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Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

Labas pārmaiņas notikušas 
arī ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis”. No šī gada tas iznāk citā 
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, 
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau 
nonācis laikraksts jaunajā for-
mātā un izskatā. Mūsu moder-
najā laikmetā arī pašvaldības 
izdevumam jāiet līdzi laikam, 
tam jākļūst modernākam gan 
formāta, gan noformējuma ziņā. 
Un tas ir noticis!

Turklāt – palielinājies eksem-
plāru skaits un arī informācijas 
apjoms, jo kā ielikums mūsu 
laikrakstā tagad ir laikraksta 

„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod 
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-
mus mūsu novadā, bet arī kai-
miņos.

Izbaudiet šīs pārmaiņas, un 
ceru uz sadarbību šajā gadā! 
Ja jums ir kas sakāms, allaž 
varat sazināties ar redakciju 
pa tālruni 29170955, rakstot 
uz Inčukalna novada domi vai 
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā 
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši 
veidot pilnvērtīgāku saturu. Pal-
dies visiem iedzīvotājiem, kuri 
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar 
laikrakstu!

Laikraksta elektronisko formā-
tu jūs varat atrast arī mūsu paš-
valdības mājas lapas  www.incu-
kalns.lv sadaļā „laikraksts”.

Esiet aktīvi un līdzdarbojieties 
arī dažādos sociālajos medijos, 
kuros ir pārstāvēts Inčukalna no-
vads: portālā draugiem.lv (domu-
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži), 
portālā www.facebook.com (sa-
daļā: Inčukalna novads), portālā 
Twitter (konts: @incukalnano-
vads).

Uz sadarbību, un radošu gadu 
mums visiem! Lai veicas ikvie-
nam!

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas

VVV

Jana Bunkus

Tādā noskaņā sestdien izskanēja 
Inčukalna novada senioru Gada bal-
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus 
gadus. 

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar 
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlē-
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās 
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada 
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības 
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi 
slimiem bērniem, atklāja senioru koris 

„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). 
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un 
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua 
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas 
Gofmanes laba vēlējumi novada se-
nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais 
dienests sanākušajiem dāvāja gardu 
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB” 
direktoram Uldim Mierkalnam par dā-
vanu visiem pasākuma dalībniekiem!

Neapšaubāmi, savs vārds sakāms 
bija arī abām mūsu senioru apvienī-
bu – Inčukalna pensionāru padomes 
un Vangažu pensionāru biedrības – 
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete-
rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa-
darbību visiem aktīvistiem, domei un 

„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā 
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu 

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies 
bija kā laba ceļamaize visiem novada 
senioriem 2013.gadam, kad ikviens 
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – 
veselību.

Apsveikuma vārdus teica arī Latvi-
jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko-
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena 
un Inčukalna novada domes deputāts 
Staņislavs Ungurs.

Elegantais sieviešu klubiņš „Ru-
dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko) 
kopā ar solistu Rihardu Keišu ie-
līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu 
dziedāšanu.

Savukārt uz deju soli aicināja šajā 
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā pa-
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas 
neatmet cerību, ka kādu dienu kolek-
tīvam pievienosies arī vīri.

Īpašs pārsteigums senioriem bija 
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu 
garais koncerts, kurā mākslinieks iz-
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas 
dziesmas. Skaistās melodijas iedroši-
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pa-
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.

Inčukalna novada senioriem novē-
lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo 
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs 
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai-
rot labās – ar laimi un veselību piepil-
dītās – dienas!  

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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16. jūlijā svinīgā gaisotnē ar jau-
nā Valsts prezidenta Raimonda Vē-
joņa vārdiem „Lai tā būda rūc!” tika 
atklāta jaunā Rāmkalnu sukāžu ra-
žotne. Jaunajā ražotnē tiks ražotas 
sukādes, pastilas, sīrupi, kā arī jau-
nums – sukādes šokolādē. Tā šobrīd 
ir viena no lielākajām un modernā-
kajām sukāžu ražotnēm Baltijā.

Pasākumā piedalījās vairākas 
augstas amatpersonas, sadarbības 

partneri, uzņēmumu vadītāji un būv-
niecībā iesaistītie. Atklāšanā uzrunas 
teica Valsts prezidents Raimonds 
Vējonis, Ķīnas Tautas Republikas 
vēstnieks Latvijā Jangs Guocjangs, 
Lauku atbalsta dienesta vadītāja 
Anna Vītola-Helviga, „SEB bankas” 
prezidente Ieva Tetere un Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko.

Ražotnes pamatakmens tika ielikts 
pagājušā gada valsts svētkos – 11. 

novembrī, Lāčplēša dienā. Tā tapusi 
ar „SEB bankas” un ES struktūrfon-
du atbalstu Lauku atbalsta dienesta 
programmā „Lauksaimniecības pro-
duktu pievienotās vērtības radīša-
na”. Jaunā ražotne ļaus septiņkārt 
palielināt ražošanu – no esošajām 50 
tonnām līdz 380 tonnām sukāžu gadā. 
Sākotnēji tajā strādās 30 darbinieku, 
bet nākotnē plānots skaitu palielināt. 
Ražošanas ēka kopā ar saldētavām 
aizņem 1800 kvadrātmetru lielu pla-
tību. Divu trīs gadu laikā plānots pa-
lielināt eksportu līdz 85% no kopējā 
saražotā apjoma. Patlaban eksporta 
apjoms ir ap 10–15%. 

„Sākoties celtniecībai, sākām braukt 
uz izstādēm, lai meklētu sadarbības 
partnerus eksportam. Daļa izstāžu 
apmeklētas ar LIAA atbalstu. Līdz 
šim Rāmkalnu produkcija prezentēta 

„Zaļajā nedēļā” Vācijā, IFE Lielbritāni-
jā, Ningbo pilsētā Ķīnā, un notiek ga-
tavošanās nākamajām izstādēm. IFE 
izstādē, kas ir lielākā ēdienu un dzē- rienu izstāde Lielbritānijā, „Rāmkalni 

Nordeco” ražotās rabarberu sukādes 
tika nominētas starp TOP 100 labāka-
jiem jaunajiem produktiem. Tas ir liels 
sasniegums. Rāmkalnu sukādes tika 
izvēlētas arī kā īpašās uzkodas Lat-
vijas prezidentūras Eiropas Savienī-
bas Padomē delegāciju dalībniekiem. 
Tās tika liktas galdā visās īpašajās 
pieņemšanās,” stāsta „Rāmkalni No-
rdeco” valdes loceklis Andris Kikusts. 

„Darbs pie eksporta tirgiem neapstā-
jas ne uz brīdi. Jau šobrīd Rāmkalnu 
sukādes ir nopērkamas ārvalstīs, 
piemēram, Igaunijā, Dānijā un jau 
eksperimentāli Ķīnā. Jaunās ražot-
nes jaudas būs pietiekamas eksporta 
tirgiem.”

Rāmkalnu sukādes ir īpašas ar to, 
ka augļi un ogas ir žāvētas īpaši sau-
dzīgā temperatūrā, kas ļauj saglabāt 
produktā vitamīnus, dabīgo krāsu, 
garšu un smaržu, iztiekot bez kon-
servantiem, garšas pastiprinātājiem 

vai citām ķīmiskām piedevām. Šobrīd 
tiek ražotas sukādes, sīrupi un pasti-
las no cidonijām, lielogu dzērvenēm, 
ķirbjiem, aronijām, upenēm, rabar-
beriem, āboliem, avenēm, mellenēm, 
burkāniem un pīlādžiem.

Rāmkalnos tiek kūpinātas arī vis-
tiņas, gatavoti pelmeņi un saldējums. 
Atpūtas parkā „Rāmkalni” vasarā pie-
ejamas dažādas atrakcijas, bet ziemā 
darbojas slēpošanas trase. Darbojas 
bistro un restorāns, kā arī tiek gata-
voti konditorejas un kulinārijas izstrā-
dājumi. Veikalā ir nopērkami visi pašu 
ražojumi, kā arī citu vietējo ražotāju 
produkcija. Rāmkalnos ražoto pro-
dukciju var iegādāties „Rimi”, „Klēts” 
veikaliņos Rīgā, „Rāmkalni Kafe” Ber-
ģu „Depo” un Krasta ielas „Depo” vei-
kalos, „Maxima”, „Sky”, „Elvi”, „Stoc-
kmann” un citur Latvijā.

Uldis Janušs 
Atpūtas parka „Rāmkalni”  

mārketinga projektu vadītājs 

Jau atkal pīlādži sārto
un dzērves aizbēg no salnām.
Bet mums vēl daudz jāsakārto,
lai kāpt varam zinību kalnā.

Un ejam mēs septembrim pretī
pārpilni vasaras spara.
Un skola mums panāks pretim,
lai ātrāk satikties varam.

Veiksmi, zinātkāri, radošumu, pozitīvu attieksmi un enerģiju gan skolē-
niem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Īpašs sveiciens 1. klases skolē-

niem – jums sācies interesants un aizraujošs dzīves posms.  
9. un 12. klases skolēniem – lai izdodas iecerētais!

Inčukalna novada dome sveic visus  
jaunajā mācību gadā!Lai tā būda rūc!

Rāmkalnu sukādes jau sen iekarojušas pircēju atzinību. Tagad tās ceļos arī tālu aiz 
Latvijas robežām un jācer, ka arī gardēži ārvalstīs novērtēs ekoloģisko gardumu. 

„Rāmkalni Nordeco” jaunās sukāžu ražotnes atklāšanā: LR Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis (no labās pirmais), uzņēmuma vadītājs Viktors Grūtups un Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko.
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Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, tālr. 20271787. Maketu sagatavo-
jusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””.  
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, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja 
viedokli.

Nekustamā īpašuma  
īpašniekiem un lietotājiem

Paldies visiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem, kuri god-
prātīgi ir jau veikuši NĪN maksājumus. Atgādinu, ka NĪN trešais maksāšanas 
termiņš 2015. gadā ir 17.08.2015. Lūdzu, veiciet maksājumus laikus, lai nebūtu 
jāmaksā kavējuma nauda.

Lūgums NĪN maksātājiem, kuri veic maksājumus ar internetbanku, norādīt 
personīgā konta numurus īpašumiem, lai grāmatvedībai būtu vieglāk identifi-
cēt jūsu NĪN maksājumu. Atgādinu, ka informācija par NĪN un NĪN nomaksas 
iespēja ir pieejama portālā www.epakalpojumi.lv.

Inčukalna novada domes nodokļu inspektores Inas Zvirbules apmeklētāju 
pieņemšanas laiki: 

Inčukalna novada domē pirmdien (9.00–12.00, 13.00–19.00); ceturtdien 
(8.00–12.00, 13.00–18.00), tālr. 67977108.

Vangažu pilsētas pārvaldē trešdien (8.00–12.00, 13.00–17.00), tālr. 67995840.
Ina Zvirbule, Inčukalna novada domes nodokļu inspektore   

PSIA „Vangažu avots” 
informē Inčukalna novada 

apdzīvotās vietas  
Kārļzemnieki iedzīvotā-
jus par to, ka Veselības 

inspekcija ir veikusi 
„Pazeminātu nekaitīguma 

un kvalitātes prasību 
noteikšanu dzeramajam 

ūdenim Inčukalna novada 
Kārļzemniekos” uz 

trijiem gadiem ar īpašo 
normu dzelzs saturam 

1,8 mg/l. Korektīvo 
pasākumu ietvaros tiks 
veikta regulāra ūdens-

tīklu skalošana caur gala 
hidranta vietu.

Svarīgākie Inčukalna novada domes 
lēmumi jūlijā
• Nolemts izveidot Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru 

Inčukalna novada pašvaldībā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija budžeta programmas 30.00.00 „Pašvaldību attīstības nacionālie atbal-
sta instrumenti” ietvaros paredzētās apropriācijas apmērā piešķir pašvaldībām 
valsts budžeta dotāciju Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas 
centru tīkla izveidei reģionu un novadu nozīmes attīstības centros 2015. gadā. 
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveides mērķis ir 
nodrošināt iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām un vienas pieturas aģentūras 
principam atbilstošu publisko pakalpojumu klātienes sniegšanas organizēšanu, 
veicinot optimālu pakalpojumu pieejamību visā valsts teritorijā.

• Saskaņā ar nolikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna 
novadā” vienam bērnam piešķirt līdzfinansējumu 100,00 euro apmērā dalībai 
hokeja nometnē, diviem bērniem džudo nometnē, trīs bērniem dalībai mūzikas 
nometnē, bet futbola komandai – 300 euro dalības maksas segšanai. 
Nolemts apstiprināt 2015. gada 26. jūnija nekustamā īpašuma Pļavas ielā 12, 
Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles rezultātus, noteikt, ka izsole notikusi bez 
rezultātiem.

• Lai nodrošinātu Inčukalna novada siltumpārvades sistēmas apsaimniekošanu 
un centralizētas siltuma piegādes nodrošināšanu, ir nepieciešams Inčukalna 
novada Sporta kompleksa katlumāju Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā, nodot SIA 

„Vangažu Namsaimnieks” apsaimniekošanā un ieguldīt pamatkapitālā, tāpēc 
nolemts veikt Inčukalna novada Sporta kompleksa katlumāju Zvaigžņu ielā 2, 
Inčukalnā, vērtēšanu. Dalībnieku sapulcei pieņemt lēmumu par SIA „Vangažu 
Namsaimnieks” reģistrācijas pamatkapitāla palielināšanu. Ieguldīt Inčukalna 
novada Sporta kompleksa katlumāju Zvaigžņu ielā 2 SIA „Vangažu Namsaim-
nieks” pamatkapitālā, palielinot SIA „Vangažu Namsaimnieks” pamatkapitālu 
saskaņā ar novērtējumu.

• Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes 2013. gada 20. februāra lēmumā Nr. 
4-5§ „Par Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisijas un tās nolikuma 
apstiprināšanu” un izteikt lēmuma lemjošās daļas 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisiju sekojošā sa-

stāvā:
1.1. Inčukalna novada domes būvvaldes vadītājs M.Hofmanis, komisijas 

priekšsēdētājs;
1.2. Inčukalna novada domes zemes ierīkotāja R.Stukle;
1.3. Rīgas reģionālās virsmežniecības Inčukalna nodaļas vecākais mežzinis 

N.Gerbis;
1.4. Inčukalna novada domes sekretāre L.Sīka.”.

1. Apstiprināt dzīvojamo telpu Inčukalna novadā, Vangažos, Siguldas ielā 2-19, 
īres tiesību izsoles sākuma cenu 2100,00 EUR. Apstiprināt izsoles noteiku-
mus „Inčukalna novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma  Siguldas ielā 2-19, 
Vangažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsole uz 5 gadiem”. 

• Izskatīts SIA „Dialogs AB” iesniegums ar lūgumu iznomāt telpu Inčukalna nova-
da Mūzikas un mākslas skolā Gaujas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā. Telpa 
nepieciešama neformālās izglītības programmas „Valsts valodas prasmes at-
bilstoši vidējam līmenim”, mērķauditorija – Nodarbinātības valsts aģentūrā re-
ģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji. Plānotais apmācību laiks ir 37 darba 
dienas pēc kārtas no plkst. 9.00. līdz 12.00. Nolemts iznomāt SIA „Dialogs AB” 
prasīto telpu Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā no 29.06.2015. līdz 
31.12.2015. un noteikt nomas maksu pat telpu nomu 2,95 EUR apmērā par vienu 
stundu, bez PVN. 

• Nolemts apstiprināt saistošos noteikumus Nr.7/2015 „Ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Inčukalna novadā”. Spēkā stājušos sais-
tošos noteikumus informācijai par noteikto aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai nosūtīt ar Inčukalna novadu robežojošām pašvaldībām, 
Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 
Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei un Valsts augu aizsardzības dienestam.

• Nolemts apstiprināt 2015. gada 19. jūnija nekustamā īpašuma Miera ielā 18, 
Inčukalnā, Inčukalna novadā, izsoles rezultātus, noteikt, ka izsole notikusi bez 
rezultātiem.

• Nolemts apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoles nosacīto sāku-
ma nomas cenu 2,00 EUR par 1 m2 mēnesī + PVN, kā arī apstiprināt izsoles 
noteikumus „Par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes 
ielā 8, telpas Nr 2, nomas tiesību izsoli”.

• U.c.  

• Принято решение создать Государственный и са-
моуправленческий единый центр обслуживания 
клиентов в самоуправлении Инчукалнского края.  
Для создания сети государственных и самоуправ-
ленческих единых центров обслуживания клиен-
тов в центрах регионального и краевого значения 
в 2015 году Министерство защиты окружающей 
среды и регионального развития предоставляет 
самоуправлениям дотацию из государственного 
бюджета в размере апроприации, предусмотрен-
ной в рамках бюджетной программы 30.00.00 «На-
циональные инструменты поддержки развития 
самоуправлений». Цель создания государственных 
и самоуправленческих единых центров обслужи-
вания клиентов – обеспечить организацию очного 
предоставления общественных услуг для нужд на-
селения и предпринимательства в соответствии с 
принципом агентства одной остановки, содействуя 
обеспечению оптимальной доступности услуг по 
всей территории страны.

• Согласно Положению «О поддержке самоуправ-
ления для содействия развитию спорта в Инчу-
калнском крае», предоставить со-финансирование 
для одного ребенка в размере 100,00 евро для по-
сещения хоккейного лагеря, для двух детей – ла-
геря дзюдо, для трех детей – музыкального лагеря, 
и для футбольной команды – 300 евро для покры-
тия расходов посещения лагеря. Принято решение 
утвердить результаты торгов недвижимого иму-
щества на улице Плявас, 12 Инчукалнс, Инчукал-
нский край, от 26 июня 2015 года, установив, что 
торги прошли безрезультатно.

• Для обеспечения хозяйственного обслуживания 
системы передачи тепла Инчукалнского края и 
централизованной подачи тепла, необходимо пе-
редать котельную Спортивного комплекса Инчу-
калнского края на улице Зваигжню, 2, Инчукалнс, 
ООО «Вангажу Намсаймниекс» для хозяйственного 
обслуживания и внести его стоимость в основной 
капитал, поэтому, принято решение выполнить 
оценку котельной Спортивного комплекса Инчу-
калнского края на улице Зваигжню, 2, Инчукалнс. 
Собранию участников принять решение об увели-
чении основного капитала ООО «Вангажу Намсай-
мниекс», зафиксированного при регистрации. Вне-
сти стоимость котельной Спортивного комплекса 
Инчукалнского края на улице Зваигжню, 2, Инчу-
калнс, в основной капитал ООО «Вангажу Намсай-
мниекс», увеличив основной капитал ООО «Ванга-
жу Намсаймниекс» в соответствии с оценкой.

• Внести изменения в решение Думы Инчукалнско-
го края № 4-5§ от 20 февраля 2013 года «Об ут-
верждении комиссии по вырубке деревьев Думы 
Инчукалнского края и положений комиссии» и 
изложить пункт 1 резолютивной части решения в 
следующей редакции:

„1. Утвердить комиссию по вырубке деревьев 
Думы Инчукалнского края в следующем соста-
ве:

1.1. Руководитель Строительного Управле-
ния Думы Инчукалнского края M. Хофманис, 
председатель комиссии;

1.2. Специалист по землеустройству Думы Инчу-
калнского края Р. Стукле;

1.3. Старший лесничий Инчукалнского отдела 
Рижского регионального лесничества Н. Гер-
бис;

1.4. Секретарь Думы Инчукалнского края Л. 
Сика.”.

1. Утвердить начальную цену аукциона на право 
аренды жилых помещений по адресу: улица Си-
гулдас, 2-19, Вангажи, Инчукалнский край, в раз-
мере EUR 2100,00. Утвердить правила аукциона 
«Аукцион на право аренды квартирной собствен-
ности самоуправления Инчукалнского края по 
адресу: улица Сигулдас, 2-19, Вангажи, Инчукал-
нский край, на 5 лет».

• Рассмотрено заявление ООО «Диалогс АБ» с прось-
бой о сдаче в аренду помещения в Школе музыки и 
искусства Инчукалнского края по адресу: улица Га-
уяс, 2, Вангажи, Инчукалнский край. Помещение не-
обходимо для реализации неформальной учебной 
программы «Навыки владения государственным 
языком на среднем уровне», целевая аудитория: 
безработные и ищущие работу, зарегистрирован-
ные в Государственном агентстве трудоустройства. 
Планируемый период обучения: 37 рабочих дней 
подряд с 9.00 до 12.00. Принято решение сдать в 
аренду помещение в Школе музыки и искусства Ин-
чукалнского края, запрашиваемое ООО «Диалогс 
АБ», с 29.06.2015 по 31.12.2015 и установить арен-
дную плату за аренду помещений в размере EUR 
2,95 за один час, без НДС. 

• Принято решение утвердить обязательные правила 
№ 7/2015 «Ограничения по выращиванию генети-
чески модифицированных культурных растений в 
Инчукалнском крае». Обязательные правила, всту-
пившие в силу, отправить для информирования об 
установленном запрете по выращиванию генетиче-
ски модифицированных культурных растений в са-
моуправления, граничащие с Инчукалнским краем, 
Министерство земледелия, Министерство защиты 
окружающей среды и регионального развития, Ре-
гиональное управление по вопросам окружающей 
среды «Лиелрига» и Государственную службу охра-
ны растений.

• Принято решение утвердить результаты аукциона 
по недвижимости по адресу: улица Миера, 18, Ин-
чукалнс, Инчукалнский край, от 19 июня 2015 года, 
установив, что аукцион прошел безрезультатно.

• Принято решение утвердить условную начальную 
цену аренды аукциона на право аренды недвижи-
мого имущества в размере EUR 2,00  за 1 м2 в месяц 
+ НДС, а также утвердить правила аукциона «Об 
аукционе права аренды недвижимого имущества по 
адресу: улица Видземес, 8, Вангажи, Инчукалнский 
край, помещения № 2».

• И др. 

Наиболее важные решения, принятые 
Думой Инчукалнского края в июле 
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Cienījamie iedzīvotāji!
Vasara sākusi savu noslēdzošo ritējumu, un novadā 

turpinās plānotie darbi. Domāju, ka esat pamanījuši 
aktīvo darbību. Visredzamākais process šobrīd norit uz 
ielām un ceļiem. 

Augustā plānots pilnībā atjaunot Atmodas ielas 
Inčukalnā ceļa seguma posmu. Ir plānots katru gadu 
pilnībā atjaunot kādu ceļa seguma posmu, kas noteikti 
ir kapitālāks ieguldījums, nekā bedrīšu lāpīšana. Ceru, ka domes deputāti šādu 
ieceri atbalstīs.  

Šogad uzsācies darbs, par kuru domājām un kuru plānojām vairākus gadus. Tā 
ir siltuma ražošanas objektu sakārtošana novadā mūsdienu tehnoloģijām atbils-
tošā līmenī. Galvenais šī darba mērķis ir panākt maksimāli ekonomisku siltum-
enerģijas ražošanas procesu. Darbi norit pilnā sparā – tiek celta jauna katlumāja 
Inčukalnā, Miera ielā. Tiek būvēta jauna siltumtrase posmā no Inčukalna pamat-
skolas līdz Miera ielai (līdz topošajai jaunajai katlumājai). 

Gaujā esošā katlumāja ir atbrīvota no vecajām iekārtām, uzsākti tās sakārto-
šanas un pielāgošanas darbi jaunajām iekārtām. Tāpat Gaujā uzsākta siltumtra-
ses pārbūve pa Gaujaslīču ielu atbilstoši energoefektivitātes prasībām. 

Šo jautājumu kontekstā vēlos vērsties pie iedzīvotājiem kā pie savu dzīvojamo 
fondu pārvaldītājiem ar lūgumu sadarboties ar īpašumu apsaimniekotājiem un 
risināt jautājumus par šo īpašumu sakārtošanu energoefektivitātes uzlabošanai. 
Inčukalna novada dome sadarbībā ar pašvaldības kapitālsabiedrībām no savas 
puses būs paveikusi, lai siltumenerģijas ražošana būtu sakārtota mūsdienu pra-
sībām, līdz ar to arī ražošanas izmaksa būs maksimāli atbilstoša un konkurēt-
spējīga tirgus apstākļiem. 

Inčukalna ciemā tuvākajā laikā plānots noslēgt ūdens apgādes maģistrālās 
trases izbūvi. 

Gaujas ciematā tiek būvēti jauni kanalizācijas maģistrālie tīkli ūdens savākša-
nai un novadīšanai. Jāuzsver, ka pēc darbu noslēgšanās vides objekti tiks sakār-
toti iepriekšējā stāvoklī.

Vangažos nomainīti jau četri siltumtrases posmi. Jācer, ka ieguvums būs 
daudz lielāks, nekā izbūves laikā piedzīvotās neērtības. Arī šoreiz aicinu iedzī-
votājus ar sapratni attiekties pret neērtībām, kas radušās plašo darbu rezultātā. 
Kādu dienu tie visi noslēgsies, un mēs visi būsim tikai ieguvēji.

Neesam aizmirsuši par nepieciešamību izbūvēt Inčukalna ciemā privātmāju 
rajonā (otrpus dzelzceļa) ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas centrālos 
tīklus. Meklējam risinājumu, lai piesaistītu līdzekļus šim mērķa projektam. 

Vēlajās vakara stundās vangažnieki noteikti būs pamanījuši jaunās apgaismes 
laternas. Tās tika izbūvētas, ņemot vērā arī iedzīvotāju ierosinājumus. 

Mazāki un lielāki remontdarbi norit visās novada izglītības iestādēs un sporta 
kompleksā. Pirmsskolas izglītības iestādei „Minka” jau tapis jaunās ēdamzāles 
piebūves tehniskais projekts. Vēl jāveic precizēšanas darbi, iepirkuma procedūra, 
un būvniecība varēs sākties. 

Prieks, ka jaunajā Inčukalna estrādē jau notiek daudzi pasākumi un koncerti. 
Tālāk risināsim jautājumu par jaunu soliņu izbūvi, lai iepriecinātu arī skatītājus. 
Tāpat esam sākuši darbu pie jaunā Inčukalna pamatskolas ārējā veidola – top 
jauns uzraksts un sienas krāsojums, jācer, ka tas iepriecinās visus skolotājus un 
skolēnus, jauno mācību gadu uzsākot.

Visus labos darbus esam sākuši atspoguļot arī Latvijas Neatkarīgajā televīzi-
jā raidījumā „Šodien novados”. Šos sižetus varat redzēt arī dažādos sociālajos 
portālos, piemēram, www.skaties.lv, www.facebook.lv (Inčukalna novada lapā), 
www.draugiem.lv (Inčukalna novada lapā). Ir uzsākts aktīvs darbs arī pie mūsu 
jaunās novada mājas lapas izstrādes. Visus pieminētos sižetus varēs noskatīties 
arī tur. 

Noslēgumā vēlos apsveikt jauno Inčukalna pamatskolas direktoru Kasparu 
Kiri ar uzsākto darbu. Novēlu panākumus un enerģiju, uzturot skolas tradīcijas 
un īstenojot arī jaunas idejas! 

Vēlreiz apsveicu mūsu novada kolektīvus, kuri piedalījās šī gada lielākajā kul-
tūras pasākumā – Dziesmu un deju svētkos. Prieks par jūsu augstajiem sasnie-
gumiem skatēs un profesionālo sniegumu svētku koncertos. Prieks un lepnums 
arī par mūsu novada bērniem un jauniešiem, kuri svētkos piedalījās citu novadu 
kolektīvos. 

Domes vārdā sveicu visus jaunajā mācību gadā!
Ar cieņu, 

Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 

SĀKUSIES BALSOŠANA PAR TITULU „GODA NOVADNIEKS”
no 03.08.2015. līdz 25.09.2015.

NOTEIKUMI PAR TITULA „GODA NOVADNIEKS” PIEŠĶIRŠANU 
1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Šis nolikums nosaka Inčukalna novada domes (turpmāk – DOME) titula „Goda novadnieks” (turpmāk – Tituls) piešķir-
šanas, izvērtēšanas, pasniegšanas un anulēšanas kārtību.

1.2. Līdzekļi konkursa rīkošanai tiek plānoti DOMES kārtējā gada budžetā sadaļā Titula „Goda novadnieks” piešķiršana.
1.3. Informācija par konkursa norisi tiek publicēta informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis” un interneta mājas lapā  

www.incukalns.lv. 

2. TITULA PIEŠĶIRŠANAS UN IZVĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Tituls tiek piešķirts fiziskām personām par nozīmīgu darbu zinātnē, veselības aizsardzībā, sociālajā aprūpē, taut-

saimniecībā, sabiedriskajā drošībā, kultūrā, izglītībā un sportā, kā arī par citiem ieguldījumiem pašvaldības attīstībā 
personām, kuru dzīves vai darbavieta ir šobrīd vai ir bijusi Inčukalna novada pašvaldības teritorija. Par nopelniem 
uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība.

2.2. Titulu var piešķirt ne tikai Inčukalna novada iedzīvotājiem, bet arī augstām Latvijas un ārvalstu amatpersonām, kā arī 
sadraudzības pilsētu vadītājiem.

2.3. Tituls tiek piešķirts vienreiz gadā ne vairāk kā 3 personām.
2.4. Tituls ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt tikai vienu reizi.
2.5. Pieteikumus Titula piešķiršanai izvērtē DOMES Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības 

jautājumu komiteja (turpmāk – Komiteja).
2.6.  Komiteja pieņem lēmumu, balsojot atklāti.
2.7.  Komiteja ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Komitejas kopējā sastāva. Lēmumi tiek pieņemti ar 

vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir Komitejas priekšsēdētāja balss.
2.8.  Komitejas balsojums tiek protokolēts.
2.9.  Izskatot pieteikumus par Titula piešķiršanu, Komiteja vērtē šādus kritērijus: 

2.9.1. pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte;
2.9.2. ieguldījums kultūras, izglītības un saimnieciskajā darbā, kā arī novada attīstībā kopumā;
2.9.3. pozitīva novada tēla veidošana un novada vārda popularizēšana;
2.9.4. profesionālā darbība;
2.9.5. ilggadējs un panākumiem vainagots darbs novada labā;
2.9.6. nozīmīga dzīves vai darba jubileja;
2.9.7. citi īpaši nopelni.
2.10. Komiteja uz DOMES sēdi sagatavo lēmuma projektu par Titula piešķiršanu.
2.11. DOME pieņem lēmumu par Titula piešķiršanu.

3. PRETENDENTU PIETEIKŠANAS KĀRTĪBA
3.1.  Pieteikt pretendentu Titula piešķiršanai ir tiesīgi Inčukalna novada iedzīvotāji, Inčukalna novada domes deputāti, 

pašvaldības iestāžu vadītāji, sabiedrisko un politisko organizāciju vadītāji, kā arī struktūrvienību vadītāji.
3.2. Pieteikumi jāparaksta pilngadīgām personām.
3.3.  Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru.
3.4.  Titula piešķiršana notiek vienā kārtā ar balsu vairākumu, bet ne mazāk kā 100 (viens simts) balsu.
3.5. Pieteikumi jāiemet speciāli izveidotajās urnās, kuras izvietotas sabiedriski publiskajās vietās: Inčukalna no-

vada dome (Atmodas iela 4, Inčukalns), Vangažu pilsētas pārvalde (Meža iela 1, Vangaži), Inčukalna tau-
tas nams (Atmodas iela 1A, Inčukalns), Vangažu kultūras nams (Gaujas iela 12, Vangaži), Inčukalna bib-
liotēka (Atmodas iela 4, Inčukalns), dienas centrs „Vangaži” (Parka iela 2, Vangaži), dienas centrs „Gauja”  
(Centra iela 6, Gauja).

3.6. Balsošanas norises laiks katru gadu tiek izziņots atsevišķi. 
3.7. Pretendentu pieteikšanu izsludina novada sabiedriskajās vietās, uz ziņojumu dēļiem, mājas lapā www.incukalns.lv, kā 

arī novada informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.
3.8. Pieteikumā ir jābūt šādām ziņām par pretendentu:

3.8.1. vārds, uzvārds;
3.8.2. amats vai nodarbošanās;
3.8.3. darbības apraksts attiecīgajā jomā;
3.8.4. pieteikuma iesniedzēja pamatots motivējums pretendenta izvirzīšanai.

3.9. Balsot drīkst tikai par vienu kandidātu un vienu reizi. 

4. TITULA „GODA NOVADNIEKS” PASNIEGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Titula saņēmēji tiek godināti Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienas svinību laikā.
4.2. DOME Titula ieguvējam pasniedz simbolisku balvu – Inčukalna novada „Goda novadnieka” nozīmīti un atzinības rakstu 

par „Inčukalna novada Goda novadnieka” piešķiršanu. Nozīmīte nēsājama krūšu kreisajā pusē.
4.3. Titulēto personu ieraksta „Inčukalna goda grāmatā” un „Vangažu goda grāmatā”.
4.4. Ar atsevišķu lēmumu DOME var piešķirt Titula ieguvējiem naudas balvu līdz 100,00 eiro (viens simts eiro).
4.5. Apbalvojumu pasniedz pašvaldības domes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.

Domes priekšsēdētājs A.Nalivaiko 
Balsošanas anketas varat atrast 3.5. minētajās vietās un mājas lapā www.incukalns.lv

Ielūgums  
Goda novadniekiem

Inčukalna novada dome aicina Inčukalna 
novada Goda novadniekus uz tikšanos ar do-
mes vadību. Tikšanās notiks š.g. 18. augustā 

plkst. 14.00 Inčukalna novada Medību pilī. 
Nokļūšanai uz tikšanos tiks nodrošināts 

transports (atiešanas laiki minēti ielūgumos). 
Uz tikšanos!

Mūsu novadā dzīvo daudz labu cilvēku, un ikviens no viņiem vel-
ta savu laiku, domas un darbus, lai mūsu novads kļūtu vēl labāks, 
lai tajā dzīvotu vēl laimīgāki cilvēki. Un reizēm nevajag daudz, lai 
mūsu ieguldījums būtu nenovērtējams. Tāpēc Inčukalna novada 
dome aicina iedzīvotājus pastāstīt par ikvienu, kurš ir pelnī-
jis pateicības vārdus. Mūsu vidū taču ir tik daudz cilvēku, kuri 
ar savu darbu, hobiju, talantu, prasmēm, profesiju, aktīvo rīcību, 
palīdzīgo roku vai ko citu ir izcēluši mūsu novadu, padarījuši to vēl 
labāku, krāsaināku, laimīgāku. Nepalaidīsim garām iespēju pateikt 
paldies! 

Pateicība šiem cilvēkiem tiks izteikta valsts svētku pasākumos no-
vembrī. 

Aprakstu brīvā formā aicinām iesniegt Inčukalna novada domē vai 
Vangažu pilsētas pārvaldē, atsūtīt pa pastu (Inčukalna novada dome, 
Atmodas iela 4, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141; Vanga-
žu pilsētas pārvalde, Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136), 
vai iesūtīt elektroniski: jana.bunkus@incukalns.lv ar norādi: LABAIS 
VAIRO LABO. Sīkāka informācija pa tālruni: 20271787.

Aprakstā jānorāda izvirzītās personas vārds un uzvārds, jāsniedz ap-
raksts par šī cilvēka labajiem darbiem vai veikumiem, kā arī jāuzrāda 
iesniedzēja vārds, uzvārds un tālruņa numurs. Lai labais vairo labo! Pie-
teikumus izvērtēs Inčukalna novada domes Izglītības, kultūras, sporta, 
sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komiteja. 

LABAIS VAIRO LABO 
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5. jūlijā mūsu nelielajā pilsētā no-
tika jau 10. Tautas kultūru festivāls 

„Slāvu vainags”, uz kuru pulcējās 15 
kolektīvi no Vangažiem, Jelgavas, 
Aizkraukles, Salaspils, Līvāniem, 
Viļakas, Jēkabpils, kopā pulcējot 
138 dalībniekus.

Pirmie četri festivāli, sākot ar 2000. 
gadu, notika Vangažu kultūras namā, 
un laikam veiksmīga toreiz bija Liepā-
jas tautas dziesmu ansambļa „Voļņica” 
pirmā festivāla svētība, jo festivāls 
skan vēl šodien. 

Kad kultūras namā palika par maz 
vietas, tika nolemts festivālus rīkot 
brīvā dabā – estrādē pie Vangažu eze-
ra. 

Šogad, tāpat kā arī citus gadus, 
Vangažu vidusskola laipni piedāvāja 
savas telpas, lai dalībniekiem būtu 
iespēja sanākt kopā vienuviet. Un tieši 
no skolas arī sākās svinīgais gājiens 
pa Vangažu pilsētu Inčukalna pūtēju 
orķestra pavadībā (vadītājs Vitalis Ki-
kusts). 

Festivālu atklāja Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, 
kā arī Marina Zlotņikova ar dziesmu 

„Slovjanskaja duna”. Viņai skaisti pie-
dziedāja festivāla kopkoris. 

Tad sekoja īsti vasarai piemērota 
deja „Saule brida rudzu laukus”, kuru 
festivālam dāvināja deju kolektīvs 

„Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovska).

Ikviens priekšnesums bija intere-
sants, skaists un pārdomāts. Festivālā 
uzstājās arī tā organizatori un rīkotāji: 
baltkrievu ansamblis „Žuravka” (va-
dītāja Ļubova Aleksandrova), ukraiņu 
ansamblis „Jatraņ” (vadītāja Irina Du-
kule), ansamblis „Veselka”, ansamblis 

„Kvitočki” (vadītāja Liene Nesteroviča), 
ansamblis „Russkaja kadriļ” (vadītāja 
Gaļina Titarenko).

Festivālā skaisti iederējās arī deju 
kolektīvs „Kolibri” (vadītāja Tatjana 
Everse).

Kā interesanti akcenti koncertā bija 
arī Lienes Nesterovičas un Vasīlija Ko-
manovska solodziedājumi. 

Ar mums kopā kā goda viesi festivā-
lā bija:
• Kultūras ministrijas Sabiedrības in-

tegrācijas departamenta direktore 
Solvita Vēvere;

• Latvijas Kultūras akadēmijas rado-
šās darbības centra vadītāja Monta 
Kononova,

• Latvijas Kultūras akadēmijas jaun-
rades projektu koordinators un reži-
sors Juris Jonelis;

• Baltijas Starptautiskās akadēmijas 
docente, Krievu kultūras dienu ko-
mitejas priekšsēdētāja Latvijā Irina 
Markova;

• Klasiskās mūzikas un Puškina 
biedrības komitejas Latvijā locekle, 
Krievu kultūras dienu komitejas lo-
cekle Ludmila Bičkova;

• Ukraiņu apvienības Latvijā priekšsē-
dētāja vietnieks Ivans Nalivaiko.
Un kāds gan festivāls bez rado-

šajiem viesu kolektīviem? Arī viņi 
pie mums viesojās un uzstājās. Tie 
ir mūsu draugi – kolektīvs „Kaprī-
ze” (vadītāja Jana Bunkus) un mūsu 
draugi no Salaspils, ansamblis „Sun-
rise” un vokālais ansamblis „Otrada” 
(vadītāja Tamāra Lozovskaja).

Skatītājus priecēja arī vokālais an-
samblis „Uzori” no Līvāniem (vadītā-
ja Lidija Znotiņa) un krievu dziesmu 
ansamblis „Ivuška” no Žīguriem (va-
dītāja Svetlana Romane). 

Bet ukraiņu dziesmas lieliski pa-
pildināja ansamblis „Vodograi” no 

Rēzeknes un ansamblis „Javir” no 
Jēkabpils, kā arī duets „Čar-ziļļa” 
(vadītāja Nellija Lavrinoviča).

Festivāla noslēgumu izrotāja krā-
sainie baloni, kuri simboliski kā cilvē-
ku dvēselītes – tik dažādas, bet tajā 
pašā laikā vienotas – aizlidoja aug-
stu, augstu. 

Festivāls pagāja, izskanēja dzies-
mas, tika nodejotas skaistas dejas, 
un aiz tā visa stāv liels darbs, ko 
godam veica Irina Dukule, Gaļina Ti-
tarenko, Olga Smirnova un visu ko-
lektīvu vadītāji. 

Gods un cieņa festivāla vadītā-
jiem Natālijai Buglovai un Pāvelam 
Seņivam, mūsu skaņas operatoram 

Igoram Klimenko, Vangažu kultūras 
nama darbiniekiem un personīgi va-
dītājam Aleksandram Čamkinam. 

Paldies Vangažu pilsētas pārval-
des vadītājam Jurim Jakubovskim 
un pilsētas saimnieciskajai daļai par 
vietas sagatavošanu lielajam kon-
certam.

Paldies sponsoriem SIA „Brālis”, 
personīgi Mārtiņam Bērziņam un Ul-
dim Muižniekam, SIA „Satis”, perso-
nīgi Tatjanai Rozonovai un a/s „Lat-
vijas gāze”.

Ar savu darbu jau atkal esam 
apliecinājuši festivāla devīzi „Garā 
esam vienoti”!

Vasilijs Litviņuks 

Tā par dalību šī gada Dziesmu un 
deju svētkos saka Vangažu kultūras 
nama bērnu tautas deju kolektīva 
vadītāja Ilona Petrovska. Pat tagad, 
kad pagājis kāds laiks kopš lielajiem 
svētkiem, stāstot un atceroties pie-
dzīvoto, kolektīva vadītājai mirdz 
acis un ir jūtama patiesa sajūsma. 

„Man sen sirdī bija vēlme – aizvest 
savu kolektīvu uz šiem svētkiem. 
Kopā ar bērniem savu sapni esmu 
piepildījusi!”

„Dalība Dziesmu un deju svētkos nav 
tikai tā mirkļa notikums, tas ir liels 
un smags darbs ilgu laiku pirms tam. 
Šiem Dziesmu un deju svētkiem sākām 
gatavoties jau pirms diviem gadiem, 
bet, tuvojoties skatēm, uz mēģināju-
miem sanācām biežāk, nekā ierasts,” 
pastāstīja I.Petrovska, kura pati kā de-
jotāja ilgus gadus bija šī lielā notikuma 
dalībniece. 

Lai izturētu lielo slodzi, vadītāja no 
pieredzes zina teikt, ka nepieciešams 
vairāku faktoru kopums. „Tautas dejai 
jābūt sirdī, man tā ir bijis visu mūžu. To 
mācu arī maniem mazajiem dejotājiem. 
Pats galvenais ir pats mācīšanās pro-
cess. Manas deju skolotājas Dzintra 
Veldre un Melitina Sipčenko vienmēr 
bijušas kā pozitīvais piemērs, kādam 

jābūt deju skolotājam. Melitinas kun-
dze mūs vienmēr sauca par zaķīšiem 
un bumbulīšiem, un tā es saucu arī 
savus audzēkņus, jo viņi tik tiešām ir 
tik čakli kā zaķīši un mīļi kā bumbulīši!”

I.Petrovska ar lepnumu atceras 
katru šajos svētkos pavadīto brīdi, jo 
mazie dejotāji, kas, kā izrādījās, Deju 
svētkos bija paši jaunākie dalībnieki 
(jaunākajiem dejotājiem ir tikai četri 
gadi), sevi parādīja no labākās puses – 
gan dejas prasmē, gan uzvedībā. „Man 
ļoti palīdzēja arī vecāki, lai gan vien-
mēr kritiski izvērtēju, kurš vecāks var 
tikt ar šiem pienākumiem galā, bet 
kurš nevar. Tas nav kā apvainojums, 
vienkārši tik lielos svētkos man nepie-
ciešams 100 procentu stabils atbalsts, 
un es tādu saņēmu. Paldies Lindai Erd-
manei un Laurai Zvirbulei, kuras bija 
savu uzdevumu augstumos. Paldies 
Kasparam Kirim, kurš pacietīgi kopā 
ar bērniem izstrādāja „Pīlādzīša” logo 
(sākotnēji tika piedāvāts vairāk nekā 
20 skiču), karogu, palīdzēja pasūtīt ap-
drukātas cepurītes utt. Vēl viens liels 
atbalsts man bija Evija Ozola. Paldies 
arī mūsu koordinatorei Indra Kalniņai. 
Kopā mēs bijām lieliska komanda,” uz-
svēra kolektīva vadītāja. 

Mazajiem dejotājiem svētku laikā 
bija iespēja piedzīvot daudz interesan-
ta, un, kā novēroja pieaugušie, viņiem 
nekas nebija par grūtu. „Pat tad, kad 
Daugavas stadionā mēģinājuma laikā 
(katru dienu bija vismaz trīs stundu 
garš mēģinājums, citudien – pat vairā-

ki) sāka līt lietus, mazie to izbaudīja no 
sirds: viens stāvēja un priecājās, ka lie-
tus līst virsū, bet neviens neliek mukt 
telpās, kāds ar prieku dejas laikā lēca 
pa peļķēm, kāds diemžēl arī pakrita uz 
slidenās virsmas, bet neviens neteica, 
ka grib prom. Paldies Inčukalna novada 
domei un personīgi Aivaram Nalivaiko, 
ka mums bija iespēja ēst gardas pus-
dienas mūsu pašu novada krogā „Sor-
bas”. Ceļš turp un atpakaļ bija ļoti laba 
iespēja mazajiem dejotājiem atpūsties, 
kaut vai daļēji izžāvēt pastalas, zeķī-
tes un tērpus. Bija reizes, kad krogā arī 
ģērbāmies, līdz ar to „Sorbas” brīžiem 
pārvērtās pat par rotaļu un draiskoša-

nās laukumu, par ko saimniekiem nebi-
ja nekādu iebildumu, paldies viņiem par 
to! Pa ceļam autobusā ņēmām līdzi arī 
spilvenus, lai mazie var pagulēt.”

Kā zināms, lielu jucekli dalībniekos 
izraisīja atceltais svētku gājiens, kuru 
viņi gaidīja kā īpašu notikumu. „Sākot 
ar trijiem naktī, kad saņēmām pirmās 
ziņas par gājiena atcelšanu, aktīvi sa-
rakstījāmies ar īsziņām – ko īsti darīt? 
Tomēr es paliku pie sava viedokļa, ka 
mēs uz Rīgu brauksim – ja nebūs gā-
jiena, pastāvēsim ar mazajiem kaut 
vai pie Brīvības pieminekļa vai aiz-
brauksim uz Zooloģisko dārzu. Mani 
atbalstīja gan vecāki, gan manas ko-

lēģes Evija un Indra, un mēs izdarījām 
pareizo izvēli, jo gājienā tomēr gājām. 
Arī šoreiz pierādījās, ka mākam salie-
dēties sarežģītās situācijās,” uzsvēra 
I.Petrovska.

Tagad mazie bauda ilgi gaidīto un 
pelnīto vasaras atpūtu. Peļķes uz ie-
lām šovasar uzrodas bieži, bet tas ir 
nieks, salīdzinot ar svētkos iegūtajām 
labajām emocijām. „Mēs koncertā de-
jojām pašā priekšā un pašā uzveduma 
viducī – tā man ir lielākā dāvana, ka 
mani mazie bumbulīši spēja visu izde-
jot un izturēt. Viņi visi man ir kā bērni. 
Kad man kāds prasa, cik man ir bērnu, 
es vienmēr atbildu – vairāk par 100!” 
smejot atzīst „Pīlādzīša” vadītāja. 

Jana Bunkus 

XI LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU SVĒTKI

Festivāls „Slāvu vainags” nosvinējis 10 gadu jubileju

„Kopā ar bērniem piepildīju savu sapni!”

Inčukalna novada dome 
apsveic visus Inčukalna  

novada kolektīvus: 
bērnu tautas deju kolektīvus 

„Minkāns” (vadītāja Līga Dombrov-
ska) un „Pīlādzītis” (vadītāja Ilona 
Petrovska), kā arī Inčukalna pūtēju 
orķestri (vadītājs Vitalis Kikusts) 

ar augstajiem rezultātiem Dziesmu 
un deju svētku skatēs un pateicas 

par ieguldījumu svētku norisē. 
Paldies ikvienam 

dalībniekam, 
vecākiem, 

pavadošajam 
personālam un 
koordinatorei 

Indrai Kalniņai!
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Bērnu deju kolektīva vadītāja Ilona Petrovska un Vangažu kultūras nama māksli-
nieciskās daļas vadītāja Evija Ozola kopā ar Agri Daņiļēviču un grupas „Prāta vētra” 
solistu Renāru Kauperu

Festivāla „Slāvu vainags” atklāšanas dziesma. Solo: Marina Zlotņikova.
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Laiks skrien skaņas ātrumā, un 
atkal ir paskrējis vēl viens Dziesmu 
svētku cikls, kurā jau ierasti savu 
dalību un muzikālo skanējumu snie-
dza Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas pūtēju orķestris.

Viss skaistais un skanīgais stāsts 
sākās ar orķestra dalību finālskatē 
7. jūlijā, kurā tika iegūts pirmās pa-
kāpes diploms par sniegto program-
mu pūtēju orķestru Dziesmu svētku 
finālā. Kaut arī tiešie konkurenti šo-
reiz izrādījās nedaudz labāki, tomēr 
gandarījums un prieks par paveikto 
bija ikvienam. Lieki piebilst, ka finā-
lā piedalās tikai katras grupas labā-
kie Latvijas orķestri.

Ar to viss tikai sākās, jo jau nā-
kamajā dienā, ceļoties gandrīz ar 
gaiļiem, bija jādodas uz lielajiem 
kopmēģinājumiem, kuros plecu pie 
pleca ar citiem mūziķiem vajadzēja 
rādīt savu māku izspēlēt katru noti 
pēc galveno virsdiriģentu prāta, kas 
it nemaz nebija viegli. Un tā skaņ-
darbu pa skaņdarbam risinājās ga-
rie un nogurdinošie mēģinājumi, lai 
jau nākamajā dienā sniegtu lielisku 
koncertu visiem svētku viesiem un 
paši sev. Tie īstie svētki jau bija aiz-
kulisēs, kur katrs kolektīvs varēja 
ciešāk iepazīt savus mūzikas drau-
gus vai vienkārši priecāties no sirds, 
jo tieši prieks ir svētku sirds. 

Tikpat ātri pienāca 9. jūlija va-
kars, kurā notika grandiozais pū-
tēju orķestru lielkoncerts „Taures 
sauc”. Tas bija fantastisks gandrīz 
1600 mūziķu izpildījums vienotā 
ritmā un sajūtā. Vienotā priekā un 
skanējumā, lai noķertu un radītu 
to īpašo svētku sajūtu, lai radī-

tu pašus svētkus, jo tieši katrs no  
37 000 dalībnieku bija svētki. Un, jau 
ejot nost no Ķīpsalas skatuves, kur 
norisinājās orķestru koncerts, katrs 
no Inčukalna pūtējiem savā sirdī 
noķēra to laimes mirkli par savu 
darbu, ieguldīto laiku un visām tām 
mirdzošajām acīm un taurēm, kuras 
zibēja visapkārt. Tas mirklis bija tik 
īss, toties ļoti, ļoti koncentrēts, lai 
paliktu atmiņā mūžam.

Tomēr darbiņš vēl nebija galā, jo 
bija paredzēta vēl viena uzstāšanās 
Lielajā Mežaparka estrādē, tāpēc 
arī piektdien un sestdien rīta agru-
mā orķestris jau posās ceļā uz lielo 

skatuvi. Protams, orķestriem tas 
bija pavisam neliels mēģinājums, 
salīdzinot ar koristiem, tomēr arī 
tas bija jāveic ar augstāko atbildī-
bas sajūtu. Lai viss laiks nepaietu 
mēģinājumos, sestdienas pēcpus-
dienā kolektīvs devās atpūsties uz 
Vērmanes dārzu, lai kādu reizi svēt-
kus redzētu no malas, kur izvērtās 
neparasta jautrība un pilna emociju 
gamma, lai svētkus papildinātu ar 
vēl vienu skaistu atmiņu. 

Un nedēļa bija paskrējusi zibens 
ātrumā, kad jau klāt svētku pēdējā 
diena. Orķestris pēc ministres lūgu-
ma gājienā nedevās, kaut arī lielākā 

daļa kolektīvu mobilizējās un parā-
dīja tautiešiem savu garu, tomēr pū-
tēji beidzot varēja izgulēties. Mani 
personīgi nedaudz neapmierināja 
domes vadības un novada svētku 
koordinatores nesaskaņotā rīcība, 
ka it kā neviens kolektīvs un pār-
stāvis nedosies gājienā, tomēr paši 
tajā devās, nerespektējot kopējo 
novada nostāju, kas tomēr svētkus 
iezīmē ar nelielu mīnusa un pārdo-
mu zīmi. Tomēr emocijām bija jātiek 
pāri, un svētdienas pēcpusdienā pēc 
gardām pusdienām devāmies uz 
Lielo Meža parka estrādi, lai kopīgi 
noslēgtu šos svētkus, kā arī vēlreiz 

izbaudītu neparasto dziesmas, ska-
ņas un prieka burvību mūsu tautas 
lielajos svētkos. 

Tauru skaņas paskrēja nemanot 
šajā koncertā, arī skaistās un ska-
nīgās dziesmas paskrēja tikpat ātri, 
līdz pienāca laiks visiem atvadīties 
un ļauties smeldzei par to, ka kopī-
gajam prieka un smaidu orķestrim 
ir laiks šķirties. Renārs Kaupers ar 

„Manu dziesmu” uzbūra un pacēla 
svētkus debesīs tieši tik augstu, cik 
tiem ir jābūt. 

Paldies mūziķiem un kolēģiem 
par svētku uzburšanu, paldies Ag-
nesei Kalniņai par orķestra „mam-
mas” darbu pildīšanu. Pastarpināti 
jāpasakās ir biedrībai „Inčukalna 
izaugsmei”, kura dažiem no pūtē-
jiem atmaksā mūzikas skolu, lai 
viņi varētu savā dzīvē pilnveido-
ties un piedalīties šajos skaistajos 
svētkos, tos radot ar savu talantu 
un spējām, kuras bez finansiāla 
atbalsta mēs, iespējams, nekad 
neuzzinātu. 

Henrijs Avotiņš
  

Paldies visiem vecākiem un dalīb-
niekiem, kuri atsūtīja fotogrāfijas 
publicēšanai laikrakstā un mājas 

lapā!  

Caur deju soļiem un rakstiem 
Dziesmu un deju  svētki modi-
na skaistas, gaišas atmiņas, šis 
vārds spārno mūs tagadnē un būs 
sauklis, kas mūsu tautu vienos 
nākotnē. Esam viena no tautām, 
kura arī 21. gadsimtā var pama-
toti lepoties ar daudzveidīgu un 
dzīvu paaudzēs nodotu kultūras 

mantojumu. Kamēr vien tam pie-
šķiram vērtību, mēs esam īpaši un 
savdabīgi citu kultūru vidū.

Dejai mūsu kultūrā vienmēr bi-
jusi īpaša vieta – latvieši dejojuši 
gan sadzīvē, gan gadskārtu svēt-
kos, gan ģimeņu godos. Dejotprieks 
Latvijā aizvien ir līdzgaitnieks vi-

sām paaudzēm. Tas jo īpaši jūtams 
tautas deju kolektīvu vidū, patei-
coties kuriem tiek saglabāta un at-
tīstīta skatuviskā tautas deja, kas 
ir viens no mūsu tautas nozīmīgas 
Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
stūrakmeņiem..

Reizi piecos gados Rīgā – Latvi-
jas galvaspilsētā – satiekas dzie-

dāt, dejot, muzicēt 
griboši Latvijas 
iedzīvotāji, kuru 
vecumam un talan-
tam nav noteiktu 
kritēriju. Lielākajai 
daļai tas ir hobijs, 
kādam dzīvesveids, 
citam profesija. Kā 
caur gadu simtiem 
veidojies un attīstī-
jies šis fenomens? 
Latviešiem dziedā-
šana un dejošana 
ir gājusi roku rokā 
gadu tūkstošiem. Savulaik tas bija 
veids, kā uzrunāt dabas spēkus un 
uzlādēt enerģiju, arī veicināt auglī-
bu un vienkārši kustēties. Dejošana 
bija svarīga dzīves daļa, kas esību 
darīja krāšņāku un veidoja kopības 
sajūtu.   

Mums, „Minkāniem”, šie Dzies-
mu un deju svētki bija pirmie. Bērni 
sajuta stadiona plašumu, bērnu 
skaita daudzumu stadionā, saprata, 
ka arī mēs esam nozīmīga skaisto 
un burvīgo svētku daļa, jo tikai 
visi kopā varam izveidot tik vērie-
nīgus svētkus, kas par unikāliem 
tiek uzskatīti visā pasaulē. Dažu 
brīdi bija nogurums, bet tas mūsu 
mazulīšiem bija stimuls visu apgūt 
un lielāks gribasspēks visu turpi-
nāt. Mākslinieciskā pašdarbība jo-
projām ir nozīmīga mūsu ikdienas 

sastāvdaļa, no kuras bērni smeļas 
spēku un iedvesmu. 

Lieliem nekas netraucēja – ne 
lietus, ne saule, ne aukstums, ne 
karstums, ne noslogotība. Mēs  
katram brīdim atradām savu sau-
les staru, lai sevi uzmundrinātu, 
jo spēks, drosme, neatlaidība bija 
mūsu stimuls.

Tie ir svētki mums visiem un ik-
vienam, tie ir svētki tautas gara 
spēkam un tautas pašapziņai. Kat-
ram novēlu izbaudīt šo fantastisko 
sajūtu, kura pēc tam tev liek smai-
dīt vēl vairāk un justies lepnam. 
Augt kopā ar deju ir laime un gan-
darījums par paveikto darbu.

Līga Dombrovska,  
bērnu tautas deju kolektīva  

„Minkāns” vadītāja 

Pūtēju orķestra burtu burvība Dziesmu svētkos

Mazie un lielie „Minkāni”
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 Inčukalna pūtēju orķestris kopā ar saviem skolotājiem un vadītāju Vitali Kikustu gandarīts par paveikto skatē. Arī pūtējiem 
svētku mēģinājumi bija nopietns izaicinājums, tomēr nogurums atkāpās brīdī, kad atskanēja pirmie lielkoncerta akordi. Tieši 
paveiktais māksliniekus dara tik laimīgus un smaidīgus!

Lai arī svētku gājiens šoreiz notika mazliet savādāk, nekā ierasts, mūsu dejotājiem tas netraucēja izjust tā burvību, jo gājiens 
ikreiz ir svarīga šo svētku sastāvdaļa

Noguruši, bet laimīgi
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Lai gan vasara jau pāri pusei, no-
vadā rit dažādi būvniecības darbi, 
jo iedzīvotāji vēlas būvēt, sakārtot, 
pārbūvēt vai labiekārtot savu vidi. 
Tas ir apsveicami, jo faktiski ar jaunā 
Būvniecības likuma stāšanos spēkā 
tiek vairāk sakārtotas un reglamen-
tētas pasūtītāju, būvnieku un pro-
jektētāju attiecības, lai būvniecības 
process notiktu likumīgi un tiktu 
sakārtota projektu dokumentācija, 
lai nerastos pārpratumi, ka kaut kas 
tiek darīts patvaļīgi, nesaskaņojot 
to ar būvvaldi. 

Kas jauns un atšķirīgs ir Būvnie-
cības likumā? Pirmkārt, jau tas, ka 
zemesgabala īpašniekam – pasūtī-
tājam, iecerot jaunu būvniecību vai 
pārbūvi, rekonstrukciju savā īpašu-
mā, ir iespēja samērā ātri saņemt 
būvatļauju un sākt realizēt savu ie-
ceri. Otrkārt, šis process ir maksimā-
li vienkāršots tieši laika patērēšanas 
ziņā, jo daudz ko var darīt vienlaikus.

Kāds ir pareizākais veids, kā uz-
sākt ieceres realizāciju? Būvniecības 
likumā visas būves sadalītas trijās 
grupās – atbilstoši to nozīmīguma 
pakāpei. Var vērsties būvvaldē, lai 
noskaidrotu, kādas grupas būvi ie-
cerēts būvēt, taču vislabāk jau lai-
kus sameklēt profesionālu arhitektu 
projektētāju, kurš tad arī noskaidros, 
kādai grupai pieskaitāma iecerētā 
būve. Tas, kādai grupai pieder būve, 
nosaka to, ka būvvaldē iesniedza-
mi atšķirīgi dokumenti. Piemēram, 
I grupas būvēm pietiks aizpildīt 
Paskaidrojuma raksta veidlapu un 
pievienot ieceres grafisko daļu, kā 
arī īpašuma dokumentus, savukārt 
II grupas būvēm papildus jāiesniedz 
Būvniecības ieceres iesniegums ar 
pamatīgāk izstrādātu skiču projektu, 
ko tagad sauc par Būvprojektu mini-
mālā sastāvā.

Kad atrasts projektētājs un ar 
viņu noslēgts līgums par projektē-

šanu, arhitekts var uzsākt visu ne-
pieciešamo apstākļu noskaidrošanu, 
lai varētu iesniegt būvvaldē Būvnie-
cības ieceri vai aizpildīt Paskaidroju-
ma rakstu. Kas jānoskaidro projek-
tētājam? Vispirms jau, kādā apbūves 
zonā atrodas jūsu zemesgabals pēc 
Inčukalna teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumiem, vai iecerē-
tā būvniecība atbilst šiem kritērijiem. 
Projektētājs, izpētot situāciju, zinās, 
kādām institūcijām jāpasūta teh-
niskie nosacījumi, vai nepieciešams 
inženiertopogrāfiskās uzmērīšanas 
plāns utt. – tas viss būs viņa kā pro-
fesionāla projektētāja ziņā. Pēc tam 
arhitekts izveidos vēlamā būvobjek-
ta skici jeb tā saukto būvprojektu 
minimālā sastāvā, ar kuru tad var 
doties uz būvvaldi un iesniegt būv-
niecības ieceri. Savukārt būvvalde 
lems par to, vai šai iecerei var vai ne-
var izdot būvatļauju un, ja ne, minēs 
konkrētus atteikuma iemeslus. Ja 
atbilde būs apstiprinoša, būvvalde 
jums izdos būvatļauju, un no šī brīža 
sākas būvatļaujas darbības termiņš, 
kuru var apstrīdēt viena mēneša 
laikā no izdošanas brīža, taču pēc 
būtības minētā būvatļauja nav aktī-
va, un te parasti sākas lielākā nesa-
prašana un pārpratumi, jo nereti šo 
dokumentu – būvatļauju – uzskata 
par atļauju sākt būvēt, kā tas tie-
šām bija agrāk ar tieši tāda paša 
nosaukuma dokumentu. Jaunā Būv-
niecības likuma izpratnē tas ir do-
kuments, kurā norāda nosacījumus, 
kurus nepieciešams izpildīt, lai šī 
būvatļauja kļūtu aktīva. Šie nosacī-
jumi var būt, piemēram, kāds saska-
ņojums ar institūciju vai privātper-
sonu, tāpat prasība būvprojektam 
pievienot citas sadaļas utt. Kad šie 
nosacījumi ir izpildīti, var nākt ar 
pilnveidoto projekta dokumentāciju 
uz būvvaldi un saņemt galīgo sa-
skaņojumu jeb aktivizēt būvatļauju, 
profesionālā valodā runājot, saņemt 
būvatļaujā atzīmi par nosacījumu iz-
pildi un būvniecības uzsākšanu. Ta-
gad tā patiešām ir būvatļauja vārda 
vistiešākajā nozīmē! 

Ir vēl kāda būtiska atšķirība jau-
najā Būvniecības likumā. Ja agrāk 
pēc būvatļaujas saņemšanas un 
darbu uzsākšanas būvatļauju varēja 
apstrīdēt visā būvdarbu veikšanas 
laikā, to faktiski pārtraucot un tādā 
veidā radot zaudējumus investoram, 
gadījumā, ja tiesa atzīst, ka apturē-
šana bijusi nepamatota, tad tagad 
izdoto (aktīvo) būvatļauju būvnie-
cības laikā praktiski vairs apturēt 
nevar, jo to varēja izdarīt mēneša 
laikā pēc būvatļaujas izdošanas brī-
ža (informācija par izdotajām būv-
atļaujām un būvniecības iecerēm 
atrodama Inčukalna novada mājas-
lapā internetā www.incukalns.lv), un, 
kad saņemta aktivizētā būvatļauja, 
var sākties būvniecība. Protams, ja 
būvatļaujas izdošanā ir bijuši kādi 
pārkāpumi, ar tiesas lēmumu var 
apturēt arī šo būvatļauju. 

Un vēl – ne visām būvniecības 
iecerēm būs nepieciešama projek-
tētāja tieša palīdzība – projektē-
šana, jo jūs, iespējams, paši varat 
aizpildīt paredzēto veidlapu (Pa-

skaidrojuma rakstu), ja tas, pie-
mēram, attiecas uz I grupas būves 
nojaukšanas projektu. Pirmās gru-
pas būve ir mazēka (vienstāva ēka, 
t.sk. nojume un palīgēka, kuras 
apbūves laukums nav lielāks par 
25 m2, bet ārpus pilsētu un ciema 
teritorijām vienstāva lauku saim-
niecību nedzīvojamā ēka, kura nav 
paredzēta dzīvnieku turēšanai, un 
palīg ēka (piemēram, saimniecības 
ēkas, noliktavas, šķūņi, pagrabi, 
nojumes, garāžas) ar apbūves lau-
kumu līdz 60 m2; atsevišķa rūpnie-
ciski izgatavota vienstāva ēka ar 
apbūves laukumu līdz 60 m2, tajā 
skaitā konteinertipa ēka vai būv-
izstrādājums, izņemot ēkas, kurās 
tiek izvietota bīstama iekārta; be-
tonēts laukums pakaišu kūtsmēslu 
uzkrāšanai (uzglabāšanai ar vircas 
uzkrāšanas tvertni) līdz 50 m2. Tā-
tad, ja jūsu nojaucamā būve atbilst 
minētajiem kritērijiem – paskaidro-
juma raksta veidlapu varat aizpildīt 
paši. Taču vislabāk, protams, to no-
skaidrot, atnākot uz būvvaldi – tur 
uzzināsit, kā būtu pareizi jārīkojas.

Vēl jāpiemin novadā aktuāla 
problēma – novadgrāvji. Gan no-
vada domes Saistošie noteikumi, 
gan Meliorācijas likums, kā arī citi 
normatīvie dokumenti nosaka to 
uzturēšanu kārtībā, ar to saprotot 
ne tikai appļaušanu, tīrīšanu, bet 
arī grāvja konfigurācijas maiņas un 
aizbēršanas nepieļaušanu. Par mi-
nētajām darbībām iestājas admi-
nistratīvā atbildība, jo novadgrāvis 
arī ir būve, un, piemēram, tā pat-
vaļīgas aizbēršanas gadījumā var 
sodīt zemesgabala īpašnieku (kura 
zemesgabalam piekļaujas novad-
grāvis) par neatļauto būvniecību ar 
visām no tā izrietošajām sekām – 
soda naudu, kas nav maza, kā arī 
pieprasot nekavējoties atjaunot 
būvi tās iepriekšējā stāvoklī. Daž-
kārt dzirdamas atrunas, ka īpaš-
nieks iegādājies īpašumu jau šādā 
stāvoklī, te vietā atgādinājums, 
ka, iegādājoties īpašumu, jaunais 
īpašnieks pārņem visas saistības 
un apgrūtinājumus, kas attiecas 
uz šo īpašumu. Vēl jāuzsver, ka 
attiecībā uz patvaļīgo būvniecību 
jaunais Būvniecības likums ir visai 
bargs – likums pieļauj tikai patvaļī-
gās būvniecības būves atjaunošanu 
tās sākotnējā stāvoklī.

Protams, nevar teikt, ka būv-
niecības process ir vienkāršs, taču 
vienlaikus būvniecība ir arī ļoti 
svarīga mūsu dzīves sastāvdaļa, jo 
vide ap mums kļūst sakārtotāka, 
estētiskāka. Ja centīsimies darīt 
visu tā, kā to paredz likumdošana, 
mums pašiem būs mazāk problēmu, 
nesaskaņu un strīdu. Pārfrazējot 
seno tautas parunu „Labāk vien-
reiz redzēt, nekā septiņreiz dzirdēt” 
un attiecinot to uz būvniecības 
procesu, var teikt: „Labāk vienreiz 
būvvaldē noskaidrot, nekā septiņ-
reiz izdarīt nepareizi.” Uz tikšanos 
būvvaldē!

Mārtiņš Hofmanis,  
Inčukalna novada būvvaldes 

vadītājs  

Par braucienu uz 
Aglonu

14.–15. augustā Inčukalna novada 
dome un Sociālais dienests Inčukal-
na novada iedzīvotājiem organizē 
braucienu uz AGLONAS BAZILIKU. 

Pieteikties Sociālajā dienestā In-
čukalnā, Atmodas ielā 2A, vai zva-
not pa tālruni: 67977466; Vangažos, 
Meža ielā 1, vai zvanot pa tālruni: 
67995140.

Par ēdināšanas  
pabalstu jaunajam 
mācību gadam

Tuvojas jaunais mācību gads, lū-
dzam savlaicīgi kārtot dokumentus 
pabalstiem. Sociālais dienests lūdz 
visas Inčukalna novada trūcīgās un 
maznodrošinātās ģimenes, daudzbēr-
nu ģimenes un ģimenes, kurās ir bērni 
ar īpašām vajadzībām, izvērtēt savus 
ienākumus un, kuriem nepieciešams, 
saņemt ēdināšanas pabalstu PII au-
dzēkņiem un pabalstu mācību piede-
rumu iegādei, savlaicīgi sakārtot un 
iesniegt dokumentus. 

Personām/ģimenēm ir jābūt dekla-
rētām dzīvesvietā.

Sīkāka informācija: Vangažos 
67995140 un Inčukalnā 67977466.

Par pārtikas pakām
Lūdzam savlaicīgi izņemt pārtikas 

pakas! Inčukalna novada trūcīgās ģi-

menes/personas un ģimenes, kuras 
nonākušas neparedzētā grūtā situāci-
jā, var saņemt ES (LSK) pārtikas pakas, 
kuras tiek dalītas:

1) PASAM „GAUJA”, tālrunis: 
67977075

2) DC „SARMA” ceturtdienās no 
10.00 līdz 16.00, tālr.: 67977102

3) LSK Vangažu nodaļā Parka ielā 2, 
Ā.Teivāne, tālr.: 67898230

Par zupas virtuvi
Katru trešdienu trūcīgās personas 

un ģimenes var saņemt Sociālā die-
nesta apmaksātu siltu zupu:
• Gaujā, Gaujaslīču ielā 3, 

no 9.15 līdz 12.00
• Inčukalnā, Plānupes ielā 15, 

no 9.30 līdz 12.00
• Vangažos, Vidzemes ielā 8, 

no 9.00 līdz 12.00

Par humāno  
palīdzību

Katru otrdienu no 10.00 līdz 16.00 
un ceturtdienu no 10.00 līdz 17.00 
Inčukalna pašvaldības pagalma no-
liktavā var saņemt humāno palīdzību: 
apģērbus, apavus, traukus u.c. lietas.

Liels paldies iedzīvotājiem un firmu 
vadītājiem par humānās palīdzības 

sniegšanu!
Zinaīda Gofmane,

Inčukalna novada Sociālā dienesta 
vadītāja  

Reģionālās  
pašvaldības policijas 

Inčukalna novada  
nodaļas priekšnieka 

p.i. pieņemšanas laiks 
augustā

Pieņemšana Inčukalnā un 
Vangažos

NENOTIEK  
10., 12., 17., 19. augustā.

Pieņemšana Vangažos –  
katru pirmdienu 

no plkst. 15.00 līdz 17.00, 
t.i., 3., 24. un 31. augustā.
Pieņemšana Inčukalnā –  

katru trešdienu
 no plkst. 15.00 līdz 19.00, 

t.i., 5. un 26. augustā.

Nepieciešamības gadījumā 
zvanīt uz diennakts dežūrdaļas 

tālruni: 67937102.

RPP INN atvainojas par  
sagādātajām neērtībām.

Ko un kā būvēsim turpmāk

Pārtrauc sanācijas darbus  
gudrona dīķos

Valsts vides dienests (VVD) 8. jūlijā nosūtīja SIA „Skonto būve” pa-
ziņojumu par līguma izbeigšanu projektā „Vēsturiski piesārņoto vietu 

„Inčukalna sērskābie gudrona dīķi” sanācijas darbi”.

VVD ir pieņēmis šādu lēmumu, ņemot vērā uzņēmēja paziņojumus un rīcī-
bu, kas vērsta uz līguma saistību nepildīšanu. Rūpīgi izvērtējot alternatīvas, 
līguma izbeigšana, VVD ieskatā, ir vienīgais risinājums, lai pabeigtu piesār-
ņotās vietas sanāciju un nezaudētu Eiropas Savienības finansējumu, laužot 
līgumu, norādīja VVD.

Pirms dažām dienām SIA „Skonto būve” iesniedza prasības pieteikumu 
tiesā pret VVD par to, ka dienests apzināti pārkāpis līguma nosacījumus un 
nepamatoti atteicies noteiktajā termiņā veikt apmaksu par martā veikta-
jiem darbiem Inčukalna sērskābā gudrona dīķu projektā.

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā iesniegts prasības pieteikums par 
darba samaksas un kavējuma līgumsoda piedziņu 1,85 miljonu eiro apmērā. 
Iepriekš VVD aizturēja darba samaksas izmaksu 1,8 miljonu eiro apmērā 

„Skonto būvei” par martā veiktajiem sanācijas darbiem Inčukalnā.
Savukārt Inčukalna novada būvvalde ir izdevusi rīkojumu par būvdarbu 

apturēšanu uz laiku, ko šādā situācijā nosaka Būvniecības likums. 
Uzņēmums VVD pārmet centienus panākt būvdarbu apturēšanu, izman-

tojot pretlikumīgas metodes. Uz to VVD atbild, ka uzņēmumam pašam bija 
jāaptur visi darbi gudrona dīķu objektā.

Informācijas avots: LETA  
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Par grozījumiem 2015. gada 26. 
marta Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 

„Kārtība, kādā Inčukalna novada 
pašvaldība īsteno pirmsskolas  
izglītības nodrošināšanas funkciju”
Nr.6/2015, 2015. gada 20. maijā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma   

26. panta pirmo daļu
1. Izdarīt 2015. gada 26. marta Inčukalna novada domes 

saistošajos noteikumos Nr. 4/2015 „Kārtība, kādā 
Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas iz-
glītības nodrošināšanas funkciju” šādus grozījumus:

1.1 Izteikt norādi, uz kāda normatīvā akta pamata paš-
valdību saistošie noteikumi sagatavoti šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu un Vispārējās izglītības likuma  26. panta pirmo 
daļu”;

a) izteikt noteikumu 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
„1.2. kārtību, kādā privātās izglītības iestādes, kas īste-

no licencētas pirmsskolas izglītības (turpmāk – Privātās 
izglītības iestādes) var iesaistīt pašvaldības līdzfinansēta 
pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanā.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas informatīvajā izdevumā „Novada Vēs-
tis”.

Aivars Nalivaiko, 
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ņem no laimes vainadziņa
Pa vienam ziediņam,
Lai pietika katru dienu 
Visu mūžu gājumiņu. /L.t.dz./
Bibliotēkā ir iespēja piedalīties „Bēr-

nu žūrijā”, jūs gaida interesanta grāmatu 
kolekcija. Arī vecākus aicinām piedalīties 
aktīvā grāmatu lasīšanā. 

Grāmatu jaunumi, kurus mēs piedāvā-
jam jums izlasīt: daudzu bestselleru au-
tors Pīters Džeims jaunajā romānā „Miru-
šajiem pa pēdām” kopā ar detektīvu Roju 
Greisu liek risināt spraigu kriminālrēbusu, 
jo pazudušas divas jaunas sievietes… Nora 
Robertsa atkal mūs cenšas ieinteresēt 
ar jaunu romānu „Sausserža saldā smar-
ža”. D.Makombera meklē izeju no situāci-
jas, kad paliek bez darba, grāmatā „Sākt 
šajā brīdī”. Mājinieki uzskata, ka Gatim ir 
nelāgs raksturs – viņš ir kašķīgs un visur 
jaucas iekšā, bet Gatis nevar būt vienal-
dzīgs pret netaisnībām, nejēdzībām, lasiet 
A.Auziņa „Pasaules lāpītājs”. A.Ļitviņenko 

„FSB spridzina Krieviju” ir stāsts par nežē-
līgu teroristisku aktu sēriju, par zaudētām 
iespējām, par bezjēdzīgi zaudētām dzīvī-
bām… G.Kalme savā grāmatā „Latviešu 
karotprasme” pauž domu, ka var pienākt 
brīdis, kad sava Dzimtene ir jāaizstāv.

Jauniešiem piedāvāju izlasīt E.Leina 
„Jaunais Šerloks Holms”.

Dž.Stouns izstāsta 25 veselības noslē-
pumus, var noskaidrot, kā tie darbojas 
un kā tos izmantot, grāmatā „Kāpēc daži 
nekad neslimo”. Šai tēmai pievēršas arī 
R.Ļasmanovičs grāmatā „Kā pilnvērtīgi 
ilgdzīvot”, šeit daudzpusīgi iztirzāti jautā-
jumi par nosacījumiem pilnvērtīgai ilgdzī-
vošanai. Autors plaši apskata ūdens nozī-
mi cilvēka dzīvē. Darīsim visu, kas atkarīgs 
no mums, lai arī seniora gados dzīve būtu 
jēgpilna.

Iepirkām grāmatiņas bērniem gan 
pirmsskolas, gan skolas vecumam, katrs 
atradīs savām interesēm interesantu grā-
matu. Tuvojas septembris, sāksies skolas 
gaitas, lasiet grāmatas, lai neaizmirstas 
lasītprasme. Ienāciet! Paldies lasītājiem, 
kuri dāvina bibliotēkai grāmatas, kuri ie-
vēro grāmatu lasīšanas termiņus. 

Ja mājās ir makulatūra, nesiet pie bib-
liotēkas /pagalmā/ konteinerā.

Māra Aleksejeva, bibliotekāre   

14. jūlijā Vangažu pensionāri, pie-
daloties 10 inčukalniešiem, devās uz 
Kurzemes pusi, lai iepazītos ar ma-
zāk zināmām vietām Latvijā.

Pirmā pietura – Rūmenes muiža, kas 
atrodas netālu no Kandavas. Tā ir piec-
zvaigžņu viesnīcas „Hotel Bergs” lau-
ku rezidence atpūtai un pasākumiem 
lauku elegances vērtību cienošu cil-
vēku prasībām ekskluzīvā noslēgtībā. 
Muižas kungu māja celta 1876. gadā 
pēc arhitekta Teodora Zeilera projek-
ta, 2009. gadā atjaunota pēc Zaigas 
Gailes projekta un saņēmusi augstāko 
Arhitektūras savienības balvu. Mui-
žas ainavu parka platība 7,8 ha, un 
1892. gadā to plānojis ainavu arhitekts 
Georgs Kufalts, kurš savulaik Rīgā vei-
dojis Arkādijas parku un Viesturdārzu. 
Vieta tiešām skaista, sakopta ar tera-
sēm, mākslīgu dīķi un apmeklētājiem 

interesanta, tikai tūristiem savlaicīgi 
jāpiesakās, jo apmeklējumi ierobežoti.

Muiža tiek periodiski apdzīvota, un 
brīvdienās tur notiek lielas svinības.

Tad braucām pusdienās uz  mūsu ie-
cienīto „Serpentīnu” Ventspils šosejas 
malā, kur pēc iepriekšēja pasūtījuma 
mūs jau sagaidīja gaumīgi un gardi 
klāts galds.

Tālāk braucām uz Laucieni jeb Nur-
muižu. Vispirms apskatījām Nurmuižas 
baznīcu, kuras pamati likti 1594. gadā, 
pārbūve veikta 17. gs., un kopš tā lai-
ka tā ir saglabājusies gandrīz neskar-
ta ar seno misiņa lustru, unikālajiem 
kokgriezumiem, soliem, durvīm, svētā 
vakarēdiena traukiem.

Pagrabā atrodas fon Firksu dzimtas 
kapenes. Šo baznīcu uzskata par grez-
nāko Kurzemē.

Vēl Laucienē iegriezāmies selek-
cionāra Vara Baņģiera dienliliju dārzā, 

kur aug vairāk nekā 2000 liliju šķirņu.  
Žēl, ka lielākā daļa vēl tikai gatavo-
jās ziedēt, bet puķu mīļiem tomēr 
bija liela iespēja iegādāties krāšņos 
stādus. 

Pa ceļam piestājām pie Odres Vel-
na akmens, kurā skaidri saskatāma 
bērna un velna šķeltā pēda. Kārtīgi 

izlocījuši kājas, guvuši jaunus iespai-
dus, devāmies uz  pēdējo apskates 
vietu – Eiropas birzi. Tā atrodas ne-
tālu no Talsiem, blakus Valsts meža 
dienesta mācību centram „Mežmāja”. 

Tas ir Eiropas Savienības dalīb-
valstis pārstāvošs koku stādījums, 
kas izveidots 2004. gadā pēc torei-

zējās prezidentes V.Vīķes-Freiber-
gas iniciatīvas. Katrai dalībvalstij ir 
veltīts viens tai raksturīgākais koks. 
Latvijai tas ir pīlādzis. ES kopīgais 
koks – baltegle. Kokus stādījuši ES 
valstu diplomāti. 

Parks ir norobežots ar sētu, tiek 
rūpīgi kopts, regulāri tiek pļauta zāle, 
pie katra koka ir norāde, centrā liels 
ozols ar bluķīšiem sēdēšanai, uguns-
kura vieta, karogu vietas. Pie ieejas 
dīķis ar ūdensrozēm, šeit tiek svinēti 
svētki un rīkoti pasākumi.

Ļoti relaksējoša, skaista vieta, kas 
bija jauks noslēgums mūsu iespai-
diem bagātajai dienai. 

Paldies Inčukalna novada domes 
deputātiem par piešķirto autobusu 
un personīgi Aivaram Nalivaiko, pal-
dies izcilajam šoferītim Gintam par 
profesionālo vizināšanu.

Gandarīto un pateicīgo braucēju 
vārdā šī maršruta izstrādātāja un 

ekskursijas vadītāja Inta Tetere 

Skaistā diena Kurzemē

Augusts Inčukalna 
bibliotēkā

Futbolisti aizvadījuši nometni
Pēc Dziesmu svētkiem, laikā no 12. līdz 17. jū-

lijam, futbola klubs „Dinamo Saurieši” organizēja 
sporta nometni Priekuļos, Cēsu rajonā. 

13 nometnes dalībnieki bija Inčukalna novada 
sportisti, bet 12 – no Stopiņu novada, kopā 25 mazie 
futbolisti. Mazākajiem futbolistiem bija 7 gadi, bet 
vecākie bija jau 11 gadu veci. Gandrīz visiem šī bija 
pirmā nometne, kā arī pirmā nometne, kuru organizē-
ja futbola klubs „Dinamo Saurieši”.

Kopumā nometne tika aizvadīta ļoti veiksmīgi, un 
bērni laimīgi un priecīgi brauca mājās.

Nometnes pirmajā dienā dalībniekiem tika uzdāvi-
nāta ERREA ūdens pudele un par piedalīšanos nomet-
nē pēdējā dienā – dzeltenā cepurīte ar kluba „Knauf” 
logo un spēlētāja numuru.

Valters Jekševics,
futbola kluba „Dinamo Saurieši” treneris   

Jau 26. gadu pēc kārtas 4. jūlijā tajā pašā sen 
norunātajā stundā (plkst.18.00) Inčukalna Ve-
cajos kapos pie Kārļa Zāles pieminekļa pulcējas 
tie ļaudis, kas savā laikā atjaunoja šo piemiņas 
vietu – 1941. gada 4. jūlijā Raganas kaujā kritu-
šo atdusas vietu. Šis stāsts ir par mūsu Latvijas 
valsts karogu un cilvēkiem, kam tas ir svēts. 

1941. gada 22. jūnijā Vācija uzbruka PSRS un 
Latvijā ienāca vērmahta daļas. Sarkanarmija un 
okupantu atbalstītāji bēgot atkāpās. 

Sējas pagasta „Ziediņos” 1941. gada 1. jū-
lijā atkal tika uzvilkts Latvijas brīvvalsts ka-
rogs, padomju armijas speciālās vienības pie 
Krimuldas Ziemeļu kapiem nošāva šo māju 
saimnieci – 39 gadus veco Elzu Višu –, bet uz 
Sējas un Krimuldas pagasta robežas viņas 64 
gadus veco māti Elzu Martinovu. Apkārtnes 
iedzīvotājos tas vēl vairāk radīja naidu un sa-
šutumu. Viņi sāka pulcēties tautas pretošanās 
kustībā un veidot pašaizsardzības vienības, ku-
ras dēvēja par pirmajiem partizāniem, kuriem 
pievienojās arī no Litenes militārās nometnes 
izbēgušie vai atbrīvotie kareivji un virsnieki no 
tā saucamā latviešu teritoriālā korpusa. Bruņo-
ta sadursme notika dažas dienas vēlāk, 4. jūlijā, 
Raganas kalnā pie Vidzemes lielceļa (arī tur ir 
uzstādīts piemiņas akmens). Cīņā krita septiņi 
latviešu kareivji: Visvaldis Brūniņš, Jānis Min-
kēvics, Juris Ķelmeris, Kārlis Gausons, Jānis 
Kurpnieks, Jānis Tomašūns, Haralds Grindulis 
un Raganas aptiekāra dēls Pēteris Prašķēvičs. 
Tika ievainots un saņemts gūstā arī 17 gadu 
vecais Rēzeknes skolotāju institūta students 
Jānis Porietis, kuru pie Straupes spīdzināja un 
nošāva.

Inčukalna kapos tika izrakts kopīgs brāļu 
kaps, kur zirgu pajūgos katrā pa vienam atveda 
astoņus no baltiem neēvelētiem dēļiem darinā-
tus zārkus, lai kritušos varoņus guldītu dzimta-
jā zemē. Dažus mēnešus vēlāk vācu okupācijas 
laikā kapos uzstādīja Kārļa Zāles (mākslinieks 
tajā laikā dzīvoja Inčukalnā, „Atvasītēs”) veido-
tu pieminekli – sērojošas mātes tēlu pār rožu 
klēpi.

Pēc kara, piecdesmitajos gados, šo piemi-
nekli saspridzināja. Monuments bojāts un ne-
kustināts nogulēja līdz pat atmodai, kad 80. 
gadu nogalē arvien vairāk cilvēku interesējās 
un runāja par 1941. gada 4. jūlija notikumiem 
un aicināja atjaunot Kārļa Zāles pieminekli. 
Šāda prasība izskanēja 1988. gada 8. septem-
brī Inčukalna pamatskolā sasauktajā tautas 
un varas sapulcē, uz kuru ieradās ne vien in-
čukalnieši un tuvējo pagastu iedzīvotāji, bet 

arī Vides aizsardzības kluba un LNNK biedri 
no Rīgas. Tolaik jau darbojās latviešu karavīru 
brāļu kapu atjaunošanas domubiedru grupa: 
Andris Grūtups, Juris Dobelis, Eižens Upmanis, 
Voldemārs Šubrovskis, Pēteris Korsaks, Gu-
nārs Stūris, kuriem vēlāk pievienojās Jonass 
Bojarunas, Elita Veidemane, Silvija Veckalne, 
Gunārs Birkmanis, Ādolfs Cābulis, Valdis Lācis, 
Jānis Vanags, Igors Dobičins, Ivars Redisons un 
citi. Tika izveidota Kārļa Zāles pieminekļa at-
jaunošanas grupa, vākti ziedojumi. Pieminekļa 
atjaunošanā aktīvi piedalījās inčukalnieši: Teo-
dors Ildens, Arvīds Blaus, Pēteris Vorfolome-
jevs, Arnolds Skirmanis, Brigita Grūtupa, Pēte-
ris Pauls, Jānis Riekstiņš, Antons Spila, Edvīns 
Balodis, Kreiļu ģimene un daudzi citi patriotiski 
noskaņoti cilvēki. 1989. gada 4. jūlijā svinīgā 
ceremonijā no jauna atdzimušo cēlo, skumjo 
cilni un varoņu kapavietu iesvētīja mācītāja 
Vaira Bitēna.

Nakts no 6. uz 7. jūliju ir vecie Jāņi (pēc Gre-
goriāņu kalendāra). Tautas namā smaržoja ne 
tikai meijas, bet arī Latvijas puķes, ainavas un 
jūra… Savu 90 gadu jubileju ar izstādes atklā-
šanu svinēja mūsu mākslinieku kopas biedrs 
gleznotājs Boriss Samuss. Mākslinieks ir pār-
dzīvojis lielus pārbaudījumus – Otro pasaules 
karu, kam sekoja izsūtījums. Sapni par mūziku 
un mākslu nācās atlikt uz nezināmu laiku, bet 
talants, kuru Dievs tev ielicis šūpulī, agri vai 
vēlu piepildās. 58 gadu vecumā Boriss Samuss 
sāka gleznot, un savu 90 gadu jubileju atzīmē 
ar piecām personālizstādēm dažādās vietās 
vienlaikus. Mums ir no tā ko mācīties, jo daudz 
ko varam uzsākt vēl šodien – nekad nav par 
vēlu. Vēlam māksliniekam veselību un spēku 
radīt un gleznot. Šo izstādi tautas namā varē-
siet apskatīt līdz septembra beigām. 

Tikko beigušies XI Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki, kuros ļoti priecājāmies par 
saviem dejotājiem un orķestri, bet nākamais – 
Folk loras festivāls „Baltica 2015” jau bija uzsā-
cis savu gaitu. Kas ir folklora, un vai tā rodas 
arī šodien? To varējām baudīt 18. jūlijā, kad pie 
mums atkal viesojās Baltinavas amatierteātris 

„PALĀDES” ar pašu režisori un lugu autori Anitu 
Ločmeli galvenajā lomā. „Ontons i Anne” stāstā 

„Ontons izaklaidej” izdzīvojām latgaliešu sirsnī-
bu, vitalitāti un asprātību. Veselas divas stun-
das visa skatītāju zāle viļņojās smieklu šaltī. 
Tieši to arī mūsu skatītājs gaidīja. Un sakiet vēl, 
ka folklora ir kas ļoti sens un sastindzis! 

Inga Freimane,
Inčukalna tautas nama vadītāja  

Inčukalna tautas nams jūlijā
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No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas,  
Tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Visskumjākajā brīdī esam kopā 
ar kolēģi Aiju Mukāni, tēvu mūžī-

bā pavadot.

Inčukalna novada domes  
kolektīvs

Tuvs cilvēks neaiziet.
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.

 /R.Skujiņa/

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
ANNELEI LUDBORŽAI,  
vīru mūžībā pavadot

Senioru koris „Atblāzma”

SLUDINĀJUMI

APSVEIKUMS

LĪDZJŪTĪBAS

Muzikants (balss, sintezators) 
spēlē un dzied visu laiku labāko 

latviešu mūziku jubilejās, kāzās u.c. 
privātos un publiskos pasākumos. 

Tālr. 25985566, Dainis

Pļauj zāli ar trimeri pie mājas, 
dārzā u.c. nelielās platībās. 

Tālr. 25985566

APCEĻOSIM NOVADU

Inčukalna novada  
Sociālais dienests 
sveic skaistajās  

jubilejās –  
75, 80, 85, 90…

Lai skaistiem mirkļiem 
piepildīta dzimšanas 

diena!
Ik katru stundu un mirkli
Lai sasilda sirdi 
Ne vārdi, ne ziedi,
Bet mīļoto cilvēku sirdis –
Viņu dāvātais maigums un 
smaids!

Inčukalna Brāļu kapu Kārļa Zāles piemineklis 
1941. gada 1. jūlijā kaimiņu Sējas pagasta „Ziediņu” mājās tika uzvilkts Latvijas brīvvalsts 

karogs. Sarkanarmijas speciālās vienības atkāpjoties nošāva šo māju saimnieci un viņas māti. 
Apkārtnes iedzīvotājos tas izraisīja sašutumu, un sāka veidoties pašaizsardzības vienības 
no vietējiem iedzīvotājiem un Litenes izbēgušajiem Latvijas virsniekiem. 4. jūlijā cīņā krita 
septiņi karavīri un Raganas aptiekāra dēls, kuri tika apglabāti Inčukalna vecajos kapos. Tā 
paša gada rudenī izveidoja piemiņas vietu par godu kritušajiem, kur tika uzstādīts Kārļa Zāles 
piemineklis – sērojošās Mātes tēls ar rožu klēpi (Kārlis Zāle no 1939. gada līdz mūža galam – 
1942. gada februārim – dzīvoja Inčukalnā). 50. gados padomju varas aktīvisti pieminekli sa-
spridzināja. Monuments bojāts un nekustināts nogulēja līdz pat atmodai, kad 80. gadu nogalē 
arvien vairāk cilvēku interesējās un runāja par 1941. gada 4. jūlija notikumiem un aicināja 
atjaunot Kārļa Zāles pieminekli. Šāda prasība izskanēja 1988. gada 8. septembrī Inčukalna 
pamatskolā sasauktajā tautas un varas sapulcē, uz kuru ieradās ne vien inčukalnieši un tu-
vējo pagastu iedzīvotāji, bet arī Vides aizsardzības kluba un LNNK biedri no Rīgas. Tika izvei-
dota Kārļa Zāles pieminekļa atjaunošanas grupa un vākti ziedojumi. Ir pagājuši 25 gadi, mūsu 
dzīve ir krasi mainījusies, mēs esam brīvi cilvēki savos darbos un domās. Nemainīgas paliek 
tikai vērtības – upurēta dzīvība par mūsu Brīvību. Šī vieta un tās varoņi vienmēr atgādinās par 
mūsu tautas likteņgaitām un brīvības ideāliem. 

BDK „Minkāns”  
aicina savā kuplajā 
pulciņā dalībniekus 
2015. gada 3. septembrī plkst.18.00 
PII „Minka” zālē gaidīsim visus de-
jotgribētājus uz jauno dalībnieku 
pieņemšanu. 

„Minkāns” šogad gaida papildināju-
mu ar dejotgribētājiem uz:
• pirmsskolas  grupām 
• 1–2 klasi 
• 2–3 klasi

„Minkāna” vecāku sastāvs gaida pā-
rus, kuri sirdī vēlas dejot, jo dejot 
var iemācīties jebkurš.

Uz tikšanos!
Sīkāka informācija: deju kolektīva 

„Minkāns” vadītāja Līga Dombrovska, 
tālrunis: 26456062.

Paziņojums 
Sadarbībā ar Inčukalna novada domi vēlamies informēt, ka  no  

2015. gada 1. augusta SIA „Fāze Sigulda” nodrošina pieņemšanas laikus 
Gāles ielā 3A, Siguldā, Siguldas nov., LV-2150, otrdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9.00 līdz 12.00.

Apmeklētājus pieņem – apgaismojuma un lietotāju kabeļu līniju pro-
jektu un rakšanas atļauju saskaņošanai, kabeļu uzrādīšanai, konsultāci-
jām, saskaņojot pieņemšanu ar sertificētu elektrospeciālistu pa tālruni 
29192337.

Bezmaksas  
C hepatīta ekspres-
testa veikšana

Latvijas Sarkanā Krusta Van-
gažu nodaļas veselības istabā 
Parka ielā 2 ceturtdienās no 
plkst.13.00 līdz 16.00  varēs 
veikt bezmaksas C hepatīta eks-
prestestus (kamēr tests būs pie-
ejams). Testus veiks apmācīta 
feldšere Ārija Teivāne.

Akcija tiek veikta, lai pozitīva 
testa gadījumā apmeklētājiem 
sniegtu informāciju, kur nekavē-
joties jāvēršas, lai savlaicīgi uz-
sāktu ārstēšanos un nenodarītu 
vēl lielāku kaitējumu savai ve-
selībai. Būs pieejami arī drukātie 
materiāli dalīšanai par hepatī-
tiem u.c. infekcijas saslimšanām.

LSK Rīgas apriņķa priekšsēdētāja
Irēna Ikstena

Lai aug mazais puisēniņš
Tā kā stalts ozoliņš;
Paaugsies, tad būs viņš
Meitām siržu lauzējiņš.

Sūtām sirsnīgus sveicienus kolēģim 
Kasparam Karavicam sakarā ar dēliņa 
Dāvja piedzimšanu! 

Kolēģi no Inčukalna novada domes

Palaid mani, māmuliņa,
Brūklenīšu palasīt,
Lai es augu tik sarkana,
Cik sarkana brūklenīte.
No sirds priecājamies par mūsu kolē-

ģa Māra Onskuļa ģimeni sakarā ar otrās 
meitiņas Keitas Lības piedzimšanu. Visai kuplajai ģimenītei novēlam mī-
lestības pilnu ikdienu, veselību un izturību.

Kolēģi no Inčukalna novada domes

11. un 12. jūlijā Latvijas Zirgu 
dienas Jauno jātnieku skolas spor-
ta centrā Inčukalnā priecēja aktīvās 
atpūtas un brīvdabas pasākumu pie-
kritējus jau astoto gadu pēc kārtas. 
Tika aizvadītas divas neaizmirsta-
mas sacensību dienas 3 dažādās dis-
ciplīnās – iejādē, konkūrā un pajūgu 
braukšanā, piedaloties dalībniekiem 
12 dažādos maršrutos, kuri sacentās 
gan bērnu (ar ponijiem), gan piere-
dzējušu jātnieku konkurencē.

Par tradīciju kļuvušās Latvijas Zirgu 
dienas šogad notika svētku noska-
ņās, priecējot gan lielus, gan mazus 
skatītājus un papildinot ar dažādiem 
šova elementiem. Jātnieki sacentās 
mūzikas pavadījumā, tērpušies pašu 
izvēlētos un radītos tērpos. Papildus 
tam maršrutu starplaikos skatītājus 
priecēja dažādi šovi, zirgu parādes un 
paraugdemonstrējumi. Īpašu skatītāju 
atzinību izpelnījās stafetes bērniem 
ar ponijiem un pieaugušo jātnieku 
komandu stafetes. Pasākuma laikā 
darbojās amatnieku tirdziņš, bērniem 
bija iespēja izlēkāties piepūšamajās 
atrakcijās, izjāt ar zirgiem vai ponijiem, 
kā arī piedalīties radošajās darbnīcās.

Pasākuma organizatore Zane Ģīle 
vēsta: „Ir aizvadītas divas neaizmirs-
tamas dienas, kas pulcēja ne tikai tos, 
kuri nodarbojas ar jāšanas sportu pro-
fesionāli, bet arī hobija jātniekus un 
plašu līdzjutēju loku. Latvijas Zirgu 
dienas ir īpašas, tajās mēs atkāpjamies 
no ierastajiem noteikumiem, jo jātnieki 
drīkst radoši izpausties – ģērbt kuplas 
kleitas vai īpaši darinātus avangardis-
kus tērpus un izvēlēties mūziku, kuras 
pavadībā veikt maršrutu. Tas ļoti patīk 
ne tikai jātniekiem, bet vēl jo vairāk 
skatītājiem. Īpaši priecē tas, ka to no-
vērtē jātnieki un skatītāji, kuru skaits 
ar katru gadu kļūst kuplāks.”

Pirmā sacensību diena – 11. jūlijs – 
sākās ar senāko jāšanas sporta vei-
du – pajūgu braukšanu –, tad sekoja 
konkūrs, kurā piedalījās bērni līdz 16 
gadiem ar zirgiem vai ponijiem. Pēc 
tam sekoja stafetes maršruts jātnie-
kiem līdz 16 gadu vecumam ar poni-
jiem, kurā piedalījās arī palīgi. Dienas 
otrajā pusē īpaši azartiskas bija sa-
censības ar izslēgšanu, kurās sacentās 
divi jātnieki vienlaikus. Katra dueļa uz-

varētājs piedalījās nākamajā kārtā, kur 
šķēršļa augstums ar katru reizi tika 
palielināts par pieciem centimetriem 
(šķēršļa augstums bija 100–115). Pir-
majā dienā īpašu skatītāju atsaucību 
guva RIDE&DRIVE, jo ir nenopietnā-
kais maršruts visās sacensībās – tajās 
vienlaikus sacentās traktors un zirgs. 
Viens dalībnieks veica maršrutu zirga 
mugurā, startējot uz ātrumu un preci-
zitāti. Otrs dalībnieks maršrutu veica, 
braucot ar traktoru un startējot uz āt-
rumu. Starplaikos skatītājus priecēja 
poniju parāde un adžiliti – suņu sporta 
veids, kur noteikto maršrutu suns veic 
uz ātrumu. Suns skrien bez pavadas un 
saimnieka klātbūtnes.

Otrā sacensību diena – 12. jūlijs – 
tika atklāta ar „Izaicinājuma kausu” 
(sacensībās startēja hobija līmeņa 
jātnieki, pārvarot 60 cm augstumu) un 
sacensībām „Ideālais laiks”, kurā star-
tēja bērni līdz 16 gadu vecumam. Diena 
turpinājās ar eleganto un aristokrātis-
ko iejādi un pēc tam šī gada sacensī-
bu jaunumu – pajūgu braukšanu un 
rikšošanas sacensībām. Pēcpusdienā 
sekoja secīgā stafete līdz pirmajai kļū-
dai – maršrutā startēja divi dalībnieki. 
Pirmais dalībnieks pārvarēja šķēršļus 
līdz pirmajai kļūdai, un pēc katras kļū-
das maršrutu turpināja otrs dalībnieks, 
līdz maršruts tika pabeigts divas rei-
zes. Pasākuma kulminācija – skatītāju 
ilgi gaidītais „Dāmu un kungu kauss”, 
kurš atšķiras no citiem maršrutiem ar 
to, ka jātnieki ir ģērbušies speciāli vei-
dotos tērpos, ar tauriņiem, bet jātnie-
ces tautastērpos un skaistās princešu 
kleitās utt. 
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