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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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Latvijas junioru izlase, vidū inčukalnietis Filips Buhtujevs, pirmais no labās Rainers Kalniņš.

N A OVAD V

Jūnijā Sanktpēterburgā norisi-
nājās 7. Pasaules čempionāts gal-
da hokejā, kurā Latvijas sportisti 
parādīja izcilu sniegumu. Latvijas 
izlases sastāvā bija arī pieci spē-
lētāji no Inčukalna novada. 

Ar sekmīgu sniegumu no Pasau-
les čempionāta galda hokejā mājās 
atgriezušies labākie Latvijas galda 
hokejisti, tai skaitā 5 Inčukalna Gal-
da hokeja kluba pārstāvji, bet par 
izlases delegācijas vadītāju tika ie-
celts Inčukalna GHK vadītājs Sandis 
Kalniņš, kuram tas gan kā sportis-
tam, gan kā vadītājam bija jau sep-
tītais Pasaules čempionāts. 

Pēc skaita 14. planētas labāko 
galda hokeja meistaru saiets nori-
sinājās vienā no skaistākajām Krie-
vijas pilsētām – Sanktpēterburgā. 
Krievijā Pasaules čempionāts tika 
rīkots jau otro reizi (pirmo reizi Mas-
kavā 2007. gadā). Sacensības norisi-
nājās vieglatlētikas manēžā „Zimņij 
stadion”, kurš ir skaistas arhitektū-
ras un mūsdienu novitāšu gara darbs. 

Čempionātā ar otru lielāko dele-
gāciju (24 galda hokejisti) piedalījās 
Latvijas izlase, kura deleģēja savus 
spēlētājus visās iespējamās nomi-
nācijās, tajā skaitā arī pērn Rīgā 
Eiropas čempionātā aizsāktajās – 
senioru vecākajā grupā 50+ un ju-
nioru jaunākajā grupā no 13 gadiem. 
Lielāko delegāciju, protams, dele-
ģēja mājinieki – Krievijas izlase. Lai 
arī daudzi no vadošajiem Inčukalna 

GHK pārstāvjiem šajā sezonā spēlē-
ja mazāk aktīvi, kas neļāva sezonas 
noslēgumā Latvijas reitingā savākt 
nepieciešamo turnīru un punktu 
skaitu, tik un tā klubu valsts izlasē 
pārstāvēja pieci spēlētāji. 

Pēc pēdējos 5–6 gados veiksmīgi 
iesāktās augšupejas galda hoke-
ja pasaulē joprojām turpina valdīt 
Krievijas galda hokeja meistari, kuri 
šajā čempionātā izcīnīja 10 medaļas 
(tai skaitā 7 zelta, 1 sudraba un 2 
bronzas), tomēr, tāpat kā iepriek-
šējā Pasaules čempionātā (notika 
Norvēģijā, Oslo), otra ar medaļām 
raženākā valsts bija Latvija, kura 
izcīnīja 5 godalgas (2 sudraba un 3 
bronzas). Trīs no medaļām tika iz-
cīnītas tieši komandu mačos, kas 
parāda valsts augsto vidējo līmeni. 

Visi inčukalnieši arī kaldināja 
Latvijas izlases komandu panā-
kumus un izcīnīja medaļas. Junio-
ru komandu sacensībās sudrabu 
izcīnīja Filips Buhtujevs un Rai-
ners Kalniņš, sieviešu komandām 
bronzu izcīnīja Ilze Zuce-Tenča, 
bet prestižajā OPEN klasē bron-
za pienācās arī Edgaram Saulītim 
un Jānim Kalnevicam. Vēl Latvijai 
medaļas sarūpēja Atis Sīlis un Ed-
gars Caics, kuri visprestižākajā no 
kategorijām – OPEN individuālajā 
turnīrā – ierindojās 2. un 3. vietā! 
Jāpiebilst, ka pirms diviem gadiem 
Oslo abi spēlēja finālā. 

Individuālie rezultāti: OPEN kla-
sē Latvijas izlasi pārstāvēja 10 

spēlētāju – 8 labākie no Latvijas 
reitinga, vēl viena vieta pienācās 
par Valta Smagara iekļūšanu Pa-
saules tūres Top-10, bet vēl viena 
Atim Sīlim kā pērnajam pasaules 
čempionam. Kā vienu no divām 
papildu vietām Latvijas Galda 
hokeja federācija piešķīra Jānim 
Kalnevicam, kurš sezonā spēlē-
ja maz, tomēr ar augstvērtīgiem 
rezultātiem iekļuva Rīgas kausa 
Top-8 un Latvijas čempionātā ie-
rindojās 3. vietā. Pasaules čem-
pionātā Jānis sevi attaisnoja un 

bija viens no stūrakmeņiem, izcī-
not bronzas godalgas komandām 
sīvā spēlē par 3. vietu ar Somijas 
izlasi, tāpat arī Edgars Saulītis. 
Individuāli gan mūsējiem tik labi 
nesekmējās – Edgars Saulītis un 
Jānis Kalnevics ierindojās 43. un 
39. vietā. Sieviešu individuālajā 
turnīrā Ilze Zuce-Tenča izcīnīja 7. 
vietu un bija vienīgā no Latvijas 
dāmām, kas iekļuva izslēgšanas 
spēlēs. Latvijas čempione Laima 
Kamzola ierindojās 11. vietā. Ju-
nioru čempionātā Filipam pietrū-
ka viena punkta, lai iekļūtu izslēg-
šanas spēlēs, – rezultātā 9. vieta, 
bet kā vienīgais play-off pirmajā 
kārtā iekļuva Edgars Vītols (7. 
vieta). Jaunāko junioru grupā Rai-
ners Kalniņš, sliktāk nekā gaidīts, 
aizvadīja apļa turnīru, kā rezul-
tātā ierindojās 8. vietā, kas, pro-
tams, ļāva piedalīties izslēgšanas 
spēlēs, bet jau pirmajā kārtā bija 
jāspēlē ar apļa turnīra līderi – 

Krievijas spēlētāju un mazo junio-
ru galveno favorītu Ņikitu Žolobo-
vu, kurš lielo junioru konkurencē 
izcīnīja pat 5. vietu. Sensācija bija 
tuvu, bet tomēr Raineram sērijā 
ar 1–2 nācās atzīt pretinieka pā-
rākumu. Ļoti sīvā senioru konku-
rencē pirmo reizi Latvijas galda 
hokeja vēsturē kādam no kun-
giem izdevās iekļūt play-off, kas 
ir vērā ņemams sasniegums, – to 
paveica Aleksandrs Žernovojs 
(7. vieta), kurš ¼ finālā zaudēja 
bronzas laureātam čeham Janam 
Drijākam, kuram tas bija pēdējais 
karjeras turnīrs.

 Starpsezonā Inčukalnā notiks 
ikgadējais Latvijas Vasaras čem-
pionāts (8. augusts), bet jau 12. 
septembrī visas Latvijas labākie 
spēlētāji uzsāks ceļu uz iekļūša-
nu Eiropas čempionātā, kurš nā-
kamā gada jūnijā notiks kaimiņos 
pie igauņiem – Tallinā!

Sandis Kalniņš  

Galda hokejisti mājās pārved 2 sudraba 
un 3 bronzas medaļas

Latvijas junioru izlase apbalvošanas ceremonijā uz sudraba pakāpiena, vidū čem-
pioni Krievijas izlase, trešie – Somijas jaunie galda hokejisti.

Latvijas izlases kopbilde – gandarīti par paveikto.
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N A OVAD V
INČUKALNA NOVADA INFORMATīVS IZDEVUMS “NOVADA VĒSTIS”

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.

• Apstiprināt pašvaldības SIA „Vangažu Namsaimnieks” 
2014. gada pārskatu, kā arī darbības attīstības plānu 
2015.–2017. g.

• Apstiprināt  pašvaldības SIA „Vangažu Avots” 2014. 
gada pārskatu, kā arī darbības attīstības plānu 2015.–
2017. g.

• Izskatīts SIA „Vangažu Avots” iesniegums ar lūgumu 
palielināt pašvaldības SIA „Vangažu Avots” pamat-
kapitālu, lai būtu iespējams segt parādsaistības pret 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. 
Maksājums paredzēts 2015. gada jūlijā. Pamatojoties 
uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabied-
rību pārvaldības likumu un saskaņā ar Komerclikumu, 
nolemts  piešķirt SIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla 
palielināšanai 147 335,00 EUR kā ieguldījumu naudā no 
pašvaldības budžeta. Apstiprināt izmaiņas SIA „Vanga-
žu Avots” statūtos.

• Apstiprināt  pašvaldības SIA „Vangažu Ambulance” 
2014. gada pārskatu. Uzdot revidenta ziņojumā norādī-
tās nepilnības novērst līdz 31.08.2015.

• Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības 2014. gada 
publisko pārskatu.

• Apstiprināt noteikumus „Par titula „Goda novadnieks” 
piešķiršanu”. 

• Izskatīts Inčukalna pamatskolas direktora p.i. Irēnas 
Ņikitinas iesniegums ar lūgumu piešķirt papildu finan-
šu līdzekļus  mēbeļu  (skolnieku galdi, krēsli, skolotāja 
galds, plaukti) iegādei, jo 2015./2016. mācību gadā Inču-
kalna pamatskolā būs divas 1. klases. Nolemts piešķirt 
papildus finanšu līdzekļus 2000,00 EUR apmērā.

• Izskatīts biedrības „Latvijas politiski represēto apvie-
nība” iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu 
70,00 EUR apmērā ikgadējā Visas Latvijas politiski re-
presēto personu salidojuma organizēšanas izdevumu 
segšanai. Salidojums notiks 2015. gada 22. augustā 
plkst. 13.00 Ikšķilē, Brīvdabas estrādē. Papildus lūgums 
palīdzēt ar transportu represēto nokļūšanai Ikšķilē. No-
lemts apmaksāt dalības maksu prasītajā apmērā, kā arī 
piešķirt 22. augustā transportu nokļūšanai Ikšķilē.

• Apstiprināt pašvaldības autobusa maršrutu „Inču-
kalns – Gauja – Inčukalns – Gauja – Inčukalns”. Noteikt, 
ka autobuss maršrutā „Inčukalns – Gauja – Inčukalns – 
Gauja – Inčukalns” kursēs no 1. jūnija līdz 31. augustam 
katru pirmdienu.

• Nolemts iznomāt nekustamo īpašumu, angāru, Inčukal-
na novadā, Plānupes ielā 29a, ar kopējo platību 488,00 
m2 platībā, organizējot nomas tiesību mutisku izsoli. 
Kā arī apstiprināt nekustamā īpašuma nomas tiesību 
izsoles nosacīto sākuma nomas cenu 0,50 EUR par 1 
m2 mēnesī + PVN. Apstiprināt izsoles noteikumus „In-
čukalna novada domes nekustamā īpašuma, angāra, 
Plānupes ielā 29A, Inčukalnā, nomas tiesību izsoles 
noteikumi”.

• Iecelt ar 2015. gada 17. jūniju Indru Podziņu Inčukalna 
novada pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” vadītā-
jas amatā uz nenoteiktu laiku.

• Slēgt PII „Minka” no 2015. gada 20. jūlija līdz 31. jūlijam. 
Slēgt filiāli „Lapsiņa” no 2015. gada 26. augusta līdz 28. 
augustam. Nodrošināt iespēju bērnu vecākiem šajā lai-
kā izmantot pārējo Inčukalna novada pirmsskolas izglī-
tības iestāžu pakalpojumus.

• Slēgt Sporta kompleksu apmeklētājiem no 2015. gada 
22. jūnija līdz 9. augustam.

• U.c. 

• Утвердить отчет ООО самоуправления «Вангажу Намсай-
мниекс» за 2014 год, а также план развития деятельности 
на период 2015-2017 г.г.

• Утвердить отчет ООО самоуправления «Вангажу Авотс» 
за 2014 год, а также план развития деятельности на пе-
риод 2015-2017 г.г.

• Рассмотрено заявление ООО «Вангажу Авотс» с просьбой 
увеличить основной капитал ООО самоуправления «Ван-
гажу Авотс» для создания возможности погашения дол-
говых обязательств перед Министерством охраны окру-
жающей среды и регионального развития. Выполнение 
платежа запланировано в июле 2015 года. Согласно Зако-
ну об управлении долями капитала публичного лица и об-
ществ капитала и в соответствии с Коммерческим законом, 
принято решение предоставить из бюджета самоуправле-
ния EUR 147 335,00 как вложение в денежном выражении 
для увеличения основного капитала ООО «Вангажу Авотс». 
Утвердить изменения в Уставе ООО «Вангажу Авотс».

• Утвердить отчет ООО самоуправления «Вангажу Амбу-
ланце» за 2014 год. Поручить устранение недочетов, ука-
занных в сообщении аудитора, до 31.08.2015.

• Утвердить публичный отчет самоуправления Инчукал-
нского края за 2014 год. 

• Утвердить правила «О присвоении титула «Почетный жи-
тель края». 

• Рассмотрено заявление И.О. Директора Инчукалнской ос-
новной школы Ирены Никитиной с просьбой предоставить 
дополнительные финансовые средства для приобретения 
мебели (столов, стульев для школьников, стола для учи-
теля, полок), так как в 2015/2016 учебном году в Инчу-
калнской основной школе будет два 1-х класса. Приня-
то решение предоставить дополнительные финансовые 
средства в размере EUR 2000,00.

• Рассмотрено заявление общества «Объединение полити-
чески репрессированных лиц Латвии» с просьбой предо-
ставить финансовую поддержку в размере EUR 70,00 для 
покрытия расходов, связанных с организацией ежегодно-
го Слета политически репрессированных лиц всей Латвии. 
Слет состоится 22 августа 2015 года в 13:00 на эстраде 
«Бривдабас» в Икшкиле. Дополнительная просьба – ока-
зать помощь в транспортировке репрессированных лиц в 
Икшкиле. Принято решение оплатить стоимость участия 
в запрашиваемом размере, а также предоставить тран-
спорт до Икшкиле 22 августа.

• Утвердить маршрут автобуса самоуправления «Инчу-
калнс – Гауя – Инчукалнс – Гауя – Инчукалнс». Установить, 
что автобус будет курсировать по маршруту «Инчукалнс – 
Гауя – Инчукалнс – Гауя – Инчукалнс» каждый понедель-
ник с 1 июня по 31 августа.

• Принято решение сдать в аренду недвижимое имущест-
во – ангар на адресу: улица Планупес, 29а, Инчукалнс, 
общей площадью 488,00 м2, организовав устный аукцион 
на право аренды. Также, утвердить начальную цену арен-
ды, установленную на аукционе на право аренды недви-
жимого имущества в размере EUR 0,50 за 1 м2 в месяц + 
НДС. Утвердить правила аукциона «Правила аукциона на 
право аренды недвижимого имущества Думы Инчукал-
нского края – ангара – по адресу: улица Планупес, 29А, 
Инчукалнс».

• С 17 июня 2015 года назначить Индру Подзиню на дол-
жность руководителя дошкольного учебного заведения 

Инчукалнского края «Минка» на не-
определенный срок.
• Закрыть ДУЗ «Минка» с 20 июля по 
31 июля 2015 года. Закрыть филиал 
«Лапсиня» с 26 августа по 28 августа 
2015 года. В данный период обес-
печить возможность для родителей 
детей использовать услуги прочих 
дошкольных учебных заведений Ин-
чукалнского края.
• Закрыть Спортивный комплекс для 
посетителей с 22 июня по 9 августа 
2015 года.
• И др.

Inčukalna novada dome 17. jūnija 
sēdē apstiprinājusi  Inčukalna nova-
da teritorijā dzīvojamo māju sekojo-
šu dzīvokļu klasifikāciju:
1.1. „Labiekārtots dzīvoklis” –  ir 

dzīvojamās telpas, kas nodroši-
nātas ar šādiem pamatpakalpoju-
miem – centralizētu siltumapgādi 
vai autonomo gāzes/elektrības 
apkuri, vannu/dušu, centralizē-
tu ūdensapgādi un kanalizācijas 
notekūdeņu novadīšanu dzīvoklī  
un sadzīves atkritumu izvešanu. 
Dzīvoklis var būt nodrošināts ar 
papildu pakalpojumiem (centra-
lizēta ūdens uzsildīšana, gāzes 
plīts u.c.);

1.2. „Daļēji labiekārtots dzīvok-
lis” –  ir dzīvojamās telpas, kas 
nodrošinātas ar šādiem pamat-
pakalpojumiem – krāsns apkuri, 
centralizētu ūdens apgādi dzī-
voklī, kanalizācijas notekūdeņu 
novadīšanu dzīvoklī vai ārpus tā 
un sadzīves atkritumu izvešanu;

1.3. „Dzīvoklis bez ērtībām” –  ir dzī-
vojamās telpas, kas nodrošinātas 
ar šādiem pamatpakalpojumiem – 
krāsns apkuri, ūdens apgādi un 
kanalizācijas notekūdeņu novadī-
šanu ārpus dzīvokļa;

1.4. „Sociālais dzīvoklis” –  ir dzīvo-
jamās telpas, kurām ir piešķirts 
sociālais statuss.

2. Noteikt, ka Inčukalna novada do-
mei piederošo un valdījumā esošo 
dzīvojamo telpu īres maksa mē-
nesī tiek aprēķināta, izmantojot 
šādu formulu:

ĪM=(Liet1 vai Liet2 + Aps)x PL, kur
ĪM – īres maksas apmērs (EUR 

mēnesī par dzīvojamās telpas ko-
pējo platību);

Liet1 vai Liet2 – īres maksas daļa, 
ko īrnieks maksā par dzīvojamās 
telpas lietošanu (EUR mēnesī par 
dzīvojamās telpas kopējās platības 
kvadrātmetru);

Aps – dzīvojamās mājas uzturē-
šanas un apsaimniekošanas izde-
vumi (EUR mēnesī par dzīvojamās 
telpas kopējās platības kvadrāt-
metru);

Pl – dzīvojamās telpas platība 
(kvadrātmetri) – dzīvojamās telpas 
kopējā platība, kas precizēta, ņe-
mot vērā lodžiju platībai piemēro-
jamo koeficientu 0,5 un balkonu un 
segto terašu platībai – koeficientu 
0,3.
3. Noteikt, ka Inčukalna novada do-

mei piederošo un valdījumā esošo 
dzīvojamo telpu īres maksas daļa, 
ko īrnieks maksā par dzīvojamās 
telpas lietošanu (Liet1), ir:

3.1. labiekārtotām, dzīvojamām 
telpām – 0,17 EUR/m2 mēnesī;

3.2. dzīvojamām telpām ar daļē-
jām ērtībām – 0,13 EUR/m2 mē-
nesī,

3.3. dzīvojamām telpām bez ērtī-
bām – 0,08 EUR/m2 mēnesī.

4. Noteikts, ka Inčukalna novada do-
mei piederošo un valdījumā esošo 
sociālo dzīvokļu īres maksas daļa, 

ko īrnieks maksā par dzīvojamās 
telpas lietošanu (Liet2), ir:

4.1. labiekārtotām dzīvojamām 
telpām – 0,085 EUR/m2 mēnesī;

4.2. dzīvojamām telpām ar daļē-
jām ērtībām – 0,065 EUR/m2 
mēnesī,

4.3. dzīvojamām telpām bez ērtī-
bām – 0,04 EUR/m2 mēnesī.

5. Noteikt,  ka Inčukalna novada do-
mei piederošo un valdījumā eso-
šo dzīvojamo telpu īres maksas 
daļas apmērs: dzīvojamās mājas 
uzturēšanas un apsaimniekoša-
nas izdevumi (Aps) – ir vienāds 
ar dzīvojamās mājas uzturēšanas 
un apsaimniekošanas izdevumu 
apmēru, kas noteikts atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. Šajos izdevumos ie-
tilpst arī dzīvojamās mājas kop-
lietošanas īpašuma uzturēšanas 
un apsaimniekošanas pakalpoju-
mu izmaksas.

6. Noteikt, ka papildus īres maksai 
izīrētās dzīvojamās telpas platī-
bai maksājams likumā noteiktais 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājums.

7. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu, īr-
nieks maksā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā.

8. Šī lēmuma 3., 4. un 5. punktā no-
teiktās īres maksas un šī lēmuma 
2. punktā noteiktā īres maksas 
aprēķināšanas metodika stājas 
spēkā ar 2016. gada 1. janvāri.

9. Jau izīrētām dzīvojamām telpām 
jauno īres maksu piemēro no brī-
ža, kad beidzies likuma „Par dzī-
vojamo telpu īri” 13. panta otrajā 
daļā noteiktais brīdināšanas ter-
miņš (seši mēneši).
Uzdot SIA „Vangažu namsaim-
nieks” un Inčukalna novada do-
mes izpilddirektoram savlaicīgi 
likumā noteiktajā kārtībā brīdināt 
iedzīvotājus par izmaiņām īres 
maksā.

10. Līdz 2015. gada 30. augustam 
Dzīvojamā fonda pārvaldniekam 
M.Onskulim izstrādāt administrē-
šanas noteikumus par īres mak-
sas administrēšanu. Izstrādātos 
noteikumus izskatīt septembra 
mēneša domes sēdē.

11. Atdzīt  par spēkā zaudējušu 
2001. gada 16. maija Inčukalna 
novada domes lēmumu Nr. 7-3  ar 
2016. gada 1. jūniju

12. Uzdot  Inčukalna novada do-
mes izpilddirektoram organizēt 
informācijas par izmaiņām īres 
maksā publicēšanu Inčukalna 
novada informatīvajā izdevumā 

„Novada Vēstis” un Inčukalna no-
vada domes interneta mājas lapā  
www.incukalns.lv.

13. Kontroli par lēmuma izpildi uz-
dot Inčukalna novada domes iz-
pilddirektoram.

Aivars Nalivaiko, Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs  

Svarīgākie Inčukalna 
novada domes lēmumi 
jūnijā

Наиболее важные 
решения, принятые 
Думой Инчукалнского 
края в июне

Par īres maksas noteikšanu  
Inčukalna novada domes  
īpašumā un valdījumā esošajām 
dzīvojamām telpām
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Sakarā ar uzsāktajiem  
būvdarbiem Inčukalna novada 
Inčukalna ciemā un Gaujas  
ciemā iedzīvotājiem būs  
jāsaskaras ar dažām neērtībām

Inčukalna ciemā tiks rekonstruēti maģistrālie ūdens tīkli, un līdz ar to 
būvniecības laikā tiks ierobežota satiksme visas Saules ielas garumā, tā-
pat satiksmes ierobežojumi būs teritorijā ap Inčukalna ūdenstorni, Zvaigžņu 
ielā, Smilšu ielā, Atpūtas ielā. Par satiksmes ierobežojumiem tiks paziņots 
arī Inčukalna mājas lapā. Vietās, kur tiks veikti būvdarbi, teritorijas būs 
norobežotas ar ceļa zīmēm. Pēc rekonstrukcijas darbu beigām, pārciešot 
pašreizējās neērtības, Inčukalna ciema iedzīvotāji būs arī lieli ieguvēji, jo 
tiks būtiski uzlabota ūdens kvalitāte, izbūvēta jauna atdzelžošanas stacija, 
ūdens rezervuāri un uzbūvēta otrā pacēluma sūkņu stacija, kā arī rekons-
truēts ūdens ieguves dziļurbums.

Savukārt Gaujas ciema iedzīvotāji pagājušajā gadā jau ir tikuši pie kvali-
tatīva ūdens, un šobrīd tiks uzsākti kanalizācijas maģistrālo tīklu rekons-
trukcijas darbi. Būvdarbu gaitā satiksmes ierobežojumi  būs gan abos Gau-
jaslīču ielas posmos, gan Krasta ielā. Par satiksmes ierobežojumiem tiks 
paziņots Inčukalna mājas lapā. Vietās, kur tiks veikti būvdarbi, teritorijas 
būs norobežotas ar ceļa zīmēm. Rekonstrukcijas rezultātā tiks no jauna iz-
būvētas trīs notekūdeņu sūkņu stacijas.

Šie būvdarbi tiks veikti ar Eropas Savienības fondu līdzdalību, lai Inčukal-
na novadā mazinātu ietekmi uz vidi un uzlabotu kopējo iedzīvotāju dzīves 
apstākļus, nodrošinot tos ar kvalitatīvu ūdeni un kvalitatīvu notekūdeņu 
novadīšanas pakalpojumu.

Agris Rostoks,  
PSIA „Vangažu Avots” tehniskais direktors  

Godātie Egļupes iedzīvotāji!
Inčukalna novada atkritumu apsaimnie-

kotājs SIA „Clean R”, ņemot vērā Inčukalna 
novada Egļupes iedzīvotāju lūgumu vasaras 
periodā mainīt atkritumu izvešanas grafiku, 
no šā gada 5. jūlija nodrošinās atkritumu iz-
vešanu svētdienās. Iedzīvotājus, kuriem atkritumu izvešana paredzēta 
otrdienās, lūdzam ņemt vērā to, ka no 5. jūlija atkritumu izvešana notiks 
svētdienās.

Tos iedzīvotājus, kuriem vēl nav noslēgti līgumi par sadzīves atkritu-
mu izvešanu vai ir kādi jautājumi, aicinām sazināties ar SIA „Clean R”,  
zvanot pa tālruni 67111001 vai rakstot uz e-pastu: kc@cleanr.lv. 

Jūsu atkritumu apsaimniekotājs SIA „Clean R”  

Informācija Inčukalna un  
Gaujas iedzīvotājiem

SIA „Vangažu Namsaimnieks” informē, ka, sākot ar 1. jūliju, tika 
uzsākti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi Gaujaslīču ielā Gaujā un 
jaunas siltumtrases izbūves darbi Miera, Saules un Zvaigžņu ielā 
Inčukalnā, kurus veiks SIA „Vidzemes Energoceltnieks” projekta „Siltum-
enerģijas zudumu samazināšana pārvades un sadales sistēmās” (projekta 
Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/030) ietvaros.

Papildus tam no 1. jūlija tika uzsākti jaunas katlumājas būvniecības 
darbi Inčukalnā,  Miera ielā 1 (darbu veicējs – SIA „P.M.G.”), un Gaujas 
katlumājas rekonstrukcijas darbi Gaujaslīču ielā 41 (darbu veicējs – SIA 

„Vidzemes Energoceltnieks”), kuri tiks veikti projekta „Siltumenerģijas ra-
žošanas efektivitātes paaugstināšana, sekmējot fosilā kurināmā aizvieto-
šanu ar atjaunojamiem resursiem” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/035) 
ietvaros.

Projektu īstenošanas termiņš ir š.g. 1. oktobris.
Līdz ar to Inčukalna un Gaujas iedzīvotājiem tiks radītas īslaicīgas ne-

ērtības, ierobežojot gājēju un transporta kustību.
Lūdzam izturēties ar sapratni, kā arī atvainojamies par sagādātajām 

neērtībām.
SIA „Vangažu Namsaimnieks” 

Inčukalna novada domes Vangažu pilsētas pārval-
de, Inčukalna bibliotēka, PII „Jancis” un PII „Minka” 
šogad iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) organizētajā pasākumā „Nodarbinātības pa-
sākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs”, sniedzot darba iespējas skolē-
niem. 

Vasaras nodarbinātības pasākumā novadā kopumā 
no 1. jūnija līdz 31. augustam tiks iesaistīti 17 skolnie-
ki vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārizglī-
tojošajā, speciālajā vai profesionālajā izglītības iestā-
dē, un viņu darba samaksa tiks finansēta no valsts un 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Skolēniem tiek nodrošināts 
šāds atbalsts:
• darba alga vismaz valstī noteiktās minimālās darba 

samaksas apmērā, ja skolēns nostrādās pilnu darba 
laiku;

• kvalificēts darba vadītājs, kurš palīdzēs apgūt darba 
pienākumus un būs palīgs darba laikā;

• nelaimes gadījumu apdrošināšana.
Jaunu skolnieku reģistrācija pasākumā vairs nav ie-

spējama, jo visas darbvietas jau ir aizņemtas.
Inčukalna novada domes atbildīgā persona par pasā-

kuma īstenošanu – Margita Līce.
Margita Līce, 

Inčukalna novada domes projektu vadītāja  

Inčukalna novada teritorijā  jūnijā 
pabeigta projekta „Ūdenstūrisma kā 
dabas un aktīva tūrisma komponen-
tes attīstība Latvijā un Igaunijā” jeb 

„Riverways” realizācija. Tā  ietvaros 
izveidotas un labiekārtotas divas 
atpūtas vietas Gaujas krastos, ku-
ras būs atpazīstamas ar nosaukumu 

„Atpūtas vieta „Vangažu baznīca”” un  
izvietotas netālu no Vangažu kapiem, 
īpašumā, kas pieder Vangažu evaņ-
ģēliski luteriskajai draudzei.   Projek-
ta ietvaros uzstādītas norāžu zīmes, 
lai šīs atpūtas vietas ir atrodamas, 
kā arī izveidoti informācijas stendi ar 
laivotājiem noderīgu informāciju par 
novadu, tuvākajām naktsmītnēm un 
ēdināšanas uzņēmumiem.

Pašreiz populārākais ūdenstūris-
ma posms Gaujas upē ir no Valmie-
ras līdz Siguldai, bet šī projekta re-
zultātā tika sakārtota infrastruktūra, 
lai arī citi posmi būtu pievilcīgi ar 
jaunām atpūtas vietām, kurās iespē-
jams pagatavot ēdienu, izmantojot 
labiekārtotas ugunskura vietas, un 
kuras atpūtnieki izvēlētos par gala-
mērķi, jo tām var ērti piekļūt ar au-
totransportu.

Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Latvijā un Igau-
nijā, izstrādāt jaunus tūrisma produktus, nodrošināt atpazīstamību esošajiem, attīstīt atpūtas vietas ūdenstilpņu krastos.

Projekts „Riverways” (projekta Nr.EU43385) tiek īstenots ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Igaunijas 
un Latvijas programmas atbalstu, sadarbojoties 39 partneriem abās kaimiņvalstīs, tajā skaitā Inčukalna novada 
domei. Aktivitātēm Inčukalna novadā tika atvēlēti 20 000,00 EUR, no kuriem 83% sedz ERAF finansējums. Iepirku-
ma procedūras rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA „MV Līvas” par labiekārtošanas elementu izgatavošanu un 
uzstādīšanu par 13911,60 EUR.

Margita Līce, 
Inčukalna novada domes projektu vadītāja  

Ieguldījums tavā nākotnē!

Inčukalna novada dome iesaistās jauniešu  
nodarbinātības pasākumos

Laba ziņa ūdenstūrisma cienītājiem
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Koncertuzvedumu “Līgo dienu gaidot” paspilgtināja humora pilnas sadzīviskas teātra ainas par šo svētku 
svinēšanu. Paldies visiem entuziastiem par ieguldīto darbu šo nelielo izrāžu gatavošanā!

30. maijā Vangažos ar plašu pasākumu programmu tika atzīmēta 
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena.

Tradicionāli ar skolotāju Diānu notika bērnu ļoti iecienītās radošās 
darbnīcas. Šoreiz bērni apgleznoja šķīvīšus un veidoja rotaļlietas no 
dabas materiāliem.

Lielu interesi bērniem izraisīja iespēja apgleznot sejiņas, ko meista-
rīgi veica akvagrima speciāliste Svetlana.

Kā katros svētkos, pie kultūras nama bija uzstādītas piepūšamās 
atrakcijas, kur visas dienas garumā bērni varēja lēkāt un priecāties bez 
maksas, pateicoties sponsoru atbalstam.

Interesentiem bija iespēja piedalīties „Tofika piedzīvojumos”. Kā zi-
nāms, Tofiks ir jautrs un pilns dzīvesprieka, tāpēc Vangažu kultūras 
nama zāli piepildīja gan pieaugušo, gan bērnu smiekli. 

Lielu prieku bērniem sagādāja vizināšanās ar ūdensbumbu ezerā un 
izjāde ar zirgiem. Dienas noslēgumā notika bērnu diskotēka.

Paldies svētku atbalstītājiem – Inčukalna novada domei un a/s „Lat-
vijas gāze”!

Foto: Jana Bunkus 

Bērnu čalas un Līgo dziesmas – tas viss jūnijā
Jūnijs Vangažu kultūras  
namam, kā allaž, aizvadīts 
skaistos svētkos, par kuriem 
prieks gan lieliem,  
gan maziem

Bērniem īpašu prieku sagādāja atpūtas bāzes „Zuši” zirgi, kuri bērnus izvizināja un 
ļāva sevi arī papaijāt.

Bērnu svētki ir krāsaina diena gan maziem, gan lieliem bērniem, tāpēc īpašu prieku visiem sagādāja krāsainie zīmējumi uz 
sejiņām.

Līgo dienu gaidot
Radošajās darbnīcās bija interesantas nodarbes  gan bērniem, gan viņu vecākiem.

Vasaras saulgriežiem tuvojoties, 7. jūni-
jā pie kultūras nama uz brīvdabas skatuves 
pilsētas pašdarbības kolektīvi un teātra 
entuziasti sniedza koncertuzvedumu „Līgo 
dienu gaidot”. Galvenais uzveduma mo-
tīvs bija gatavošanās vasaras galvenajiem 
svētkiem – Līgo dienai. Par to atjautīgā un 
asprātīgā veidā teātra ainās stāstīja teāt-
ra studija „Pigoriņi” (vadītāja Evija Ozo-
la) un teātra entuziasti, kas ar prieku un 
degsmi jau vairākkārt piedalās Līgo svētku 
pasākumos – Kitija Meikšāne, Līga Brizga, 
Līga Onskule, Kadrija Janisele, Jana Bun-
kus, Ģirts Bunkus, Ruslans Ņikiforovs, Vik-
tors Petkūns un Artūrs Sillasoo.

Koncertā teātra ainas mijās ar jautrām 
un skaistām dziesmām un krāšņām dejām.

Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” 
(vadītāja Maira Lazdiņa) dziedāja dzies-
mas par sauli un vasaru.

Sieviešu vokālā ansambļa „Kaprīze” (va-
dītāja J.Bunkus) dziesmas papildināja te-
ātra ainas.

Liene Nesteroviča paspilgtināja koncer-
tu ar savu krāšņo balsi solodziesmā.

Tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” (vadī-
tāja Ilona Petrovska, koncertmeistare Aļo-

na Kolčina) izdejoja Skolēnu dziesmu un 
deju svētku repertuāru, ar kuru piedalīsies 
lielajos svētkos Rīgā.

Estrādes deju grupa „Ciprese” (vadītāja 
I.Petrovska), kas 28. maijā sniedza lielu 
un krāšņu sezonas noslēguma koncertu 
ar daudzām jaunām estrādes dejām, Līgo 
svētku pasākumā dejoja jaunas latviešu 
tautas dejas, kuras tika iestudētas Līgo 
svētkiem.

Arī deju grupa „Cats” (vadītāja Evija 
Ozola) svētkiem bija iestudējusi latviešu 
tautas deju.

Deju virtenē iekļāvās līnijdeju grupa 
„Drime dance” (vadītāja K.Meikšāne).

Par profesionālajām muzikālajām fono-
grammām liels paldies Jānim Radziņam!

Paldies visiem kultūras nama darbinie-
kiem par ieguldījumu svētku radīšanā!

Paldies visiem kolektīviem par aktīvu 
radošo darbu visā 2014./2015. gada Van-
gažu pilsētas kultūras dzīvē! Vēlam visiem 
skaistu un jauku vasaru!

Evija Ozola, Vangažu kultūras nama 
mākslinieciskās daļas vadītāja

Foto: Līga Brizga 



52015. gada JŪLIJS NOVADA VĒSTIS

Lietiņš lija Jāņa nakti,  
Lietiņš Jāņa vakarā,  
Nomirkuši Jāņa bērni,  
Jāņa zāles lasīdami.

Lasot tautas dziesmas, redzam, ka ne jau 
tikai šogad mums ir palaimējies ar lietainiem 
vasaras saulgriežiem, spriežot pēc ticējumiem, 
tādi ir gadījušies visai bieži. Arī jūnijs nav bijis 
vasarīgs, tomēr dabā viss noris kā parasti – no-
zied maijpuķītes, ceriņi, jasmīni, nu jau mežā var 
atrast arī pa kādai gailenītei. 

Arī Inčukalna jaunajai parka estrādei pienā-
cis rosīgs laiks – jāsteidz izmantot. 31. maijā 
parka estrādē sīksolīši mazi solīši – skolotājas 
Līgas Dombrovskas mazie dejotāji rādīja, ko sa-
mācījušies gada laikā. Lietus nevienu nesaudzē-
ja, kaut nenācās viegli dancot pa peļķēm, tomēr 
visi turējās braši cits pie cita, un pat ar tētiem 
un mammām rokās sadevušies. Arī bērnu vecāki 
bija gatavi izrādīt publikai deju „Jūrmalnieks”, 
ko īpaši iemācījās sev un bērniem par prieku. Lai 
arī lietus mijās ar sauli un pat kritieniem, prieku 
rast noteikti varēja – kur gan citur vienkopus 
varētu redzēt vairāk par 100 mazu un lielu de-
jotāju. Pateicoties labdariem, kolektīvs tika pie 
jauna karoga un pat pie iespējas pēc pasākuma 
pavizināties ar zirdziņu (Inčukalna iedzīvotāju 
padome un biedrība „Inčukalna izaugsmei”). Nu 
mazie „Minkāna” dejotāji (pirmsskolas un 1.–2. 
klašu grupas) ir gatavi vasaras lielajam noti-
kumam – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem. Mēs ar jums lepojamies!

Pēc nedēļas – 6. jūnijā – parkā skanēja 
tradicionālā Inčukalna Dziesmu diena, nu jau 
46. reizi pēc kārtas. Dziesmu dienas tradīcijas 
uzturētājs, koncerta mākslinieciskais vadītājs 
Vitalis Kikusts šoreiz bija aicinājis piedalīties 
četrus pūtēju orķestrus no Salaspils, Birzga-
les un divus no Siguldas, kā arī piecus korus 
no Saulkrastiem, Salaspils, divus no Rīgas un 
Inčukalna „Mežābeli”. Pirms koncerta arī tiem 
inčukalniešiem, kuri palika mājās, bija iespēja 
klausīties „ragu” mūziku katram savā sētā, jo 
muzikanti tuvojās parkam no četrām dažādām 
debess pusēm, beidzot saplūstot kopā un vie-
nojoties vienā lielā koporķestrī estrādē. Dzies-
mas skanēja arī kopkora izpildījumā un orķestra 
pavadījumā. Svētkus bija pagodinājusi pati 150 
gadu senā Aspazija ar citām ne mazāk senām 
dāmām. Un lietus, zinādams, ka slapjā laikā 
pūst instrumentus nu nekādi nesanāk, šoreiz 
izpalika. 

Šī gada maijs un jūnijs Latvijā bija īpaši bagāti 
ar svētkiem un pasākumiem, un daudzi ilggadē-
jie inčukalniešu koru draugi nevarēja ierasties, 
jo Daugavpilī šajā nedēļas nogalē norisinājās 

Latgales dziesmu svētki, bet pašmāju dejotā-
jiem deju svētki Jelgavā un senioru koriem dzies-
musvētki Alūksnē. 

Piektdien, 12. jūnijā, apliecības par pamatsko-
las beigšanu tautas namā saņēma 21 Inčukalna 
pamatskolas absolvents. Šiem bērniem ir sācies 
jauns dzīves posms, ar jauniem izaicinājumiem un 
vēl nopietnākām mācībām. Ir pārliecība, ka pa-
mati ielikti kārtīgi un turpmākā zināšanu uzkrā-
šana veiksies aizvien labāk, jaunieši gatavi kļūt 

patstāvīgāki un atbildīgāki. Nebaidieties no grū-
tībām, mācieties, un jūs noteikti atradīsiet savu 
ceļu tepat Latvijā!

Nedrīkstam piemirst arī skumjās dienas, jo ti-
kai tiem, kas zina savas tautas vēsturi, ir izpratne 
par šodienu. 1941. gada 14. jūnija rīts daudzās 

latviešu ģimenēs bija briesmīgs – naktī notika 
masveida deportācijas un aptuveni 15 000 lat-
viešu zaudēja savas mājas, dzimteni un tuvi-
niekus, daudzi uz mūžu. Šī diena tika atsaukta 
atmiņā pie piemiņas akmens Inčukalna dzelz-
ceļa stacijas tuvumā. Rāmas dziesmas skanēja 
kora „Atblāzma” izpildījumā, represētajiem un 
viņu ģimenes locekļiem tika veltīts dievkalpo-
jums Vangažu baznīcā.

Jāņu dienu gaidot, kārtīgs latvietis domā ne 
tikai par Jāņu sieru, desiņām un alu, bet arī 
kaut nedaudz par latviešu tradīciju uzturēša-
nu un kopšanu. Vismaz vienreiz gadā ir jāsajūt 
sava piederība tautai, no kuras esi nācis, vai 
ne? Un ja ar dziedāšanu pašam tā īsti neveicas, 
tad var vismaz paklausīties un atrast sevī to 
īpašo saulgriežu sajūtu, ko rada Jāņu dienas 
tautasdziesmas.

Kas Jānīti ielīgoja 
Visupirmu vakarā? 
Gani Jāni ielīgoja, 
Tad arāji, ecētāji, 
Tad vēl pati saiminiece 
Pašā Jāņu vakarā, 
Pašā Jāņu vakarā, 
Jāņu zāles lasīdama.

 Sestdien, 20. jūnijā, ielīgojām Jāņus Inču-
kalna parkā. Dziedāt un līgot Inčukalna kora 

„Atblāzma” dziedātājiem palīdzēja senioru kori – 
Siguldas „Gāle”, Madonas „Mantojums”, Val-
mieras „Sudrablāse”, Valkas „Dziesmu Rota”, 
Cēsu „Ābele”, mūsu pašu „Silmaču” ļaudis, 
mazie „Minkāna” dejotāji un viņu vecāki, mūsu 
pūtēju orķestris, „Viršu” visu vecumu dejotāji 

un viesu kolektīvi no dāmu kopas „Atvasa-
ra” no Valmieras, un senioru deju kolektīvs ar 
tādu pašu nosaukumu no Madonas. Koncerts 
beidzās, bet ļaudis turpināja līgot, dziedāt un 
līksmoties. Jāņu dienas gaidīšana izdevās pa-
tiešām sirsnīga. Vai esat ievērojuši, ka senio-

ru koru dziedātajām dziesmām piemīt īpašs 
skanējums – šie daudz pieredzējušie un jaukie 
cilvēki piepilda apkārtni ar savu vitalitāti, ener-
ģiju un neizsīkstošo mīlestību uz dziesmu un 
dzīvi. Arī tautisku deju raksti senioriem sanāk 
tikpat labi kā dziesmas. 

Vēlos dalīties arī ar kāda skatītāja iespai-
diem. Noels Laions no īrijas ciemojās Inču-
kalnā un nedēļas laikā Latvijā guva tik daudz 
pozitīvu iespaidu, ka vēlējās savu mīlestību 
pret mūsu zemi izdziedāt savās dziesmās. Pēc 
koncerta arī viņam, tāpat kā visiem Jāņiem, 
tika dāvināts ozolu vainags. Viesis bija pilns 
emociju un atzina, ka savā dzīvē nav dziedā-
jis nevienā šādā koncertā. Pēc profesijas bū-
dams angļu un īru valodas skolotājs, Noels 
labi pārzina ne tikai savas tautas vēsturi, bet 
arī Latvijas vēsturi, jo dzīve ir savedusi kopā 
ar latviešiem īrijā. Viņš jau prot latviski dziedāt 
nopietnas kora dziesmas („Dziesmai šodien 
liela diena” un „Saule, Pērkons, Daugava”) un 
grib par Latviju zināt vēl vairāk. Noels augstu 
novērtēja latviešu centienus neaizmirst tautas 
tradīcijas, dziedāt tautas dziesmas, dejot tau-
tas dejas; priecājās par Inčukalna, Cēsu, Rīgas, 
Siguldas sakopto apkārtni un visur klātesošo 
tautas nemateriālās kultūras izpausmi. Šāds 
viesis ir visīstākais „cilvēks no malas”, kura 
viedokli neietekmē neviens. Mēs esam bagāti. 
Un ne jau ar naudu vai mantu. Bagātība ir mūsu 
cilvēkos un viņu no seniem laikiem saglabāta-
jās prasmēs. Tā ir malā stāvētāja īra pārliecība.

Jāņu dienas gadatirgus 21. jūnijā vēl vai-
rāk tuvināja mūs Līgo dienai un Jāņiem. Jāņu-

mātes draudzīgie aicinājumi pārliecināja ļaudis 
gan iepirkties, gan izmēģināt prasmi vīt vaina-
gus. 

Spraiga darba sezona rit Inčukalna pūtēju 
orķestrim, kopš maija vidus nav bijusi nevie-
na no koncertiem vai mēģinājumiem brīva 
sestdiena. Vitalis Kikusts, kuram piepalīdz arī 
Kaspars Puikevskis-Puikevics, neprot atteikt 
nevienam pūtēju mūzikas cienītājam, turklāt 
tūlīt jau jūlija sākumā jāpiedalās Latvijas jau-
natnes dziesmu un deju svētku pasākumos. 
Darba daudz – mēs ļoti novērtējam gan mu-
zikantu izturību, gan viņu vecāku pastāvīgo 
atbalstu! Turēsim īkšķus par jums Dziesmu 
svētku skates laikā.

Korim „Mežābele” bija lieliskā iespēja dzie-
dāt Ziemeļvalstu Dziesmu svētku koncertā Si-
guldā 27. jūnijā. No šīs skanīgās un saulainās 
dienas pozitīvu emociju pietiks visai vasarai. 

Lai arī vasaras saulgrieži jau garām, tomēr 
vēl nesāksim ilgoties pēc nākamā gadalaika. 
Būsiet laipni gaidīti tautas namā arī vasarā – 
apskatīt Inčukalna mākslinieku kopas dalīb-
nieka Borisa Samusa jubilejas izstādi, jo māks-
liniekam jūlijā aprit apaļi 90. 

Zinta Nolberga  

Dziesmu dienas kopkoris

Inčukalna pūtēju orķestris

Diriģenti
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Inčukalna jaunā estrāde ir ieskandināta un ierībināta
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Šajā mācību gadā Inčukalna no-
vada Vangažu pirmsskolas izglī-
tības iestāde „Jancis” piedalījās 
divos ar vides uzlabošanu sais-
tītos projektos – „Zaļās jostas” 
rīkotajā „Makulatūras vākša-
nas konkursā” un „Mammadaba” 
meistarklasē „Izzini mežu”.

Makulatūru aicinājām vākt ne 
tikai iestādes izglītojamo vecākus, 
bet arī visus Inčukalna iedzīvotājus, 
piedāvājām arī izpalīdzēt ar trans-
portu makulatūras nogādāšanai 
bērnudārzā. Kopā savācām 3960 
kilogramus nederīga papīra izstrā-
dājumu, ieguvām 123. vietu Latvijā 
(kopumā bija 417 dalībnieku) un par 
to saņēmām 19,8 kg melna zīmēša-
nas papīra. Izvēlējāmies melno pa-
pīru, jo uz tā bērnu darbi ir neparas-
tāki, spilgtāki, tādējādi paplašinot 
bērnu redzesloku un netieši rādot, 
kā ikdienišķas lietas var pavērst ne-
daudz citādāk. Čaklākie makulatū-
ras vācēji mūsu iestādē bija Brizgu 
ģimene, kas savāca 1500 kg (21. vie-

ta visā Latvijā par visvairāk savāk-
to makulatūru), un Uldriķu ģimene, 
kas savāca 300 kg makulatūras, 
patiesi novērtējam jūsu ieguldīju-
mu. īpašu paldies vēlamies nodot 
Greidiņu ģimenei par makulatūras 
nogādāšanu no Inčukalna uz Van-
gažiem. Paldies Intai Teterei, kura 
labprāt šķīrās no žurnāliem, kuri 
bija krāti no 1960. gada, Mirdzai Ri-
bakai par uzņēmību, viņa vairākus 
rītus brauca ar skolēnu autobusu 
no Vangažu stacijas un pa mazu-
miņam nogādāja makulatūru bēr-
nudārzā, Dainas kundzei no Indrā-
niem, kura sagaidīja mūsu šoferīti 
ar bērzu sulām, Normundam, kurš 
vairākas reizes veda vecus žurnā-
lus un avīzes, Klaudijai Sačkovai, 
kura savā pagalmā makulatūru bija 
sakārtojusi ar īpašu rūpību, lai tā 
nesamirkst, kamēr tiek izvesta, un 
Vangažu bibliotēkai par palīdzību 
savākt krietnāku daudzumu maku-
latūras. Paldies arī Vangažu bap-
tistu baznīcai un visiem pārējiem 

par atsaucību, mēs tiešām priecā-
jāmies par katru zvanu un nodoto 
makulatūras kilogramu! 

Inčukalna novada Vangažu pirms-
skolas izglītības iestādes „Jancis” 
2. grupiņa jau otro gadu piedalās 
vides izglītības programmā „Mam-
masdabas” meistarklase „Izzini 
mežu”, kuru organizē un popularizē 
va/s „Latvijas valsts meži”.

Šī programma vairāk ir paredzē-
ta skolas vecuma bērniem, tāpēc 
mēs, pirmsskolas vecuma bērnu 
grupiņa, veicām tos uzdevumus, 
kurus varam izdarīt paši vai palī-
dzot vecākiem. Piemēram, rudenī 
ciemos uzaicinājām Cūkmenu, gā-
jām uz mežu pētīt kokus un zīmēt 
Meža gariņu, pavasarī rīkojām talku, 
kurā PII „Jancis” teritorijā veicām 
dažādus darbiņus. 8. maijā brau-
cām uz mežu stādīt priedītes. Mēs 
varam lepoties, ka mūsu novadā ir 
jau divas vietas mežos, kur esam 
iestādījuši kokus un pielikuši put-
nu būrīšus. Paldies 6. Ropažu meža 

iecirkņa vadītājam Edgaram Zeiļu-
kam un meistarei Lienei, kuri mums 
stāstīja un rādīja, kā pareizi jāstāda 
kociņi, un pēc darba sarīkoja pikni-
ku. Pēdējais projekta uzdevums ir 
ekskursija. Mēs devāmies uz skais-
to Jaunmoku pils Meža muzeju, kur 
bērni un vecāki iepazinās ar muzeja 
piedāvātajām ekspozīcijām „Meža 
apsaimniekošana”, „Mežš”, „Dīķis”. 

Prieks, ka Inčukalna „Minka” se-
koja mūsu piemēram un arī piedalī-
jās „Mammadaba” meistarklasē. Ja 
mēs mācīsim bērnus rūpēties par 
vidi, nemēslot dabā, šķirot atkri-

tumus, kā arī rādīsim viņiem savu 
piemēru, tad pēc dažiem gadiem 
viņiem tas liksies pašsaprotami, ne-
vajadzēs veikt reklāmas kampaņas 
un mūsu Latvija būs patiesi tīrākā 
un zaļākā valsts visā pasaulē.

Liels paldies Inčukalna novada 
domei, 2. grupiņas bērniem un viņu 
vecākiem, kolēģēm Verai, Līgai un 
Aleksandrai, PII „Jancis” vadītājai 
Kadrijai Janiselei par atbalstu, līdz-
darbošanos un uzticēšanos.

Linda Erdmane un Līga Brizga, 
„Jaņča” 2. grupiņas audzinātājas 

27. jūnijā Mārupē norisinājās 
Pierīgas pašvaldību darbinieku 
sporta spēles, kurās Inčukalna 
novada pašvaldības darbinieki 
izcīnīja trīs kausus.

Pierīgas pašvaldību darbinieku 
sporta spēlēs šogad labākie spē-
lētāji tika noskaidroti tādos spor-
ta veidos kā badmintonā, volejbo-
lā (4:4), kā arī dažādās stafetēs 
un veiklības pārbaudēs, „ūdens 
biatlonā”, „Power kick” sitienos ar 
roku un kāju pa speciālu taekvon-
do vesti, priekšsēdētāju stafetē 
u.c.

Inčukalna novada pašvaldības 
darbiniekiem vislabāk veicās bad-

mintonā (Agnese un Sandis Kal-
niņi), un jau otro gadu pēc kārtas 
šajā sporta veidā 1. vieta.

Zelta medaļa arī stafetē ar koka 
kājām (Aija Sakne, Ģirts Bunkus, 
Elvijs Novickis).

Savukārt 3. vieta Inčukalna 
komandai veiklības stafetē (Aija 
Sakne, Kārlis Spravņiks, Māris 
Onskulis).

Labi rezultāti un 5. vieta tika iz-
cīnīta volejbolā (Pēteris Caics, Ar-
mands Cīrulnieks, Māris Onskulis).

Citās sporta disciplīnās pašval-
dību pārstāvēja arī Aivars Nalivai-
ko, Mārtiņš Silkalns un Lolita Sīka.

Paldies visiem pašvaldības dar-
biniekiem, kuri atsaucās un pie-

dalījās sporta spēlēs, paldies arī 
Inčukalna Sporta kompleksam par 
komandas sagatavošanu sacensī-
bām. Liels paldies arī līdzjutējiem 
un šoferītim Aivaram Šubem.

Komandu kopvērtējumā, sum-
mējot atsevišķās disciplīnās ie-
gūtās vietas, Baldone ieguva 45 
punktus, Ropaži – 58 un Babīte – 
59 punktus. Mārupes komanda 
ieguva 61 punktu, tālākajās vietās 
ierindojās Ķekava (62), Salaspils 
(62), Mālpils (71), Krimulda (73), 
Carnikava (73), Inčukalns (76), 
Ādaži (81), Saulkrasti (82) un Olai-
ne (107). 

Teksts un foto: Jana Bunkus 

Pašvaldības darbinieki izcīna divas 
zelta un vienu bronzas kausu

Ko sēsim, to pļausim!

Volejbolā Inčukalna novada komanda allaž uzrādījusi labus rezultātus. Šoreiz vei-
cās mazliet sliktāk nekā pērn, bet arī 5. vieta tika izcīnīta godam.

Patiess prieks un lepnums par Agnesi 
un Sandi Kalniņiem, kuri jau otro gadu 
pēc kārtas Inčukalna pašvaldības dar-
binieku komandai atnesa uzvaru bad-
mintonā.

Inčukalna novada komanda parādīja izcilu veikumu stafetē ar koka kājām.  
Attēlā: Elvijs Novickis
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1. jūnijā Vērmanes dārzā notika 
Bērnu grāmatu nedēļa, kurā pie-
dalījās arī mūsu novada čaklākie 
lasītāji.

Pasākumā piedalījās grāmatu iz-
devniecības: „Jumava”, „Zvaigzne 
ABC”, „Lauku Avīze” un daudzas ci-
tas. Mūs intervēja „Latvijas Avīzes” 
žurnāliste Vita Daukste, un visu 
lasītāju komandu nofotografēja fo-
togrāfs Dainis Bušmanis – tā mēs 
tikām pie kvalitatīvām fotogrāfijām.

Mēs paņēmām anketas ar jautā-
jumiem, uz kuriem vajadzēja atbil-
dēt, attiecīgo grāmatu izlasot, un 

vēl vajadzēja saņemt parakstu no 
izdevniecības pārstāvja. Pavisam 
bija 10 jautājumu. Bijām vīlušies, 
jo mūsu lasītāju komanda izpildīja 
visu izdevniecību uzdevumus – bet! –  
rezultātā katrs dalībnieks saņēma 
mazu uzlīmes attēliņu. Bērniem pa-
tika Pepija Garzeķe. Viņa bija jautra, 
interesanta – no baloniem izpūta 
dažādus pasūtījumus – gan zobenu, 
gan kaziņu, gan lelli, no ūdens bur-
buļiem izveidoja gaisa tuneli.

Rakstniece, dzejniece Gina Viegli-
na stāstīja stāstus par rūķi Pipariņu, 
un, klausoties autores stāstus, Lilī 
Bodniece ar brāli Eliasu čakli zīmē-

ja, minēja mīklas, saņēma balvas 
ar mākslinieces Melānijas Vilkas 
autogrāfiem un laba vēlējumiem. 
Daži bērni izmantoja dažādus spē-
ļu piedāvājumus. Mūsu bibliotēku 
čaklie lasītāji bija atpazīstami jau 
pa gabalu, jo visai mūsu komandai 
bija dzeltenas šallītes. Tā bija viegli 
savākties, mājup braucot. Diena bija 
jauka, silta, bērniem prieks par pa-
sākumu, un mēs – apmierināti, ne-
daudz noguruši – braucām mājās no 
grāmatu svētkiem. 

Bibliotekāre  
Marija Aleksejeva 

Jāņu diena, svēta diena,
Aiz visām dieniņām.
Jāņa dienu Dieva dēls
Saules meitu sveicināja.
Līgo un Jāņu svētki uzskatāmi 

par vislatviskākajiem svētkiem. 
Pastāv pieņēmums, ka senākais šo 
saulgriežu svētku nosaukums bijis 
Zāļu diena, nevis Jāņi. īsti svinamais 
laiks ir 21. vai 22. jūnijs, kā nu katru 
gadu astronomiski iekrīt saulgrie-
žu punkts. Par to, ka svinam pāris 
dienas vēlāk, parūpējusies kristīgā 
baznīca, piesaistot Jāņu svinēšanu 
Jāņa Kristītāja dzimšanas dienai, ko 
Romas katoļu baznīca svētī 24. jū-
nijā.

Kā ierasts, dienas centrā ielīgo-
šana parasti ir pirms šiem svētkiem, 

un šogad tā tika organizēta 18. jūni-
jā. Līgotāji ieradās ar skaistiem zāļu 
pušķiem, un kopīgi tika izskatītas 
svētku tradīcijas un ticējumi, zāļu 
simboliskā nozīme, kā arī dziedā-
jām līgodziesmas un apdziedājām 
cits citu. Lai nopelnītu kādu naš-
ķi, līgotāji sacentās svētku stāstu 
stāstīšanā, tradīciju un jāņuzāļu 
atpazīšanā. Baudījām tradicionālo 
Jāņu sieru un pīrāgus, bet alus vie-
tā – kvasa dzērienu. 

Pasākuma apmeklētāji varēja ap-
skatīt dienas centra bērnu zīmēto 
tematisko izstādi „Vasara un Līgo-
svētki”.

Inese Strauta, dienas centra 
„Gauja” vadītāja 

PII „Minka”, sagaidot vasaras saulgriežus, pušķoja sētu, pina vainagus 
un dziedāja tautasdziesmas. Ne lietus, ne vējš nevar liegt lasīt jāņuzāles 
un godināt sauli, jo svarīgāk par sauli debesīs ir gaišums mūsu domās 
un darbos. 

Lai pušķojam katrs savu sētu, godinām tradīcijas un rodam prieku 
dabā! 

PII „Minka” lielie un mazie  

Šā gada 2. jūlijā dienas centri rīkoja 
plašu sadraudzības pasākumu starp 
novada bērniem un jauniešiem. Dalīb-
nieki ieradās gan no Inčukalna dienas 
centra „Sarma”, gan Vangažu dienas 
centra „Vangaži”, kā arī paši mājinieki 
no dienas centra „Gauja”. Pasākumā 
piedalījās ap piecdesmit bērnu – visi 
enerģiski, darboties griboši un ar ra-
došu sacensību garu, kurš dažādajās 
aktivitātēs bija ļoti nepieciešams. Pa-
sākums sastāvēja no trim lielām da-
ļām – sporta spēlēm, kuras izvērtās 
visapjomīgākās, intelektuālajām spē-
lēm ar dažādiem atjautības uzdevu-
miem un interesantu ideju ģenerēšanu 
un radošajām darbnīcām, kurās tika 
veidoti orģināli mākslas darbi, apglez-
notas un pildītas dažādas pudeles un 
burciņas. Par veiksmīgu sporta spēļu 

noriti rūpējās dienas centra „Gauja” 
vadītāja Inese Strauta, intelektuālo 
spēļu vadību uzņēmās dienas centra 

„Vangaži” vadītāja Ineta Grecka, bet 
radošās darbnīcas vadīja dienas cen-
tra „Sarma” vadītāja Marta Rudņikova. 
Visām trim vadītājām ļoti palīdzēja 
pieaicinātie tiesneši un vērtētāji – Eva 
Lukjanska un basketbolists Edgars 
Laubergs, kā arī atbalstīt bija iera-
dusies divu brašu puišu omīte Rasma 
Tumulkāne. Paldies mūsu tiesnešiem 
un žūrijai.

Pēc dalībnieku reģistrēšanas iz-
kristalizējās divas bērnu (7–10 gadi) 
grupas un divas jauniešu (11–15) gru-
pas. Kopsummā startēja četras ko-
mandas, komandu kapteiņus izvēlējas 
paši komandu dalībnieki, kā arī katra 
komanda sev izdomāja nosaukumu 

un uzzīmēja logo. Un tā: bērnu grupā 
startēja komanda „Austrumu velni” ar 
komandas kapteini Renāru Krinkeli un 
komanda „TNT” ar komandas kapteini 
Laimu Krinkeli, kā arī jauniešu grupā – 
komanda „Olas” ar komandas kapteini 
Inesi Reinfeldi un komanda „Bifeļi” ar 
kapteini Aigaru Romalu. Pēc sasprin-
gtām cīņām dažādās stafetēs tautas 
bumbā un „vardīšu” spēlē bērnu gru-
pā uzvaru guva „Austrumu velni”, bet 
jauniešu grupā – „Olas”. Individuālajās 
spēlēs šautriņu mešanā pirmo vietu 
izcīnīja Aigars Romals, otro vietu – Ro-
nans Lazdāns, bet trešo vietu – Elīna 
Goldina, savukārt loka šaušanā pirmo 
vietu izcīnīja Eduards Strauts, otro vie-
tu – Ronans Lazdāns, bet trešo vietu – 
Rinalds Siņicins. 

Savukārt radošajās darbnīcās ori-
ģinālākie un kreatīvākie darbu autori 
bija Jeļisaveta Murzajeva, Vladislava 
Socka, Zane Priedīte, Kristīne Pova-
sare, Ieva Smiltene, Sindija Zimba un 
Kristaps Neimanis.

Intelektuālajās spēlēs godalgotos 
titulus izpelnījās: Elīna Goldina, Kris-
taps Neimanis, Aleksandrs Rusaks, 
Justīne Priekuna, Ieva Smiltene, Mi-
lāna Novikova, Zane Priedīte, Laima 
Krinkele, Marks Kovaļčuks, Margarita 
Ābele.

Sadraudzības pasākums deva po-
zitīvas emocijas visiem dalībniekiem, 
tiesnešiem un līdzjutējiem. Šobrīd ir 
ideja šāda veida pasākumus rīkot kat-
ru gadu, lai veicinātu draudzību starp 
novada bērniem un jauniešiem, kā arī 
popularizētu veselīgu dzīvesveidu un 
patīkamu laika pavadīšanu.

Inese Strauta, 
dienas centra „Gauja” vadītāja  

Čaklākie Inčukalna novada lasītāji dodas uz Rīgu

Kā „mincīši” svētkiem gatavojās

Inčukalna novada dienas centru 
sadraudzības pasākums Gaujā

Līgo pasākums un Jāņu  
ielīgošana dienas centrā „Gauja”
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Paziņojums par plānotās smilts–grants un 
smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē  

„Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada 
Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma 
(IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts–grants un smilts ieguve derīgo iz-
rakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā.

Ierosinātājs: a/s „Latvijas valsts meži”. Reģ. nr. 40003466281.
Iespējamās paredzētās darbības vieta: derīgo izrakteņu atradne „Lorupe III 

Meža iecirknis”, Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, a/s „Latvijas valsts meži” 
valdījumā esošā zemes īpašumā (kad. nr.8064-001-0116), zemes vienībā ar ka-
dastra apzīmējumu 8064-007-0825.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz 
vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 17. 
jūnija lēmums Nr.160.

Paredzētās darbības apraksts: grants un smilts ieguve un sagatavošana 22 
ha platībā virs un zem gruntsūdens līmeņa, atradnes ģeoloģiskie krājumi: 330,09 
tūkst. m3 smilts–grants un 1814,84 tūkst. m3 smilts. Iegūto un saražoto smilts, 
smilts–grants materiālu transportē ar autotransportu, izmantojot esošo piebrau-
camo ceļu un nostiprinot ceļa segumu esošajām brauktuvēm meža masīvā. Atka-
rībā no tirgus pieprasījuma paredzamais ieguves apjoms līdz ~ 200 000 m3 gadā. 
Plānotā darbība skar meža teritoriju. 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību 
un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
• Inčukalna novada domē (adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads)

darba laikā un tīmekļa vietnē www.incukalns.lv ;
• A/s „Latvijas valsts meži” tīmekļa vietnē www.lvm.lv/jaunumi ;
• Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga) darba laikā 

un tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv .
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 3. 

augustam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-
1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv). 
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic 
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90…

Lai piepildās visi mazie un lielie sapņi!
Tici sapnim - tas piepildīsies.
Ceri uz brīnumu - un tas nāks.
Mīli! Un pasaule atsmaidīs pretī 
daudz sirsnīgāk.

SLUDINĀJUMI
SIA „Saurida Latvija”

50, 27 un 5 litru tilpuma gāzes 
balonu nomaiņa, pārbaude,

konsultācijas.
Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie 
gāzes baloni (7, 27 un 46 litru).

Remontējam gāzes plītis.
Strādājam katru dienu (arī vakaros), 

svētkos un brīvdienās.
Zvaniet jums vēlamā laikā!

Tālr. 29 41 51 20

„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.

PATEICĪBA
Vēlos no sirds pateikties visiem, kuri organizēja ielīgošanas koncertuz-

vedumu Vangažos. īpašs paldies Evijai Ozolai un Aleksandram Čamkinam. 
Koncerts bija piepildīts ar skaistiem priekšnesumiem un jaukiem uzve-
dumiem. Visi priekšnesumi bija labi pārdomāti un veidoti ar labu izdomu. 

Andrejs Mazins

PATEICĪBA
Paldies Vangažu bibliotēkas vadītājai Vinetai Bordānei par ļoti intere-

santo izstādi par Meļrķertu mežu. Izstāde bija ne tikai plašs, bet arī ļoti 
aizraujošs ieskats. Arī fotomateriāls bija ļoti interesants. 

Vangažu bibliotēkas apmeklētāji

APCEĻOSIM NOVADU

1436. gadā no Livonijas ordeņa mestra lībietis He-
nings Hincens saņēma zemes gabalu un pirmo reizi raks-
tu avotos ir minēta Hincenberga. Vēlāk šis nosaukums 
tika burtiski latviskots un ieguva Inčukalna nosaukumu. 
Hincenbergas muiža sastāvēja no vairākām daļām, ku-
ras tikai vēlāk, ceļojot no rokas rokā – pērkot, pārdodot 
un ieķīlājot –, tika apvienotas. Hincenu dinastija muižā 
valdīja līdz 1753. gadam, kad to iegādājās Johans Kris-
tofs fon Kampenhauzens. Bet 1755. gadā īpašuma tiesī-
bas ieguva galma tiesas advokāta Melhiora fon Esena 
dzimta. Jau ap 1875. gadu toreizējais muižas īpašnieks 
Volfs uzcēlis vairākas ēkas graudnieku, amatnieku un 
citu kalpotāju izmitināšanai. Apkārt muižai bija skaisti 
iekopts parks, tā vidū dīķis ar saliņu, kur dzīvoja divas 
stirniņas. Muižkungam piederēja liels ābeļdārzs, alus-
darītava, kā arī alus un vīna pagrabi, kas 1919. gada 
jūnija pēdējo dienu kaujās kopā ar kungu māju tika no-
postīti. 

Muižas pārvaldnieks Fastans (kā arī no 1893. līdz 
1902. gadam rakstvedis Doku Atis – labi zināmais rakst-
nieks un dzejnieks) dzīvoja sarkanajā ķieģeļu ēkā, Inču-
kalna–Siguldas ceļa malā netālu no muižas. Vēlāk ēkai 
tika uzcelta piebūve Inčukalna pamatskolas ierīkošanai 
(no 1922. līdz 1967. gadam saukta Sarkanā skola). Kad 
Inčukalna centrā tika uzcelta jauna skola, te sāka mācī-
ties bērni ar īpašām vajadzībām. Gadu simtiem mijoties, 
arī šī senā muižas ēka ir aizgājusi nebūtībā – uz mums 
noraugās vien egles pāri lielceļam.

Inčukalns, pateicoties lielceļa un dzelzceļa tuvumam, 
vienmēr ir bijis stratēģisks punkts, kurš sedza ceļu uz 
Rīgu no ziemeļiem. Par to liecina arī kaujas pagājušajā 
gadsimtā un kara ierakumi Inčukalna mežos. Pirmā pa-
saules kara laikā 1917. gada 21. augustā Juglas kaujā 
stratēģisks punkts bija Inčukalns. 1918. gada rudenī lat-
viešu sarkanie strēlnieki no Pleskavas caur Valku, Val-
mieru un Cēsīm uz Rīgu steidza sakaut vācu karaspē-
kus un iedibināt Latvijā padomju varu. Pēc kaujām pie 
Valmieras, Cēsīm un Līgatnes 26. decembrī vācu Dzelzs 
divīzija nostiprinājās pie Inčukalna. Vācu pavēlniecība 
saprata, ka, atdodot Inčukalnu sarkanajiem, pavērtos 
ceļš uz Rīgu. Ņemot vērā šos apsvērumus un izman-

tojot Inčukalna ģeogrāfiskā izvietojuma priekšrocības, 
kā arī Pirmā pasaules kara ierakumus un dzeloņdrāšu 
aizsprostus, vācieši nostiprinājās Inčukalna muižā un 
dzelzceļa stacijā. Izšķirošo kauju strēlnieki A.Apiņa va-
dībā uzsāka 1918. un 1919. gada mijā. Pēc smagām cī-
ņām, iznīcinot vilcienu ar bruņojumu, vācieši tika padzīti 
no Inčukalna, un ceļš uz Rīgu bija brīvs. 1919. gada jūnijā, 
kad Latvijas armija un igauņu kaujas vienības Inčukalna 
muižā sadūrās ar landesvēra spēkiem, kungu māja tika 
sagrauta, muižas saimniecība izpostīta, smagi cieta 
Vangažu baznīca. Pēc Otrā pasaules kara beigām Latvijā 
kritušos Padomju armijas karavīrus apbedīja vienkopus 
kādos no brāļu kapiem. Arī Inčukalna muižas parkā tika 
izveidota šāda piemiņas vieta. Te atdusas 200 karavīru. 
1985. gadā par godu Lielajā Tēvijas karā kritušajiem sar-
kanarmiešiem tika uzstādīts Guntas Zemītes veidotais 
Mātes tēls ar degošu liesmu rokās (atliets Maskavā), 
bet kapu labiekārtošanas darbus līdz galam neizdevās 
paveikt. Toties stārķu ģimene drīz vien atrada šo vietu 
par svētīgu savai ligzdai. Sākumā pret svēteļu celtnie-
cību pieminekļa aizstāvji cīnījās, nojaucot to, bet vēlāk 
samierinājās un nu jau uzskata par labu zīmi un svētību 
visai bijušās muižas apkārtnei, kura nu ir pārdēvēta par 
Indrāniem. Tā kā muižas parkā ir dendroloģiskie stādī-
jumi, tas 2001. gadā tika ietverts aizsargājamo dabas 
pieminekļu sa-
rakstā.

GPS: 
57.120792, 
24.686155

 
Inčukalna 
novads   

Lidmodeļu F2D Eiropas  
čempionāta etaps Vangažos. 

No 9. līdz 12. jūlijam  
(no plkst. 8.00 līdz 20.00)  
Vangažu futbola laukumā.

Par autobusa maršruta  
apstiprināšanu vasaras 

periodam
Inčukalna novada dome  

17. jūnija sēdē ir nolēmusi ap-
stiprināt pašvaldības autobusa 

maršrutu „Inčukalns–Gauja– 
Inčukalns–Gauja–Inčukalns”.

Autobuss maršrutā „Inčukalns–
Gauja–Inčukalns–Gauja–Inču-
kalns” kursēs no 1. jūnija līdz  

31. augustam katru pirmdienu.

No 6. jūlija Vangažu bibliotēkā 
apskatāma fotoizstāde  

„Puķu pasaule Vangažos”.

Sestdien, 18. jūlijā, plkst.14.00 Inčukalna tautas namā
Viesizrāde LATGOLA no Baltinavas 
ONTANS I ANNE – „Ontans izaklaidej” 
/kad Anna dodas ar etnogrāfisko ansambli uz festivālu Rīgā, 
Antons ar Pēteri sāk baudīt dzīvi pēc sava prāta, taču izklaide 
pavēršas negaidītā virzienā/ Biļetes cena 4,00 eiro 
Iepriekšpārdošanā par 2,00 eiro biļetes var iegādāties tautas 
namā un bibliotēkā

Sestdien, 1. augustā, no plkst. 15.00
Inčukalna parka estrādē Līnijdeju svētki 

Aicinām uz mākslinieka Borisa Samusa izstādi!
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Inčukalna tautas nama pasākumi 
jūlijā un augustā

Ekumēniskie  
kapusvētki Inčukalna 
novada kapsētās:
Sestdien, 8. augustā,

• plkst. 11.00 Vangažu kapos
• plkst. 13.00 Inčukalna Jaunajos 

kapos
• plkst. 15.00 Inčukalna Vecajos 

kapos
Kapusvētkus vadīs katoļu pries-

teris Rihards Rasnacis, LELB evaņ-
ģēliste Rudīte Losāne, baptistu slu-
dinātājs Valdis Lasmanis

Uz kapusvētkiem var nokļūt ar 
autobusu:

• 10.00 Inčukalns–Sēnīte–Vanga-
ži–Vangažu stacija–Vangažu kapi

• 12.00 Vangažu kapi–Vangaži–
Vangažu stacija–Gauja–Indrāni–
Kārļzemnieki–Sēnīte–Inčukalna 
Jaunie kapi–Inčukalna Vecie kapi

• 14.00 Inčukalna Jaunie kapi–In-
čukalna Vecie kapi

• 16.00 Inčukalna Vecie kapi–Sēnī-
te–Indrāni–Gauja–Kārļzemnieki–
Vangaži–Vangažu stacija

Hincenbergas 
muižas parks 
un padomju  
karavīru  
brāļu kapi 


