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Eiroparlamentārietis Kariņš viesojas 
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Parlamenta deputāts Krišjānis 
Kariņš viesojās Inčukalna 
novadā, kur tikās ar domes 
pārstāvjiem, dāmu klubiņa 
„Rudzupuķes” dziedātājām un 
devās arī uz Vangažu vidusskolu, 
lai tiktos ar skolēniem.

Tikšanās laikā K.Kariņš apsprieda un 
izteica viedokli par Eiropas Savienības 
atbalstu reģioniem. „Lai arī gandrīz visu 
nedēļu strādāju Briselē, es katru piektdienu 
cenšos apciemot kādu Latvijas reģionu, 
vēlos uzzināt, ko domā un kā jūtās cilvēki 
dažādās Latvijas vietās, kas viņus uztrauc, 
kāds ir viņu viedoklis,” tikšanās laikā 
pastāstīja deputāts. 

K.Kariņš jau iepriekš ir viesojies 
Inčukalna novadā, kas ir arī viņa sievas 
dzimtā puse. Tikšanos rezultātā Eiropas 
Parlamenta (EP) deputāts uzzinājis daudz 
par mūsu novada attīstības tendencēm 
un pat ieguvis draugus, piemēram, dāmu 
klubiņa „Rudzupuķes” dziedošās dāmas, 
kuras jau viesojušās Briselē.  

Šajā reizē eiroparlamentārietis viesojās 
arī Vangažu vidusskolā, kur tikās ar 9.-
12.klases skolēniem. „Es bieži cenšos 
tikties ar jauniešiem, viņi ir ļoti pozitīvi 
un atvērti. Parasti man līdzi brauc arī kāds 
uzņēmējs, lai kopā stāstītu un iedvesmotu 
jauniešus nepamest Latviju, bet veidot savus 
uzņēmumus tepat,” atklāja K.Kariņš.

Arī tikšanās Vangažu vidusskolā 
izvērtās ļoti pozitīva un pieredzes bagāta. 
Savu sarunu ar skolēniem K.Kariņš iesāka 
ar jautājumu „Cik no jums ir domājuši par 
studijām ārvalstīs, par Latvijas pamešanu? 
Un, cik par to, lai paliktu tepat dzimtenē 
un veidotu savu dzīvi šeit?” Uz abiem 
jautājumiem eiroparlamentārietis saņēma 
atturīgas atbildes. K.Kariņš to skaidroja 
ar to, ka skolēniem nereti ir grūti izlemt, 
kādu ceļu dzīvē iet, jo tas ir ļoti sarežģīts 
un atbildīgs lēmums. „Es pastāstīšu 
savu pieredzi, varbūt jums kaut kas no 

tā noderēs. Esmu dzimis un uzaudzis 
Amerikas Savienotajās Valstīs. Mani 
vecāki Otrā Pasaules kara beigās devās uz 
ASV, tāpēc arī mana dzīve sākās tur. Šeit 
braucu ciemos. Pabeidzot doktorantūru, 
biju nolēmis strādāt par pasniedzēju kādā 
no Latvijas augstskolām. Es pieteicos 
darbā. Vai zināt, kā man tur gāja? Durvis 
aizcirta manā deguna priekšā viņiem vien 
zināmu iemeslu dēļ. Es gribēju dzīvot šeit, 
ne tikai tāpēc, ka esmu latvietis, bet es 
gribēju piedalīties valsts veidošanā. Mūsu 
valsts vēl ir ļoti jauna, tāpēc ir iespēja no 
sevis dot daudz valsts izaugsmē. Mana 
loģiskā reakcija bija – es jutos ļoti slikti. 
Tomēr es sapratu, ja aizver durvis, ir vēl 
arī logi. Ir jāmeklē otrs ceļš, kuru sākumā 
varbūt pat neredzam. Es nolēmu – ja man 
nedod darbu, es pats veidošu savu darbu, 
tātad, nolēmu veidot savu uzņēmumu. 
Manī iestājās spīts. Es izveidoju 
vairumtirdzniecības uzņēmumu, vēlāk vēl 
vienu. Vajag lielu uzņēmību, lai to izdarītu, 
bet tas noteikti ilgtermiņā ir tā vērts,” savā 
uzstāšanās runā uzsvēra deputāts.  

Tikšanās laikā skolēniem bija iespēja 
uzdot jautājumus un konsultēties ne tikai 
par uzņēmējdarbību, bet arī par EP deputātu 
darbu un pienākumiem.

Jāpiebilst, ka K.Kariņš EP strādā 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas 
komitejā un Ekonomikas un monetāro 
lietu komitejā.

Jana Bunkus

Krišjānis KariņšKrišjānis Kariņš

Tikšanās ar Vangažu vidusskolēniem Tikšanās ar Vangažu vidusskolēniem 
izvērtās sirsnīga un padomiem bagātaizvērtās sirsnīga un padomiem bagāta

Kopā ar Arvīdu Blauu, Ingu Freimani un Kopā ar Arvīdu Blauu, Ingu Freimani un 
dziedošajām “Rudzupuķes” dāmāmdziedošajām “Rudzupuķes” dāmām
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• Izskatīts handbola komandas iesniegums 
ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu 
Ls795,00 apmērā Inčukalna novada 
handbola komandai. Finansējums 
nepieciešams, lai piedalītos 2012.gada 
Latvijas III olimpiādē. Paredzētie izdevumi 
ir: transports trīs braucieniem un treņispēlēm 
Rīgā, formas spēlētājiem, atlases spēlēm 
nepieciešams transports un dienas nauda, 
izturot atlasi nepieciešama dienas nauda 
un naktsmītnes, medikamenti. Saskaņā ar 
nolikuma „Kārtība, kādā Inčukalna novadā 
atbalstāms sports, sportistiem piešķiramas 
naudas balvas par izciliem sasniegumiem 
sportā un naudas balvu apmērs un likumu 
„Par pašvaldībām”, piešķirt Inčukalna 
novada handbola komandai vienreizēju 
fi nansiālu atbalstu Ls150 apmērā dienas 
naudai un divu formu iegādei.
• Slēgt ar Aināru Kaņepu līgumu par Vangažu 
vidusskolas sporta zāles nomu no 1.marta līdz 
31.maijam. Maksa par telpu nomu tiek noteikta 
Ls2,00 + PVN apmērā par vienu stundu.
• Saņemts Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas direktores I.Kikustes iesniegums 
ar lūgumu apstiprināt Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolas pedagogu likmes. 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” un 
Ministru kabineta noteikumiem, dome nolēma 
apstiprināt, saskaņā ar pedagogu darba algas 
samaksas tarifi kāciju, no 2012.gada 2.janvāra 
līdz 31.decembrim Inčukalna novada Mūzikas 
un mākslas skolas pedagogu likmes. Izmaksas 
veikt no piešķirtās valsts budžeta dotācija 
pašvaldībai Ls4078,81: no pašvaldības un 
vecāku līdzfi nansējuma  Ls758,33.
• Piešķirt Inčukalna galda hokeja klubam 
fi nansiālu atbalstu Ls100 apmērā Inčukalna 
čempionāta galda hokejā balvu iegādei., 
Ls100 apmērā 12.Latvijas čempionāta 
galda hokejā balvu iegādei, autobusu un 
segt transporta ceļa izdevumus braucienam 
uz Latvijas Galda Hokeja Federācijas rīkoto 
reitinga turnīru Latvijas kausa izcīņas 
5.posmu Jēkabpilī 31.martā.
• Piešķirt Ls100 Sabiedriskā labuma 
organizācijai biedrībai „Spēka Pasaule” 
medaļu iegādei.
• Pagarināt telpu nomas līgumu ar Vangažu 
Kristus apskaidrošanas pareizticīgo 
baznīcu par telpu Gaujas ielā 2, Vangažos 
izmantošanu katru pirmo un trešo svētdienu 
no pl.9.00 līdz 13.00 un katru otro un 
ceturto svētdienu no pl.10.00 līdz 12.00.
• Deleģēt Inčukalna novada domes 
Būvvaldes vadītāju Pēteri Veidemani 
darbam Gaujas Nacionālā parka 
konsultatīvajā padomē. 
• Izskatot SIA „VITA mārkets” iesniegumu 
par zemes gabala iznomāšanu ar mērķi 
būvēt veikalu „Elvi”, iznomāt nekustamo 
īpašumu – zemes gabala Inčukalna 
novadā, Vangažos, „Viļņi” kad. Nr. 8017 

002 0401, daļu 8581 m2 platībā, likumā 
noteiktā kārtībā, veicot nomas tiesību 
izsoli. Noteikt zemes nomas termiņu uz 
trīs gadiem. Noteikt, ka organizējama 
atklāta mutiska izsole. 
• Izskatot Armanda Cīrulnieka iesniegumu 
ar ierosinājumu atkārtoti izskatīt jautājumu 
par jaunas gājēju pārejas, dzelzceļa 
šķērsošanai, izbūvi, jo ir saņemtas 
iedzīvotāju sūdzības par gājēju pārejas 
neatbilstību drošības noteikumiem, veikt 
saraksti ar VAS „Latvijas Dzelzceļš” par 
gājēju pārejas izbūvi.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.3/2012 „Par Inčukalna 
novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas 
klasēm” apstiprināšanu.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.4/2012 
„Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 
2012.gada” pieņemšanu.
• U.c.

L/k „Novada Vēstis” sazvanīja Inčukalna 
iedzīvotāja Līga, kura satraucās par akciju veikalā 
„Elvi”. „Mana ome ir sakrājusi nepieciešamās 
uzlīmes „Bergner” akcijā. Akcija ir noslēgusies, bet 
trauku veikalā nav. Arī tuvējos citos „Elvi” veikalos 
nav. Vai tas nozīmē, ka uzlīmes krātas veltīgi un 
traukus mēs nedabūsim?”

Inčukalna „Elvi” veikala darbinieki lūdz 
iedzīvotājus nesatraukties – trauki tiks piegādāti, 
tikai pagaidām nav zināms konkrēts datums. Jums 
ir jāvēršas veikalā un jāpierakstās uz minētajiem 
traukiem rindā. Akcija ir noslēgusies, tomēr zudumā 
nekas neies, jo šobrīd vairs netiek izsniegtas jaunas 
uzlīmes, nevis trauki. 

• Рассмотрено заявление гандбольной ко-
манды с просьбой оказать гандбольной 
команде Инчукалнского края финансовую 
поддержку в размере Ls795,00. Финансиро-
вание необходимо для участия в III олим-
пиаде Латвии 2012 года. Предусмотрены 
следующие расходы: транспорт на три по-
ездки и тренировочные игры в Риге, форма 
для игроков, необходимые для отборочных 
игр транспорт и командировочные, при про-
хождении отбора необходимые командиро-
вочные и проживание, медикаменты. В соот-
ветствии с положением «Порядок поддержки 
спорта, выделяемые спортсменам денежные 
призы за выдающиеся достижения в спорте 
и размер денежных призов в Инчукалнском 
крае» и Законом о самоуправлениях оказать 
гандбольной команде Инчукалнского края 
разовую финансовую поддержку в размере 
Ls150,00 на командировочные и приобрете-
ние двух комплектов формы.
• Заключить с Айнарсом Канепсом договор 
об аренде спортивного зала Вангажской 
средней школы с 1 марта до 31 мая. Плата 
за аренду помещений устанавливается в раз-
мере Ls 2,00 + НДС за один час.
• Получено заявление директора Музы-
кально-художественной школы Инчукалнс-
кого края И. Кикусте с просьбой утвердить 
ставки педагогов этой школы. На основании 
Закона о самоуправлениях и правил Каби-
нета министров дума решила утвердить, в 
соответствии с тарификацией платы труда 
педагогов, со 2 января 2012 года до 31 дека-
бря 2012 года ставки педагогов Музыкально-
художественной школы Инчукалнского края. 
Выплаты осуществлять из выделенной го-
сударственным бюджетом самоуправлению 
дотации – Ls 4078,81, и софинансирования 
самоуправления и родителей – Ls 758,33.
• Оказать Инчукалнскому клубу настоль-
ного хоккея финансовую поддержку в раз-

мере Ls 100,00 для приобретения призов 
чемпионата Инчукалнса по настольному 
хоккею, в размере Ls 100,00 для приоб-
ретения призов 12 чемпионата Латвии по 
настольному хоккею, на автобус и покры-
тие транспортных издержек при поездке 
на 5 этап соревнований Кубка Латвии в 
рамках организуемых Латвийской феде-
рацией настольного хоккея рейтинговых 
турниров в Екабпилсе 31 марта.
• Выделить Ls 100,00 Организации об-
щественного блага обществу «Spēka 
Pasaule» на приобретение медалей.
• Продлить договор аренды помещений 
по улице Гауяс 2, Вангажи, с Вангажской 
православной церковью Преображения 
Христа для использования каждое пер-
вое и третье воскресенье с 9.00 до 13.00 
и каждое второе и четвертое воскресенье 
с 10.00 до 12.00.
• Делегировать руководителя Строи-
тельной управы думы Инчукалнского 
края Петериса Вейдеманиса на работу в 
консультативном совете Национального 
парка Гауя.
• Рассмотрев заявление ООО «VITA 
mārkets» о сдаче в аренду земельного учас-
тка с целью построить магазин «Elvi», сдать 
в аренду недвижимое имущество – часть зе-
мельного участка по адресу Инчукалнский 
край, Вангажи, «Viļņi», кад. № 8017 002 
0401, площадью 8581м2, в установленном 
законом порядке, проведя аукцион на право 
аренды. Установить срок аренды земли три 
года. Установить, что организуется откры-
тый устный аукцион.
• Рассмотрев заявление Армандса Цирулни-
екса с предложением повторно рассмотреть 
вопрос о строительстве нового пешеходного 
перехода для пересечения железной дороги, 
поскольку получены жалобы жителей о не-
соответствии пешеходного перехода прави-
лам безопасности, осуществить переписку 
с ГАО «Latvijas Dzelzceļš» о строительстве 
пешеходного перехода.
• Утвердить обязательные правила Ин-
чукалнского края № 3/2012 «О классах 
содержания автодорог самоуправления 
Инчукалнского края».
• Прочее
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Nekustamā īpašuma 
īpašniekiem un 
lietotājiem

Nekustamā īpašuma kadastrālo 
vērtēšanu zemes un ēku īpašumiem veic 
LR Valsts Zemes dienests. 2012.gadā LR 
Valsts Zemes dienests ir mainījis kadastrālās 
vērtēšanas kritērijus dzīvojamām mājām 
un dzīvokļiem. Līdz ar kadastrālās 
vērtības izmaiņām ir mainījies nekustamā 
īpašuma nodoklis ēkām un dzīvokļiem, 
kaut NĪN likmes mājoklim nav mainītas. 
Ja ēku īpašniekam vai valdītājam rodas 
neskaidrības par ēkas kadastrālo vērtību vai 
ēkas platību, zvaniet uz LR Valsts Zemes 
dienesta informatīvo tālruni 67038800. 

Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldībām 
ir tiesības izvēlēties vai ar nekustamā 
īpašuma nodokli aplikt arī palīgēkas, kas 
reģistrētas Valsts Zemes dienesta uzturētajā 
Kadastra reģistrā. Inčukalna novada dome 
ir nolēmusi dzīvojamo ēku palīgēkas 2012.
gadā neaplikt ar nodokli, tādējādi dodot 
iespēju nodokļu maksātājiem apzināt 
un sakārtot savus īpašumus, lai nodokli 
nevajadzētu maksāt par ēkām, kas savulaik 
reģistrētas, taču dažādu iemeslu dēļ dabā 
vairs nepastāv. Līdz ar to būvju īpašniekiem 
ir laiks informēt Valsts zemes dienestu  par 
izmaiņām īpašuma sastāvā un aktualizēt  
datus atbilstoši faktiskajai situācijai dabā, 
lai turpmākajos gados netiktu aprēķināts 
nodoklis par dabā neesošajām būvēm.

Informāciju par to, kādas būves, tai 
skaitā palīgēkas, ir reģistrētas LR Valsts 
zemes dienesta Kadastra reģistrā, jebkurš 
interesents var saņemt  bez maksas 
portālos http://www.latvija.lv un www.
epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu 
„Mani dati kadastrā”, portālā http://www.
kadastrs.lv, vai zvanot pa tālruni 67 
038 677, kā arī klātienē - Valsts zemes 
dienesta Klientu apkalpošanas centros un 
pašvaldībā. 

Lai dzēstu palīgēku no Kadastra 
reģistra, īpašniekam būs jāsaņem  Inčukalna 
novada būvvaldes atzinums, ka reģistrētā 
būve  dabā nepastāv. Būvvaldes atzinums 
par dabā neesošu būvi ir jāiesniedz Valsts 
zemes dienestā, kura darbinieki neesošo 
palīgēku  no Kadastra reģistra dzēsīs bez 
maksas līdz šī gada 1.oktobrim.

Inčukalna novada domes nodokļu 
inspektore Ina Zvirbule

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 

Par Inčukalna novada pašvaldības 
budžetu 2012. gadam. Nr.4/2012.

APSTIPRINĀTS ar Inčukalna novada domes 
2012.gada 15.februāra sēdes lēmumu (protokols Nr.2-
50.§.). 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 Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likums ,MK noteikumi  Nr.1031 „Noteikumi 
par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši 
ekonomiskajām kategorijām”, MK noteikumi  Nr.1032  
„Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifi kāciju”.

1. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības 
pamatbudžetu 2012.gadam ieņēmumos  
3936251  latu  apmērā  saskaņā ar 
pielikumu Nr.1.
2. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības 
pamatbudžetu 2012.gadam izdevumos 
5142436 latu apmērā pa ekonomiskās  
klasifi kācijas kodiem  un funkcionālajām 
kategorijām saskaņā ar pielikumu Nr.2.
3. Noteikt  aizņēmumu apmēru  2012.gadā  
579143 latus, t.sk. aizņēmumu atmaksu  
160000 latu apmērā( Valsts Kasei -
158836 latu apmērā, SIA HANSA līzings-
1164 latu apmērā), saņemt aizņēmumu 
no Valsts Kases Inčukalna pamatskolas 
un Vangažu vidusskolas siltināšanas 
projektu realizēšanai 470243 latu apmērā, 
projekta „Apgaismojuma infrastruktūras 
rekonstrukcija Inčukalna novadā „ 
realizācijai – 268900 latu apmērā.
4. Apstiprināt pašvaldības pamatbudžeta 
naudas līdzekļu atlikumu uz 2012.gada 
1. janvāri  803060 latu apmērā, t.sk. P/
a Sociālās aprūpes māja „Gauja” naudas 
līdzekļu atlikums – 37840 lati, saņemtais 
avanss skolu rekonstrukcijas darbiem 
– 347571 lats 
5. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības 

pamatbudžeta izdevumus 2011.gadam 
pa Inčukalna novada struktūrvienībām, 
iestādēm saskaņā ar pielikumu Nr.3.
6. Veikt fi nansēšanu- palielināt ieguldījumu 
pašvaldības PSIA „Vangažu avots”  
pamatkapitālā  100000 latu apmērā , t.sk. 
45000 – no pašvaldības pamatbudžeta, 
55000 no dabas resursu līdzekļiem 
speciālajā budžetā
7. Apstiprināt brīvo kases apgrozāmo 
līdzekļu atlikumu Inčukalna novada 
pašvaldības pamatbudžetā uz pārskata 
perioda beigām 160000 latu apmērā.
8. Apstiprināt atmaksājamo aizņēmumu 
, galvojumu un citu saistību pārskatu, 
saskaņā ar pielikumu  Nr.4
9. Apstiprināt viena skolēna izmaksas 
Inčukalna novada izglītības  iestādēs  
pašvaldību savstarpējiem norēķiniem  uz 
01.01.2012. Pielikums Nr.5
10. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības 
speciālo budžetu 2012.gadam ieņēmumos 
79919 latu apmērā  saskaņā ar pielikumu 
Nr.6
11. Noteikt Inčukalna novada pašvaldības 
speciālo budžetu 2012.gadam izdevumos 
158275 latu apmērā saskaņā ar pielikumu 
Nr.7
12. Apstiprināt Inčukalna novada  
pašvaldības speciālā  budžeta naudas 
līdzekļu atlikumu uz 2012. gada 1.janvāri 
154102 latu apmērā, t.sk. dabas resursu 
nodokļa līdzekļu atlikums - 76892 latu 
apmērā, autoceļu līdzekļu atlikums- 74557 
latu apmērā, pārējie ieņēmumi-2653 latu 
apmērā
13. Apstiprināt ziņojumu par 2012.gada 
budžetu. Pielikums Nr.8
14. Noteikt, ka galvenie budžeta izpildītāji 
apstiprina pašvaldības iestāžu ieņēmumu 
un izdevumu tāmes un noslēdz fi nansēšanas 
līgumu par fi nansējumu.
15. Pašvaldības budžeta plāns ir 
noteikts sīkākajā sadalījumā pa izdevumu 
kodu grupām. Iestāžu un struktūrvienību 
vadītājiem ir tiesības rīkoties ar 
pašvaldības budžeta līdzekļiem plānoto 
izdevumu robežās. Atsevišķos gadījumos 
ar domes fi nansu daļas vadītājas un domes 
priekšsēdētāja saskaņojumu, iesniedzot 
priekšlikumu par pašvaldības budžeta 
izmaiņām, drīkst veikt maksājumus 
nepārsniedzot izdevumu kodus ar divām 
zīmēm.   Visiem budžeta izpildītājiem 
atļauts pirkt pakalpojumus un preces 
no komercsabiedrībām  ar kurām 
noslēgti līgumi saskaņā ar iepirkumu 
procedūrām.
16. Pamatojoties uz MK noteikumiem 
Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu 
klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām 
kategorijām” 4¹ punktu, Valsts Kases 
pārskatu sistēmai sniegt informāciju 
par pašvaldības budžeta izdevumiem 
sadalījumā grupās ar divām zīmēm .

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 
Arvīds Blaus

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu zemei un dzīvojamo māju 
palīgēkām Inčukalna novadā.

Nr.1/2012 (protokols Nr. 1-10.§.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā 

īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 
pārejas noteikumu 40., 41. punktu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI

kādā Inčukalna novada administratīvajā 
teritorijā tiek piemērots:
1.1.  nekustamā īpašuma nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojums zemei;
1.2.nekustamā īpašuma nodoklis dzīvojamo 
māju palīgēkām, ja palīgēkas platība 
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.
2. Noteikumu mērķis ir:
2.1. izlīdzināt nekustamā īpašuma nodokļa 
zemei pieauguma apmērus
Inčukalna novadā;
2.2. sakārtot Inčukalna novada dzīvojamo 
māju palīgēku uzskaiti, kas
reģistrētas LR valsts Zemes dienesta datu 
bāzē.
3. Nekustamā īpašuma nodokli:
3.1. zemei 2012.gadā saglabāt 2011.gada 
nekustamā īpašuma nodokļa līmenī;
3.2. dzīvojamo māju palīgēkām, kuru 
platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas 
2012.gadā nepiemērot. Veikt dzīvojamo 
māju palīgēku, kuru platība pārsniedz  25 
m2 datu bāzes informācijas sakārtošanu.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
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DOMES ZIŅASDOMES ZIŅAS

Zinaīda Zinaīda 
GofmaneGofmane

Sociālā dienesta informācija:Sociālā dienesta informācija:
Par mājokļa pabalstuPar mājokļa pabalstu
Lai nerastos domstarpības, Sociālais 

dienests lūdz visus Inčukalna novada 
trūcīgos un maznodrošinātos iedzīvotājus, 
kuri vēlas saņemt apkures sezonas laikā 
mājokļa pabalstu, sakārtot dokumentus. 
Personām/ģimenēm ir jābūt deklarētām 
reālajā dzīvesvietā.

Par „Latvenergo norēķinu kartēm”Par „Latvenergo norēķinu kartēm”
Ar š.g. 1.martu tiks dalītas jaunās 

„Latvenergo norēķinu kartes”
Elektrības norēķinu kartes var saņemt 

iedzīvotāji – sociāli mazaizsargātās 
ģimenes ar bērniem:

1. trūcīgās ģimenes ar bērniem 
(izņemot tās ģimenes, kas iepriekšējās 
akcijas ietvaros saņēmušas divas 

LIELS PALDIES!LIELS PALDIES!
IU „PRIEDES I” 

un visiem pārējiem 
l a b d a r i e m ,  k u r i 
sarūpējuši palīdzību 
Inčukalna novada 
sociāli mazaizsargātām 
ģimenēm. Arī turpmāk 

gaidīsim un būsim priecīgi saņemt 
palīdzību.

Firmai SIA „SELVA” sadarbībā ar 
Sociālo dienestu par garšīgo siltā ēdiena 
pagatavošanu.

Arī turpmāk visos trijos sadales 
punktos trešdienās tiks dalīta siltā zupa 
un piektdienās putra.

Sociālā dienesta vadītāja Sociālā dienesta vadītāja 
Zinaīda GofmaneZinaīda Gofmane

kartes);
2. ģimene ar bērniem – invalīdiem;
3. ģimenes ar audžubērniem un 

aizbildnībā esošiem bērniem;
4. daudzbērnu ģimenes (kas nav 

saņēmušas tarifa kompensāciju 2 400 kWh 
patēriņam).

Uzziņas Vangažos t.67995140 un 
Inčukalnā t.67977466.

Par pārtikas pakāmPar pārtikas pakām
Inčukalna novada trūcīgās ģimenes/

personas var saņemt LSK pārtikas pakas, 
kuras tiek  dalītas:

1) PASAM „GAUJA”, t.67977075
2) DC „SARMA”  trešdienās  no 

pl.10.00 – 13.00, t.67977102
3) LSK Vangažu nodaļā Parka ielā 2, 

Ā.Teivāne, t.  67898230

Skaties dziļāk!
Lielās Talkas organizatori martā 

uzsāk Latvijas mēroga vides kampaņu 
ar saukli „Skaties dziļāk!”. Kampaņas 
mērķis ir uzrunāt iedzīvotājus un aicināt 
viņus skatīties dziļāk dabā, dziļāk savā 
attieksmē, darbos un nedarbos pret vidi, 
dziļāk sekās, kas notiek, ja daba un vide, 
kurā mēs dzīvojam, tiek piesārņota, 
skatīties dziļāk, kā tas viss ietekmē mūs 
pašus, mūsu veselību, mūsu nākotni.  

Inčukalna novada domes Lielās 
Talkas koordinatore aicina iedzīvotājus 
piedalīties radošajā akcijā, kuras 
mērķis - likt aizdomāties par to, kas 
veido apkārtējo vidi, ko mēs iegūstam 
no dabas, ko mēs tai dodam pretī. Akcija 

sastāvēs no divām daļām - izglītojoša 
pasākuma brīvā dabā, kura datums vēl tiks 
precizēts un konkursa „Radi dzīvību PET 
pudeļu zonā”. Tiks izveidota žūrija, kas 
izvērtēs darbus. Labākie tiks apbalvoti. 
Visi šajā sludinājumā minētie datumi var 
tikt mainīti, tāpēc interesentus lūdzam 
sekot līdzi paziņojumiem uz informācijas 
stendiem un internetā www.incukalns.
lv. Informāciju par šiem pasākumiem 
varat iegūt zvanot Margitai Līcei, 
tel.29486755. 

KONKURSA NOTEIKUMI:
1. jāsameklē izlietota PET pudele un 

tā jāizveido par dekoratīvu un funkcionālu 
trauku stādu dēstīšanai;

2. jāiesēj vai jāiestāda kāds augs;

3 .  darbi  jā iesniedz 
vērtēšanai: 

• 27.martā pl.15.00-17.00 
Vangažu kultūras namā;

• 28.martā pl.15.00-17.00 Inčukalna 
Tautas namā.

Klašu kolektīvi (vai kādas citas 
radošas apvienības) var uzaicināt žūriju 
pie sevis un darbus atstāt savās telpās.

Tiks vērtēts radošums un ieguldītais 
darbs, piemēram, paša izdiedzēta sēkla 
gūs augstāku vērtējumu nekā pārstādīts 
augs. Darbi tiks fotografēti un attēli 
publicēti.

Vēlot daudz radošu ideju un 
veiksmi zemes darbos, Margita Līce

SLUDINĀJUMSSLUDINĀJUMS SLUDINĀJUMSSLUDINĀJUMS
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem tiek nodots nomā Inčukalna 
novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalnā, Miera 
ielā 1, ražošanas darbības veikšanai. Nomas izsoles objekts ir angārs nr. Nr. 5, 
ar kopējo platību 258,17m2 un pieguļošā teritorija 0,4022 ha.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
no informācijas publicēšanas brīža līdz 2012.gada 23.martam, pl.14.00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās iepriekš saskaņojot laiku ar 
Inčukalna novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu pa tālr. 67977381, 
vai 29432381 līdz 23.03.2012 pl.14.00.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz nomas izsoli Inčukalna novada domē, Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā līdz 23.03.2012. pl.14.00.
Izsole notiks 2012.gada 23.martā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pl.14.00.
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena, sastāda 706,43 Ls/gadā + PVN.
Nomas tiesību termiņš trīs gadi.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir par Nekustamā īpašuma 
Inčukalna novadā, Inčukalnā, Miera ielā 1, angāra nr. 5 nomu – Ls 70,64 
iemaksājams līdz 2012.gada 23.martam, pl.14.00. Pašvaldības kontā: SEB 
banka, Siguldas fi liāle, Norēķinu konta Nr.: LV90UNLA0027800130800, Kods 
UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes 
kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads.
Izsoles dalības maksa Ls30,-.
Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu soli 5% no gada maksas sākumcenas, 
kas sastāda 35,32 Ls/gadā. Samaksas kārtība. Saskaņā ar līgumu.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem tiek nodots nomā Inčukalna novada 
domei piederošais nekustamais īpašums, zemes gabals, kas atrodas Inčukalna 
novadā, Vangažos, „Viļņi”, kad.nr. 8017 002 0401, daļa 8581m2 platībā.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
no informācijas publicēšanas brīža līdz 2012.gada 30.martam, pl. 14.00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās iepriekš saskaņojot laiku ar 
Inčukalna novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu pa tālr. 67977381, vai 
29432381 līdz 30.03.2012 pl.14.00.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz nomas izsoli Inčukalna novada domē, Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā līdz 30.03.2012. pl.14.00.
Izsole notiks 2012.gada 30.martā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pl.14.00.
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena, sastāda 935,00 Ls/gadā papildus maksājot 
visus likumos noteiktos nodokļus.
Nomas tiesību termiņš trīs gadi. Zeme iznomājama ar apbūves tiesībām, 
tirdzniecības centra būvniecībai. Būvniecības darbiem jābūt pabeigtiem trīs gadu 
laikā, no līguma noslēgšanas brīža.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir – Ls 93,50 iemaksājams 
līdz 2012.gada 30.martam pl.14.00. Pašvaldības kontā: SEB banka, Siguldas 
fi liāle, Norēķinu konta Nr.: LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, 
Reģ.nr. 90000068337, vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, Atmodas 
ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads.
Izsoles dalības maksa Ls50,- apmērā. Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu 
soli 5% no gada maksas sākumcenas, kas sastāda 46,75 Ls/gadā.
Samaksas kārtība. Saskaņā ar līgumu.
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ATKLĀTA VĒSTULEATKLĀTA VĒSTULE

Laikraksts “Novada Vēstis” ir saņēmis iedzīvotāja Igora Purmaļa atklāto vēstuli, kuru lūdz publicēt. Par vēstulē minētajiem 
faktiem un datiem, to precizitāti atbild vēstules autors I.Purmalis. Tā kā vēstule pauž iedzīvotāju viedokli, vēstule tiek publicēta 
bez labojumiem vai korekcijām.

Atklāta vēstule Inčukalna novada domes 
deputātiem un A.G.Ī.K.S. “Vangažu moto” 
biedriem.

Sakarā ar izveidojošos situāciju ap garāžu 
kompleksu, kurš atrodas Vangažos Vidzemes ielā 
14 un gadiem izmisumā dzīto šo boksu lietotāju 
izveidoto kooperatīvu “Vangažu moto”, neredzot 
citu iespēju informēt pēc iespējas vairāk cilvēku 
par notiekošo, esmu spiests rakstīt šo vēstuli, 
cerībā, ka to izlasīs arī deputāti.

Visiem jau ir zināms, ka dažas personas 
kopā ar vienu no Inčukalna novada deputātu 
ir uzsākuši kooperatīva nomelnošanu un melu 
izplatīšanu par valdes darbību, ne tikai Attīstības 
un lauksaimniecības komitejas sēdes laikā, bet 
arī ar iesniegumiem policijā, un domāju tas 
nav noslēgums. Esmu pārliecināts, ka viņi 
vēlas iznīcināt kooperatīvu, lai nepieļautu tā 
statūtu punkta 3.3 reālu izpildīšanu-fi nansiālo 
iespēju robežās panākt būvju ierakstīšanu 
Zemesgrāmatā. Nebaidos viņus apsūdzēt melos, 
jo to apstiprina kaut vai šīs sēdes, kas notika 
13.12.2011., protokols.

Jautājums deputātiem-Jūs ziniet to, ka 
stādot Jums A.Augustānu, kuru pēc pat pārcēla 
šo sēdi uz daudz vēlāku laiku liekot Jums gaidīt 
speciāli viņu vairākas stundas, kā policijas 
arodbiedrības pārstāvi, maigi izsakoties, Jūs 
stipri maldināja? Manas pilnvaras runāt šinī 
sēdē A.Nalivaiko kungs pieprasīja uzrādīt, bet 
neviens pat neko nepaprasīja A.Augustānam, 
kas liek aizdomāties, ka viss jau bija nolemts 
iepriekš. Pat divu Jūsu koleģu mēģinājums 
apturēt šī jautājuma izskatīšanu, kā neatbilstošu 
Jūsu pašu nolikumam, Jūs neapturēja. Varēja 
skaidri redzēt, ka jau iepriekš, kāds bija 
pacenties izveidot priekšstatu, ka “Vangažu 
moto” pārkāpj visus likumus.

A.Augustāns tanī brīdī pārstāvēja tikai vienu, 
jeb divas konfl iktā iesaistītās personas. Bet ar 
policijas arodbiedrību, kurā viņš kadreiz bija, 
viņš jau gadus četrus tiesājas. Jā, protams, 2010. 
viņš izveidoja iekšlietu darbinieku arodbiedrību, 
kura reģistrēta viņa dzīvoklī Vangažos, bet, ja 
to Jūs zinātu, es neesmu pārliecināts, ka Jūs 
viņu gaidītu vairākas stundas. Pie kam uz 
Pieteik.com jautājumu, cik tad biedru ir viņa 
arodbiedrībā, viņš nedeva atbildi. Varbūt pat 
mūsu kooperatīvā ir vairāk biedru nekā viņa 
arodbeidrībā? Bet mums pat neviens neuzskatīja 
par vajadzību paziņot, ka sēde tiek uz vairākām 
stundām pārcelta, bet mums tomēr ir 428. 
biedri, piekam Vangažu iedzīvotāji, lielākā 
daļa Jūsu vēlētāji. Interesanta informācija-
Jēkabpils “varoņus”, kuriem tiesa inkriminē jau 
no 2008.gada pastrādātus noziegumus, taisni 
A.Augustāna arodbiedrība iepriekš aizstāvēja 
kriminālprocesā un panāca viņu atgriezšanu 
darbā policijā. Protams, jurists pārstāv tos, kuri 
maksā, bet tomēr viela pārdomām. 

Piemēram, Jūs tikāt stipri maldināti ar 
apgalvojumu, ka ļoti daudzi ir pret kooperatīvu. 
6 pret 428, kas aptver 473 boksus, grūti to 
nosaukt par daudziem. Bet sēdē jau neviens 
negribēja mani dzirdēt. Pat A.Nalivaiko, 

aizmirsis avīzei solīto, ka palīdzēs, ja atradīsies 
kas mēģinās sakārtot šo jautājumu. Tagad pusi 
no sēdes man pieprasīja ielaist 134. boksā vienu 
no pretendentiem, aizmirstot, ka otra puse vēl 
2002.gadā jau norādīja, ka jautājums ir jalemj 
tiesā. Tā es sēdes laikā arī nesadzirdēju Jūsu 
atbildi uz jautājumu, bet kas Jums ir devis 
tiesības izlemt kuram taisnība, domē taču ir 
iesniegts vēl 2002. gada datēts dokuments ar 
prasību apturēt jebkādas darbības ap šo garāžu. 
Tad tagad iznāk, ka drīkst ignorēt jebkuru Jūsu 
parakstītu dokumentu? Jeb tagad taisnība ir 
tiem, kuri vairāk un skaļāk sūdzās? Mēs gan 
bijām pārliecināti, ka Latvijas republikā visi 
stīdi jāizlemj tiesā.

Tik liela brēka no šo dažu personu puses 
par barjēru, bet jebkurš pat vidēja vecuma 
iedzīvotājs pateiks, ka barjēra ir stāvējusi no 
padomju laikiem. Jā ,protams, pēc laupīšanas, 
kad tā tika stipri sabojāta, tā strādāja slikti 
un reti, laikam jau arī daži tad brēca, ka 
nedrīkst izmantot, tāpēc galīgi sarūsēja. Jūs 
taču I.Bernata kungs, vienreiz apgalvojāt, ka 
Jūsu tēvs arī piedalījies šo boksu celtniecībā, 
tad jau viņš arī ir līdzvainīgs pēc Jūsu uzskata 
nelikumīgā barjēras uzstādīšanā. Ziniet pat 
dokuments, par brīnumu, ir saglabājies un 
kopija ir buvvaldē. Tā vien gribas atcerēties 
V.Šekspīra lugas nosaukumu-tulkojumā “Liela 
brēka maza vilna”.

Tādēļ, lūgums - cienijamie Inčukalna 
novada deputāti, lūdzu Jūs nākamreiz, kad mēs 
atkal apspriedīsim šo sasāpējušo jautājumu, 
un tas jau būs ļoti drīz, neietekmējaties no 
skaļiem lozungiem, ne vienmēr tas kurš skaļāk 
un skaistāk deklarē, arī runā patiesību. Un 
kā redziet, 13.12.2011. Jūs ar visādu lozungu 
palīdzību tikāt, maigi izsakoties, viekārši 
maldināti. Jo tikai un vienīgi Jūs varat izlemt-
beidzot iet un sakārtot šo sāpīgo jautājumu 
daudziem Jūsu vēlētājiem, jeb uzšpļaut uz viņu 
vēlmi un atbalstīt dažus, kuru īstie nodomi nav 
saprotami. Jo es neticu viņu apgalvojumam, 
ka viņi ir gatavi maksāt, tikai jāatver meitas 
fi liāle kooperatīvā. Pirmkārt tādā veidā kā mēs 
tagad pastāvam tas likumīgi nav iespējams, bet 
ja pārveido visu, tad pārveidošana maksā un 
pēc tām būs jāmaksā gan dažādi nodokļi, gan 
pats administrēšanas process palielinās, tātad 
sadārdzinās viss, jo par pusslodzi to neviens 
nedarīs. Ne jau velti daudzi uzņēmēji Latvijā 
līdz šim mēģina apiet nodokļus. Jautājums-ko 
tad iegūst šis dažas personas, ka visiem būs 
vairāk jāmaksā. Iznāk, ka viņi ir gatavi maksāt 
daudz vairāk, lai tikai ieriebtu pārējiem. Kaut 
kā neticas! Kas attiecas uz viņu skaļajiem 
paziņojumiem par it kā kaut kādām valdījuma 
tiesībām, tad es domāju tā vietā lai tērētu 
klientu naudu tiesās, būtu labāk, ja piemirsies, 
no studiju gadiem, atkārtoti pārlasīt prof. 
Rozenfelda darbus. Protams, apstrīdēt var visu, 
ko apliecina cīņa ar bijušajiem biedriem, kur 
pat tiesnesis uzdeva jautājumu: ko īsti jūs gribat 
panākt, jo nesaprata tiesāšanās iemeslu. Zīmīgi, 
ka pat nezinot to, ka A.Augustānam vienā tiesā 

jau tika uzdots tāds jautājums, viņam tas tika 
uzdots 21.12.2011. Inčukalna domes deputātu 
sēdē. Man liekas, ka nevienu nepārliecināja, 
ko īsti viņš grib panākt. Lai jau, tas, protams, 
var vilkties gadiem, bet mēs esam gatavi savu 
taisnību aizstāvēt tiesā, jo daži no biedriem 
jau piedāvāja savākt naudu tiesvedībai. Ceru, 
ka varbūt iztiks bez tādas vajadzības, kaut arī 
līgumu ar zvērinātu advokātu jau noslēdzām, 
pie kam mums ir kooperatīva biedru morālais 
atbalsts, un mēs visi kopā esam pārliecināti, 
ka mums ir tiesības galu galā panākt šo būvju 
reģistrāciju.

Cienījamie “Vangažu moto” biedri, ceru, ka 
izlasot augstāk rakstīto, Jums tagad ir vairāk 
saprotams, kas notiek ap mūsu kooperatīvu. 
Ceru, ka daudzi tomēr atceras, ka sākumā 
viens paziņoja, ka jūsu garāžas uzceltas 
nelikumīgi, pēc tam- grib biedrību, lai paņemtu 
eiropas naudas kredītu. Lielākā daļa ar savu 
balsojumu par kooperatīva izveidi atbildējāt 
šai personai. Bet, kā redziet tomēr nav miera. 
Novembrī paziņoja Inčukalna domei, ka jūs 
visi esat ar viltu un piespiedu kārtā sadzīti 
kooperatīva. Laikam jau viņš ir aizmirsis to, 
ka vēl 2010. vairāk kā 340. cilvēku, pēc  viņa 
ieteikuma, jo es biju stulbs un viņam noticēju, 
griezās pec palīdzības Inčukalna domē, lai 
palīdz sakārtot šo jautājumu, bet nekas netika 
izdarīts, tikai savākta no mums personīga 
rakstura informācija, pie kam visi mūsu nodotie 
dati nokļuva E. Lapiņa rokās{viņš ar tim bija 
atskrējis pie mums, norādot ka tas pierāda viņa 
īpašuma tiesības}, tad bija klāt četri cilvēki, tā 
kā man ir liecinieki šim notikumam.Labi, mēs 
izveidojām kooperatīvu, sākām strādāt jau 
pasūtījām projektu, bet atkal nav labi. Tagad šie 
daži ieskaitot šo deputātu ir sākuši apmelošanas 
kompāniju. Ne tikai ar visādiem iesniegumiem 
visur kur tik var iesniegt, bet arī starp Jums 
un deputātiem. Tas nozīmē, ka, kad būs jābalso 
par mūsu jautājumu viss kas var notikt. Tādēļ  
aicinu Jūs nebūt pasīviem vērotājiem, bet gan 
aktīvi runāt ar saviem deputātiem, Jūs tomēr 
esat viņu vēlētāji. Kā arī lūgums tomēr atnākt 
18.03.2012. un izteikt  savu viedokli šo dažu 
personu jautājumā. Šinī cīņa mēs ierakstīšanu 
Zemesgrāmata varam panākt tikai kopā. Un 
neticiet šo personu izplatītām baumām, ka es 
un valde visu gribam savākt sev. Likums jau 
sen ir noteicis, ka kooperatīvam nevar būt 
īpašuma, mēs varam ierakstīt Zemesgrāmatā 
tikai kā kopīpašumu uz to personu vārdiem, 
kuri piedalījušies nodošanas ekspluotācijā 
akta sastādīšanā.  Kas nozīme tikai nododot 
ekspluotācijā un ierakstot Zemesgrāmatā pēc 
tam katram piederēs viņam domājamā daļa. Bet 
tas viss maksā, un vēl jācīnās ar šiem dažiem, 
kas nesaprotami ko grib. Ceru, ka izlasot šo 
vēstuli Jūs būsiet daudz aktīvāki, jo drīz mūs 
gaida Inčukalna domes sēde, kurā atkal man būs 
jāpierāda Jūsu tiesības uz Jūsu garāžu boksiem, 
un tiesības tos ierakstīt Zemesgrāmatā.

Ar cieņu un cerību uz Jūsu aktīvu atbalstu 
Igors Purmalis. Tel.27829338.
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Atvērto durvju nedēļa Latvijas uzņēmumos
VANGAŽU VIDUSSKOLAVANGAŽU VIDUSSKOLA

Vangažu vidusskolas skolēnu iespaidi

„Atvērto durvju nedēļa” ir vienīgais 
projekts valstī, kas ļauj vairākiem 
tūkstošiem jauniešu vienlaicīgi doties 
ekskursijās uz uzņēmumiem. Šogad 
viesoties aicināja 40 Latvijas uzņēmumu, 
kas kopā piedāvāja ap 200 ekskursijām. 
Arī mūsu skolēniem bija iespēja ne tikai 
iepazīt uzņēmumus, bet arī atrast sev 
atbilstošāko profesiju. Šajā gadā projekta 
norises laiks bija paredzēts no 13. līdz 17. 
februārim. Ekskursiju laikā dalībniekiem 
tika piedāvāta iespēja apskatīt uzņēmumu 
telpas, tikties ar uzņēmumu darbiniekiem, 
uzzināt par pieprasītākajām profesijām, 
redzēt reālo darba vai ražošanas procesu, 
uzzināt par iespējamām darba vietām 
un saprast, vai iedomātā sapņu profesija 
patiešām tāda arī ir! Skolēni piedalījās 
gan grupas ekskursijās, gan individuālās, 
izcīnot sīvu konkurenci. Individuāli ēnot 
kādu speciālistu varēja tikai daži skolēni 
no visas Latvijas.

Paldies Inčukalna novada domei par 
atsaucību, iespēju izmantot autobusu! 
Ikviena klase, kas izteica vēlēšanos 
piedalīties Atvērtajās durvju dienās 
Latvijas uzņēmumos, varēja komfortabli 
nokļūt līdz galamērķim.

17.februārī beidzot īstenojās 
mūsu ilgi lolotā vēlēšanās! Uzrakstot 
saistošu motivācijas vēstuli, kā arī mūs 
interesējošos jautājumus, izturējām 
konkursu un tikām uzaicināti uz atvērto 
durvju dienu Ādažu čipsu ražotnē, 
kas tika organizēta karjeras dienu 
ietvaros. Plašā un izvērstā prezentācijā 
tikām iepazīstināti ar ražošanas un 
mārketinga procesu, kas sākas no 
kartupeļu audzēšanas un beidzas 
ar čipsu paciņu, kas tiek nogādāta 
veikalos ne tikai Latvijā. Uzzinājām, 
ka šajā procesā (kartupeļu stādīšanas 
materiāla sagatavošana, audzēšana, 
ražošana, kvalitātes kontrole, loģistika, 
pārdošana, jaunu produktu ieviešana) ir 
iesaistīti darbinieki, kas pārstāv vismaz 
22 dažādas profesijas. Vēlāk devāmies 
ekskursijā pa čipsu ražošanas cehu, 
kur bija iespēja izpētīt katru kartupeļa 
pārvērtības posmu. Ekskursija noslēdzās 
ar produkcijas degustāciju un dāvanu 
saņemšanu, kas bija 2 čipsu paciņas 
katram dalībniekam.

Vangažu vidusskolas 9.a 
klases skolēni

15. februārī visā Latvijā bija Ēnu diena. 
Arī es šogad biju to 75 skolēnu vidū, kas 
izturēja lielo konkursu un ēnoja kādu Dailes 
teātrī strādājošo. Manā gadījumā tā bija aktrise 
Ērika Eglija.

  Šī diena izvērtās interesanta, jaunu 
atziņu pilna. Šajā dienā man bija iespēja 
novērot mēģinājumu procesu, izbaudīt aktiera 
ikdienu, kā arī ielūkoties teātra telpās, ko 
parasti skatītāji neredz. Dienas beigās visām 
‘’ēnām’’ bija iespēja noskatīties bezmaksas 
izrādi “Gūsteknis pilī’’.

2012.gada Ēnu diena bija neaizmirstama 
pieredze, un šīs pozitīvās pieredzes dēļ arī 
nākošgad piedalīšos Ēnu dienā .

Kristiāna Runce, 9.a klase skolniece

Šogad mēs, 7.a un 8.a klases skolēni, 
pieteicāmies apmeklēt Pļaviņu HES un 
Skrīveru Saldumu ražošanas uzņēmumu 
atvērto durvju dienas ietvaros. 08:00 no rīta 
pie Vangažu vidusskolas pieripoja autobuss. 
Sākās ceļš uz Pļaviņu HES. Uzzinājām, ka 
Pļaviņu HES atrodas Aizkrauklē. Bijām HES 
muzejā. Tad mums izsniedza ķiveres, un mēs 
gājām apskatīt pašu HES. Mēs noklausījāmies 
lekciju, kurā mēs uzzinājām arī par citiem HES 
Latvijā.

Tālāk mūs ceļš veda uz Skrīveru Saldumu 
rūpnīcu. Tur mēs skatījāmies filmiņu par 
konfekšu – „Gotiņa” ražošanu. Veidojām 
dažādu formu marcipāna konfektes. Tā 
bija „salda” ekskursija. Vislabāk patika būt 
konfekšu degustētājiem. Sapratām, ka ar acīm 
apēst var vairāk nekā patiesībā!

Ēnu dienā biju deputāta Igora Meļņikova 
ēna. (partija „Saskaņas centrs”).

Šajā dienā uzzināju, kā tiek organizētas 
konferences, varēju piedalīties vienā no tām. 
Deputāti sprieda par Latvijas problēmām 
– kontrabandu. Bet vislabāk man patika sēdēt 
pie deputāta Meļņikova galda!

Jūlija Meļnikova, 9.b

Mēs apmeklējām uzņēmumu “Vangažu 
sildspēks” – koģenerācijas staciju. 

Tā ir vieta, kurā tiek ražota elektroenerģija 
un siltums, kas tiek izmantota Vangažu pilsētas 
ēku apsildīšanai. Mūs izbrīnīja tas, ka vienā 
ziemas mēnesī ir nepieciešami 14 tūkstoši 
kubikmetru gāzes. Ūdens, kas sasildīts līdz 85 
grādiem, nokļūst mūsu mājās, bet te tas ir 50 
grādus karsts. Apmetis loku, ūdens atgriežas 
stacijā 40 grādus karsts.

10. b klase

Mēs apmeklējam SIA „SKANIA Latvija”. 
Firma pārdod un remontē kravu auto, kas 
ražoti Zviedrijā. Mums parādīja marketinga 
nodaļu, autonoliktavu, servisu. Interesanti bija 
uzzināt, ka gada laikā fi rma var pārdot ap 2000 
mašīnām tikai Baltijas reģionā! Mums stāstīja, 
ka automehāniķu profesija ir ļoti pieprasīta 
šodien Latvija. Daži no mūsu puišiem sapņo 
tieši par automehāniķa profesiju un arī grib 
kļūt par šoferiem. Meitenes arī var strādāt 
uzņēmumā par sekretārēm, grāmatvedēm, 
menedžerēm. Bija ļoti interesanti!

8.b klase

Šogad biju ārsta ēna slimnīcā “Stradiņi”-   
fi zioterapijas un rehabilitācijas nodaļā.

Bija patiešām interesanti un saistoši! Pēc 
nelielas informatīvas ekskursijas pa slimnīcu 
mēs ne tikai teorētiski, bet arī praktiski iepazinām 
ārstu ikdienu. Mēs varējām izbaudīt īstu ārstu 
ikdienas darbu. Piemēram, mēs apmeklējām 
stacionāra pacientus, piedalījāmies ārstu 
konsultācijās ar slimniekiem un ārstnieciskās 
procedūrās : sildīšanā, ūdens procedūrās, 
elektroforēzē. Ēnu dienas dalībnieki varēja 
piedalīties ārstnieciskās fi zkultūras nodarbībā.

Šī diena bija izzinoša, kāds no mums 
pārliecinājās, ka ārsta profesija ir piemērota 
tieši viņam, bet kāds tieši pretēji – saprata, ka 
profesija  ir ļoti nopietna un  sarežģīta Ēnu 
diena bija emocionāla un interesanta.

D.Logvinova 9.b klase
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Foto: Andrejs Zaharovs

Gaujēniešiem Zelta ripa
Spītējot salam un atbalstot 

aktīvu dzīvesveidu, 18. un 
19.februārī Gaujā norisinājās 
hokeja turnīrs starp pagalmu 
komandām „Gaujas Zelta ripa”, 
kura sauklis bija „Pagalms bez 
narkotikām!”. Galvenais mērķis 
šajā turnīrā bija veicināt veselīgu 
dzīvesveidu un veicināt bērnu un 
pusaudžu aktīvu atpūtu.

„Pateicoties Inčukalna novada domes 
atbalstam un iedzīvotāju pūlēm, šajā 
sezonā tapa īstais hokeja laukums ciematā 
Gaujā, kas deva iespēju ne tikai brīvā laikā 
paslidot, bet arī organizēt turnīru,” sarunā 
ar laikrakstu „Novada Vēstis” pastāstīja 
turnīra galvenais organizators Dmitrijs 
Tončinskis. 

Turnīrs guva lielu atsaucību un uz 
„Gaujas Zelta ripu” spēkoties ieradās 
aptuveni 80 spēlētāji (no tiem 27 bērni). 
„Bijām pārsteigti par lielo atsaucību, bet 
tas neapšaubāmi priecē. Ieradās spēlēt 
gribētāji no Vangažiem, Inčukalna, Gaujas 
un Līgatnes. Turnīrs pirmajā dienā noritēja 
spēles bērnu (vecumā līdz 18 gadiem) 
komandām. Jaunākais dalībnieks šajā 
vecuma grupā mācās vēl tikai pirmsskolas 
izglītības iestādē. Gaujas komandā spēlēja 
arī meitene – vienīgā daiļā dzimuma 
pārstāve šajā pasākumā. Otrajā dienā 
noritēja spēles pieaugušo komandām. 

Šajā dienā bija ļoti slikti 
laika apstākļi, tomēr tas 
nemazināja cīņas sparu. 
Kopā junioru grupā 
turnīrā piedalījās trīs, bet 
pieaugušo konkurencē – 
sešas komandas,” stāstīja 
D.Tončinskis. 

1.vietu turnīrā 
junioru konkurencē 
i eguva  komanda 
„Inčukalns”, 2.vietu 
„Dinamo Vangaži”, 
bet 3.vietu – „Gaujas 
Lapsas”.

P i e a u g u š o 
komandu konkurencē vietas 
tika sadalītas sekojoši: 1.vieta 
„Gauja”, 2.vieta „Vangažu 
Seniori”, 3.vieta „Inčukalns”, 
4.vieta „CSKA-Vangaži”, 5.vieta 
„Līgatne”, bet 6.vieta „Gauja 
2”. 

Kopā tika izspēlētas 20 
spēles. 

Komanda „Gauja” jau otro 
gadu sevi pierāda no labākās 
puses, jo pagājušajā gadā ieņēma 1.vietu 
Inčukalna hokeja turnīrā „Graužam 
ledu!”

„Kā jau hokejā, arī šajā turnīrā tika gūtas 
nelielas traumas, tomēr visi mājās devās 
apmierināti. Labākajām komandām tika 
pasniegtas gan medaļas, gan kausi. Ņemot 
vērā šī gada pozitīvo pieredzi, turnīru 

Junioru  konkurencē  spēc īgākā Junioru  konkurencē  spēc īgākā 
izrādījās komanda “Inčukalns”izrādījās komanda “Inčukalns”

Dienā ,  kad spēkiem mērojās pieaugušie Dienā ,  kad spēkiem mērojās pieaugušie 
hokejisti, bija ļoti slikti laika apstākļi, tomēr hokejisti, bija ļoti slikti laika apstākļi, tomēr 
tas nemazināja cīņas sparu!tas nemazināja cīņas sparu!

noteikti rīkosim arī nākošgad,” uzsvēra 
turnīra organizators, kurš no sirds pateicas 
pasākuma atbalstītājam uzņēmumam 
„Gauja AB”, objektīvajiem tiesnešiem 
Zigim Platkevičam un Dmitrijam 
Korņilovam, visiem dalībniekiem un 
entuziastiem, kuri palīdzēja liet un tīrīt 
ledu.

Jana Bunkus

Inčukalna bibliotēkas jaunumi martā

No 5.-10.martam bibliotēkā „Jauno 
grāmatu apskats”. Skolēnu brīvdienās no 
12.-16.martam mēs visus skolas bērnus 
gaidām bibliotēkā, jo katru dienu bibliotēkā 
notiks kāds pasākums no pl.10.00 līdz 
12.00. Pirmdien iepazīsim bibliotēku, 
grāmatu nodaļas, bērnu grāmatiņas, 

otrdien- sniegpārsliņu izgriešana 
no papīra, trešdien - lasīsim 
pasakas, ceturtdien – minēsim 
mīklas, piektdien – dekupāžas 
pamatu iepazīšana (paņemt līdzi 
kādu krūzīti bez attēla, pudeli, 
bļodiņu, vai šķīvi, salvetes), 
darbosimies.

Esam iepirkuši grāmatas, 
kuras var jūs interesēt.

Bērniem: Kā Zibens Makvīns 
ieguva sponsoru, Kā Flo 
nokļuva Radiotormiestā, Jautrā 
matemātika, u.c. Grāmatiņa 

„Padomi zīmēšanā” aprakstīts un parādīts, 
kā soli pa solim veidojas tērpi. Katrs var 
iemācīties veidot savu tērpu kolekciju, 
izkopt savas prasmes un stilu. Grāmata 
„Papīra dekori” māca, kā veikt rokdarbus 
vienā vakarā, darbojoties būs brīnišķīgs 

vakars kopā vecākiem ar bērniem. 
Daudzi lasa labprāt grāmatas no 

sērijas “Lata romāns”. Visas grāmatas ir 
bibliotēkā.

Lasītāji varēs izvērtēt B. Verbēra – 
„Mēs Dievi”, J.Raiņa „Kastaņola”, 

Ž. P. Kofmana „Kurzeme…francūža 
acīm”, u.c. Pirms ceļojat uz Maroku, 
iepazīstieties ar ceļvedi, kurš ir bibliotēkā 
”Maroka”.

Jaunums! Mūsu bibliotēkā lasītāju 
apkalpošana notiek automātiski, katram 
lasītājam tiek izsniegtas grāmatas un 
žurnāli un to izmantošanas termiņš 
– mēnesi. Kavējot, savlaicīgi nenododot 
grāmatas, Alises sistēma uzrāda soda 
naudu, kuru noteikti jāsamaksā. No 
maksājuma izvairīties nevar, tāpēc, lai 
izvairītos no nepatikšanām, ievērosim 
literatūras izmantošanas termiņu. 

Visi laipni aicināti uz bibliotēku!
M.Aleksejeva

Lasītāja Velta Štrāle kopā  ar bibliotēkas Lasītāja Velta Štrāle kopā  ar bibliotēkas 
d a r b i n i e k i e m  vē r o  j a u nā s  s i s tēm a s d a r b i n i e k i e m  vē r o  j a u nā s  s i s tēm a s 
pieslēgšanu.pieslēgšanu.
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Kravas automašīnu doktorāts un duša
Laikraksts „Novada Vēstis” 

turpina rakstu sēriju par 
uzņēmumiem mūsu novadā. 
Šoreiz viesojamies kravas 
automaš īnu servisā  SIA 
„Liepkalni SA”.

„1993.gadā ekonomika Latvijā 
modās, daudzviet uzsākās privātais 
bizness, arī mēs nolēmām, ka jāveido 
savs uzņēmums. Sākām kā zemnieku 
saimniecība, kura nodarbojās ar graudu 
audzēšanu, novākšanu, kaltēšanu un 

realizēšanu.  Audzējām arī cūkas, govis un 
aitas. Produktus realizējām tirgū,” sarunā 
pastāstīja SIA „Liepkalni SA” valdes 
locekle Sandra Ratniece.

Lai zemnieku saimniecība veiksmīgi 
darbotos, tika iegādāta arī atbilstoša 
tehnika, tostarp graudu kalte un kombains, 
varējām palīdzēt arī citiem saimniekiem 
novākt un izkaltēt graudus. „Toreiz šķita, 
ka ekonomika uzplaukst, bija skaidrs, ka 
sava uzņēmējdarbība jāattīsta. Tehnika 
tika ņemta  līzingā. Trešajā darbības gadā 
sākās sarežģījumi ar graudu realizāciju. 
Sekoja pirmais lūzums, kad sapratām, ka 
graudkopība kļūst nerentabla. Uz līzingu 
iegādāto tehniku atdevām atpakaļ, ” piebilda 
komercdirektors Aivars Ratnieks. 

Lai arī lēmums bija smags, Ratnieku 
pāri tas nesalauza, un tika ģenerētas jaunas 
idejas uzņēmējdarbībai. Tika izanalizēta 

ekonomiskā un uzņēmējdarbības vide 
Latvijā, un secināts, ka jāuzsāk transporta 
pakalpojumu bizness. „Tajā laikā privāto  
mežu īpašnieki sāka izstrādāt savus mežus, 
bija nepieciešams transports kokmateriālu 
pārvadāšanai. Iegādājāmies baļķu 
vedējus un sākām sniegt pakalpojumus 
kokmateriālu pārvadāšanā. Automašīnas, 
protams, bija arī jāremontē un to veicām 
tepat, mājās. Uzbūvējām nelielu  ēku 
mašīnu remontam. Telpas bija, nolēmām, 
ka varam sniegt remonta pakalpojumus arī 
citiem, tāpēc paralēli sākām attīstīt arī šo 
pakalpojuma veidu,” stāstīja A.Ratnieks. 

1997.gadā SIA „Liepkalni SA” paralēli 
uzsāka kravas automašīnu remonta 
pakalpojumu sniegšanu. 2004. gadā 
servisu nolēmām paplašināt, jo auga 
pieprasījums pēc remonta pakalpojumiem, 
un ar bankas fi nansējuma palīdzību 2005. 
gadā tika uzbūvēts jauns angārs, iegādātas 
jaunas iekārtas un atvērts rezerves daļu 
veikals. Auto servisā sniedzam remonta 
pakalpojumus, ritošās daļas diagnostiku, 
bremžu pārbaudi uz bremžu stenda, 
apkopes gan kravas, gan vieglajām 
automašīnām. Ir  automašīnu mazgāšana, 
iespēja  mazgāt  arī automašīnu  motorus 
un automašīnu apakšējās ritošās daļas. 
Viena no mūsu priekšrocībām ir tā, ka 
šis pakalpojums tuvākajā apkārtnē nav 
pieejams.  

 Sākoties ekonomiskai krīzei valstī,  
bankrotēja daudzi mazie uzņēmumi, kas  

ietekmēja  arī mūsu uzņēmuma turpmāko 
izaugsmi.  

Notiekošais valsts ekonomikā 
iespaidoja arī SIA „Liepkalni SA” 
darbību – nācās uzņēmumu samazināt, 
jo nebija vairs tik liels pieprasījums šim 
pakalpojumam un nevarējām nodrošināt  
darbiniekus ar darbu. Automašīnu remonts 
vairs neienesa gaidītos līdzekļus, lai varētu 
nesatraukties par bankas kredīta apmaksu. 
Līdz ar to, vajadzēja domāt par jauniem 
darbības virzieniem. Paralēli atsākām 
nodarboties ar transporta pakalpojumiem 
ceļu būves darbos, jo uzņēmuma īpašumā 
ir specifi ski pašizgāzēji ar paaugstinātu 
caurgājību, traktortehnika slaucīšanas 
darbiem un frontālais iekrāvējs. Piedāvāto 
pakalpojumu dažādība  dod iespēju 
uzņēmumam pārvarēt šo krīzes laiku.

Šobrīd uzņēmumā strādā pieci 
darbinieki un administrācija . Pirms krīzes 
darbinieku skaits bija daudz lielāks, kopā 
bijām divdesmit divi darbinieki. Tomēr 
arī toreiz bija novērojama liela kadru 
mainība sakarā ar kvalifi kācijas trūkumu. 
Šo esam defi nējuši kā vienu no lielākajām 
problēmām uzņēmuma pastāvēšanas laikā, 
jo tuvākajā apkārtnē trūkst kvalifi cētu 
darbinieku šajā profesijā, kas ir par 
iemeslu daļējai darbinieku rotācijai un 
trūkumam. Attālums radīja neērtības 
un liekus izdevumus  nokļūšanai uz 
darbu darbiniekiem, kuri strādāja mūsu 
uzņēmumā. Vēl kā iemeslu varētu minēt 
kvalifi cētu darbinieku trūkumu šajā nozarē 
kopumā, jo jaunie cilvēki vairāk vēlās 
strādāt  birojos, nevis fi ziski smagu un 
netīru darbu, tāpēc jauno auto atslēdznieku 
pieplūdums ir minimāls. Mēs būtu ļoti 
iepriecināti  par jauniešiem, kuri vēlētos 
strādāt šajā profesijā mūsu uzņēmumā. 

Sava uzņēmuma darbības laikā esam 
uzlabojuši apkārtnes infrastruktūru, 
radījuši sakoptu vidi, un esam vairākkārtēji 
uzvarētāji  rīkotājā konkursā par 
„Sakoptāko sētu pagastā”.  Lai arī cik 
brīžiem grūti šķitis attīstīt un uzturēt 
savu biznesu, Ratnieku ģimene ir stingri 
pārliecināta, ka iesāktais jāturpina. Ir arī 
daži nākotnes nodomi, tomēr tos pagaidām 
uzņēmuma vadība vēlās neatklāt. Gan ar 
laiku viņi par tiem mums pastāstīs, būsim 
pacietīgi!  

Jana Bunkus

SIA “Liepkalni SA” komercdirektors Aivars RatnieksSIA “Liepkalni SA” komercdirektors Aivars Ratnieks
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Uz skatuves pingvīni un popzvaigznes
Februāris Vangažu 
kultūras  namā 
ienesa lielu rosību, 

jo tika spēlēts teātris, 
dziedāts un dejots. Uz 
skatuves viesojās gan 

pingvīni, gan estrādē labi 
zināmi dziedātāji – tiesa gan 
nedaudz citā veidolā, nekā mēs 
viņus esam raduši redzēt.

Par spīti lielajam salam 10.februārī 
Vangažu kultūras namā notika izrāde 
bērniem „Pingvīni nāk”, par ko īpašs 
prieks bija Vangažu bērniem.

Ta s  b i j a 
sveiciens Jaunajā 
gadā no Valmieras. 
SIA „Valmieras 
K i n o s t u d i j a ” 
turpina veiksmīgu 

u z s ā k t o 
bērnu izrāžu 
demonstrēšanu 
visā Latvijā. 
Pēc izrādes 
„Tāltālā meža 
varoņa” sekoja 
n ā k a m a i s 
p ā r s t e i g u m s 
mazajiem skatītājiem. Un jau rudenī mēs 
redzēsim izrādes „Tāltālā meža varonis” 
turpinājumu.

Izrāde bija ļoti aizraujoša un bērnos 
bija jūtams patiess līdzpārdzīvojums 

izrādes notikumiem, kur galvenā tēma bija 
par to, cik svarīgi, lai mums katram ir labi 
draugi apkārt. 

Savukārt 11.februārī Vangažu kultūras 
namā notika konkurss „Popiela”, kas 
ir kļuvusi par tradīciju un ir skatītāju 
iemīlēts notikums. Piedalīties un parādīt 
savas radošās spējas tika aicināti visi, 
kas vēlas atdarināt savu mīļāko grupu vai 
mūziķi. Bērni pastāvīgi sagatavoja savus 
priekšnesumus, kurus konkursā novērtēja 
žūrija.

Kā jau katru gadu, šo pasākumu uzticam 
vadīt jauniešiem un šogad tie bija Sindija 
un Oskars no teātra studijas „Pigoriņi”. 
Viņi pasākumu atklāja ar atraktīvu 
priekšnesumu Nastja Kamenski un Patap 

„Č u m a č e t š a j a 
v e s n a ”  u n 
i z p e l n ī j ā s 
skaļus aplausus. 
P r i e k š n e s u m ā 
piedal ī jās ar ī 
teā t ra  s tudija 
“Pigoriņi’’.

Priekšnesumus 
vērtēja žūrija trīs 
cilvēku sastāvā: 
mākslinieciskās 
daļas vadītāja 
Evi ja  Ozola , 
estrādes deju 
grupas „Ciprese” 

vadītāja Ilona Petrovska, ilggadēja 
„Popielu” dalībniece un laureāte Diāna 
Ganijeva.

„Paldies SIA “Gaujas koks”, kurš 
sagādāja dāvanu kartes, visiem bērniem par 
piedalīšanos, par uzdrīkstēšanos, drosmi 
būt uz skatuves, jo tas nav tik viegli - 
atdarināt dziedātāju, jābūt lielai uzņēmībai 
sagatavot un parādīt priekšnesumus,” tā 
Ilona Petrovska.

Žūrijas vērtējums bija šāds:
1.vieta - Jolka „Provans” (izpilda 

Milana Ogorodņikova). Dāvanu karte 
50Ls.

2.vieta - Hawana Brown „We run the 
night” (izpilda Karīna Škirmante, Katrīna 
Suta - Pranča, Venija Ņikiforova, Santa 
Kauliņa, Samanta Muižniece). Dāvanu 
karte 30Ls.

3.vieta - Fabrika – „Ja tebja zaceluju” 
(izpilda Anželika Ivanova, Katrīna 
Voronova, Kristīne Tarvida). Dāvanu karte 
20Ls.

Īpašu žūrijas atzinību izpelnījās 
1.vietas ieguvēja Milana Ogorodņikova, 

“Popielas” dalībnieki“Popielas” dalībnieki

jo priekšnesums bija izcili precīzs un 
artistisks žestos un kustībās. Pārsteidza 
arī vizuālais tēls kopumā. 

Liels prieks bija par konkursa jaunāko 
dalībnieci Valēriju Vlasovu, kas ļoti mīļi 
attēloja Sarkangalvītes tituldziesmu no 
fi lmas.

Vēl konkursā piedalījās brālītis ar 
māsiņu Andris un Katrīna Stagoršni, 
Laura Balaņenkova, Anastasija Viļevko, 
Aleksandra Kurbanova, kā arī Kristīne 
Armanoviča. 

Paldies visiem dalībniekiem par 
brīnišķīgajiem priekšnesumiem, par lielo 
ieguldīto darbu un izdomu!

Žūrijas apspriedes laikā notika teātra 
studijas „Pigoriņi” (vadītāja Sanita 
Ancveire-Auziņa) izrāde „Divas vislabākās 
ienaidnieces”, kā arī dejoja deju grupas 
„Ciprese” (Ilona Petrovska) un „Cats” 
(Evija Ozola).

Izrāde noslēdzās ar ļoti jauku 
kopdziesmu, kuru sagatavoja paši teātra 
studijas bērni, pie klavierēm bija Karīna 
Škirmante.

Paldies SIA „Gaujas koks” par 
fi nansiālu atbalstu pasākumam!

Mākslinieciskās daļas vadītāja 
Evija Ozola

Piektdien, 9.martā, pl.18.00 
BĒRNU VOKĀLAIS KONKURSS BĒRNU VOKĀLAIS KONKURSS 
„CĀLIS-2012”„CĀLIS-2012”. 
Žūrijas apspriedes laikā dzied bērnu 
vokālais ansamblis „Karuselis”.
 
Sestdien, 17.martā konkursa 
„VANGAŽOS DZIED”„VANGAŽOS DZIED” 
atlase (bez skatītājiem).
 
Sestdien, 24.martā, pl.16.00 
estrādes deju grupas 
„CIPRESE” 20 GADU JUBILEJAS „CIPRESE” 20 GADU JUBILEJAS 
KONCERTSKONCERTS „Kosmiskajā dinamikā” 
(slēgtais vakars, ieeja ar ielūgumiem).
Pl.21.00 uz ballīti tiek aicināti visi, kuri 
kādreiz ir bijuši cipresēni. Līdzi jāņem 
groziņš un labs noskaņojums!
 
Piektdien, 30.martā, pl.18.30 
estrādes deju grupas 
„CIPRESE” 20 GADU JUBILEJAS „CIPRESE” 20 GADU JUBILEJAS 
KONCERTS KONCERTS „Kosmiskajā dinamikā”„Kosmiskajā dinamikā”. 
Ieeja Ls 0,50.
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Ziema turpinās, bet pavasaris gaisā!

pieredzi, bet ir iemācījusi dzīvē plānot 
savu ikdienu. Paldies par iespēju mācīties  
mūziku šeit Inčukalnā! Ja mūzikas skola 
nebūtu bijusi tepat, tad varbūt tā arī nemaz 
nebūtu ieguvusi un iemācījusies tik daudz. 
Līdz ar to varbūt būtu citādāks cilvēks, 
jo kopš bērnības un pamatskolas laikiem 
mūzika ir daļa no manis. PALDIES!”

Koncertā savu varēšanu rādīja 
Inčukalna novada pūtēju orķestris skolas 
dibinātāja, ilggadējā direktora un diriģenta 
Vitala Kikusta virsvadībā. Sākotnējā skolas 
dibināšanas iecere un nepieciešamība bija 
attīstīt orķestra muzicēšanas iemaņas 
pagasta bērniem un šo 20 gadu laikā novadā 
ir izaudzis kārtīgs pūtēju orķestris ar saviem 
niķiem un stiķiem, ar nebeidzamiem 
koncertiem un skatēm. Gadu gaitā 
vecās iebukņītās taures nomainītas pret 

jauniem, spožiem, dārgiem un skanīgiem 
instrumentiem. Jau daudzu gadu garumā  
Inčukalna pūtēju orķestris augstu paceltu 
galvu dodas Dziesmu svētku gājienos un 
godam nes novada vārdu gan Latvijā, gan 
ārpus tās robežām.

Metāla un koka pūšaminstrumentu 
skanīgumam krāsainību instrumentu 
dažādībā ienesa skolotāju Līgas Zaulas, 
Līgas Ceras, Ingas Knites, Jeļenas 
Tresikovas, Svetlanas Šalajevas un Ievas 
Kikustes muzikālie priekšnesumi vijolei, 
klavierēm un akordeonam. Lai kā centās 
pūtēju orķestris un skolotāji, visskaļākos 
aplausus izpelnījas Mūzikas skolas 
absolvents, jaunais džeza pianists Edgars 
Cīrulis ar savu kursa biedru, ģitāristu 
Edgaru Grazuli, sniedzot skaistu ieskatu 
džeza mūzikas ritmos.

Mūzikas skolas pedagogi - bijušie un esošieMūzikas skolas pedagogi - bijušie un esošie

Februāris esot „puteņu mēnesis”, 
kā tas no seniem laikiem iegājies. Kaut 
arī cerējām uz īsu ziemu, mazu sniegu, 
tomēr laiks ir tieši tāds kā parasti: atkal 
nevar paiet, jo jābaidās no slideniem 
ceļiem, atkal ledus pabojāti tek jumti, 
atkal veidojas necaurbraucamas ūdens-
ledus lāmas. Tomēr nekas nestāv uz 
vietas un saulainākās dienās jau var 
sadzirdēt pavisam pavasarīgus putnu 
dziedājumus.

Svarīgākais notikums Inčukalna 
novada kultūras dzīvē februārī pavisam 
noteikti bija Inčukalna mūzikas skolas 
dibināšanas 20. gadskārta, kas kopā 
pulcināja gan skolas absolventus, gan 
pedagogus, gan arī citus mūzikas mīļotājus.
Koncerta moto bija:  

Mūzika ir mums visapkārt.
Viss, kas tev jādara - jāieklausās.
Lai svētkus izjustu ikviens skolas 

audzēknis, 2012. gads tiek pasludināts par 
skolas jubilejas gadu, bet skolas koncerti 
par jubilejas koncertiem!

Īsumā par 11.februāra jubilejas 
vakaru Inčukalna Tautas namā. Svētku 
scenārijs tika veidots no Mūzikas skolas 
absolventu citātiem un domām par 
pavadīto laiku Inčukalna Mūzikas skolā. 
Mēs saņēmām tik daudz skaistu bilžu 
un vēstuļu ar labiem vārdiem, un mūsu 
darba novērtējumu! Paldies jums visiem 
par augsto novērtējumu!

Koncertu vadīja skolas vijoles klases 
absolvente Māra Circene un klavieru klases 
absolvente Kitija Vāvere, kas par pavadīto 
laiku mūzikas skolā saka šādus vārdus: 
„Bez mūzikas nevaru iedomāties nevienu 
savu dienu. Tā ir kā neatņemama ikdienas 
sastāvdaļa, ar kuras palīdzību varu izpaust 
savas sajūtas, domas un emocijas. Mūzikas 
skola man ir devusi ne tikai zināšanas un 

AbsolventiAbsolventi
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Kas ir paveikts šajos 20 Inčukalna 
Mūzikas skolas pastāvēšanas gados? 
Savu ceļu mūzikā un dzīvē ir sākuši 87 
skolas absolventi, no kuriem mūzikas 
ceļu izvēlējušies četri: Laura Dzene, 
Linda Tīruma absolvējušas  A.Kalniņa 
Mūzikas vidusskolu vijoles un klavieru 
klases, Zintis Kārkliņš pašlaik apgūst 
kordiriģēšanu Cēsīs, bet Edgars Cīrulis 
studē džeza mākslu J.Mediņa Mūzikas 
vidusskolā Rīgā. Skolas pedagoģiskajā 
darbībā roku iemēģinājuši 28 mūzikas 
skolotāji, no kuriem 1992. gada septembri 
par savu  pirmo Inčukalna mūzikas skolā 
jau 20-to sezonu var saukt skolotāji Vitalis 
Kikusts, Ieva Kikuste, Inga Knite, Jeļena 
Tresikova un Līga Cera, kas „izturīgo”  
pulciņam pievienojās vienu gadu vēlāk. 
Šo gadu laikā jaunās meitenes tikušas gan 
pie jauniem uzvārdiem, gan bērniem, gan 
labas izglītības un lieliskas darba pieredzes. 
Skolas absolventi izstudējuši gan tiesību 
zinātnes, gan kultūras menedžmentu, 
gan aktiermākslu, gan farmāciju, 
zobārstniecību, datorzinātnes, ekonomiku, 
sabiedriskās attiecības…  Tā ka saturieties, 
inčukalnieši, mums uz papēžiem jau min 
jaunā paaudze!

Koncerta izskaņā atzinības vārdus 
un izturību šajā mainīgajā laikā mūzikas 
skolas skolotājiem novēlēja novada 
priekšsēdētājs Arvīds Blaus un skolai 
dāvināja jaunu fotokameru, lai profesionāli 
varētu iemūžināt skolas radošos darba 
procesus un veidot patīkamus atmiņu 
albumus nākamajām paaudzēm. Vinnija 
Pūka veiksmes formulu mums pateica 
priekšā Inčukalna pamatskolas direktore 
Brigita Grūtupas kundze, draudzīgus 
sadarbības vārdus un naudas koku 
iedāvināja Vangažu vidusskolas direktore 
Indra Kalniņas kundze, bet Inčukalna 
Tautas nama kolektīvs pārsteidza ar koši 
sarkanā lentā ietērptu drēbju pakaramo.

Ko lai vēl piebilst? Atliek vien novēlēt 
neapstāties un droši turpināt aizsāktās 
ieceres un sapņus!

Februāris bija ļoti svarīgs arī Inčukalna 
Tautas nama amatierteātrim, kas piedalījās 
Pierīgas novadu amatieru teātru skatē 
ar M. Zīverta lugu „Zaļā Krūze” un 
nopelnīja pirmās pakāpes diplomu kā 
arī tika izvirzīts uz reģionālo teātru skati, 
kas notika 3.martā. Ļoti priecājamies 
par mūsu amatierteātri, jo jūtamies 
„iebraukuši augstākajā līgā”. Šī sajūta ne 
tikai liek lepoties un priecāties, bet arī 
uzliek lielākus pienākumus un atbildības 
sajūtu gan režisorei, gan aktieriem. Skatei 
sagatavoties palīdzēja arī lieliskā Vangažu 
kultūras nama publika, kas 25. janvārī bija 
atnākusi novērtēt Inčukalna aktieru spēli. 
Jutāmies gaidīti, atbalstīti un gandarīti. 
Paldies vangažniekiem!

Inčukalna Tautas nama pašdarbniekus 
pazīst ne tikai Inčukalnā, jo nesam mūsu 
novada vārdu visos lielākajos kultūras 
dzīves notikumos Latvijā. Tieši tāpēc 
katram pašdarbības kolektīvam ir svarīgs 
katrs dejotājs, dziedātājs, spēlētājs. Februārī 
apaļas un nozīmīgas dzīves jubilejas 
atzīmēja „Viršu” ilggadējs un aktīvs 
dejotājs Ainārs Čanders un „Mežābeles” 
atsaucīgā un darbīgā Iveta Skurule. Kvēls 
sveiciens abiem dzimšanas dienā! Uz jums 
var paļauties. Paldies jums par to!

Lai visiem mums jauks pirmais 
pavasara mēnesis!

Inčukalna mūzikas un mākslas skolas 
direktore Ieva Kikuste un Zinta Nolberga

kopā ar MEISTARIEM:
- Ilzi Kopmani – etnorāfi sko cimdu un 
zeķu adītāju;
- Modri Balodi – metālkalēju un senu rotu 
darinātāju;
- Indru Čeksteri – etnogrāfi  un maizes 
cepšanas noslēpumu zinātāju.
Visi mīļi aicināti!
Atnāc arī Tu, pamēģini - kļūsti par amata 
meistaru!

Svētdien, 1.aprīlī, pl.18.00
ANDRIS ĀBELĪTEANDRIS ĀBELĪTE – Latvijas 1. 
trompete, dziedātājs un komponists kopā 
ar operdziedātāju SONORU VAICISONORU VAICI 
ielūdz uz krāsainu, pozitīvu un spilgtu 
programmu no klasikas šedevriem, 
itāļu neopoletāniešu dziesmām, krievu 
romancēm līdz R.Paula un paša 
komponētām dziesmām un melodijām.
Ģitārists – Artūrs Kutepovs, kontrabasists 
–Raivo Ozols.
Biļetes iepriekšpārdošanā 4Ls, koncerta 
dienā 5Ls. Biļetes var iegādāties Tautas 
namā  un Inčukalna bibliotēkā.

Aicinām apmeklētAicinām apmeklēt
Mākslinieku kopas izstādi „Augstāk 
par zemi” Inčukalna Tautas namā līdz 
9.aprīlim, kurā piedalā: Ieva Kalniņa, 
Jānis Zvirbulis,  Valija Balode, Boriss 
Samuss, Jolanta Bodniece, Lilita Joņina, 
Vita Oša, Dace Saulīte, Silvija Auere, 
Agnese Ozoliņa un Aija Ausēje-Rudzīte  

OTRAJĀS LIELDIENĀSOTRAJĀS LIELDIENĀS
Pirmdien, 9.aprīlī, pl.11.00 
LIELDIENU JAMPADRACISLIELDIENU JAMPADRACIS – svētki 
ģimenēm ar bērniem.

MĀKSLAS DIENAS INČUKALNĀMĀKSLAS DIENAS INČUKALNĀ
Mākslinieku kopas Izstādes atklāšana 
sestdien, 14.aprīlī, pl.14.00.
Darbi no māksliniekiem tiek pieņemti 
10.aprīlī.

Inčukalna Tautas nams un Mākslinieku kopa 
izsludina ikgadējo  radošo mākslinieciskās  
jaunrades darbu konkursu, kurā
ikviens inčukalnietis (bez vecuma un 
profesionālo prasmju ierobežojuma),
jebkurā mākslinieciskajā izpausmē 
(glezniecībā, tēlniecībā, rokdarbos ut.t.) 
var piedalīties konkursā ar devīzi
„SLOTAS UN OTAS”„SLOTAS UN OTAS”
Labākie darbi tiks izstādīti Mākslas dienu 
izstādē, kura notiks sestdien, 14. aprīlī.  
Autori saņems atzinības un balvas.
Piedalies! Gatavo slotas un otas, dari 
Inčukalnu krāsainu!
 Darbi jāiesniedz līdz 10.aprīlim Inčukalna 
Tautas namā (tuvāka informācija pa 
t.29478251 Inga).

PASĀKUMIPASĀKUMI
Piektdien, 9.martā, pl.20.00
GRUPAS „MELO M” GRUPAS „MELO M” 
KONCERTPROGRAMMA „DEJAS”.KONCERTPROGRAMMA „DEJAS”.
Biļetes cena iepriekšpārdošanā 4Ls, 
koncerta dienā 5 Ls.
Biļetes var iegādāties Tautas namā un 
Inčukalna bibliotēkā.

Sestdien, 17.martā, pl.12.00 
Inčukalna mazos dziedātāju konkurss
„INČUKALNA CĀLIS 2012”.„INČUKALNA CĀLIS 2012”.
Vecākiem vai pedagogam bērnu konkursam 
jāpiesaka līdz 12.martam Inčukalna Tautas 
namā (t. 29478251)
Konkursa noteikumi:
Bērnam ir jāsagatavo viena pēc brīvas izvēles, 
kā arī vecumam un balss iespējām piemērota 
dziesmiņa (pavadījums- instrumentālais, 
fonogramma vai acapella).Mazie dziedātāji 
tiks vērtēti trīs vecuma grupās: 2-3 (ieskaitot), 
4-5 (ieskaitot), 6-7 (ieskaitot) gadi.
Laureāts būs viens, bet ieguvēji visi!
Visi mīļi aicināti – ieeja brīva! 

Svētdien, 25.martā 
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA 
UPURU PIEMIŅAS DIENAUPURU PIEMIŅAS DIENA
Pl.11.30 piemiņas brīdis pie pieminekļa 
izsūtītajiem Inčukalna stacijas laukumā.
Pl.12.00 Inčukalna Tautas namā 
Krimuldas novada amatierteātra viesizrāde 
improvizācija par Leldes Stumbres lugu 
„LETIŅI”. 
Visi mīļi aicināti – ieeja brīva! 

Sestdien, 31.martā 
SENO AMATU SVĒTKI „SATIEC SENO AMATU SVĒTKI „SATIEC 
SAVU MEISTARU”SAVU MEISTARU”.
No pl.12.00 apskatāma amatnieku darbu 
izstāde un iespēja arī iegādāties mīļas un 
noderīgas lietas sev vai arī dāvināšanas 
priekam.
No pl.13.00 meistari cels godā savas 
prasmes un  zināšanas, lai padalītos tajās  
ar ikvienu, kurš vēlas uzzināt ko jaunu un 
varbūt arī pat iemēģināt roku jau uz vietas 



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS1212

75 gadi75 gadi

80 gadi80 gadi

85 gadi85 gadi

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

Mēs vēlam veselību, vēlam spēku,
Ik katrai rūpei viegli garām iet!
Ar gaišu dzīvesprieku lai Tu spētu
Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt!

90 gadi90 gadi

Sniegpulkstenīte saka -
Mīļi sveicam Tevi mēs.
Sniegulkstenīte zvana,
Tava diena ziedēt sāk.
Prieka, laimes lai Tev gana -
sniegpulkstenītes apsveikt nāk!

No 2012.gada mainīti Latvijas Pasta nodaļu darba laikiNo 2012.gada mainīti Latvijas Pasta nodaļu darba laiki
InčukalnsInčukalns, Miera iela 2, 

Inčukalns, Inčukalna pag., 
Inčukalna nov., LV-2141

P. 7.00 - 15.00
O. 7.00 - 15.00
T. 7.00 - 15.00
C. 7.00 - 18.00
P. 7.00 - 15.00
Se. -
Sv. -

VangažiVangaži, Gaujas iela 18, 
Vangaži, Inčukalna nov., 
LV-2136

P. 7.00 - 18.00
O. 7.00 - 15.00
T. 7.00 - 15.00
C. 7.00 - 18.00
P. 7.00 - 15.00
Se. -
Sv. -

Inčukalna novada dome Inčukalna novada dome 
sveic jaundzimušos sveic jaundzimušos 

bērniņus!bērniņus!
Santa Sondore, Konstantīns Rezņiks, 

Gustavs Tīrelis, Rolands Barviks.

Inčukalna novada Inčukalna novada 
dome sveic dome sveic 
jubilārus!jubilārus!

Tavā tuvumā sīkais pļavas zieds
Vairāk uzsmaržo,vairāk krāsu sniedz.

Tavā tuvumā dienas straujāk iet,
Pat vistumšākā - saules pilna šķiet!

Inčukalna novada dome sveic jaunlaulātos 
Diānu Pļavinsku un Sergeju Kurkinu!

VAS “Latvijas Pasts” atvainojas iedzīvotājiem par pagājušajā laikrakstā VAS “Latvijas Pasts” atvainojas iedzīvotājiem par pagājušajā laikrakstā 
sniegto neprecīzo informāciju!sniegto neprecīzo informāciju!

Vangažu kultūras namā no 3. līdz 9.aprīlim

priecīga un koša izstāde “Nu atnāca Lieldieniņa!”
Izstādes atklāšana 3.aprīlī pl.12.00. Iekārtošana 2.aprīlī. 

Visi mīļi aicināti!
Organizē Vangažu pilsētas pensionāru biedrība

Sirsnīgi pateicamies veikalu vadītājiem: I.Otvodenkovai, Sirsnīgi pateicamies veikalu vadītājiem: I.Otvodenkovai, 
Z.Razumovskai, S.Denisovai un A.Šihalijevam par sveicieniem Z.Razumovskai, S.Denisovai un A.Šihalijevam par sveicieniem 

Jaunajā gadā!Jaunajā gadā!
Vangažu pilsētas pensionāru biedrībaVangažu pilsētas pensionāru biedrība

Uzņēmums iepērk lauksaimniecībā izmantojamo zemi ar mērķi 
attīstīt aitkopību. Iespējamā cena 700 – 900 Ls/ha. Tālrunis informācijai 
– 29188288.

Ja Jums nepieciešams: nokopēt, izdrukāt, ielaiminēt, iesiet ar 
plastmasas spirāli, uztaisīt vizītkartes, nāciet pie mums! 

Izdevīgas cenas un laipna apkalpošana.  Atlaides skolniekiem un 
studentiem. 

Atrodamies Vangažos, Gaujas ielā 18, 2. stāvā. Darba laiks no 
pl.9.00 līdz 17.00, pusdienu pārtraukums no pl.13.00 līdz 14.00.

Tālrunis: 67995948.

Aizvērušies būs kad zemes vārti,
Debess savus vārtus atdarīs,
Mīlestības rožu gaismā sārtā

Visaugstākais tad mātes ceļu vīs.
Skumju brīdī esam kopā ar Vāveru ģimeni, Marcijannu 

Vāveri smiltājā pavadot.
Inčukalna pamatskolas darbinieki

Veidosim Inčukalna novada dižkoku un reto koku reģistru kopā!
Nesen publicētā Jēlas un Kolumbijas universitāšu pētījuma 

«Environmental Performance Index» (EPI) rezultāti liecina, ka Latvija 
ieņem otro vietu pasaulē kā zaļākā valsts, apsteidzot tādas valstis kā 
Norvēģija, Francija, Lielbritānija, Zviedrija un 132 valstu konkurencē 
atpaliekot tikai no Šveices. 

Cik precīzs ir šis pētījums, vēl var diskutēt, bet ir liels prieks, ka 
Latvija ir novērtēta, un mēs visi varam ar to lepoties. 

Tādēļ aicinām ikvienu no jums sniegt nelielu ieguldījumu un 
piedalīties sava novada koku apzināšanā.

Ja savā apkaimē, pie mājām vai darba, pa ceļam uz darbu vai 
skolu vai vienkārši pastaigājoties esat pamanījuši lielu vai īpatnēju 
koku, droši zvaniet vai rakstiet mums: SIA «Monitorings GJ», tālrunis 
67995948 vai 26818048 (Valērija vai Jogita), e-pasts monitoringsgj@
inbox.lv. Pastāstiet, kā koks izskatās un kur tas atrodas. Mūsu speciālisti 
– kokkopji jeb arboristi – dosies pie koka un veiks apsekojumu, 
novērtējot tā stāvokli un reģistrējot. Centīsimies jūs regulāri informēt, 
kā mums veicas ar šo kopīgo darbiņu.

Mēs – par zaļāku Inčukalnu!

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija 2012.gada 21.martā no 
pl.11.30 – 12.30 Inčukalna Tautas namā piedāvā konsultācijas Inčukalna 
novada pašvaldības iedzīvotājiem par sekojošiem jautājumiem:

Bērnu, vecāku un pieaugušo tiesības, pienākumi un atbildība; 
Konfl iktsituācijas izglītības un citās iestādēs, kuras nodrošina 

pakalpojumus bērniem; 
Saskarsmes jautājumi un citi jautājumi, kas saistīti ar bērnu tiesību 

un interešu nodrošināšanu. 
Esiet mīļi gaidīti ar Jūs interesējošiem jautājumiem!

Vizbulīte Balode, Ausma Reņģīte, Vera Beitāne, Gaļina Vizbulīte Balode, Ausma Reņģīte, Vera Beitāne, Gaļina 
Kruglova, Anna Mariņina, Lilija SiļmanovičaKruglova, Anna Mariņina, Lilija Siļmanoviča
Ņina Andersone, Brigita Ceriņa, Visvaldis Pakālnītis, Ņina Andersone, Brigita Ceriņa, Visvaldis Pakālnītis, 
Gaļina RumjancevaGaļina Rumjanceva
Maiga Rasiņa, Valentīna BelovaMaiga Rasiņa, Valentīna Belova
Erna Auziņa, Gaida PurgaleErna Auziņa, Gaida Purgale

91 gads91 gads Ivars Reinis, Skaidrīte Antonija Bleša-BlešiņaIvars Reinis, Skaidrīte Antonija Bleša-Blešiņa

Sertifi cēta masiere piedāvā klasisko masāžu, relaksējošo masāžu, 
aromamasāžu, anticelulīta masāžu. Pieņemu privāti Raganā un veicu 
mājas vizītes Jums ērtā laikā. Cenas pēc vienošanās.

Vienmēr mīļi gaidīti! Tālr. Līva 29228148.

Siguldas pasta nodaļa lūdz Gaujas ciemata iedzīvotājus sakārtot 
savas pastkastītes. Tiem, kuriem to nav - ieviest, bet salūzušās salabot 
vai nomainīt. Ir apgrūtināta korespondences piegāde. Paldies jau 
iepriekš par sapratni un atsaucību!


