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Jana Bunkus

Draudzība ar Saue turpinās

Sadraudzība ar šo Igaunijas pilsētu 2001.gadā aizsākās Vangažu 
pilsētai. Šo gadu laikā nostiprināts sadraudzības galvenais mērķis 
– abu pilsētu ekonomiskā un sabiedriskā attīstība. Saue tagad ir arī 
visa Inčukalna novada sadraudzības pilsēta.

Šo gadu laikā realizēti abu pilsētu attīstībai nepieciešami pasākumi, kuri ietvēruši 
visas iedzīvotāju grupas: skolēnus, pensionārus, skolotājus, mazākumtautību iedzī-
votājus, sportistus, u.c. 30.martā uz Saue devās Inčukalna novada domes delegācija 
(priekšsēdētājs Arvīds Blaus, izpilddirektors Oskars Kalniņš, Vangažu pilsētas pārvaldes 
vadītājs Aivars Nalivaiko un sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Bunkus), lai izvēr-
tētu ilgstošās sadraudzības rezultātus pilsētas attīstībā un kādas varētu būt perspektīvas 
Inčukalna novada un Saue pilsētas sadraudzībā. 

Tikšanās iesākās ar ofi ciālo pieņemšanu Saue pilsētas domē. Saue pārstāvji: pilsē-
tas domes priekšsēdētājs Valdis Toomast, pilsētas mērs Orm Valtsons, priekšsēdētāja 
vietnieks Rafael Amos, kā arī sabiedrisko attiecību speciāliste Kati Ristoja). Inču-
kalna delegācija tika iepazīstināta ar Saue pilsētu, budžetu, realizētajiem projektiem 
un nākotnes plāniem. Sarunu laikā puses apmainījās ar informāciju par pašvaldībām, 
to prioritātēm, situāciju sociālajā jomā, budžetu sadalījumu, pašvaldības iestādēm, to 
funkcionēšanas un fi nansēšanas kārtību, dažādu Eiropas Savienības struktūrfondu fi -
nansējuma piesaistīšanas iespējām, abu pašvaldību kopīgām un atšķirīgām iezīmēm, 
sadarbības-sadraudzības misiju un mērķi, u.c. 

Vizītes noslēgumā abas puses noslēdza vienošanos par sadraudzības turpināšanu. 
Savukārt 9.jūnijā Inčukalna novadā viesojās Saue pilsētas delegācija, kura iepazinā  

s ar jaunizveidoto novadu. Vizītes noslēgumā viesu delegācija izteica cerību drīzumā 
viesoties mūsu novadā atkārtoti, lai apciemotu pārējās iestādes. Viesošanās laikā sadrau-
dzības pilsētas pārstāvji ar interesi uzklausīja iestāžu vadītājus, interesējās par izdarīto, 
fi nansiālām iespējām, sadarbību ES jomā, u.c. 

No kreisās: Saue pilsētas domes priekšsēdētājs Valdis No kreisās: Saue pilsētas domes priekšsēdētājs Valdis 
Toomast, Saue pilsētas mērs Orm Valtsons un Inčukalna Toomast, Saue pilsētas mērs Orm Valtsons un Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus.novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus.

SAUESAUE

• Saue pilsētā (pilsētas 
statuss kopš 1993.gada) 
dzīvo vairāk kā 6000 
iedzīvotāju; 
• platība 5km2; 
• darbojas vairāk nekā 200 
uzņēmumi, kas nodarbina 
apmēram 1800 cilvēku; 
• budžets ~6 800 000 eiro,
• dome sastāv no 17 depu-
tātiem; 
• bezdarba līmenis 10%; 
• minimālā alga ~200Ls;
• pašvaldības iestādes: Saue 
ģimnāzija, bērnudārzs, 
veco ļaužu centrs, jauniešu 
centrs, bibliotēka, mūzikas 
skola.  



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS22

Tulkojums: SIA “Tulko”

Inčukalna novada domes Inčukalna novada domes 
jūnija svarīgākie lēmumijūnija svarīgākie lēmumi

Важнейшие решения Важнейшие решения 
думы Инчукалнского думы Инчукалнского 
края в июнекрая в июне

Tiks uzlabots dienas centrs „Gauja”
Pirms došanās garajās Līgo svētku 

brīvdienās 19.jūnijā novada domes priekš-
sēdētājs Arvīds Blaus devās uz Taureni, lai 
svinīgi parakstītu vienošanos par Eiropas 
Savienības fonda darbības programmas 
„Infrastruktūra un pakalpojumi” papil-
dinājuma 3.1. prioritātes „Infrastruktūra 
cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.4. 
pasākuma „Nodarbinātības un sociālo 
pakalpojumu infrastruktūra” 3.1.4.4. ak-
tivitātes „Atbalsts alternatīvās aprūpes 
pakalpojumu pieejamības attīstībai pro-
jekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu 
pilnveide dienas centrā „Gauja”” īsteno- Margita Līce

šanu. Projekts tiks īstenots 2010.gadā un 
tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 13 223 
LVL, no tām Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) līdzfi nansējums ir 10 446 
LVL, valsts budžeta dotācija 297 LVL, bet 
pašvaldības fi nansējums 2 480 LVL.

Minētā projekta ietvaros tiks rekons-
truēta dienas centra „Gauja” ēka, uzlabo-
jot vides pieejamību, lai pakalpojumus var 
saņemt personas ar funkcionāliem traucē-
jumiem, tai skaitā to likumiskie pārstāvji, 
kā arī tiks izveidots jauns alternatīvās ap-
rūpes pakalpojums – izglītošanas iespējas 
pensijas vecuma personām un personām ar 

funkcionāliem traucējumiem, tiks iegādāts 
papildus nepieciešamais aprīkojums soci-
ālās aprūpes, sociālo prasmju attīstības, 
izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas 
iespēju nodrošināšanai.

Tas nozīmē, ka pašvaldība izmanto 
Eiropas fondu piedāvāto fi nansējumu, lai 
sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus ne tikai 
novada centrā, bet arī citos tālākos cie-
matos, dažādojot piedāvāto pakalpojumu 
klāstu un ar tiem nodrošinot pēc iespējas 
vairāk cilvēku. Paredzēts, ka līdz ar jaunā 
aprīkojuma ieviešanu, tiks organizēti vis-
dažādākie apmācību kursi, atkarībā no 
fi nanšu pieejamības mūžizglītības vaja-
dzībām.

• Apstiprināt Inčukalna novada domes 2009.
gada publisko pārskatu.
• Konceptuāli saskaņot ESF projektā „Rīgas 
plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīs-
tības programmas alternatīviem sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 
2010.–2016.gadam izstrāde” plānoto Inčukalna 
novada pašvaldības sociālo pakalpojumu attīs-
tības modeli 2010.–2016.gadam.
• Slēgt līgumu ar SIA „Gaida” par zupas gatavošanu 
vasaras periodā, līdz jauna iepirkuma veikšanai. 
• Četrām personām piešķirt materiālo pabalstu 
malkas iegādei, bet divām – ārkārtas situācijā. 
Vienu personu ievietot aprūpes iestādē „Gauja”. 
• Izskatot Latvijas Futbola federācijas (LFF) 
iesniegumu ar ierosinājumu Inčukalnā izveidot 
bērnu futbola grupas, atbalstīt Izglītības, kultū-
ras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un ve-
selības jautājumu komitejas lēmumu un lūgt LFF 
līdz jūnija beigām iesniegt attīstības plānu.
• Piešķirt Inčukalna novada politiski represēto 
nodaļai vienreizēju fi nansiālu atbalstu Ls 50,00 
apmērā, lai piedalītos Latvijas politiski repre-
sēto personu ikgadējā salidojumā un veicinātu 
nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.
• Piešķirt Vangažu džudo komandas dalībnie-
kiem Gatim Ļeļevam, Kristianam Fiļipovam, 
Ričardam Kapcionokam, Ņikitam Kondrahi-
nam, Iļjam Buglovam vienreizēju fi nansiālu 
atbalstu Ls 50,00 apmērā katram.
• Komandēt Inčukalna handbola komandas tre-
neri Valteru Lījvaku no 2010.gada 2.jūlija līdz 
7.jūlijam uz starptautisko handbola turnīru Lī-
beku, Vācijā, kā arī komandēt Vangažu vidus-
skolas sporta skolotāju Larisu Medvedjevu kā 
otro treneri uz starptautisko handbola turnīru 
Lībeku Vācijā.
• Izmaksāt paredzēto dotāciju Ls 500,- sabiedriskā la-
buma organizācijai, „Inčukalna Invalīdu Biedrība”.
• Izveidot Inčukalna novada civilās aizsardzī-
bas ārkārtas situācijas operatīvo komisiju.
• Izskatot SIA „CAPA” iesniegumu ar lūgumu 
samazināt nomas maksu kā kompensāciju par 
minētā SIA izdevumiem, kas radušies, iekār-
tojot veikala telpas Vidzemes ielā, Vangažos, 
pamatojoties uz “Nolikumu par Vangažu pil-
sētas pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”, 
neatbalstīt izdevumu kompensēšanu Ls 245,00 

apmērā.
• Saskaņot SIA „Sorbas” remontdarbu, kas 
paredzēti ārdurvju, santehnikas un logu at-
jaunošanai, izmaksu tāmi Ls 509,41 apmērā. 
• Apstiprināt Starptautiskā folkloras festivāla 
„Slāvu Vainags” organizatorisko izdevumu 
tāmi Ls 1250,00 apmērā. 
• Apstiprināt nekustamā īpašuma Miera ielā 18, 
Inčukalnā izsoles noteikumus. 
• Piedalīties Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas ietvaros īstenojamās programmas 
„Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos 
vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes 
”Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru 
izveide” komponentprojektu konkursā. Pro-
jekta nosaukums ir „Jaunatnes iniciatīvu cen-
tra izveide Vangažu pilsētā”. Projekta kopējās 
izmaksas var sastādīt kopsummu LVL 70 000, 
un priekšfi nansējumam nepieciešamos līdzek-
ļus atbilstoši projekta tāmei ieplānot 2011.un 
2012. gada budžetā.
• U.c. 

• Утвердить публичный отчет Думы Инчукал-
нского края за 2009 г.
• Концептуально согласовать планируемую 
в проекте ЕСФ «Разработка программы раз-
вития социальных услуг Рижского региона 
планирования для альтернативных услуг со-
циального ухода и социальной реабилитации 
на 2010–2016 г.» модель развития социальных 
услуг самоуправления Инчукалнского края на 
2010–2016 г.
• Заключить договор с ООО «Gaida» о приго-
товлении супа в летний период, до осуществле-
ния новой закупки. 
• Предоставить четырем лицам материальное 
пособие на приобретение дров, а двум – в 
чрезвычайной ситуации. Поместить одно лицо 
в учреждение по уходу «Gauja». 
• Рассмотрев заявление Латвийской федера-
ции футбола (LFF) с предложением создать 
в Инчукалнсе детские футбольные группы, 
поддержать решение Комитета по вопросам 
образования, культуры, спорта, общественного 
порядка, социальным вопросам и вопросам 
здравоохранения и просить LFF до конца июня 
представить план развития.
• Оказать Отделу политически репрессиро-
ванных лиц Инчукалнского края одноразовую 

финансовую поддержку в размере Ls 50,00 для 
участия в ежегодном Слете политически реп-
рессированных лиц Латвии и для содействия 
сохранению нематериального культурного на-
следства.
• Оказать членам Вангажской команды по дзюдо 
Гатису Лелеву, Кристиану Филипову, Ричарду 
Капционоку, Никите Кондрахину, Илье Буглову 
одноразовую финансовую поддержку в размере 
Ls 50,00 каждому.
• Командировать тренера Инчукалнской ган-
дбольной команды Валтера Лийвака со 2 по 
7 июля 2010 г. на международный турнир по 
гандболу в г. Любек, Германия, а также коман-
дировать учителя физкультуры Вангажской 
средней школы Ларису Медведеву в качестве 
второго тренера.
• Выплатить предусмотренную дотацию Ls 
500,- общественно-полезной организации, об-
ществу «Inčukalna Invalīdu Biedrība» («Инчу-
калнское общество инвалидов»).
• Создать оперативную комиссию по чрезвы-
чайным ситуациям гражданской обороны Ин-
чукалнского края.
• Рассмотрев заявление ООО «CAPA» с про-
сьбой уменьшить арендную плату в качестве 
компенсации расходов упомянутого ООО, воз-
никших при обустройстве помещений магазина 
по адресу ул. Видземес, Вангажи, на основании 
Положения об аренде нежилых помещений са-
моуправления города Вангажи не поддержать 
компенсацию расходов в размере Ls 245,00.
• Согласовать смету расходов ООО «Sorbas» 
на ремонтные работы, предусмотренные для 
восстановления входных дверей, сантехники и 
окон, в размере Ls 509,41. 
• Утвердить смету организационных расходов 
Международного фольклорного фестиваля 
«Slāvu Vainags» («Славянский венок») в раз-
мере Ls 1250,00.
• Утвердить правила аукциона недвижимого 
имущества по адресу ул. Миера 18, Инчу-
калнс. 
• Принять участие в конкурсе проектов-компо-
нентов деятельности «Создание многофункци-
ональных центров молодежных инициатив», 
осуществляемой в рамках Программы сотруд-
ничества Латвии и Швейцарии «Поддержка 
развития молодежной политики в удаленных 
или слаборазвитых регионах Латвии», с про-
ектом, название которого «Создание Центра 
молодежных инициатив в городе Вангажи». 
Общие расходы проекта могут составить всего 
Ls 70 000, и запланировать в бюджете на 2011 
и 2012 г. средства, необходимые для предвари-
тельного финансирования в соответствии со 
сметой проекта.
• Прочее. 
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Baudīsim vasaru un būsim droši

Mums apkārt viss ir tik sulīgi zaļš, iz-
smaržojušas Jāņuzāles un jasmīni, un at-
kal klāt ilgi gaidītā vasara. Beidzies atkal 
viens mācību gads skolās. 9. un 12. klasēs, 
arī bērnudārzu vecākajās grupās nosvinēti 
izlaidumi. Skolēni ir brīvi no saviem gal-
venajiem ikdienas pienākumiem un sāk 
baudīt vasaras brīvlaiku, līdz ar to mainās 
viņu dienas gaitas. Tāpēc vecākiem būtu 
nopietni jāpārdomā un jāzina, kā laiku pa-
vadīs viņu bērni. 

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzī-
bas likumu, vecāku pienākums ir neatstāt 
bērnu mājās vienu līdz septiņu gadu ve-
cumam bez pieaugušo vai citu bērnu, ne 
jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Nav daudz tādu ģimeņu, kurām ir ie-
spēja savus lolojumus aizsūtīt uz laukiem 
pie vecvecākiem vai citiem tuviem radi-
niekiem. Lielākoties bērnu vecāki strādā 
no agra rīta līdz vēlam vakaram, un bēr-
niem nākas visu garo dienu pavadīt vie-
niem. Labi, ja vismaz brīvdienas ģimene 
saplāno un pavada kopā.

Vēlos atgādināt katram no vecākiem, 
- pārrunāt vēlreiz ar saviem bērniem par 
to, ko viņi darīs vasarā, kādas būs viņu 
ikdienas nodarbes. Labi, ja dienas laikā 
bērnam ir kādi noteikti mājas darbiņi, 
kuri jāpaveic. Dažiem ir paveicies, ja uz 
kādu laiku izdevies iekārtot bērnu vasaras 
nometnē vai pastrādāt, pat atalgojumu sa-
ņemot par to. 

Atcerēsimies, ka mūsu novadā, - Inču-
kalnā, Gaujā un Vangažos darbojas Die-
nas centri, kur skolas vecuma bērni var 
iegriezties, lai kopā ar citiem bērniem pa-
spēlētu dažādas spēles, palasītu jaunākos 
žurnālus, neilgu laiku pavadītu pie datora 
vai TV, tādejādi kaut daļu dienas būt no-
darbinātiem un atrasties pieauguša cilvēka, 
Dienas centra vadītājas redzeslokā.

Esmu pārliecināta, ka, beidzoties mā-
cību gadam, skolās katrs klašu audzinātājs 
to jau ir izdarījis, tomēr vēlreiz pašiem 

Inčukalna novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Iveta Kokina

vecākiem ar bērniem vajadzētu pārrunāt 
drošības noteikumus (ugunsdrošība, elek-
trodrošība, drošība uz ūdens, ceļu satik-
smes noteikumi u.c.), kuri jāievēro, lai 
nenotiktu nekādi nelaimes gadījumi. Īpaši 
gribu atgādināt, ka nebūtu pieļaujams 
bērniem vieniem bez pieaugušo pavadī-
bas doties peldēties. Bērniem jāatgādina, 
kur meklēt palīdzību dažādos gadījumos, 
– kad jāiet pie kaimiņiem, kad jāzvana 
vecākiem un kad jāzvana operatīvajiem 
dienestiem pa tālruni 112.

Noteikti nebūs par daudz ja ar saviem 
bērniem - pusaudžiem vēlreiz pārrunāsiet 
smēķēšanas, alkohola un narkotiku lieto-
šanas kaitīgo ietekmi uz veselību. 

Jāatceras, ka joprojām spēkā ir Inču-
kalna novada Domes saistošie noteikumi, 
kuri nosaka, ka nepilngadīgie bez vecā-
kiem nedrīkst atrasties uz ielas vai sa-
biedriskās vietās pēc pl. 22.00. Tas nereti 
bērnu un arī vecāku vidū izsauc nesapratni 
un sašutumu, jo vasarā laukā ilgi ir gaišs. 
Taču šī norma ir iestrādāta Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā, tādēļ, domājot par 
bērnu drošību, nav apstrīdama.

Novēlu, lai jauka, saulaina, silta un lai-
mīga ir šī vasara visiem bērniem un viņu 
vecākiem!

Laimīga bērna smaids ir patiesa vērtība. Laimīga bērna smaids ir patiesa vērtība. 
Melisa un Reičela bauda vasaru...Melisa un Reičela bauda vasaru...
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Trīs uzņēmumi zem viena spārna
Inčukalna novads ir mājvieta 

ļoti daudziem un dažādu nozaru 
uzņēmumiem. Par to, kas tie ir, 
ar kāda veida uzņēmējdarbību tie 
nodarbojas un kā jūtas novadā, 
apskatīsim mūsu laikrakstā. 

Plānupes ielā mājvietu raduši trīs uzņē-
mumi: SIA „Rettenmeier Baltic Timber”, AS 
„Inčukalns Timber” un SIA „Swedwood Lat-
vija”. Kādreiz šī vieta piederēja mežsaimnie-
cībai, tagad šeit ir lielākā zāģbaļķu apstrādes 
vieta Latvijā, kurā nodarbina 350 cilvēkus. 
Šīs vietas saimnieki ir jau pieminētie uzņē-
mumi. Visi trīs uzņēmumi savā starpā nav 
konkurenti, bet gan sadarbības partneri, un 
tam par pamatu ir diezgan vienkāršs izskaid-
rojums. „Rettenmeier Baltic Timber” strādā 
ar egli, bet „Swedwood Lavija” – ar priedi. 
Turklāt, „Inčukalns Timber” ir abu minēto 
uzņēmumu meitas uzņēmums, kas nodrošina 
abas zāģētavas ar koksnes resursiem. 

Situācija šodien. Optimizācija, bet ne 
krīze.

Rolands Rimicāns, SIA „Rettenmeier 
Baltic Timber” valdes loceklis: „Šobrīd 

situācija kokapstrādes nozarē ir labvēlīga, 
jo resursu cenas ir samērīgas, darbaspēka 
pieejamība arī ir laba, noieta iespējas vai-
rumam produktu ir labas. Līdz ar to uzņē-
mums strādā bez krituma gan apgrozījuma, 
gan ražošanas ziņā.”

Jānis Kalniņš, AS „Inčukalns Tim-
ber” valdes loceklis: „Pagājušā gadā AS 
„Inčukalns Timber” tika mainīti stratēģis-
kie virzieni, tā rezultātā arī notika mini-
māla darbaspēka optimizācija. Tomēr šie 
soļi nav saistīti ar grūtajiem ekonomiskajiem 
apstākļiem. Tā tiešām bija optimizācija, ņe-
mot vērā Latvijas valsts mežu politiku un 
ekonomisko situāciju. Katram uzņēmumam 
pienāk mirklis, kad jāizvērtē padarītais un 
jānosprauž jauni mērķi.”

Emīls Akmentiņš, SIA „Swedwood 
Latvia Ltd.” rīkotājdirektors: „ SIA „ 
Swedwood Latvia”, kā arī citi eksportspējī-
gie uzņēmumi līdz šim 2010.gadā ir piedzī-
vojuši labu ražošanas un ekonomisko rādī-
tāju izaugsmi. Relatīvi zemo izejmateriālu 
(baļķu) cenu dēļ, Latvijas uzņēmumi ir kļu-
vuši konkurētspējīgāki un labvēlīgi ietekmē 
Latvijas ekonomisko situāciju, un arī daudzu 
Inčukalna novada cilvēku labklājību. 

Situācija rīt. Jāpalielina konkurēt-
spēja

R.Rimicāns: „Mums joprojām jādomā 
par konkurētspēju, par koksnes resursu 
maksimālu izlietošanu, līdz ar to par ener-
ģētisko koksni. Vairākumam kokzāģēšanas 
uzņēmumu blakus ir arī siltuma ražotnes kā 
papildus nozares, kas ļauj, piemēram, koku 
mizas izlietot, kurinot pēc iespējas optimā-
lāk. Mums ir bijušas sarunas arī ar pašval-
dību, par to, ka mēs būtu gatavi piedāvāt 
arī zināmu siltumenerģijas apjomu pašval-
dības vajadzībām. No vides un ilgtspējības 
aspektiem šāds risinājums mūsu skatījumā 
Inčukalnā būtu pats labākais modelis.

Nākotnē varētu pieaugt transporta iz-
maksas, tāpēc, lai saglabātu konkurētspēju, 
mums jācenšas samazināt transportēšanu visā 
mežu loģistikas ķēdē. Tas saskan ar augstāk 
minēto, ka enerģijas ražošanai jānotiek pēc 
iespējas tur, kur atrodas kurināmā izejviela, 
un zāģētavā tās ir koku mizas. ”

J.Kalniņš: „Pamatuzdevums ir efektīvi 
un kvalitatīvi nodrošināt kaimiņuzņēmumus 
ar izejmateriālu, pārējie virzieni vairāk sais-
tīti ar efektīvu mežu apsaimniekošanu – izs-
trādi, kopšanu, utt.”

E.Akmentiņš: „Jāturpina uzņēmumiem 
labvēlīga, ar citām valstīm konkurētspējīga 
izejmateriālu resursu politika, kur liela ie-
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Jana Bunkus

Ja arī jūs vēlaties uzdot jautājumu 
kādam vadītājam no mūsu novada 
uzņēmumiem, sūtiet savus jautā-
jumus uz e-pastu: novada.vestis@
inbox.lv vai arī pa pastu: Atmodas 
iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, 
LV-2141, ar norādi: „Novada Vēstīm”.
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tekme un atbildība jāuzņemas AS “Latvi-
jas valsts meži”. Pašiem uzņēmumiem vēl 
cītīgāk jāuzlabo cilvēku darba vides, darba 
drošības, produktivitātes, procesu standar-
tizācijas, izmaksu optimizācijas pasākumi, 
lai samazinātu visāda veida – cilvēku dar-
baspēju, veselības, materiāla, laika zudumus, 
vairojot konkurētspēju un labu darba vidi 
cilvēkiem.”

Sadarbība ar pašvaldību. Dialogs ir! 
J.Rimicāns: „Ir vairākas saimnieciskas 

lietas, kur pašvaldība nav tiešā veidā iesais-
tīta, tomēr tā var palīdzēt. Viena no spilgtā-
kajām situācijām bija pagājušajā gadā, kad 
pie mūsu uzņēmumu iebrauktuves stāvēja 
ļoti garas automašīnu rindas, arī uz lielceļa. 
AS „Latvijas valsts ceļi” to redzot izvēlējās 
uzlikt zīmi – apstāties aizliegts. Tomēr tas 
jau nav atrisinājums, jo automašīnas tagad 
nestāv ceļa malās, bet uz ceļa, ieslēdzot 
avārijas signālus. Mūsu sarunas ar minēto 
uzņēmumu nekādus uzlabojumus nedeva. 
Šādās situācijās pašvaldība ir labs vidutājs, 
jo saprot situāciju. Jāsaprot, ka šī ir lielākā 

zāģbaļķu pārstrādes vieta Latvijā, tāpēc arī 
satiksme ir tik intensīva. 

Periodiski mēs kontaktējamies ar pašval-
dību, un vienmēr kopsaucēji ir atrasti.”

J.Kalniņš: „Tiek risināti saimnieciskas 
dabas jautājumi, piemēram, novada iedzī-
votāju sūdzības par troksni, par automašīnu 
kustības intensitāti. Pārstrādes apjoms prasa 
zināmus, ja tā varētu teikt, upurus, piemē-
ram, automašīnu kustību. Mēs plānojam 
veikt trokšņu mērījumus un mūsu pārlie-
cība ir, ka no mūsu rūpnīcas puses ir izda-
rīts viss nepieciešamais, lai trokšņa līmenis 
nepārsniegtu atļauto, un tas noteikti arī ne-
pārsniedz. Tomēr uzmērījumi tiks veikti un 
to rezultāti noteikti publicēti.”

J.Rimicāns: „Iedzīvotāji dažkārt nezina, 
no kurienes nāk šie trokšņi. Starp dzīvojamo 
zonu un mūsu uzņēmumu ir vēl viens uzņē-
mums. Es pieļauju, ka dažreiz šie trokšņu 
avoti tiek jaukti. Gribētos vērst pašvaldības 
uzmanību uz to, ka, izstrādājot Teritorijas 
detālplānojumu un izsniedzot būvatļaujas, 
vajadzētu analizēt, cik tuvu vai tālu no rūp-

Skats uz uzņēmumiem no putna lidojuma

nieciskās zonas privātpersonas vēlas celt sa-
vas mājas. Mēs redzam reālo situāciju, ka 
privātmājas tiek celtas aizvien tuvāk mums. 
Protams, ka pēc tam cilvēki nav apmierināti, 
jo troksnis tomēr ir.

Ar prieku jāpiebilst, ka liela daļa darbi-
nieku ir Inčukalna novada iedzīvotāji. Mūs-
dienās kokrūpniecības uzņēmumi strādā ar 
modernākajām tehnoloģijām, roku darba 
īpatsvars ir minimāls, tāpēc ir nepieciešami 
darbinieki ar labu tehnisko izglītību. Kok-
rūpniecība Latvijā vienmēr būs nozīmīga, 
tāpēc, izvēloties kādu no kokapstrādes spe-
cialitātēm, risks, ka iegūtā specialitāte nebūs 
pielietojama, ir mazāks nekā daudzos citos 
gadījumos.” 

J.Kalniņš: „Mēs palīdzam darbiniekiem 
celt savu kvalifi kāciju, apmācot uz vietas, 
kā arī nosūtot darbiniekus uz dažādiem kur-
siem. Mēs esam gandarīti, ja darbiniekiem 
ir iespēja celt savu kvalifi kāciju. Pievēršam 
uzmanību arī darba drošībai.”

E.Akmentiņš: „Nekad neizvairīsimies 
no mūsu darbības traucējošu jautājumu ri-
sināšanas, kopā ar novada vadību atradīsim 
likumdošanai atbilstošus risinājumus. Mūsu 
industriālās zonas tuvums veido daudzas 
nākotnes sadarbības iespējas siltumapgādes, 
atkritumu apsaimniekošanas un citās jomās. 
Piemēram, jau pagājušajā apkures sezonā 
novada katlumājām tika izmantotas skaidas 
no mūsu ražošanas. Tuvās transportēšanas 
dēļ sitluma tarifs varētu samazināties.”

Izdoti saskaņā ar likumu „”Par pašvaldībām” 14., 21., 46.p. un likumu „Par pašval-
dību budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p., likuma „Par budžetu un fi nanšu vadību” 
11. un 41.p., likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.p.. Papildus ņemti vērā likums 
„Par valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzību 2009. gadam”, MK rīkojums Nr. 882 
„Par fi skālās disciplīnas un uzraudzības nodrošināšanas pasākumiem”.
1. Palielināt  Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 61274,- 
Pielikums Nr. 1.
2. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta izdevumus par Ls 58064,-
Pielikums Nr. 2.
3. Izmainīt Inčukalna novada pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām un 
ekonomiskajām kategorijām. Pielikums Nr. 3.

Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

Saistošie noteikumi Nr. 8/2010 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos 
Nr. 1/2010 „Par Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžetu 2010. gadam””.

Apstiprināti Inčukalna novada domes 2010. gada 16. jūnija sēdē, protokols Nr. 11-1.§.
Apsveicam Inčukalna Apsveicam Inčukalna 

pamatskolas pūtēju orķes-pamatskolas pūtēju orķes-
tri un Vangažu vidduskolas tri un Vangažu vidduskolas 
kori ar piedalīšanos X Latvi-kori ar piedalīšanos X Latvi-
jas skolu jaunatnes dziesmu jas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkos.un deju svētkos. 

Novēlam skanīgus Novēlam skanīgus 
svētkussvētkus!!

Inčukalna novada dome
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30.maijā stantraiders (stuntri-
der – angļu valodā) inčukalnie-
tis Jānis Rozītis Krievijas street-
bike*  freestyle* čempionātā otrā 
posmā guva pārliecinošu uzvaru. 
Par motocikliem, trikiem, adre-
nalīnu un pašu sporta veidu – 
intervijā ar laikrakstu „Novada 
Vēstis” stāsta pats J.Rozītis.

Iesākumā jāuzsver, ka jau trīs gadus 
Jānis vada paša nodibinātu biedrību ar no-
saukumu „Stuntfi ghters” (www.stuntfi gh-
ters.lv), kas tulkojumā no angļu valodas 
nozīmē – triku cīnītāji. Tāds motobrau-
cējs viņš patiešām ir. Jānis jau ilgus gadus 
brauc ar ielas motociklu, un pats izdomā 
uz tā dažādus trikus. Nu jau inčukalnieši 
pie Jāņa izdarībām ir pieraduši, vien no-
saka – ā, jā, tas jau tas Rozītis. Tomēr sā-
kums nebūt nebija tik viegls, viņu daudzi 
nesaprata un neatbalstīja.

Nosaukums stuntfighters cēlies no 
vārda streetfi ghters (ielu cienītājs). Tā au-
tors ir pats Jānis, kurš arī ir pirmais moču 
triku stila pamatlicējs Latvijā. Bet sīkāk 
stāsta pats Jānis.  

Kā tad tieši sākās tava moču kaislība?
Sākās ar pirmo mopēdu, kuru 8 gadu 

vecumā uzdāvināja vecāki. Vēlāk kopā 
ar krusttēvu uztaisījām no detaļām mo-
tociklu, tad jau nāca „Java”, kas tolaik 
skaitījās augstas klases mocis. No 14 gadu 
vecuma sāku braukt motokrosā. Tur bija 
ļoti daudz traumu. Pirmo lielo moci no-
pirku 2001.gadā. 

Vai trikus tu izdomāji pats vai bija 
iespēja kaut kur noskatīties?

Lielākoties izdomāju pats, sāku ar ele-
mentārām lietām, piemēram, priekšējā un 
aizmugurējā rata raušanu uz augšu, tad 
pats sāku piedomāt, ka vajadzētu kājas uz 
bākas uzlikt, tad pieliktu klāt vēl kaut ko, 
un tā pamazām tie triki radās. Pasaulē šis 
ir vesels sporta veids – stuntriding (triku 
braukšana). Tagad idejas rodu internetā, 
sacensībās, utt. 

Ir arī Jāņa Rozīša orģināltriki?
Ir, jā, bet tiklīdz tie tiek publicēti inter-

netā, tā pēc laika tos jau taisa arī citi, un 
tas ir saprotami. Pagaidām ir tikai viens 
triks, kuru neviens nav atkārtojis - stāvēt 
uz moča uz galvas un svilināt riepu. 

Katram sporta veidam ir savi pa-
mati. Kā ir ar stuntriding?

Jābūt lielam gribasspēkam. Ja tā nav, 
tad ātri vien apniks, jo tas tiešām nav 
viegli, katrs triks prasa lielu fi zisku spēku. 
Protams, ir arī traumas. Vajag arī daudz 
brīva laika, tāpēc, ja nav tāda darba, kur 
ir nenormēts darba laiks, ir ļoti grūti ap-
vienot. Jābūt labai fi ziskai formai, ļoti 
attīstītām rokām. Un drosmei, tomēr ne 
pārgalvībai. 

Pirms intervijas tu teici, ka visi vien-
mēr prasa – vai nav bail taisīt tādus tri-
kus un kā ar traumām. Klausoties tevis 
teikto, tiešām gribas pajautāt – kā ar 
traumām?

Krosā bija vairāk. Es katru vasaru gu-
lēju slimnīcā ar kādu lūzumumu. Kopš 
esmu stantraiders, ir bijis tikai viens 
lūzums, pārējie bija izmežģījumi, divi 
smadzeņu satricinājumi, bet nekas no-
pietnāks. 

Tu pārsvarā trenējies Inčukalnā. Kā 
uz to reaģē iedzīvotāji?

Sākums bija smags, neviens nesaprata 
ko es daru un ka tas ir nepieciešams. Dau-
dzi uzskatīja, ka es nevis sportoju, bet 
trakoju, bet es nekad nevienam neesmu 
uzbraucis vai ieskrējis kādā mašīnā. Šis 
sporta veids ir ātrs un skaļš. Bija pat gadī-
jumi, kad izsauca policiju. Tagad ir otrādi, 
visiem patīk, Sēnītē mašīnas pat piestāj, 
lai paskatītos. Policisti paši ir piestājuši, 
paskatījušies, aplaudējuši un aizbraukuši. 
Es taču neko sliktu nedaru, lai reakcija 
būtu negatīva. 

Kā ar sacensībām?
Es pirmo reizi piedalījos 2005.gadā 

Baltijas čempionāta posmā. Tā bija mana 
pirmā publiskā uzstāšanās. Protams, toreiz 
man bija pēdējā vieta. Nākošajā gadā jau 
tiku priekšgalā. Tajā pašā gadā Polijā ie-
guvu arī savu 1.vietu (piedalījās ap 60 
dalībnieku). Uzvaras un godalgotas vietas 
nāca viena pēc otras. Mājās ir vesela siena 
ar kausiem, skaitījis neesmu. 

Vai šajā sporta veidā ir kādi pamat-
elementi?

Nē, ir tikai brīva improvizācija (fre-

estyle). Mans stils ir ļoti ātrs, man patīk 
bīstami un sarežģīti triki. Nepatīk gar-
laicīgie figūrveidīgie triki. Man patīk 
adrenalīns. Protams, taisot tādus trikus, 
ir jārēķinās arī ar kritieniem. Tā kā nav 
neviena pamatelementa, arī vērtēšana ir 
ļoti subjektīva. Parasti vērtē, cik triki ir 
sarežģīti, cik tīri izpildīti, un kāds ir šovs 
kopumā. Tas man šajā sporta veidā arī ļoti 
nepatīk – subjektivitāte.

Tava aizraušanās taču nenes peļņu. 
Vai tu nodarbojies arī ar kaut ko 
citu?

Jā, man ir pašam savs moču serviss 
Rīgā. Vasarā tas ir lielākais iztikas avots. 
Vēl piedalos arī dažādos komercšovos. 
Apmācu arī citus cilvēkus. Vasarā jāstrādā 
tik raženi, lai pietiktu arī ziemā (smejas). 
Tieši tāpēc, raugoties nākotnē, ir diezgan 
bēdīgs skats. Man šobrīd nesanāk trenē-
ties, jo jāstrādā, lai iztiktu. Hobijs pārvēr-
ties darbā. 

Vai ir bijuši vēl kādi interesanti no-
tikumi tavā sportista karjerā? 

Krievijā sacensību laikā man klāt pie-
nāca vietējais milicis un palūdza, vai es 
varot ar viņa (milicijas) moci kādu triku 
uztaisīt, jo viņam pašam nesanākot. Tā 
nu es stundu rāvu ratā to moci un rādīju 
viņam, ko no tā aparāta var izspiest. Visi 
miliči fotogrāfēja, fi lmēja, aplaudēja... 
(smejas) Pēc tam, kad braucām mājās, 
mūs ar bākugunīm pavadīja, ielas bija 
slēgtas, bija nodrošināts arī konvojs. 

Tas nozīmē, ka trikus var taisīt gan-
drīz ar visiem močiem?

Nu ar tiem, kuri sver ap 400 kilogra-
mus, nē, tos tīri fi ziski nav iespējams tri-
kos noturēt. Mans sver 200. 

Neesi domājis doties uz ārzemēm, ja 
tur šis sporta veids ir tik populārs?

Vajadzēja jau sen. Tagad ir arī ģimene. 
Viņus atstāt negribas, turklāt viņi mani ļoti 
atbalsta. Dēlam ļoti patīk. 

Viņš ies tavās pēdās?
Nē, noteikti, labāk lai ir labs ģitārists. 

Adrenalīns un gribasspēks – tas ir stuntriding*!

Jana Bunkus

*stuntriding – triku braukšana (tulkojums no angļu va-
lodas) 
*streetbike – ielu motocikls (tulkojums no angļu valodas) 
*freestyle – brīvais stils (tulkojums no angļu valodas)

Nozīmīgākie panākumi: 2006.g. Polijas 
atklātajā čempionātā 1.vieta /Polija/
2007.g. Baltijas čempionātā 1.vieta 
/Lietuva/, Anglijas atklātajā čempionātā 
1.vieta /Anglija/, Pasaules čempionātā 
9. vieta /Ungārijā/
2008.g. Baltijas čempionātā 1.vieta /Lie-
tuva/, Skandināvijas atklātajā čempionātā 
2. vieta /Somija/
2009.g. Baltijas čempionātā 1.vieta 
/Lietuva/, Skandināvijas čempionātā 
1.vieta /Somija/, Krievijas atklātajā čem-
pionātā 1.vieta /Krievija/
2010.g. Krievijas atklātajā čempionātā 
1.vieta /Krievija/

Jāņa Rozīša meistarstiķis - 
to neviens vēl nav atkārtojis!
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Jāņu diena pagājusi – vasara sākas!
Jūnijam ir tieši tāds pats niķis, kā tiem 

pārējiem mēnešiem. Tas ņem un aizstei-
dzas tieši tāpat, kā pārējie jaukie, saulainie 
mēneši. Tas nav nekāds novembris vai de-
cembris, kuri nebeidzas un nebeidzas. 

Pavasarī gaidām jūniju un Jāņu dienu, 
un daudzus dzird runājam, ka līdz ar 
Jāņiem vasara jau beidzas. Patiesībā  ar 
Jāņiem vasara tikai sākas, un tā arī pie-
nākas domāt. 

Jūnijs Inčukalna Tautas namā ir bijis 
bagātāks par citiem mēnešiem. 

1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu aiz-
sardzības dienā, Tautas namā 2009./2010. 
gada sezonu noslēdza bērnu pašdarbības 
kolektīvi, vēl vienu reizi iepriecinot mā-
miņas ar iemācītajām dziesmiņām, dejām 
un ludziņu „Ziedu feja”.

Jau 5.jūnijā Tautas nama pašdarbības 
kolektīvi tika aizrauti uz dažādām Latvi-
jas pusēm. Koris „Mežābele” pārstāvēja 
savu novadu Latgales Dziesmu svētkos, 

kur tika atzīmēta 70.jubileja kopš pirma-
jiem Latgales Dziesmu svētkiem. Diena 
padevās gara, saulaina un dziedāšanas 
pārpilna – mēģinājums, gājiens, svinīgais 
atklāšanas brīdis, svētku koncerts, zaļum-
balle. Tā vien likās, ka svētkiem vajadzēja 
vairāk laika. Inčukalna Tautas nama deju 
kolektīvs „Viršī” devās uz Valmieru, uz 
Vislatvijas vidējās paaudzes deju svēt-
kiem „Līklocis”, kur garas jūnija dienas 
un nakts garumā dejoja, dejoja, dejoja. 
Smags darbs un liels gandarījums par šīs 
sezonas veikumu. 

Tajā pašā dienā Inčukalna parkā ska-

tītāji varēja vērot „Slāvu Vainaga” kon-
certu ar krievu kopienas ansambļa dziedā-
tājām no Aizkraukles un Rietumukrainas 
„Rušņičok” folkmuzikantiem. Viesi varēja 
arī papriecāties par 
latviešu dziesmām, 
ko dziedāja senioru 
kori „Atblāzma” 
un vieskolek-
tīvs no Siguldas 
„Gāle”, neizpalika 
arī pamatskolas 8.-
9.klašu deju kolek-
tīva lustīgie danči. 
Jāpiebilst, ka fes-
tivālu „Slāvu vai-
nags” rīko Vangažu 
kultūras nams jau 
8.reizi. Tajā pie-
dalās krievu, balt-
krievu un ukraiņu 
kopienas no dažādām Latvijas pilsētām, 

Vangažu pašdarbības kolektīvi, viesi no 
Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas.

Jūnijs Inčukalnā, līdzīgi kā visās citās 
Latvijas vietās, ir izlaidumu laiks. Jau 
vairākus gadus Tautas nams ir Inčukalna 
pamatskolas svinīgākā gada pasākuma – 
izlaiduma, norises vieta. Šī gada izlaidumā 
apliecības par pamatizglītības iegūšanu sa-
ņēma 18 skolēni. Meiju un ziedu  smaržā, 
pūtēju orķestrim skanot, šīs brīdis izvēr-
tās īpaši svinīgs. Izdevās gan absolventu 
priekšnesumi, gan skolotāju sveiciens bēr-
niem. Novēlējumi jauna ceļa aizsākumā 
un par to, ka „viss vēl priekšā” skanēja 

no visiem runātājiem. 
Sestdien, 12.jūnijā Inčukalns uzņēma 

ciemiņus uz tradicionālo Dziesmu dienu. 
Dziedātājus no 6 jauktajiem koriem 
– „Bangotne”, „Zemdega”, „Rīdzene”, 
„Ozolzīle”, „Ropaži”, „Motus” sagaidīja 
Inčukalna „Mežābele” dalībnieki, bet In-

čukalna dejotājiem „Viršiem” piepulcējās 
Allažu „Ķimelītis”. Negaidīti lielais da-
lībnieku skaits bija jauks pārsteigums, jo 
pēc Latgales Dziesmu svētkiem iepriek-
šējā sestdienā un pēc Valmieras sadejoša-
nās daudziem pašdarbniekiem sezona jau 
skaitījās beigusies. Pēc nelielā dalībnieku 
gājiena cauri Inčukalna centram pūtēju 
pavadījumā dalībniekus parkā sagaidīja 
senioru ansamblis „Gauja”  Ineses Strau-
tas vadībā un koncerts varēja sākties. Tika 
dziedātas gan Latgales Dziesmu svētku 
dziesmas, gan klasiskās kora dziesmas. 
„Viršu” un „Ķimelīša” dejas piedeva kon-
certam īstu dziesmu svētku atmosfēru, bet 
amatierteātra spēlētās ainiņas no „Skro-
derdienām” lika skatītājiem atcerēties, ka 
Jāņu diena nav aiz kalniem. Paldies Vi-
talim Kikustam par ieguldījumu Dziesmu 
dienu organizējot, paldies visu kolektīvu 
vadītājiem un koncertmeistariem – And-
ram Briņķim, Aelitai Ziemelei, Jānim Lu-
cānam, Ērikam Kravalim, Daigai Galejai, 
Eināram Rotbergam, Aldim Andersonam, 
Vitoldam Rijniekam, Jānim Veismanim, 
Ievai Kikustei, solistei Helenai Soroki-
nai, goda diriģentiem Albertam Skujam 
un Edgaram Račevskim!

Dziesmu diena noslēdzās ar ugunskuru 
un zaļumballi. Laiks bija brīnišķīgs, kaut 
gan iepriekšējā dienā lija, un prognozes 
nebija labākās. Tas tikai nozīmē, ka esam 
pelnījuši labu laiku!

Toties labu laiku nez kādēļ „nebija pel-
nījuši” tirgotāji un pirkt gribētāji, kas sa-
brauca uz Zāļu dienas gadatirgu Inčukalnā 
13. jūnijā. Neskatoties uz optimistiskajiem 
Zāļu dienas un Jāņu dienas ticējumiem, 

Koris “Mežābele” Vitala Kikusta vadībāKoris “Mežābele” Vitala Kikusta vadībā

Dziesmu dienas gājiens InčukalnāDziesmu dienas gājiens Inčukalnā
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Zinta Nolberga

13. jūnijā trūka tikai sniega... Auksts, lie-
tains, vējains. Pārdzīvojām arī to.

Jūnija 14.datumu Inčukalnā pie-
minam, noliekot ziedus pie pieminekļa 
1941. gadā izsūtītajiem, kas atrodas pie 
Inčukalna dzelzceļa stacijas. Simboliski 
piemiņas mītiņa laikā garām parasti brauc 
preču vilciens, apklusinādams uz brīdi ru-
nātājus. Lai tauta izdzīvotu, šādi piemiņas 
brīži ir vajadzīgi, aizmirst to nedrīkstam.

Gan pamatskolas izlaidumā, gan 
Dziesmu dienā rādītie fragmenti no R. 
Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos” ne-
bija nejaušība, jo jau veselu pusgadu Inču-
kalna Tautas nama amatierteātris gatavoja 
savas „Skroderdienas”. Iesaistot gandrīz 
20 cilvēkus, kas vieca dažādus pienāku-
mus, režisore Zigrīda Ezeriņa piepildīja 
savu senloloto sapni – uzveda „Skroder-
dienas”. Strādājot tikai reizi nedēļā, bet 
pēdējā nedēļā katru vakaru līdz pusnaktij, 
mums izdevās izspēlēt Blaumaņa lugas 
attiecības. Jāsaka, ka pats interesantākais 
bija pēdējie mēģinājumi, kad garo izrādi 
varējām no malas vērtēt paši. Sen zinā-

mie Blaumaņa joki liekas smieklīgi pat pēc 
101. izrunātās reizes. Režisorei brīžiem bija 
grūti nomierināt smejošos aktierus, likās, 
ka  vārdus vairs nezinām, ir tikai smiekli 
un nogurums. Tomēr rezultātu varēja vērtēt 
21. un 22.jūnijā Inčukalna Tautas namā. 
Aktieri spēlēja no visas sirds, sufl iermei-
tenes cītīgi palīdzēja atcerēties garākos 
runājamos gabalus, bet krāsns meistars 
un spridzinātājs Modris Balodis bija 
uzdevuma augstumos – sprādzieni iz-
devās viens par otru labāki, un iztika 
bez upuriem! Bet starpbrīdī dāmu 
kluba „Rudzupuķes”dziesmas, 
jāņuzāles un siers radīja īstu Jāņu 
dienas gaisotni. Mums, aktieriem, 
ļoti patika spēlēt. 

Līgo vakara zaļumballe 23. 
jūnijā Inčukalna parka estrādē 
pulcēja daudzus līgotājus, laiks 
atkal mūs lutināja, un gada ga-
rākā nakts jau ir garām. Tagad 
tikai sākam just vasarīgu siltumu, me-
žos jau var lasīt gailenes, drīz klāt melleņu 
laiks – vasara būs bagāta un skaista!

Vai atpazīstat brašuļus no “Skroderdienām”?

Izpriecas bērniem un Līgo svētkiem par godu
30.maijā visas dienas garumā 

Vangažu pilsētā tika atzīmēta 
Starptautiskā bērnu aizsardzī-
bas diena. 

Svētki iesākās ar jautrām un skanīgām 
dziesmām bērnu vokālā ansambļa “Karu-
selis” un sieviešu vokālā ansambļa “Kap-
rīze” izpildījumā. 

Kā ik gadu, arī šogad bērniem bija 
iespēja izkustēties uz piepūšamajām at-
rakcijām. 

Pateicoties mākslas skolas skolotājām 
Agnesei un Diānai, bērni varēja izpaus-
ties radošajā darbnīciņā, kur tika darinātas 

krelles, apgleznoti akmeņi, veidotas kom-
pozīcijas uz fl īzēm. 

Šogad pie mums viesojās māklsinieks 
no “Greentrials” ar aizraujošu velošovu, 
pēc kura se-
koja nelielas 
velo sacensī-
bas mazajiem 
riteņbraucē-
jiem. 

Bērni ar 
lielu prieku 
i z m a n t o j a 
iespēju izjāt 
ar zirgiem 
pie kultūras 
nama. 

Rosība notika arī kultūras 
nama zālē, kur skatītāji vēroja 
deju grupas “Ciprese” uzve-
dumu “Skola”, pēc kura sekoja 
teātra studijas “Licidejs” izrāde 
“Sniega karaliene.” 

Tika izrādīta kinofilma 
“Avatars”. Un vakaru noslēdza 
bērnu deju ballīte. 

Paldies visiem kolektīvu 
vadītājiem un māksliniekiem, 
ar kuru palīdzību svētki bija 

izdevušies.
Sanita Ancveire-Auziņa

21.jūnijā pie Vangažu pilsētas pār-
valdes notika kultūras nama rīkotais 
Līgo ieskaņu pasākums. 

Ar dejām uzstājās bērnu tautas deju 

kolektīvs “Pīlādzītis”. 
Dziesmas dziedāja bērnu vokālais 

ansamblis “Karuselis”, sieviešu vokālais 
ansamblis “Kaprīze” un Rīgas Doma kora 
skolas audzēknis Toms Jansons. 

Teātra studija “Pigoriņi” izspēlēja da-
žādus ticējumus, kuri noderētu svinot Līgo 
svētkus. 

Pasākumu krāšņāku padarīja Pensio-
nāru biedrības rīkotā zaļumu izstāde.

Pensionāru biedrība pārsteidza ne tikai 
ar izstādi, bet arī ar apdziedšānos
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Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust,
Lai spēka pietiek katram dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Dziedi, māmiņ, “Aijā žūžu”,
Visu mūžu Tavs es būšu!
Lāča bērns, kam ogas lasīs,
Lāča bērns, kas medu prasīs!

Madaru Grīnbergu un Patrīciju Ansoni!

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

Par situāciju PSIA „Vangažu Avots”
PSIA „Vangažu Avots” informē Vangažu pilsētas iedzīvotājus, ka 

ir noslēdzies konkurss par jaunas atdzelžošanas stacijas izbūvi, par 
jaunu artēzisko urbumu izveidi, par ūdenstorņa rekonstrukciju, kā arī 
par jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūvi. Vēl tik nepieciešams 
apzināt un ar Vides ministriju saskaņot šī konkursa uzvarētājus. At-
gādinām, ka konkurss tika organizēts ar Kohēzijas fonda un valsts 
līdzfi nansējumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrum-
latvijas upju baseinu pašvaldībās”, II kārtas Vangaži ietvaros.

Tā kā daļa šī projekta ir jāfi nansē PSIA „Vangažu Avots”, bija 
nepieciešams 2009.gada 1.jūlijā pacelt ūdensapgādes un notekūdeņu 
novadīšanas tarifus, lai varētu veidot uzkrājumus šā projekta īste-
nošanai. Pašreiz liekas, ka būs nepieciešams ņemt kredītu, jo uz-
krājumi tiek tērēti izdevumu segšanai, kas radīti sakarā ar to, ka 
pret Vangažu pilsētas iedzīvotājiem un PSIA „Vangažu Avots” tiek 
veiktas “diversijas” vai pat “terora akti”. Kā piemēru minēšu to, 
ka jūnijā tika pārgriezti „Lattelekom” kabeļi, elektroapgādes kabeļi, 
nozagti un sagriezti metāllūžņos sētas vārtiņi, dienas laikā pl. 14.10 
tika uzlauztas trešā artēziskā urbuma vadības pults durvis un visa 
elektroniskā vadība un  aparatūra izdemolēta, radot uzņēmumam 
5000,00Ls zaudējumus. Tāpat Vangažos Priežu ielā 4 PSIA „Vangažu 
Avots” administratīvajam korpusam tika izsists otrā stāva logs un 
tika nozagti divi datoru procesori, kuros bija dārgas grāmatvedības 
programmas un visa nepieciešamā informācija par uzņēmuma saim-
niecisko darbību, kā arī realizējamā projekta dati,  un divi monitori, 
kā arī izdemolētas telpas, radot zaudējumus 5000,00 Ls apmērā. 

Es ļoti ceru, ka Valsts policija atradīs šo noziegumu izpildītājus 
un pasūtītājus un sauks tos pie kriminālatbildības. 

Informēju arī noziedzniekus, ka PSIA „Vangažu Avots” savos 
objektos ir uzstādījis jaunas papildus apsardzes iekārtas, šie objekti 
ir aprīkoti ar videonovērošanas kamerām.

Informēju, ka Vangažu pilsētas iedzīvotāji sakarā ar šiem nozie-
dzīgajiem nodarījumiem necietīs un ūdensapgādes un notekūdeņu 
novadīšanas tarifi  netiks pacelti . 

Tāpat ir plānots, ka ūdens kvalitāte Vangažu pilsētā krasi uzlabo-
sies šā gada beigās, kad tiks uzbūvēta jaunā atdzelžošanas stacija.

PSIA „Vangažu Avots” valdes loceklis Guntars Indriksons

Akcijas laikā, samaksājot parādu pilnā apmērā, netiks 
aprēķināti soda procenti par maksājumu kavēšanu.

PSIA “Vangažu Avots “ klienti, esiet atsaucīgi! Ja ne-
varat segt parādu pilnā apmērā, vērsieties uzņēmumā, lai 
precizētu mūsu piedāvātās iespējas pa daļām segt parādu 
summu bez soda procentiem.

Tālrunis informācijai: 67995378

PSIA “VANGAŽU AVOTS”PSIA “VANGAŽU AVOTS”

saviem klientiem jūlijā piedāvā

PARĀDUPARĀDU NOMAKSĀŠANAS  NOMAKSĀŠANAS AKCIJUAKCIJU

1941.gadā Raganas kaujā kritušajiem latvju dēliem

Svētdien, 4.jūlijā pl.18.00
Inčukalna Vecajos kapos 
pie K.Zāles pieminekļa

PIEMIŅAS BRĪDISPIEMIŅAS BRĪDIS 

75 gadi75 gadi
Jakovļeva Ņina
Trojanovska Staņislava
Lindenberga Valentīna
Ponomarjovs Nikolajs
80 gadi80 gadi
Eglīte Dzidra
Puze Valija
Stankeviča Leontīne
Baruzdina Anna
Kalniņa Mirdza
Maslobojeva Tatjana

85 gadi85 gadi
Veženkova Valentīna
90 gadi0 gadi
Blūmers Raimonds
Zemītis Ivars

KAPUSVĒTKI INČUKALNA KAPOSKAPUSVĒTKI INČUKALNA KAPOS
Svētdien, 1.augustā pl. 13.00
Vangažu kaposVangažu kapos 

Svētdien, 8.augustā
Ekumēniskie Kapusvētki Inčukalna Vecajos Ekumēniskie Kapusvētki Inčukalna Vecajos 
un Jaunajos kaposun Jaunajos kapos

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

Svētdien, 8. augustā
Inčukalna tirgus laukumā

GADATIRGUS
Tirgotājus aicinām interesēties pa tālruni 

67977473 (Vija)

Sveicam Inčukalna Galda hokeja klubu 
ar augstajiem sasniegumiem Eiropas čempionātā 

galda hokejā Zviedrijā.
Inčukalna novada dome

SMILŠU SPĒĻU TERAPIJA INČUKALNĀ
(gan bērniem, gan pieaugušajiem)

Tālrunis: 26527343       Psiholoģe Sanita Stroda


