
Inčukalna novads esošajās robežās 
izveidojies pēc Administratīvi teritoriālās 
reformas, apvienojoties Vangažu pilsētai un 
Inčukalna novadam. Līdz ar to aktuāls ir 
kopīgs novada attīstības redzējums, vienoti 
mērķi un rīcība, lai uzlabotu dzīves kvalitāti 
novada iedzīvotājiem un sekmētu ekonomisko 
attīstību. Novada attīstības programma un 
teritorijas plānojums ir instrumenti, lai to 
īstenotu.

Jau 2010. gada nogalē tika iesniegts projekta 
pieteikums Eiropas Sociālā fonda (ESF) 

fi nansējuma saņemšanai „Inčukalna novada 
domes attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana”, kurš guva atbalstu un 

2010.gada 16.decembrī Inčukalna novada 
pašvaldība ar Valsts reģionālās attīstības 

aģentūru noslēdza vienošanos par projekta 
īstenošanu (nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/VRAA/041).  

Dokumentu izstrādi 100 procentu apmērā 
finansē ESF, līdz ar to pašvaldības 
budžeta nauda projekta fi nansēšanai netiek 
ieguldīta.

Iepirkuma procedūras – atklāta konkursa 
rezultātā plānošanas dokumentu izstrādes 
tiesības ieguva SIA „Reģionālie projekti”.

Jāpiezīmē, ka 2011.gada 1.decembrī 
stājies spēkā jauns „Teritorijas attīstības 

plānošanas likums”, kas 
papildus nosaka novada 
i lg tspē j īgas  a t t īs t ības 
stratēģijas izstrādi. Šis 
dokuments tiks sagatavots 
projekta ietvaros.

Kāpēc ir nepieciešams 
i z s t rādā t  A t t ī s t īb a s 
programmu un Teritorijas 
plānojumu?

Attīstības programma un 
Teritorijas plānojums ir galvenie 

novada plānošanas dokumenti, kas 
nosaka attīstības virzību pašvaldībā, 

jo tie skata ar novada attīstību saistītus 
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jautājumus ilgtermiņā. Lai arī šobrīd novada 
teritorijā spēkā ir teritorijas plānojumi gan 
Vangažu pilsētai, gan Inčukalna novadam, 
tie izstrādāti metodiski un tehniski 
atšķirīgi un dažviet nav aktuāli kopējai 
novada attīstības plānošanai. Šobrīd 
arī ekonomiskā situācija ir citāda, un 
mainījušās attīstības prioritātes. Pirms trīs 
četriem gadiem, piemēram, prioritāte bija 
jaunu ciemu un blīvu apbūves teritoriju 
veidošanās ļoti plašās teritorijās, kas arī 
atspoguļojās teritorijas plānojumos.

Kādas būs galvenās izmaiņas un 
ieguvumi?

Galvenās izmaiņas, ko nesīs jaunie 
attīstības plānošanas dokumenti, būs 
skaidri defi nēti novada attīstības mērķi, 
virzieni un sociālekonomiskie ieguvumi, 
kas dos iespēju novada iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem veiksmīgāk plānot savu 
darbību, kā arī ļaus pašvaldībai koordinēti, 
plānoti un loģiski piesaistīt investīcijas, 
piedaloties ārvalstu fi nanšu fondu apguvē, 
un investīciju piesaistē atbilstoši savām 
prioritātēm. 

Piemēram, Attīstības programmā 
viena no galvenajām sadaļām ir Rīcības 
plāns, ko varētu uzskatīt par pašvaldības 
biznesa plānu, kurā atspoguļojas plānotās 
investīcijas un darāmie darbi turpmākajiem 
5-7 gadiem. Tas ir vērsts uz iedzīvotāju 
labklājības celšanu, pakalpojumu kvalitātes 
paaugstināšanu un ekonomisko attīstību.

Pamatojoties uz Attīstības programmu, 
tiek piesaistīts gan ES fi nansējums, gan 
plānotas citas investīcijas. Šajā dokumentā 
tiek noteiktas prioritāri atbalstāmās jomas 
un projekti gan novadam kopumā, gan 
katrai apdzīvotai vietai.

Attīstības programma ir dokuments, 

kas veicina novada atpazīstamību. Arī 
tas ir būtisks faktors, lai paaugstinātu 
novada konkurētspēju, ģimenēm izvēloties 
Inčukalna novadu kā savas mājas, 
investīciju un jaunu uzņēmumu piesaistē, 
arī tūrisma nozares attīstībā.

Savukārt teritorijas plānojums ir 
instruments attīstības programmas 
realizācijai. Tajā tiek noteiktas prasības 
teritorijas izmantošanai un apbūvei, 
vienlaicīgi teritorijas plānojuma mērķis 
ir dzīves vides kvalitātes uzlabošana, 
ilgtspējīga, efektīva un racionāla teritorijas 
un resursu izmantošana, kā arī mērķtiecīga 
un līdzsvarota ekonomikas attīstība. 

Runājot par teritorijas plānojumu, kas 
vistiešāk ietekmē iedzīvotājus, nekustamā 
īpašuma īpašniekus, uzņēmējus un 
investorus, pašvaldības un SIA „Reģionālie 
projekti” uzstādījums, ir izstrādāt 
pietiekoši elastīgu plānojumu, kas vērsts 
uz sabalansētas attīstības sekmēšanu, jo 
nenoliedzami viena no teritorijas plānojumu 
problēmām ir pārāk sīka detalizācija un 
nevajadzīgi ierobežojumi, kas noved pie 
tā, ka, parādoties ekonomiskai interesei 
(piemēram, jaunu uzņēmumu veidošanās, 
ražošanas teritoriju attīstība, tūrisma 
objektu attīstība, inženiertīklu un objektu 
būvniecība u.c.), ir jāveic teritorijas 
plānojuma grozījumi, jo šādas darbības 
nav paredzētas. Jpiebilst, ka ar elastību 
nav domāta visatļautība.

Vai plānošanas dokumentu izstrādē 
plānots iesaistīt iedzīvotājus?

Abu attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādē liels akcents tiks likts uz 
sabiedrības līdzdalību. Vēl joprojām 
norit iedzīvotāju anketēšana. Anketa 
pieejama www.incukalns.lv un Vangažu 
pilsētas pārvaldē, būvvaldē, dienas centrā 
“Gauja”. Anketēšana notiks līdz 2012. 
gada 20.janvārim. Inčukalna novada mājas 
lapā tiks publicēts anketu apkopojums. 

Nākotnē plānots organizēt publiskas 
diskusijas, kā arī, izstrādājot attīstības 
plānošanas dokumenta 1.redakciju, 
notiks sabiedriskās apspriešanas Vangažos 
un Inčukalnā, lai tiktos ar visiem 
interesentiem – iedzīvotājiem, uzņēmējiem, 
nevalstiskajām organizācijām. Aicinām 
ikvienu interesentu iesniegt priekšlikumus 
līdz 2012. gada 15. martam. 

Pašvaldības uzdevums ir izstrādāt 
Teritorijas plānojumu, kas būtu kā 
instruments līdzsvarotai novada teritorijas 
attīstībai, bet to var panākt tikai tad, ja 
sabiedrība līdzdarbojas un aktīvi iesaistās 
plānošanas procesā. 

Kā SIA „Reģionālie projekti” plāno 
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Līna DimitrijevaLīna Dimitrijeva

veikt darbu pie Inčukalna novada attīstības 
plānošanas dokumentu izstrādes? 

Mūsu uzņēmumam ir vairāk kā 13 gadu 
pieredze attīstības plānošanas projektu 
izstrādē, un mērķis, izmantojot uzkrāto 
pieredzi, zināšanas un jaunākās telpiskās 
plānošanas tendences un tehnoloģijas, ir 
izstrādāt kvalitatīvu, vizuāli pievilcīgu, 
ikdienā viegli lietojamu un ilgtspējīgu 
Attīstības programmu un Teritorijas 
plānojumu. Izstrādes process notiek, aktīvi 
sadarbojoties ar pašvaldības speciālistiem, 
deputātiem, kā arī iesaistot dažādu sociālo 
grupu pārstāvjus. 

Kad un kur varēs iepazīties ar 
izstrādātās attīstības programmas 
projektu un teritorijas plānojuma pirmo 
redakciju?

Abiem dokumentiem paredzētas 
publiskās apspriešanas, Attīstības 
programmai un Ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai paredzēts, ka tā notiks 2012.
gada aprīlī, savukārt teritorijas plānojuma 
1.redakcijai – 2012. gada jūlijā un 
augustā. Interesenti varēs ar dokumentiem 
iepazīties Vangažos un Inčukalnā, kā arī 
elektroniski Inčukalna novada mājas lapā. 
Taču līdz tam informācija par izstrādes 
gaitu regulāri būs pieejama mājas lapā, 
laikrakstā „Novada Vēstis” un citur. 

Visus Inčukalna novada attīstības 
plānošanas dokumentus paredzēts izstrādāt 
līdz 2012. gada beigām.

Līna Dimitrijeva
SIA „Reģionālie projekti” 

valdes locekle

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAIIEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
Inčukalna novada dome informē, ka 

ar Inčukalna novada domes 15.06.2011. 
lēmumu, ir uzsākta Inčukalna novada 
teritorijas plānojuma 2013.-2024.g. un 
Inčukalna novada attīstības programmas 
2013.-2019.g izstrāde.

Vēl joprojām norit iedzīvotāju 
anketēšana, anketa pieejama www.
incukalns.lv un Vangažu pilsētas 
pārvaldē, būvvaldē, dienas centrā 
“Gauja”. Anketēšana notiks līdz 2012. 
gada 20.janvārim. Inčukalna novada 
mājas lapā tiks publicēts anketu 
apkopojums. 

Aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus 
iesniegt priekšlikumus līdz 2012. 
gada 15.martam teritorijas plānojuma 
izstrādei.
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Программа развития и планировка территории края 
– инструмент развития края

Инчукалнский край в существующих 
границах образовался после администра-
тивно-территориальной реформы путем 
объединения города Вангажи и Инчукал-
нского края. В связи с этим актуальными 
стали вопросы общего видения развития 
края, единых целей и действий, направ-
ленных на улучшение качества жизни 
жителей и содействие экономическому 
развитию края. Программа развития и 
планировка территории края являются 
инструментами реализации этого.

Уже в конце 2010 гола была подана 
заявка на проект для получения финан-
сирования Европейского социального 
фонда (ЕСФ) «Повышение возможнос-
тей планирования развития думы Ин-
чукалнского края». Этот проект полу-
чил поддержку, и 16 декабря 2010 года 
самоуправление Инчукалнского края и 
Государственное агентство региональ-
ного развития заключили соглашение о 
реализации проекта (№ 1DP/1.5.3.2.0/10/
VRAA/041). Разработка документов на 
100% финансируется ЕСФ, поэтому 
бюджетные деньги самоуправления в 
финансирование проекта не вкладыва-
ются.

В результате процедуры закупки 
– открытого конкурса право на разра-
ботку документов планирования полу-
чило ООО «Reģionālie projekti».

Следует отметить, что 1 декабря 2011 
года вступил в силу новый Закон о пла-
нировании территориального развития, 
который дополнительно устанавливает 
необходимость разработки стратегии 
устойчивого развития края, этот доку-
мент также будет подготовлен в рамках 
проекта.

Почему необходимо разработать 
Программу развития и Планировку 
территории?

Программа развития и Планировка 
территории – это главные документы 
планирования края, устанавливающие 
направление развития в самоуправле-
нии, так как связанные с развитием 
края вопросы в них рассматриваются 
в долгосрочной перспективе. Хотя в 
настоящее время на территории края 
действуют планировки территории как 
для города Вангажи, так и для Инчу-
калнского края, они разработаны по-
разному с методической и технической 
точки зрения и местами потеряли свою 
актуальность для общего планирования 
развития края. В настоящее время также 

изменились экономическая ситуация и 
приоритеты развития по сравнению с 
тем, что было три-четыре года назад, 
например, ранее приоритет отдавался 
созданию новых поселков и территорий 
плотной застройки на очень обширных 
территориях, что также отразилось в 
планировках территории.

Каковы будут главные изменения и 
достижения?

Главными изменениями в результате 
новых документов планирования раз-
вития будут ясно определенные цели, 
направления развития и социально-эко-
номические достижения края, которые 
позволят жителям и предпринимателям 
края успешнее планировать свою де-
ятельность, а самоуправлению – коор-
динировано, в плановом порядке и ло-
гично привлекать инвестиции, участвуя 
в освоении финансирования зарубежных 
фондов и привлечении инвестиций в со-
ответствии со своими приоритетами.

Например, одним из главных раз-
делов Программы развития является 
План действий, который можно считать 
бизнес-планом самоуправления, отража-
ющим планируемые инвестиции и вы-
полняемые работы на последующие 5–7 
лет. Он направлен на повышение благо-
состояния жителей, повышение качества 
услуг и экономическое развитие.

На основании Программы разви-
тия привлекается финансирование ЕС 
и планируются другие инвестиции, в 
этом документе также установлены 
приоритетно поддерживаемые области 
и проекты как в целом по краю, так и 
для каждого населенного пункта.

Следует отметить, что Программа 
развития – этот документ, содейству-
ющий узнаваемости края. Это также 
существенный фактор повышения кон-
курентоспособности края при выборе 
семьями Инчукалнского края в качестве 
своего места жительства, в привлечении 
инвестиций и новых предприятий, а 
также в развитии туризма.

В свою очередь, планировка тер-
ритории – это инструмент реализации 
программы развития, в ней установ-
лены требования к использованию и 
застройке территории, одновременно 
целью планировки территории является 
улучшение качества жизненной среды, 
устойчивое, эффективное и рациональ-
ное использование территории и ресур-
сов, а также целенаправленное и сбалан-

сированное экономическое развитие. 
При создании планировки террито-

рии, которая самым непосредственным 
образом влияет на жителей, собствен-
ников недвижимого имущества, пред-
принимателей и инвесторов, самоуп-
равление и ООО «Reģionālie projekti» 
будут стремиться разработать доста-
точно гибкую планировку, содейству-
ющую сбалансированному развитию, 
поскольку бесспорно одной из про-
блем планировки территории является 
слишком подробная детализация и не-
нужные ограничения, приводящие к 
необходимости внесения изменений в 
планировку территории при появлении 
экономического интереса (например, в 
случае создания новых предприятий, 
развития производственных территорий, 
развития туристических объектов, стро-
ительства инженерных сетей и объектов 
и т.д.), так как такие виды деятельности 
не предусмотрены. Однако следует до-
бавить, что гибкость не подразумевает 
вседозволенность.

 
Планируется ли привлечение жи-

телей к разработке документов пла-
нирования?

При разработке обоих документов 
планирования развития большой ак-
цент делается на участие общества. До 
сих пор продолжается анкетирование 
жителей, анкета доступна на веб-сайте 
www.incukalns.lv, а также в управлении 
города Вангажи, строительной управе 
и дневном центре Гауя. Анкетирование 
продолжится до 16 января 2012 года, 
после чего на веб-сайте будут опубли-
кованы его результаты. 

В будущем планируется организо-
вать публичные дискуссии, а также при 
разработке первой редакции документов 
планирования развития состоится обще-
ственное обсуждение в Вангажи и Ин-
чукалнсе, которое позволит встретиться 
со всеми заинтересованными лицами – 
жителями, предприятиями, негосударс-
твенными организациями. Приглашаем 
всех заинтересованных лиц подать пред-
ложения до 15 марта 2012 года. 

Задача самоуправления – разработать 
планировку территории, которая станет 
инструментом сбалансированного раз-
вития территории края, но этого можно 
добиться только при участии общества 
и его активном включении в процесс 
планирования . 

Как ООО «Reģionālie projekti» плани-
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рует осуществлять работу по разработке 
документов планирования развития Ин-
чукалнского края? 

Наше предприятие обладает более 
чем 13-летним опытом в разработке 
проектов планирования развития, и мы 
стремимся, используя наколенный опыт, 
знания и новейшие тенденции и техно-
логии пространственного планирования, 
разработать качественную, визуально 
привлекательную, легко используемую 
в повседневной деятельности и устой-
чивую Программу развития и Плани-
ровку территории. Процесс разработки 
осуществляется при активном сотруд-
ничестве со специалистами, депутатами 
самоуправления, а также с привлечением 
представителей различных социальных 
групп.

Когда и где можно ознакомиться с 
проектом разработанной программы 
развития и первой редакцией плани-
ровки территории?

Предусмотрено публичное обсуж-
дение обоих документов. Обсуждение 
Программы развития и Стратегии ус-
тойчивого развития состоится весной 
2012 года – в апреле, в свою очередь, об-
суждение первой редакции планировки 
территории – летом 2012 года – в июле 
и августе. Все заинтересованные лица 
смогут ознакомиться с документами в 
Вангажи и Инчукалнсе, а также в элек-
тронной форме на веб-сайте Инчукалн-
ского края. Однако до этого информация 
о ходе разработки будет доступна по 
информационным каналам самоуправ-
ления – на веб-сайте, в газете «Novada 
Vēstis» и проч. 

Все документы планирования разви-
тия Инчукалнского края предусмотрено 
разработать до конца 2012 года.
Лина Димитриева, Член правления 

ООО «Reģionālie projekti»

• Slēgt deleģēšanas līgumu ar Ķekavas 
pašvaldības policiju par pašvaldības 
policijas funkciju nodrošināšanu Inčukalna 
novada teritorijā ar 01.04.2012.
• Apmaksāt Inčukalna novada veterānu 
futbola komandai fi nanšu līdzekļus Ls 
160,- apmērā dalības maksas segšanai 
Vidzemes atklātajā veterānu līgas ziemas 
čempionātā futbolā telpās.
• Piešķirt Inčukalna galda hokeja klubam 
fi nanšu līdzekļus Ls 40,- apmērā Ziemas-
svētku turnīra galda hokejā Inčukalns 
CHALLENGE balvu iegādei.
• Izstrādājot Inčukalna novada pašvaldības 
budžetu 2012.gadam, skatīt biedrības 
„Jaunā Jātnieku skola” iesniegumu par 
fi nansiālu atbalstu 2012.gadā.
•Piešķirt līdzekļus 2% apmērā no plānotā 
2011.gada darba algas fonda naudas balvu 
izmaksai pašvaldības darbiniekiem. 
•Apstiprināt 2011. gada 23. novembra 
nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, 
Vangažos, Vidzemes ielā 8, telpas nr. 6 
(kambaris nr.7), nomas tiesību izsoles 
rezultātus. Piešķirt nomas tiesības SIA 
„Guntiņa un Ko”.
• Apstiprināt 2011.gada 2.decembra 
nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, 
Inčukalnā, „Jaunzīlītes”, ar kopējo platību 
0,53 ha, izsoles rezultātus un noteikt, ka 
izsole nav notikusi. 
• Apstiprināt 2011.gada 9.decembra 
kustamā īpašuma - autobusa IVECO 
DAILY A 4510 (20-vietīgs autobuss), 
izlaiduma gads 1994, izsoles rezultātus 
un noteikt, ka izsole nav notikusi.
• Atļaut zemes īpašniekam iekārtot  
stāvlaukumu ar šķembu segumu  5 
automašīnām  Smilšu  ielā 1,  Vangažos.
• Neatļaut futzāla komandai „Vangaži” 
bez maksas izmantot Vangažu vidusskolas 
sporta zāli trešdienās no pl.18.30. līdz 
20.00, kā arī bez maksas izmantot Vangažu 
vidusskolas sporta zāli II.līgas Rīgas futbola 
čempionāta spēļu organizēšanai 2011.gada 
novembrī un decembrī un 2012.gada 4., 
11., 18.janvārī. Piešķirt futzāla komandai 
„Vangaži” vienreizēju fi nansiālu atbalstu 
Ls 100,- apmērā komandas apģērba iegādei 
no sportam paredzētiem līdzekļiem.
• Visus domes lēmumus varat izlasīt mājas 
lapā www.incukalns.lv.

• Заключить договор делегирования с 
полицией самоуправления Кекавы об 
обеспечении функций полиции самоуп-
равления на территории Инчукалнского 
края с 01.04.2012.
• Выделить футбольной команде ветеранов 
Инчукалнского края финансовые средства в 
размере Ls 160,- на покрытие платы за учас-
тие в открытом зимнем чемпионате по фут-
болу в помещениях лиги ветеранов.
• Выделить клубу настольного хоккея 
Инчукалнса финансовые средства в раз-
мере Ls 40,- на приобретение призов Рож-
дественского турнира по настольному 
хоккею «Инчукалнс CHALLENGE».
• При разработке бюджета самоуправле-
ния на 2012 год рассмотреть заявление 
общества «Jaunā Jātnieku skola» о фи-
нансовой поддержке в 2012 году.
• Выделить средства в размере 2% за-
планированного на 2011 год фонда за-
работной платы для выплаты денежных 
вознаграждений работникам самоуправ-
ления.
• Утвердить результаты прошедшего 
23 ноября 2011 года аукциона на право 
аренды недвижимого имущества по ад-
ресу Инчкалнский край, Вангажи, ул. 
Видземес 8, помещения № 6 (комната 
№ 7). Предоставить право аренды ООО 
«Guntiņa un Ko».
• Утвердить результаты прошедшего 2 
декабря 2011 года аукциона по продаже 
недвижимого имущества по адресу Инч-
калнский край, Инчукалнс, «Jaunzīlītes», 
общей площадью 0,53 га, и установить, 
что аукцион не состоялся.
• Утвердить результаты прошедшего 
9 декабря 2011 года аукциона по про-
даже движимого имущества – автобуса 
IVECO DAILY A 4510 (20-местный авто-
бус), год выпуска – 1994, и установить, 
что аукцион не состоялся.
• Разрешить владельцу земли обустро-
ить площадку для парковки на 5 авто-
мобилей со щебеночным покрытием по 
адресу ул. Смилшу 1, Вангажи.
• Не разрешать команде по футзалу 
«Vangaži» бесплатно использовать спор-
тивный зал Вангажской средней школы 
по средам с 18.30 до 20.00. Не разрешать 
бесплатно использовать спортивный зал 
Вангажской средней школы для органи-
зации игр чемпионата Риги по футболу 
во II лиге ноябрe и декабрe 2011 года 
и 4, 11, 18 января 2012 года. Выделить 
команде по футзалу «Vangaži» однора-
зовую финансовую поддержку в раз-
мере Ls 100,- на приобретение одежды 
команды из средств, предусмотренных 
для спорта.
• Все решения думы можно прочитать 
на веб-сайте www.incukalns.lv.

Saistošie noteikumi Nr. 22 /2011 „Par grozījumi 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009. „Inčukalna 
novada pašvaldības nolikums”. 
Apstiprināti ar 2011.gada 21.decembra  Inčukalna 
novada domes lēmumu, protokols Nr.22 – 32.§. Izdoti 
saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu.

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada 

pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu 7.punktu ar 7.16.

apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„7.16. Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un 

teritorijas apsaimniekošanas daļa;
2. Izteikt noteikumu 7.3.punktu sekojošā 

redakcijā:
„7.2. Finanšu daļa”.

Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙДЛЯ СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Дума Инчукалнского края информирует, 

что решением думы Инчукалнского края от 
15.06.2011 начата разработка планировки 
территории Инчукалнского края на 
2013–2024 годы и программы развития 
Инчукалнского края на 2013–2019 годы.

По-прежнему проходит анкетирование 
жителей – анкета доступна на веб-сайте 
www.incukalns.lv, а также в управлении 
города Вангажи, строительной управе и 
дневном центре Гауя. Анкетирование будет 
происходить до 20 января 2012 года, после 
чего его результаты будут опубликованы 
на веб-сайте.

При гл аша ем  жи т е л е й  и 
предпринимателей подавать предложения 
по разработке планировки территории до 
15 марта 2012 года.
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Inčukalna novadā būs pašvaldības policija
Sākot ar 2012.gada 1.aprīlī Inčukalna 

novada teritorijā sāks savu darbību 
Pašvaldības policija. Inčukalna novada 
iedzīvotājiem tas ir būtisks ieguvums. 
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana notiks 
visu diennakti, veicot regulāras patruļas 
novadā, ka arī pastiprināti tiks uzraudzīta 
kārtība vietās, kur visbiežāk notiek 
likumpārkāpumi, kā arī nepieciešamības 
gadījumos Pašvaldības policijas 
darbinieki operatīvi reaģēs uz iedzīvotāju 
izsaukumiem. Pašvaldības policijā strādās 
11 darbinieki un to galvenie uzdevumi 
būs:
• garantēt personu un sabiedrības 
drošību;
• novērst administratīvos pārkāpumus un 
citus likumpārkāpumus;
• savlaicīgi, vispusīgi, pilnīgi un 
objektīvi noskaidrot katra administratīvā 
pārkāpuma lietas apstākļus, un atbilstoši 
savai kompetencei saukt pie atbildības 
personas, kuras izdarījušas administratīvos 
pārkāpumus;
• savas kompetences ietvaros piemērot 
administratīvos sodus;
• sniegt palīdzību iestādēm, privātpersonām 
un personu apvienībām to tiesību 
aizsardzībā un likumā noteikto pienākumu 
izpildē;
• kontrolēt, kā tiek ievēroti Latvijas 
Republikas likumi, Latvijas Republikas 
Ministru kabineta noteikumi Domes un 
citu pašvaldību saistošie noteikumi, par 
kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā 
atbildība, atbilstoši savai kompetencei 
uzlikt naudas sodus par šo noteikumu 
pārkāpšanu; 
• veikt preventīvus pasākumus 
likumpārkāpumu novēršanai
• nodrošināt atrasto un Pašvaldības policijai 
nodoto dokumentu, mantu, vērtspapīru 
un cita veida īpašuma saglabāšanu līdz 
tā nodošanai īpašniekam vai kompetentai 
institūcijai;
• apsargāt un konvojēt personas, 
kuras aizturētas vai arestētas par 
administratīvajiem pārkāpumiem;
• nodrošināt apsardzi objektos atbilstoši 
Domes priekšsēdētāja rīkojumam;
• kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu, kā arī Ceļu 
satiksmes noteikumos paredzēto gājēju 
pienākumu ievērošanu;

 
Germans Ivanovs 

Ķekavas novada pašvaldības policijas 
priekšnieka vietnieks

Ķekavas novada pašvaldības policija aicina pieteikties darbā vakantajam 
pašvaldības policijas inspektora (-es) amatam (2 vakances) darbam Inčukalna 
novada pašvaldības policijas nodaļā.

Darba pienākumi: 
• nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldību administratīvajā teritorijā, veikt administratīvo 
lietvedību savas kompetences ietvaros, uzraudzīt pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, 
sadarboties ar iedzīvotājiem pārkāpumu novēršanā un profi laksē; sadarboties ar Valsts 
policiju sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.

 Prasības pretendentam: 
• vismaz 1.līmeņa augstākā izglītība vai vismaz 1 gada darba pieredze tiesībaizsardzības 
institūcijās;
• atbilstība likuma „Par policiju” 21. panta pirmās daļas prasībām;
• laba fi ziskā sagatavotība;
• augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes, korektums, godīgums un spēja 
risināt konfl iktsituācijas, disciplinētība, prasme strādāt komandā;
• valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
• labas datora lietošanas prasmes (MS Offi ce standartprogrammas);
• autovadītāja apliecība;
• vēlama ieroča nēsāšanas atļauja.

Piedāvājam:
• darbu policijas iestādē;
• interesantu un atbildīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; 
• stabilu darba samaksu sākot no 350 Ls/mēnesī pēc nodokļu nomaksas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• iespēju strādāt maiņu darbu;
• profesionālu, radošu un dinamisku kolēģu komandu.

Aicina pieteikties darbā vakantajam pašvaldības policijas kārtībnieka (-ces) 
amatam (6 vakances) darbam Inčukalna novada pašvaldības policijas nodaļā.

Darba pienākumi: 
• nodrošināt sabiedrisko kārtību pašvaldību administratīvajā teritorijā, veikt administratīvo 
lietvedību savas kompetences ietvaros, uzraudzīt pašvaldības saistošo noteikumu izpildi, 
sadarboties ar iedzīvotājiem pārkāpumu novēršanā un profi laksē; sadarboties ar Valsts 
policiju sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.

 Prasības pretendentam: 
• atbilstība likuma „Par policiju” 21. panta pirmās daļas prasībām;
• laba fi ziskā sagatavotība;
• augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas prasmes, korektums, godīgums un spēja 
risināt konfl iktsituācijas, disciplinētība, prasme strādāt komandā;
• valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas;
• labas datora lietošanas prasmes (MS Offi ce standartprogrammas);
• autovadītāja apliecība;
• vēlama iepriekšēja darba pieredze pašvaldības policijā, Valsts policijā vai citās 
tiesībaizsardzības institūcijās;
• vēlama ieroča nēsāšanas atļauja.

Piedāvājam:
• darbu policijas iestādē;
• interesantu un atbildīgu darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā; 
• stabilu darba samaksu sākot no 300 Ls/mēnesī pēc nodokļu nomaksas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• iespēju strādāt maiņu darbu;
•profesionālu, radošu un dinamisku kolēģu komandu.

Aicinām pieteikt savu kandidatūru līdz 2012.gada 9.februārim sūtot CV un motivācijas vēstuli 
uz e-pastu: policija@kekava.lv.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks uzaicināti uz pārrunām.

AICINA DARBĀAICINA DARBĀ

JAUNUMIJAUNUMI
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Vangažu pilsētas kolektīvi viesos Ropažu aprūpes centrā

VSAC „Vidzeme”, fi liāle „Ropaži” saka 
lielu paldies Vangažu pilsētas pašdarbības 
kolektīviem – bērnu vokālajam ansamblim 
„Karuselis”, krievu tautas vokālajam 
ansamblim „Krievu kadriļa”, Inčukalna 
novada Mūzikas skolas audzēkņiem un 
pedagogiem, kā arī studijas „Grieži” 
vadītājam Jānim Radziņam par sniegtajiem 
labdarības koncertiem. Aprūpes centra 
klientiem viesu uzstāšanās sniedza 
pozitīvas emocijas un prieku gan acīs, 

gan sirdīs. 
Liels paldies bērnu vokālajam 

ansamblītim „Karuselis” un viņu vadītājai 
Mairai Lazdiņai par uzņēmību, papildinot 
Ropažu aprūpes centra Mārtiņdienas 
pasākumu ar skaistām un skanīgām 
dziesmiņām, kā arī par līdzdalību Ziemas-
svētku izrādē ar tematiskām dziesmām. 

Paldies sakām arī krievu tautas 
vokālajam ansamblim „Krievu kadriļa”,  
vadītāja Gaļina Titarenko, koncertmeistare 

Aļona Kolčina, par lielisko koncertu, kuru 
aprūpes centra klienti baudīja ar sajūsmu.  
Koncertā skanēja daudz un dažādas krievu 
tautu dziesmas, kurām skatītāji labprāt 
dziedāja līdzi. Neizpalika arī lustīgas 
dejas. Un īpašus smieklus radīja izspēlētās 
anekdotes no dzīves.

Pateicības vārdus gribam teikt arī 
vokālai studijai „Grieži”, vadītājam 
Jānim Radziņam par Valsts svētku 
koncertprogrammu, kas Latvijas valsts 
svētkus aprūpes centrā „Ropaži” padarīja 
svinīgākus un emocionālākus. 

Paldies Inčukalna novada Mūzikas 
skolas audzēkņiem un viņu pasniedzējiem 
par doto iespēju aprūpes centra 
iemītniekiem baudīt jauko skaņdarbu 
izpildījumu uz dažādiem mūzikas 
instrumentiem. 

Paldies arī Inčukalna novada domei 
par atbalstu piešķirot autobusu, ar kuru 
vokālais ansamblis „Krievu kadriļa” 
varēja nokļūt viesos pie aprūpes centra 
„Ropaži”. 

VSAC „Vidzeme”, fi liāles „Ropaži” 
Kultūras pasākumu organizatore Sanita 

Ancveire-Auziņa

KULTŪRAKULTŪRA

TAUTAS EKSKURSIJA

17.decembr ī  Inčukalna 
novada skolēni devās Tautas 
ekskursijā uz Gulbeni. Agri 
no rīta laipnais šoferītis mūs 
laikus aizveda uz Rīgu. Dažiem 
tas bija pirmais ceļojums ar 
vilcienu. Stacijā 
mū s  p a v a d ī j a 
pūtēju orķestris. 
Brauciena laikā 
mēs iepazināmies, 
priecājāmies par 
cirkus mākslinieku 
priekšnesumu, kopā 
ar Intu Teterovski 
mācījāmies dziedāt 
Z i e m a s s v ē t k u 
dziesmas, gatavojām rotājumus eglītei 
un pārsteigumu saviem tuviniekiem, 
jo „Latvijas pasts” sagādāja iespēju 
pašiem pagatavot apsveikumus un tos 
piegādāja adresātiem. 

Ar Bānīti mūsu grupa ceļoja no 
Stāmerienes līdz Papardei. Stāmerienē 
mūs priecēja sniegs un lielā pikošanās, 
bet Bānītis pārsteidza ar savu mierīgo 

g a i t u  u n 
s e n a t n ī b u . 
P a p a r d ē 

izpušķojām 

s i m t g a d īg o 
egli, baudījām siltas, 
garšīgas pusdienas, vērojām 
robežsargu priekšnesumu ar 
suņiem un dziedājām Ziemassvētku 
dziesmas.

Mājupceļā vilcienā mūs jo-
projām izklaidēja cirka mākslinieki 
un brīnišķīgu priekšnesumu sniedza I. 
Terovska vadītais koris. Mājās bijām 
vēlu, bet ļoti priecīgi. 

Paldies Inčukalna novada domei 
par iespēju doties šajā interesantajā 
ceļojumā.

Vangažu vidusskolas 6.a klases 
skolniece  Liene Korsaka

Saistošie noteikumi Nr.21/2011 „Par 
grozījumiem saistošajos noteikumos  Nr. 4/2011 
„Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 
2011. gadam””.
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes 2011.
gada 21.decembra sēdes lēmumu, protokols 
Nr.22-5.§. 
Izdoti saskaņā ar likumu „”Par pašvaldībām” 
14., 21., 46.p. un likumu „Par pašvaldību 
budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p., likuma 
„Par budžetu un fi nanšu vadību” 11. un 41.p., 
likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.p.. 
Papildus ņemti vērā likums „Par valsts un 
pašvaldību amatpersonu atlīdzību 2009. gadam”, 
MK rīkojums Nr. 882 „Par fi skālās disciplīnas un 
uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”.
 
1. Palielināt Inčukalna novada domes 
pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 88656,- 
2. Izmainīt Inčukalna novada pamatbudžeta 
izdevumus atbilstoši funkcionālajām un 
ekonomiskajām kategorijām. 
3. Samazināt Inčukalna novada domes 
pamatbudžeta izdevumus par Ls 787194,-
4. Samazināt Inčukalna novada domes 
speciālā budžeta izdevumus par Ls 
30000,- sadalījumā pa funkcionālajām un 
ekonomiskajām kategorijām.
5. Samazināt fi nansējumu no Valsts kases 
par Ls 500000,- , sakarā ar to, ka 2011.gadā 
nebūs nepieciešams saņemt aizņēmumu no 
Valsts kases.  

Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

SAISTOŠIE NOTEIKUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI
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No baznīcas logiem līdz premjera durvīm
UZŅĒMĒJVIDE NOVADĀUZŅĒMĒJVIDE NOVADĀ

SIA „Vēsmiņas” vadība lepojas 
ar stabilo uzņēmumu, kas savu 
vietu tirgū iekarojis pateicoties 
kvalitatīvā darba un labās 
reputācijas dēļ. Šī uzņēmuma 
lielākajos darbos ietilpst pat 
kāda izbijušā premjera mājas 
durvju izgatavošana. Premjers 
vēlējās, lai tieši SIA „Vēsmiņas” 
Olega Suhoveiko vadībā izpildītu 
šo darbu.

Uzņēmums dibināts 1992.gadā, tomēr 
sākotnēji tā darbība nebija saistīta ar 
mēbeļu izgatavošanu, bet gan ar nelielām 
fermām. Gaļa tika tirgota Vangažu tirgū. 
Radās doma par savu uzņēmumu. Līdz 
ar fi rmas izveidošanu, tika atvērti arī 
vairāki gaļas veikaliņi gan Vangažos, gan 
citur, piemēram, Pabažos un Saulkrastos. 
„Sākumā veicās labi, tomēr pienāca brīdis, 
kad uzņēmums pelnīja ļoti maz. Bija 
jādomā kas cits. Padomju laikā es desmit 
gadus nostrādāju par galdnieku, tāpēc 
nolēmu izveidot arī galdniecības cehu. Tas 
notika 1997.gadā. Tagad jau ir divi cehi – 

viens no tiem paredzēts galdniecībai, otrs 
– kokzāģēšanai,” par uzņēmuma vēsturi 
pastāstīja O.Suhoveiko.

Lai bizness uzņemtu straujus 
apgriezienus, bija jādomā par sortimentu. 
SIA „Vēsmiņas” direktors tagad, to 
atceroties, pasmejas, jo pirmais, kas tika 
ražots jaunajā galdniecības cehā, bija slotu 
kāti. Tie tika tirgoti ne tikai Vangažos, bet 
piedāvāti arī veikaliem Rīgā. „Toreiz vēl 
nebija plastmasas kātu, tāpēc šī ideja bija 
visnotaļ veiksmīga. Vēlāk sākās dažādi 
pasūtījumi no privātpersonām. Sākām 
izgatavot durvis un logus, dažāda veida 

mēbeles. Jāsaka, ka pieprasījums 
bija liels,” piebilda direktors. 

Uzņēmuma darb ības 
sākumā tajā strādāja aptuveni 
divi cilvēki, tagad jau - 18. 
„Pašā sākumā bijām tikai 
divi cilvēki – es un sieva. 
Tad veikalos pieņēmām darbā 
pārdevējas. Tā darbinieku skaits 
strauji pieauga. Galdniecībā 
arī sākumā strādāja tikai divi, 
tagad jau - 18.”

Galdniecībā uzņēmums 
darbojas, kā saka direktors, 
gandrīz visos iespējamos veidos. 
Tiek izgatavotas virtuves un 
ofisa mēbeles, skapji, logi, 
durvis, kāpnes, gan jebkas cits, 
ko iespējams izveidot no koka 
un pieprasa klienti. 

Viens no pēdējā laika 
lielākajiem pasūtījumiem 
saņemts no Katoļu semināra ēku 
kompleksa Rīgā. „Tur veicām 
logu restaurāciju. Darbus pirms 
tam veica cita firma, kuras 
veikums neapmierināja restaurēšanas 
darbu pasūtītājus. Mūs pieaicināja, lai 

izlabojam nepilnīgo darbu. 
Patīkami, ka pēc pasūtījuma 
izpildes saņēmām uzslavas. 
Mūsu koordinātes paņēma 
arhitekts, kurš teicās 
mūs piesaistīt arī Doma 
baznīcas logu restaurācijai,” 
par padarīto lepns ir 
O.Suhoveiko.

Darbi veikti arī citos 
lielos objektos, piemēram, 
Gaiļezera slimnīcā, vairākās 
skolās, stomatoloģijas 
institūtā (RSU) un citur. 
„ U zņ ēm u m u  n e k a d 
neesmu speciāli reklamējis. 

Vislabākā reklāma ir labās atsauksmes un 
klientu ieteikumi viens otram. Ir teiciens 
„Sākumā tu strādā fi rmas reputācijas labā, 
bet vēlāk reputācija strādā tavā labā”. Pie 
šī atzinuma stingri pieturos, tāpēc katra 
pasūtījuma kvalitāte ir pats svarīgākais.”

Pie padarītajiem darbiem Inčukalna 
novada ietvaros direktors min Vangažu 
bērnudārza dažas bērnu rotaļu laukuma 
mājiņas, žogu, puķu statīvus, kas tika 
uzstādīti šajā vasarā, šobrīd izgatavojam 
arī mēbeles bērnu dārzam, Inčukalna 
Tautas nama ģērbtuve, u.c.

Uzņēmums iespēju robežās ir 

nodarbojies arī ar labdarību, piemēram, 
pagājušajā gadā tika sponsorēti pašvaldības 
iestādēm nelieli pasūtījumi, nelieli darbi 
Vangažu kultūras namā, u.c. 

Krīzes sekas
Krīze skāra arī  SIA „Vēsmiņas”. 

„Nācās samazināt savu uzņēmumu. 
Redzējām, ka mūsu sadarbības partneri 
cieš krīzes sekas. Parādījās parādnieki, kas 
vistiešāk ietekmēja fi rmas stabilitāti. 

Šobrīd strādājam ar dažiem Holandes 
un Beļģijas uzņēmumiem. Galdniecībā 
lielākais noiets ir Latvijā, bet kokzāģētavai 
– puse Latvijā, puse ārzemēs,” skaidroja 
O.Suhoveiko. 

Lielu uztraukumu krīzes laikā radīja 
arī kredītnasta. Kredīts tika ņemts, lai 
uzņēmums savu darbību uzsāktu ar 
nopietnu tehnisko bāzi. Maksājumi jāveic 
vēl trīs gadus, tomēr direktors cer, ka tas 
nebūs šķērslis veiksmīgai darbībai. 

Krīze ietekmēja arī kvalificētā 
darbaspēka jautājumu. „Šodien atrast labus 
darbiniekus ir ļoti grūti. Labākie šīs nozares 
speciālisti ir devušies peļņā uz ārvalstīm. 
Ir svarīgi, lai būtu arī izglītība, praktisko 
pusi iemācās uz vietas. Reizēm ir grūti 
atrast cilvēkus, kuriem ir vēlme strādāt,” 
no pieredzes stāsta O.Suhoveiko. 

Jana Bunkus

Oļegs SuhoveikoOļegs Suhoveiko

Foto: Jana Bunkus



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS88

Šī labestības tēma, kas caurvija 
visu uzveduma gaitu, un stiprie kaķīša 
(Kristapa) vārdi: “Kāpēc vairot sāpes, lai 
vairojas labāk prieks’’, pavisam noteikti 
ir tieši Ziemassvētku pārdomu laikam 
piemēroti.

Izrādes atklāšanā Ziemassvētku 
noskaņu radīja Paula un Elza ar fl autas 
spēli „Circenīša Ziemassvētki” (skolotāja 
Rasa Melngalve).

Kad dzirnaviņas maļ ar prieku
Z i e m a s s v ē t k u  l a i k ā , 

18.decembrī, Vangažu kultūras 
nama pašdarbības kolektīvi (ap 
100 dalībnieku, no kuriem lielākā 
daļa pirmsskolas vecuma bērni) 
skatītājiem piedāvāja vienu no 
spilgtākajām Kārļa Skalbes 
pasakām „Kaķīša dzirnaviņas”. 

Teātra studija „Pigoriņi” (skolotāja 
Sanita Ancveire-Auziņa) izspēlēja 
uzveduma teatrālās ainas, iesaistot arī 
mazos dziedātājus un dejotājus. Bērniem 
bija skaisti un interesanti tērpi, un viņi 
radoši iejutās savās lomās. 

Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” 
(skolotāja Maira Lazdiņa) uzvedumam 
sagatavoja daudz dziesmu tieši 
Ziemassvētkiem un izrādei. Tā kā uzstājās 

jaunākā un vecākā grupa, 
dziesmu klāsts bija plašs un 
daudzveidīgs.

Skolotāja Ilona Petrovska ar 
deju grupu „Ciprese” bija izveidojusi 
speciāli uzvedumam deju mazajām 
„kaķītēm” un kopā ar skolotāju Eviju 
Ozolu iestudēja „Pavāru deju” kolektīvam 
„Pīlādzītis”, kuru bērni izdejoja ar 

lielu aizrautību. „Pīlādzītis” uzvedumā 
piedalījās piparkūku gatavošanā. 

Liels prieks bija skatīties „Cipreses” 
„Suņu deju”, ko atveido 1.klašu dejotāji, 
un pašu bērnu acīs varēja redzēt, ka šo 
viņiem dejot ir liels prieks. Šie bērni 
piedalījās arī teātra ainās.

Mūsu koncertā piedalījās arī viesi no 
Siguldas-Ilonas Petrovskas vadītais deju 
kolektīvs.

Ļoti liels paldies par atbalstu bērnu 
vecākiem, kas palīdzēja bērnus laicīgi 
pārģērbt un nostāties pirms uznākšanas 
savās vietās!

Liela pateicība gan dejotāju, gan 
dziedātāju vārdā šuvējām Verai, Zojai 
un Lienei, kuras regulāri šuj kostīmus 
kolektīvu bērniem!

Paldies firmai SIA „Vēsmiņas” 
vadītājam O.Suhoveiko par izrādes 
dekorāciju dzirnaviņu konstrukcijas 
izgatavošanu!

Koncerta noslēgumā vadītāji novēlēja 
visiem priecīgus Ziemassvētku un 
atcerēsimies, ka lielākā dāvana, ko 
varam sniegt sev un saviem mīļajiem, ir 
mūsu laiks. Lai mums tā pietiek ne tikai 
Ziemassvētkos, bet visu gadu!

Prieks par pašvaldības pasākumu 
bērniem „Zilonēna Ziemassvētki’’, kur 
sapulcējās ļoti daudz bērniņu, lai ietu 
jautrās rotaļās kopā ar rūķiem Cukuriņu 
un Zvaniņu, gudro pūci, zilonēnu Čangu, 
gaili, kā arī bērnus apciemoja pats Zie-
massvētku vecītis un katrs bērns saņēma 
saldumu paciņu. Paldies domei par šādu 
iespēju, jo ne visur šādi svētki pirmsskolas 
vecuma bērniem tiek organizēti.

Paldies Vangažu Baptistu draudzei, 
kura katru gadu gatavo brīnišķīgas 
izrādes Vangažu ģimenēm uz 
Ziemassvētkiem un iepriecina visus 

atnākušos vangažu bērnus arī ar 
jaukām dāvaniņām!

Vangažu kultūras nama mākslinieciskās 
daļas vadītāja Evija Ozola

VANGAŽU KULTŪRAS NAMSVANGAŽU KULTŪRAS NAMS

PASĀKUMI JANVĀRĪPASĀKUMI JANVĀRĪ

14.janvārī, pl.15.00 
„РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХОРОВОД”„РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХОРОВОД”
piedalās: 
vokālie ansambļi „Jatraņ”, „Veselka”, 
„Krievu kadriļa”, „Žuravka”, „Kaprīze”, 
ritmikas deju grupa „Kolibri”.

27.janvārī, pl.18.00 
Vangažu hokeja laukumā pie ezera 
sirsnīga 
MUZIKĀLA IZRĀDE VISAI ĢIMENEI MUZIKĀLA IZRĀDE VISAI ĢIMENEI 
„NOTIKUMS DĀRZĀ”„NOTIKUMS DĀRZĀ”.. 
Izrādē piedalās atraktīvi un mīļi pasaku 
tēli - Ruksītis Rosīgais un Suņuks 
Drosmīgais. Viņi parādīs, ka, noticot 
saviem spēkiem, visi pirmssvētku sapņi 
un brīnumi piepildās...un spēj izaugt pat 

konfekšu koks.
Aicinām ierasties maskās, lai kļūtu par 
izrādes dalībnieku. Pēc izrādes sporta 
aktivitātes.

25.janvārī pl.18.00
Inčukalna Tautas nama amatierteātra 
M.Zīverta IZRĀDE “ZAĻĀ KRŪZE”.IZRĀDE “ZAĻĀ KRŪZE”.
Režisore Zigrīda Ezeriņa.
Visi mīļi aicināti!
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Florbols un basketbols šajā sezonā 
Jaunā 2011./2012. gada sporta 

sezona jau ir pusceļā. Lielākais 
un galvenais sasniegums ir 
tas, ka turpinām trenēties un 
piedalīties sporta sacensībās. 
Šogad startējam Latvijas 
čempionātos gan pieaugušajiem, 
gan jauniešiem, kā arī piedalāmies 
dažādos turnīros.

BASKETBOLS
Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, šogad 

startējam ar divām komandām, jo vecākā 
1992./1993. gadā dzimušo zēnu komandas 
lielākā daļa spēlētāju ir uzsākuši studijas 
augstskolās. Bet tas neliedza viņiem 
veiksmīgi aizstāvēt novada godu Rīgas 
reģiona novadu sporta spēlēs. Savukārt 
1996.gadā dzimušo zēnu komanda ir 
sākusi šo sezonu apņēmīgi, izcīnot šobrīd 
tik uzvaru, cik iepriekšējā gada laikā kopā. 
Pietrūka mazliet sportiskās veiksmes un 
dažu spēlētāju veselības, lai 2011.gadu 
noslēgtu 3.vietā. Labo rezultātu pamatā 
ir veiksmīgs sagatavošanās process 

pirmssezonas laikā, kā arī spēlētāju 
atbildība un pienākums pret komandu, 
treneri un pirmkārt pret sevi, un kopā 
ieguldīto darbu. Jaunākā komanda, 1999. 
gadā dzimušie zēni, pagaidām cīnās bez 
uzvarām, bet šobrīd tiek ieguldīts labs 
pamats nākotnei, jo cīnāmies pret gadu 
un pat divus gadus vecākiem zēniem.

FLORBOLS
Šosezon Latvijas čempionātā startējam 

ar septiņām komandām. Piecas komandas 
startē jaunatnes čempionātā un divas 
pieaugušo. Vīru komanda cīnās otrajā 
līgā Rīgas reģionā, kas tiek uzskatīts par 

spēc īgāko 
r e ģ i o n u 
šajā līgā. 
M e i t e nēm 
pirmo reizi 
ir pieteikta 
k o m a n d a 
p i r m a j ā 
l īg ā  a r 
nosaukumu 
„COYOTE” 
. Lai gan 
esam līgas 
j a u n ā k ā 
k o m a n d a 
un iesācēji, 
s e z o n u 
esam sākuši 
v e i k s m īg i 
un spējam 

pat konkurēt ar komandām, kuras 
iepriekšējo sezonu spēlējušas augstākajā 
līgā.

Jauniešiem šogad ir trīs zēnu un divas 
meiteņu komandas. Meitenes gan MU-14 
(meiteņu grupa vecumā līdz 14 gadiem), 
gan MU-16 grupā sezonas sākums ir 
izdevies veiksmīgs, un ir pamats cerībām 
sezonu pabeigt ar godalgām abās vecuma 
grupās. Salīdzinājumā ar iepriekšējo 
sezonu, ir sperts liels solis uz priekšu. 
Iepriekš vienmēr esam bijuši pastarīšu 

Meiteņu fl orbola komanda “Coyote”Meiteņu fl orbola komanda “Coyote”

lomā. Vienmēr priecājāmies, ja gada laikā 
izdevās tikt pie kādas uzvaras. Šosezon 
katrā spēlē ar mums pretinieki rēķinās, un 
spēles uzvarētājs nav zināms iepriekš, kā 
tas bija pagājušās sezonās. 

Zēnu komandām grūtākās cīņas ir U-14 
grupā, jo jācīnās ar komandām, kurās zēni 
ir trenējušies vairākus gadus, bet mūsu 
komandā startē zēni, kuri uzsākuši treniņu 
nesen. Šajā komandā spēlē arī 11 gadīgi 
zēni, jo nespējam pagaidām nokomplektēt 
U-12 komandas sastāvu. Savukārt U-10 
zēnu komandai, salīdzinot ar iepriekšējās 
sezonas pēdējo 16.vietu, ir cerības šogad 
pacīnīties par labāko sešinieku. 

Vēl šī sezona ir atvērusi jaunu lapaspusi 
Latvijas florbola vēsturē – Inčukalnā 
notika pirmais sabraukums U-8 grupā 
(startē jauktās komandas gan meitenes, 
gan zēni) Latvijas čempionātā. Pagaidām 
šajā grupā nav zināma sacensību spēļu 
kārtība, bet, ja tiks izspēlētas medaļas 
čempionāta laikā, tad ir pamats cerēt, ka 
cīņā par medaļām iesaistīsies arī mazie 
inčukalnieši.

 
Liels paldies sportistiem, viņu 

vecākiem, novada domei, sporta 
kompleksam un sporta kompleksa 
direktoram Antonam Geibas kungam!

 
Treneris Ģirts Bunkus

U-10 fl orbola komanda “Inčukalns”U-10 fl orbola komanda “Inčukalns”
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Spītējot tumsai un slapjdraņķim - koši svētki un notikumi 
Ai, bagāti Ziemassvētki,

Gauši nāca, drīz aizgāja;
Nepaguvu izrādīt

Visus savus sudrabiņus.
Dažreiz var likties, ka Ziemas-

svētku gaidīšana ir svarīgāka par pašiem 
svētkiem. Domājam par dāvaniņām 
saviem tuvākajiem un draugiem. Ceram, 
ka tumsas un dubļu vietā nāks pavisam 
neliels sals (lai nav daudz jākurina) un 
nedaudz sniega (lai nav daudz jātīra). 
Gaidot gada sirsnīgākos svētkus, parasti 
ceram, ka Ziemassvētki būs gaiši, klusi 
un jauki. Tomēr pagājušajā decembrī visas 
šīs Ziemassvētku izjūtas bija jāsameklē 
vienīgi savās un draugu sirdīs, jo tiešām 
nebija izprotams, kas krīt no gaisa. Vai tas 
bij lietus vai sniegs, vai tāds joks vien... 

Brīnums notika vien vecā gada pēdējā 
dienā, kad, atsaucoties uz Inčukalna Tautas 
nama darbinieku nerimtīgām domām par 
salu un sniegu, pēcpusdienā tas beidzot 
pārklāja zemi. Arī sals bija tieši tik, cik 
vajadzēja, lai nenosaltu Jaunā gada 
sagaidīšanā Inčukalna parka estrādē. 
Sasildīties ļaudīm līdzēja dzīvespriecīgā 
mūzika, apmaldījies Ziemassvētku 
vecītis, Inčukalna Incis, novada domes 
priekšsēdētāja Arvīda Blaua optimistiskie 
laba vēlējumi un jaukā gaisotne visapkārt. 
Jaunā gada pirmās stundas tika pavadītas 

draudzīgā atmosfērā, visiem kopā dejojot 
parkā, bet vēlāk ballē-maskarādē „Es 
mīlu 70.os un 80.os...”. Tautas namā līdz 
pat rītam. Miegs bija pazudis reizē ar 
aizgājušo gadu. 

Decembris galā, bet, kā jau visās 

kultūras iestādēs, Inčukalna Tautas nama 
sezona pašā viducī. Tas patiesi bija ar 
pasākumiem bagāts mēnesis. Decembris 
sākās ar Mārtiņa Zīverta lugas „Zaļā 
krūze” otro izrādi. Patiesībā arī šī izrāde 
bija savā ziņā pirmā, jo tajā darbojās citi 
aktieri – Regīna Logina, Lana Jēkabsone, 
Armands Pētersons. Tie, kas redzējuši abas, 
noteikti atradīs labus vārdus gan vienam, 
gan otram aktieru sastāvam. Kopīgs bija 
tas, ka spēlē mūsu pašu cilvēki, bet atšķirīga 
bija aktieru pieeja savam tēlam, kas 
padarīja interesantu atkārtotu skatīšanos. 
Paldies režisorei Zigrīdai Ezeriņai, aktieru 

a n s a m b l i m , 
izrādes atbalsta 
komandai - 
suflierēm, kas 
tekstu dažreiz 
mēdz zinā t 
labāk par pašiem 
a k t i e r i e m . . . 
u n  v i s i e m 
pārējiem. 

 Decembra 
otrajā nedēļā 
inčukalniešiem 
p i e d ā v ā j ā m 
K a s p a r a 
Antesa  un 
Dzintara Čīčas 
koncertu. Abus 

jaunos un skanīgos dziedātājus sagaidīja 
skatītāju pārpildīta Tautas nama zāle 
un viņu īpašās simpātijas dāmu klubiņa 
„Rudzupuķes” dziedātājas, kuras kopā ar 
māksliniekiem jau koncertējušas Madonā, 
Latviešu biedrības namā, arēnā “Rīga”, 
u.c. Mums visiem bija prieks klausīties 

viņu kopīgajās dziesmās, ko pavadīja 
pianists - virtuozs Anatolijs Livča.

Kārtējais gadatirgus 11.decembrī 
bija laba iespēja iegādāties vēl kādu 
dāvaniņu, bet vakarpusē, kad daudzi 
noraizējušies cilvēki stāvēja rindās pie 
Swed - bankomātiem, Tautas namā 
varēja noskatīties „Kinopunkta” piedāvāto 
īsfi lmu „Parādi man skaņu”. Šoreiz gan 
jāsaka: žēl, skatītāju varēja būt vairāk, jo 
fi lmas bija interesantas un lika kopā ar 
fi lmas varoņiem pārdomāt nopietnas pro-
blēmas.

Nākošā sestdiena 17. decembris sākās 
ar Ziemassvētku notikumu Tautas nama 
mazajiem pašdarbniekiem un visiem tiem 
mazuļiem, viņu vecākiem, vecvecākiem, 
kas vēlējās piedalīties klātienē rūķa - 
komponista Imanta Pauras un rūķu 
skolotājas Zandas Krastiņas radītajā Zie-
massvētku priecāšanās pasākumā. 

Bet vakarpusē un pat naktī Tautas 
nams pildījās ar tradicionālā „Vilku 
mēneša sadancošanās” dejotājiem un 
viņu atbalstītājiem. Šī bija īpaša reize, 
jo decembrī savu 50.dzimšanas dienu 
svinēja „Viršu” nozīmīgākais dalībnieks 
– vadītājs Andrs Briņķis. Dzimšanas 
dienas svinēšana un „vilku danči” 
izdevās vareni, jo koncertā piedalījās 
ne tikai „Virši” un Inčukalna jauniešu 
deju kolektīvs, bet arī aicinātie viesi: 
rīdzinieki „Oglīte”, „Cīpars”, „Pērle”, 
Liepas pagasta „Sadancis”, Allažu pagasta 
„Ķimelītis”, Ropažu novada „Cielava”. 
Esam priecīgi, ka varam uzņemt tik daudz 

Tā, lūk, patiesi dzied un priecājās novada mazākie rūķi!Tā, lūk, patiesi dzied un priecājās novada mazākie rūķi!
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Jautrās rotaļas un danči Jautrās rotaļas un danči 
Jaungada naktī estrādē!Jaungada naktī estrādē!

Priekšsēdētājs Arvīds Blaus Priekšsēdētājs Arvīds Blaus 
sirsnīgi sveic iedzīvotājussirsnīgi sveic iedzīvotājus
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talantīgu dejotāju un tik daudz skatītāju, 
tomēr šī ir viena no daudzajām reizēm, 
kad varētu vēlēties gan plašāku garderobi, 
gan ģērbtuves telpas ciemiņiem.

„Ziemassvētku pasaku visiem” 21. 
decembrī stāstīja Tautas nama amatierteātra 
aktieri, jauktā kora „Mežābele” dziedātāji, 
Inčukalna mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi un Elmārs Gaigalnieks - smilšu 
burvis - mākslinieks no Siguldas. Tieši 
šajā vakarā varēja sajust Ziemassvētkus. 
Tie stāvēja turpat pie durvīm, uz sliekšņa, 
ieklausīdamies maigajās 
vijoļu, flautu un klavieru 
skaņās, ieskatīdamies retro 
Ziemassvētku apsveikumos, 
saklausot smeldzīgas notis 
lasītajās pasakās. Kora 
dziedājums, neparastais 
zāles iekārtojums un rotaļas 
ar krāsainajām smiltīm 
Ziemassvē tku pasakas 
nobeigumā palīdzēja radīt 
vajadzīgo noskaņojumu, lai 
negribētos iet projām. Vēl 
gribējās paņemt rokās smilšu 
sauju un pamēģināt atkārtot 
Elmāra Gaigalnieka rakstus, 
ko daudzi arī darīja.

Otrajos Ziemassvētkos, 26. Decembrī 
Tautas namā novada bērnu eglītē 
saimniekoja Āfrikas Zilonītis, Rūķis, 
Ziemassvētku vecītis un vēl kādi pārsimts 
bērni, viņu vecāki un vecvecāki. Saule 
un stiprais vējš ienesa Inčukalna Tautas 
namā pavasara noskaņas, kas likās 
nedaudz dīvainas, ja atceramies, kādam 
gadalaikam būtu teorētiski jābūt. Vēja 
brāzmām sasniedzot vētras stiprumu, 
arī kāds elektrības vads dabūja ciest. 
Jautrā kompānija Tautas namā palika bez 

Smilšu mākslinieka Ziemassvētku brīnumsSmilšu mākslinieka Ziemassvētku brīnums

elektrības, un vienu brīdi likās, ka labi 
nebūs. Tomēr saule aiz logiem, daudzās 
iedegtās sveces un Zilonīša prasme spēlēt 
klavieres izglāba Ziemassvētkus. Rotaļas 
varēja turpināties līdz brīdim, kad avārija 
tika novērsta. Kā jau Ziemassvētkos jābūt, 
viss beidzās lieliski. Bija gan dziesmas, gan 
dejas, gan dāvanu saņemšanas prieks.

Mēģinājām cilvēkos radīt svētku 
noskaņas ne tikai savā novadā, bet arī 
kaimiņos. 23.decembrī ar nelielu Zie-
massvētku koncertu viesojāmies Allažu 
pagasta Stīveru pansionātā. Līdzi brauca 

gan Inčukalna pamatskolas, gan Mūzikas 
un mākslas skolas skolēni ar dziesmām 
un instrumentāliem skaņdarbiem. Visu 
kopā sasaistīja Tautas nama amatierteātra 
dalībnieki.  

Svētkiem ar decembri nepietiek. Arī 
janvārī turpinām apsveikt viens otru – 7. 
janvāris ir reize, kad Inčukalna Tautas 
namā pulcējas novada seniori uz Gada 
Balli padziedāt, padejot, aprunāties. 

Vecā jaunā gada priekšvakarā 
14.janvārī Tautas nams, kā jau karnevālā 

Deju kolektīvs “Virši”Deju kolektīvs “Virši”

pieņemts, pārvērtīsies par kruīza kuģi, kas 
aicinās kopīgā ceļojumā pa sapņu jūru 
tos inčukalniešus, kam patīk pārģērbties, 
parādīt savu „īsto seju” un nedaudz... 
paālēties. 

Tomēr pats galvenais ne tikai 
Ziemassvētkos, bet visu gadu, neskatoties 
uz vispārējiem kreņķiem, visapkārt ir atrast 
mieru sevī, neuztraukties par sīkumiem, 
kurus nevar mainīt. Spēt ikdienā dzīvot 
tikai saskaņā ar savu sirdsapziņu, nedarīt 
pāri nevienam, neaizmirst savus tuvos un 
mīļos cilvēkus. Un vēlēt priecīgus svētkus 
un laimīgu Jauno gadu ne tikai gadu mijā, 
bet visu gadu. Labu veselību un saskaņu 
inčukalniešiem gada garumā novēl arī 
Inčukalna Tautas nams!

Zinta Nolberga

PASĀKUMI JANVĀRĪPASĀKUMI JANVĀRĪ
Sestdien, 14.janvārī, pl.19.00
Vecā labā Jaunāgada 
KARNEVĀLS
“Kruīzs pa sapņu jūru”
Ierašanās kruīzam piemērotā tērpā, 
labā noskaņojumā un līdzi ņemt zvejas 
tīkliņu ar uzkodām pašu labsajūtai.
Jums spēlēs grupa TUTTI FRUTTI no 
Siguldas jūras.
Ieeja 3,- Ls.
Vietas pie galdiņa pieteikt un 
biļetes iegādāties var Tautas namā 
t. 29478251.

Trešdien, 18.janvārī, pl.19.30 
Atis un Jānis Auzāni kopā ar 
draugiem
Koncertprogrammā
ROKASSPIEDIENA ATTĀLUMĀ
Biļetes cena 5,- Ls (koncerta dienā), 
iepriekšpārdošanā 4,- Ls Tautas namā 
(t.29478251) vai Inčukalna bibliotēkā 
(t.67977473)

Aicinām līdz 22.janvārim apskatīt 
2011.gada “Labo darbu” izstādi, kā arī 
fotokonkursa “Mans Inčukalns 2011” 
darbus. 

Sestdien, 28.janvārī, pl.14.00
Inčukalna Mākslinieku kopas izstādes
„AUGSTĀK PAR ZEMI” atklāšana.
Visi mīļi aicināti!

Trešdien, 8.februārī, pl.17.30
Lietuviešu cirka mākslinieku izrāde
Biļetes cena 2,- Ls.

PASĀKUMI FEBRUĀRĪPASĀKUMI FEBRUĀRĪ

INČUKALNA TAUTAS NAMSINČUKALNA TAUTAS NAMS
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INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS”INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003 reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

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

Tavs mūžš kā varavīskne zaigo
Lai laimi, prieku, veselību Tev vairo
Lai Tavs mūžš kā ābele ziedos liecas,
Pēc saules siltuma un gaismas tiecas!

Inčukalna novada Inčukalna novada 
dome sveic jubilārus dome sveic jubilārus 

decembrī!decembrī!

Inčukalna novada dome Inčukalna novada dome 
sveic jaundzimušos bērniņus!sveic jaundzimušos bērniņus!

Saule dienu dienā spīd
Bērni dienu dienā nāk
Saules stars kas dienu dienā
Apspīd visu pasauli
Un kas dienu dienā būs
Laimīgs visu laiku.

90 gadi90 gadi

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...

Izsakām līdzjūtību un esam kopā ar Ināru Koltovu atvadoties 
uz mūžu no vīra Jura Krieva.

Inčukalna senioru koris “Atblāzma”, amatierteātris un 
Tautas nama kolektīvs

Oksana GončareGončare un Aleksandrs  un Aleksandrs IvanovsIvanovs

Šā gada decembrī Inčukalna novada Šā gada decembrī Inčukalna novada 
dzimsarakstu nodaļā laulību reģistrējuši:dzimsarakstu nodaļā laulību reģistrējuši:

Vanesa Hagure, Šarlote Šnikvalde, Vanesa Hagure, Šarlote Šnikvalde, 
Kate Annele Mangulsone, Kate Annele Mangulsone, 

Kirils AntoškinsKirils Antoškins

Ludviķis Bērziņš, Spodra Goba, Anastasija Gorkaja, Ludviķis Bērziņš, Spodra Goba, Anastasija Gorkaja, 
Anna Puriņa, Alfons Vītols, Anna Jakubovska, Jevgeņija Anna Puriņa, Alfons Vītols, Anna Jakubovska, Jevgeņija 
Lopatova, Ņina Markova, Ņina ZimašaLopatova, Ņina Markova, Ņina Zimaša
Klāra Ābele, Maranta Celmiņa, Aleksandra Ivanova, Klāra Ābele, Maranta Celmiņa, Aleksandra Ivanova, 
Leokadija StepčenkovaLeokadija Stepčenkova
Valda ReineValda Reine

Irina UstīnovaIrina Ustīnova

Frizētavā Vangažos, Parka ielā 2, atlaides!Frizētavā Vangažos, Parka ielā 2, atlaides!
Keratīna pārklājums + matu griezums tikai Ls 10, solārija krēmi Ls 

0,90, kā arī laipni aicināti apmeklēt frizieri, masieri, solāriju, manikīra, 
pedikīra speciālistu, make-up pakalpojumus un daudz ko citu!

Tālrunis: 29773364. 

Ofi ciālais Holandes zemeņu stādu audzētāja pārstāvis Latvijā 
piedāvā sākt zemeņu („frigo” tipa) stādu rezervāciju pavasara 
sezonai. Iespējams iegādāties 19 sertifi cētas un kvalitatīvas šķirnes. 
Cenas no 0,10Ls/gab. 

Tālr:29668906, e-pasts: oguagentura@inbox.lv.
SIA „Ogu aģentūra” Sandijs Stendze

Laikraksts “Novada Vēstis” saņēmis 
Vangažu iedzīvotāja Andreja Mazina 
vēstuli, kurā viņš pauž savu viedokli. 

Vangažu pilsētā darbu sākusi jauna Tele2 trešās paaudzes 
jeb 3G bāzes stacija. Tās uzstādīšana ir būtiska, jo nodrošina ne 
tikai augstvērtīgu sakaru kvalitāti, bet arī ātrgaitas mobilā interneta 
iespējas Tele2 tīklā visā Latvijas apdzīvotajā teritorijā. 

“Tele2 mērķis ir nodrošināt 3G tīkla pārklājumu visā Latvijas 
teritorijā. Pašlaik Tele2 ātrgaitas mobilais internets ir pieejams 
lielākajās un reģionālajās pilsētās. Šī gada laikā palielināsim 
mobilā interneta kapacitāti pilsētās un izvērsīsim 3G tīklu mazākās 
pilsētās, ciemos un laukos. Datu patēriņa apjomi jaunajās bāzes 
stacijās ievērojami pieaug, kas liecina par augsto pieprasījumu pēc 
ātrgaitas mobilā interneta – patērētais datu apjoms, salīdzinot ar 
pērno gadu, ir pieaudzis par 200%,” saka Ervīns Kampāns, Tele2 
tehniskais direktors. 

Egita Māliņa  
Tele2 sabiedrisko attiecību konsultante  

Gads ir pagājis. Varam atcerēties cilvēkus, kuri ir rūpējušies, lai mums 
dzīve būtu labāka. Tāpēc jāpiemin Vangažu pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko, 
kurš ir daudz darījis Vangažu pilsētas labiekārtošanā (tirgus laukuma un ēkas 
sakārtošanā, taciņas izbūvē, tiltiņa remontā, u.c.).

Priecēja egles iedegšanas pasākums pie pārvaldes ēkas. Arvīda Blaua 
kunga runa bija iedvesmojoša. Priekšnesumi radīja īstu svētku noskaņu.

18.decembrī Vangažu kultūras namā notika uzvedums „Kaķīša 
dzirnaviņas” ar bērnu dziesmām un dejām. Varēja redzēt, ka priekšnesums 
bija rūpīgi sagatavots, ieguldīts liels darbs. Paldies Ilonai Petrovskai par 
skaistajām dejām. Interesantas bija arī dekorācijas. Tā kā es pats ilgus gadus 
nodarbojos ar akvareļu zīmēšanu, atļaušos aizrādīt, ka dekorācijās ēkai 
pietrūka skursteņa. Dzīvojamām mājām jābūt ar skursteņiem, tā ir skaistāk. 

Vairāk kā 25 gadus pazīstu Sarmīti Feldentāli, kura strādā Inčukalna 
novada sociālajā dienestā. Viņa vienmēr bijusi čakls darbinieks, arī tagad. 

Tāpat labus vārdus gribu teikt par Inčukalna novada zemes ierīkotāju 
Rudīti Stukli, kura atrada laiku un iespēju ierādīt Ritai Gabuševai ceļu pie 
mājas. Tagad mums var atvest malku.

Dienas centrā „Vangaži” Ziemassvētku noskaņa valdīja jau kopš pirmās 
Adventes. Par to paldies Svetlanai Cepurniecei un Dzintrai Buliņai. Paldies 
viņām arī par ārstnieciskajām ūdens procedūrām. Tagad mana veselība 
uzlabojas. 

Visiem laimīgu Jauno gadu!

IEDZĪVOTĀJA VIEDOKLISIEDZĪVOTĀJA VIEDOKLIS

Lūgums iedzīvotājiem!Lūgums iedzīvotājiem!

Sakarā ar to, ka Vangažu pilsētā ir iedzīvotāji, kuri nenovērtē 
citu darbu un ieguldītās pūles pilsētas labiekārtošanā un sakopšanā, 
Vangažu pilsētas pārvalde vēršas ar lūgumu atsaukties (pa tālruni: 
67995650 vai personiski) visus, kuri var sniegt jebkādu informāciju, 
par nekārtību autoriem. Tas palīdzēs atrast un saukt pie atbildības 
personas, kuras nodara kaitējumu pilsētai un sabiedrībai kopumā.

Vangažu pilsētas pārvaldes administrācijaVangažu pilsētas pārvaldes administrācija


