00

Dievkalpojumu kuplinās Inčukalna 
senioru koris „Atblāzma”.

4. Advents 21. decembrī  
plkst. 14.00

Draudze un Svētdienas skola aicina 
ģimenes ar bērniem uz svētbrīdi pie 
eglītes un izrādi „Dzimšanas diena” 
(stāsts par Dieva dēla piedzimšanu, 
kuru visi mēs svinam – tikai pašu 

Jēzu uz šo pasākumu esam aizmir-

suši ielūgt). Tam sekos dāvanas un 
sadraudzība. 

No plkst. 13.00 līdz 14.00 bērniem 
vizināšanās ar zirdziņu pie baznīcas.

Uz dievkalpojumiem var nokļūt ar 
transportu plkst. 13.10 pa  

maršrutu – Inčukalns – Gauja – 
Vangaži – Baznīca.

Ziemassvētku svētvakara  
dievkalpojums

Trešdien, 24. decembrī, plkst. 
16.00 ar mūziķa Andra Ābelītes 

piedalīšanos.
No 15.30 kora „Mežābele” Ziemas-

svētku dziesmu dziedājumi.
Uz dievkalpojumu var nokļūt ar 
transportu 15.00 pa maršrutu –  
Inčukalns – Gauja – Vangaži –  

Baznīca.


