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Par situāciju ar ūdens apgādi un kanalizācijas 
novadīšanu PSIA „Vangažu Avots” 
apsaimniekojamajā teritorijā Inčukalna novadā
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Guntars Indriksons 
PSIA „Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs
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Veicot ERAF līdzfi nansējamo projektu Ūdenssaimniecības attīstības 19 Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās 2.kārtu Vangažos, informēju, ka pašreiz notiek ūdenstorņa rekons-
trukcija un atdzelžošanas stacijas izbūve. Pašreiz iedzīvotājiem ūdens tiek padots no jaunā 
urbuma un ,ja nepietiek, tad automātiski vēl no vecā urbuma. Gada beigās ir paredzēts 
beigt šos darbus. Tad  krasi uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte. 

Gribu  iedzīvotājus informēt, ka tika ņemtas analīzes avotiņā, kurš atrodas Dārzu un 
Parka ielas krustojumā, un iesniegtas testēšanai SIA „Vides Audits” laboratorijā, kur mik-
robioloģiskā analīzē  konstatēja, ka koliformu koloniju veidojošo vienību skaits 100ml 
ir 11986kvv. Tas nav pieļaujams ūdens izmantošanai dzeršanai. Tātad ūdeni no avotiņa 
nedrīkst izmantot dzeršanai. Audita atzinums atrodams mājas lapā www.incukalns.lv.

    ERAF līdzfi nansējamo projektu Ūdenssaimniecības attīstības 19 Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās 2.kārtā Vangažos īstenošana notiek arī Vangažu pilsētas attīrīša-
nas ietaisēs, kuras visdrīzāk ekspluatācijā tiks nodotas nākošā gada sākumā. Ir izsludināta 
cenu aptauja, lai varētu aktualizēt un pieteikt Vides ministrijā pieteikumu par Inčukalna un 
Gaujas ūdenssaimniecības uzlabošanu, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus.

Pašreiz notiek intensīva darbība nolaistās saimniecības sakārtošanā, notiek notekūdeņu 
aku un pārsūknētavu skalošana un tīrīšana, kas nav veikta jau vairākus gadus,  tika iztīrīti 
un izskaloti ūdenstorņi Inčukalnā un Gaujā, kas nebija veikta kopš 2008.gada. 

Gaujas ciematā tiks veikti jauni ūdensvada pieslēgumi mājām  no maģistrālā ūdens-
vada. Vecās caurules tiks nomainītas pret jaunām. Indrānos jau ir uzsākti darbi pie jauna 
ūdensvada izbūves patērētājiem. Paredzēts uzlabot ūdens kvalitāti Stalšēnos. Ir paredzēts 
ūdens dziļurbuma akas skalošana Kārļzemniekos, kas varētu būtiski uzlabot dzeramā ūdens 
kvalitāti.

  Gribu informēt iedzīvotājus, ka Vangažu pilsētā ir sākta tiesvedība pret ļaunprātī-
giem nemaksātājiem par ūdens apgādes un notekūdeņu pakalpojumiem. Daudz tādu ir arī 
Inčukalnā, Gaujā, Kārļzemniekos, Stalšēnos, Indrānos, pret kuriem arī tuvākajā laikā tiks 
uzsākta tiesvedība, ja netiks nomaksāti parādi par patērēto piegādāto ūdeni un notekūdeņu 
novadīšanu.

Drīzumā tiks veikta to iedzīvotāju apsekošana, pieaicinot licencētu fi rmu, kas noteiks, 
kuras mājas ir nelikumīgi pieslēgušās PSIA „Vangažu Avots” ūdensvadam, un tad tiks 
aprēķināts ūdens zagšanas apjoms, un būs vērienīgi tiesas darbi.

Informēju Inčukalna novada iedzīvotājus, ka šī gada otrajā kvartālā PSIA „Vangažu 
Avots” izdevumi ūdenssaimniecības sakārtošanā Vangažu pilsētā tika iztērēti 826,15Ls, 
bet pārējā  Inčukalna novadā Inčukalnā - Gaujā, Stalšēnos, Kārļzemniekos, Indrānos, tika 
iztērēti 7222,64Ls. Šīs ir sekas ūdens saimniecības sliktajam stāvoklim.

Nobeigumā pateicos par iedzīvotāju sapratni, ja kādreiz PSIA „Vangažu Avots”  nav  
savlaicīgi veicis kādus remontdarbus, tas ir saistīts ar fi nansiālo līdzekļu trūkumu. 

Svinīgie pasākumi par godu Svinīgie pasākumi par godu 
Zinību dienaiZinību dienai

31.augustā:
pl.16.30 Gaujas bērnudārzā “Lapsiņa” 
(ar vecākiem).

1.septembrī: 
pl.9.00 Inčukalna bērnudārzā “Minka” 
(ar vecākiem);
pl.10.00 Vangažu vidusskolā un 
Inčukalna pamatskolā;
pl.12.00 Mūzikas un māks-
las skolā Inčukalnā, bet pl.15.00 
Vangažos.

Sekojiet līdzi informācijai mājas lapā 
www.incukalns.lv!
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INČUKALNA NOVADA DOMES INČUKALNA NOVADA DOMES 
JŪLIJA SVARĪGĀKIE LĒMUMIJŪLIJA SVARĪGĀKIE LĒMUMI

Tulkojums: SIA “Tulko”

DOMES ZIŅASDOMES ZIŅAS

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ В ИЮЛЕ

CITI DARBI NOVADĀCITI DARBI NOVADĀ

• Pamatojoties uz Inčukalna novada domes no-
likuma „Kārtībā, kādā Inčukalna novadā atbal-
stāms sports, sportistiem piešķiramas naudas 
balvas par izciliem sasniegumiem sportā un 
naudas balvu apmēru”: 
1. piešķirt gada laikā vienreizēju fi nansiālu 
atbalstu Ls 50,- apmērā, sacensību atbalstam, 
personai, dalībai sporta deju sacensībās, no 
sportam paredzētās naudas;
2. piešķirt gada laikā vienreizēju fi nansiālu 
atbalstu Ls 50,- apmērā, sacensību atbalstam, 
personai, dalībai sporta deju sacensībās Po-
lijā;
3. piešķirt personai naudas balvu par 2.vietu 
Baltijas čempionātā Skijoringā Ls50,00 ap-
mērā;
4. pamatojoties uz nolikuma 3.2.2. punktu, di-
vām personām nepiešķirt naudas balvu.
• Izsludināt četru nedēļu ilgu publisko apsprie-
šanu Vangažu pilsētas kapličas projektam, ap-
spriešanas laiku skaitot no   domes lēmuma  
pieņemšanas dienas.
• Iznomāt garāžu īpašnieku kooperatīvai sa-
biedrībai ”Vangažu moto” zemi 2,2856 ha pla-
tībā, saskaņā ar nomas zemes plānu uz vienu 
gadu individuālo garāžu uzturēšanai.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes saistošos 
noteikumus Nr. 14/2011 “Par grozījumiem In-
čukalna novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 16/2010 “Par personu, kurām nepieciešama 
palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģis-
trācijas kārtību””.
• Piešķirt līdzekļus Ls1252,50 apmērā Velnalas 
labiekārtošanas darbu un tās aizsardzības no 
tālākas erozijas veikšanai.
• Neatbalstīt SIA „Eko Loģistika” ieceri izvei-
dot būvgružu pārstrādes centra izveidi Vanga-
žos, Sila 1/1, sakarā ar to, ka nav iesniegtie 
nepieciešamie dokumenti.
• Uzņemt divas personas ārpus kārtas PII 
„Minka”, pamatojoties uz noteikumu „Par 
bērnu uzņemšanas kārtību Inčukalna novada 
pirmsskolas izglītības iestādē „Minka”” 2. pun-
ktu, 8.5.punktu, 8.6. punktu un 10.1. punktu. 
• Piedalīties dzīvokļa “Saulrieti” - 5, Krustiņos, 
Inčukalna novadā, izsolē.
• Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības 
2010.gada publisko pārskatu.
• U.c.
Ar visiem domes lēmumiem jūs varat iepazīties 
mājas lapā www.incukalns.lv. 

Izmaiņas EK programmas pārtikas 
paku izdalē

Pamatojoties uz  2011.gada 18.jūnija 
grozījumiem MK noteikumos Nr.1415 
“Kārtība, kādā tiek administrēti un uzrau-
dzīti tirgus intervences pasākumi augkopī-
bas un lopkopības produktu tirgū, īstenojot 
Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgā-
kajām personām”, tiek paplašināts to per-
sonu loks, kuras ir tiesīgas saņemt pārtikas 
produktu komplektus 2011.gadā!

 Pārtikas produktu komplektus 2011.
gadā ir tiesīgas saņemt:
1. ģimenes vai atsevišķi dzīvojošās perso-
nas, kas atzītas par maznodrošinātām sa-
skaņā ar pašvaldību saistošajiem noteiku-
miem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par maznodrošinātu, 
uzrādot attiecīgās pašvaldības sociālā die-
nesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes 
(personas) statusa piešķiršanu;
2. ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas per-
sonas, kuru ienākumi uz katru ģimenes 
locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc 
nodokļu nomaksas nepārsniedz 150 latu 
mēnesī, uzrādot normatīvajos aktos par 
veselības aprūpes organizēšanu un fi nan-
sēšanu paredzēto attiecīgās pašvaldības 
izsniegto izziņu;
3. ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas, kas atzītas par tiesīgām saņemt So-
ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumā noteikto vienreizējo pašvaldības 
pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu 
apliecina attiecīgās pašvaldības sociālais 
dienests.

Līdz šim pārtikas produktu komplek-
tus atbilstoši programmai tiesības saņemt 
bija ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām 
personām, kuras atzītas par trūcīgām, 
uzrādot pašvaldības sociālā dienesta iz-
sniegtu izziņu.

Pārtikas pakas iespējams saņemt In-
čukalna novada Dienas centrā “Sarma” 
Atmodas ielā 1, Inčukalnā; LSK Vangažu 
nodaļā Parka ielā 2, Vangažos; kā arī PA-
SAM “Gauja” - Gaujaslīču 5 Inčukalna 
novada ciematā “Gauja”.

Laura Dzene
 Dienas centra “Sarma” vadītāja

• На основании положения думы Инчукал-
нского края «Порядок поддержки спорта, 
награждения деньгами за выдающиеся до-
стижения в спорте и размер наградных в 
Инчукалнском крае»: 
1. оказать в течение года одноразовую фи-
нансовую поддержку в размере Ls 50,- из 
денег, предусмотренных для спорта, для 
поддержки соревнований, лицу для участия 
в соревнованиях по спортивным танцам;

2. оказать в течение года одноразовую фи-
нансовую поддержку в размере Ls 50,-, для 
поддержки соревнований, лицу для участия 
в соревнованиях по спортивным танцам в 
Польше;
3. наградить лицо деньгами в размере Ls 
50,- за 2 место в чемпионате стран Балтии 
по скийорингу;
4. на основании пункта 3.2.2 положения не 
награждать двух лиц деньгами.
• Объявить четырехнедельное обществен-
ное обсуждение проекта каплицы города 
Вангажи, считая время обсуждения со дня 
принятия решения думы.
• Сдать в аренду кооперативному обществу 
собственников гаражей «Vangažu moto» 
землю площадью 2,2856 га в соответствии 
с планом арендуемой земли на один год для 
содержания индивидуальных гаражей.
• Утвердить обязательные правила думы 
Инчукалнского края № 14/2011 «Об изме-
нении обязательных правил думы Инчукал-
нского края № 16/2010 «О порядке регист-
рации лиц, которым необходима помощь в 
решении квартирного вопроса»».
• Выделить средства в размере Ls 1252,50 на 
проведение работ по благоустройству Чер-
товой пещеры и ее защиту от дальнейшей 
эрозии.
• Не поддерживать намерение ООО «Eko 
Loģistika» создать центр переработки стро-
ительного мусора в Вангажи, Сила 1/1, в 
связи с тем, что не поданы необходимые 
документы.
• Принять вне очереди двух лиц в дошколь-
ное образовательное учреждение «Minka» на 
основание пунктов 2, 8.5, 8.6 и 10.1 правил 
«О порядке приема детей в дошкольное об-
разовательное учреждение Инчукалнского 
края «Minka»».
• Принять участие в аукционе квартиры 
«Saulrieti» – 5, Крустини, Инчукалнский 
край.
• Утвердить публичный отчет самоуправле-
ния Инчукалнского края за 2010 год.
• Прочее.
Со всеми решениями думы можно 
ознакомиться на сайте www.incukalns.lv.

1. Turpinās darbi pie gājēju celiņu izbūves 
Inčukalnā un Gaujā.
2. Inčukalnā noslēgusies Zvaigžņu 
ielas asfaltēšana, turpinās Vāveres ielas 
izbūve. Gaujā – Krasta ielas divu šķērsielu 
izbūve.
3. Izbūvētas kāpnes pie Velnalas.
4. Turpinās remontdarbi 2.stāva grupiņā 
un kāpņu telpā PII „Lapsiņa”.
5. Turpinās vienas grupiņas remonts 
PII „Jancis”.
6. Tuvākajā laikā noslēgsies remontdarbi 
Inčukalna pamatskolas datorklasēs.
7. Appļautas vairākas novada ceļu malas. 
Darbus ar savu tehniku veica A/S „Latvi-
jas autoceļu uzturētājs”.

8. Noskaidroti uzņēmumi, kuri jaunajā 
mācību gadā veiks skolēnu ēdināšanu 
Vangažu vidusskolā un Inčukalna pamat-
skolā.
9. Vangažos Gaujas ielā 18 ēkai  maina 
jumta segumu.

Novada domes izpilddirektors 
Oskars Kalniņš
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Novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Blaus

SAISTOŠIE NOTEIKUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI

„ G R O Z Ī J U M I  S A I S TO Š A J O S 
NOTEIKUMOS NR.17/2009 „PAR 
ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANU 
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA 
MAKSĀTĀJIEM”.

Apstiprināti ar 2011.gada 18. maija Inčukalna 
novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr.6-36.§.

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma 
“Par pašvaldībām” 14.panta 1 daļas 3. punktu un  
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantu.
Izdarīt Inčukalna novada domes saistoša-
jos noteikumos Nr. 17/2009 „Par atvieg-
lojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 2.3. punktu šādā 
redakcijā:
„2.3. Atvieglojumi piešķirami sekojošām 
nodokļa maksātāju kategorijām, ja viņiem 
nav nodokļu parādi:
2.3.1. uzņēmumiem, kuru reģistrācijas 
vieta ir Inčukalna novads, kuru īpašumā 
ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās no-
tiek pamatdarbība, kas ir saglabāta taksā-
cijas gadā, un kuri nodarbina ne mazāk kā 
5 darbiniekus, kuru deklarētā dzīvesvieta 
reģistrēta Inčukalna pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā - 25%;
2.3.2. komersantiem, kuru reģistrācijas 

vieta ir Inčukalna novads, un kuri sev 
piederošās ēkās veic uzņēmējdarbību 
(izņemot vairumtirdzniecību vai mazum-
tirdzniecību, azartspēļu organizēšanu, 
telpu iznomāšanu), un kuri nodarbina ne 
mazāk kā 5 darbiniekus, kuru deklarētā 
dzīvesvieta reģistrēta Inčukalna pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā - 25%.”;
2. Izteikt noteikumu 3.1. punktu šādā 
redakcijā:
 „3.1 Nodokļu maksātājiem atvieglojuma 
piešķiršanai saskaņā ar šo saistošo notei-
kumu 2.1. punktu jāiesniedz Inčukalna 
novada domē motivēts iesniegums par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanu. Iesniegumā juridis-
kai personai jānorāda pamatojums, bet 
fi ziskai personai iesniegumam jāpievieno 
atvieglojumu piemērošanas apliecinoši 
dokumenti :  
• VDEĀK invaliditātes izziņas kopija;
• VDEĀK invaliditātes izziņas kopija 
bērnam vai laulātajam, kā arī bērna 
invalīda dzimšanas apliecības kopija, 
vai laulātā invalīda laulības apliecības 
kopija;
• Politiski represētā apliecības kopija;

• Bērnu dzimšanas apliecību kopijas 
(daudzbērnu ģimenēm).”;
3. Papildināt noteikumus ar 3.11. punktu 
šādā redakcijā:
„3.11. Nodokļu maksātājiem atvieglojuma 
piešķiršanai saskaņā ar šo saistošo notei-
kumu 2.3.1. apakšpunktu jāiesniedz:
3.11..1. motivēts iesniegums par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, no-
rādot rūpniecības ēkas kadastra numuru;
3.11..2. uzņēmuma vadītāja parakstīts ap-
liecinājums, ka ražošanas ēkās ir saglabāta 
ražošana un tiek nodarbināti ne mazāk kā 
5 darbiniekus, kuru deklarētā dzīvesvieta 
reģistrēta Inčukalna pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā;
3.11..3. izziņa no VID par nodokļu parādu 
neesamību;
3.11..4. LR Uzņēmuma reģistra (Komerc-
reģistra) reģistrācijas apliecības kopija.”;
4. Izteikt noteikumu 3.2. punktu šādā 
redakcijā:
„3.2. Iesniegumi iesniedzami par tekošo 
taksācijas gadu līdz 1.jūlijam.”.

Jūlijā Cēsu pusē Gaujas Nacionālajā 
parkā pie Ķiržu ezera atpūtas bāzē „Prie-
des” notika pirmais Inčukalna invalīdu 
biedrības rīkotais pasākums – nometne 

cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Uz 
nometni bija ieradušās divdesmit astoņas 
personas no Inčukalna novada.  To skaitā 
arī ģimenes ar bērniem un tuviem cilvē-
kiem.

Nometne tika atklāta ar svinīgu Inču-

Inčukalna invalīdu biedrības nometne cilvēkiem ar speciālām vajadzībām
kalna invalīdu biedrības karoga pacelšanu. 
Nometnes gaitā dalībnieki varēja piedalī-
ties dažādos pasākumos: radošajās darbnī-
cās, izmēģinot savas prasmes stikla trauku 

apgleznošanā, mežā lasīt sēnes un ogas, 
Ķiržu ezerā vizināties ar laivu un makšķe-
rēt. Tā kā laiks bija pietiekoši karsts, tad 
daļa nometnes dalībnieku izvēlējās veldzi 
meklēt, peldoties ezerā. Vakarā visi sapul-
cējās kopīgās sarunās, tika ceptas desiņas. 

Nauris Dainis
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DAŽĀDI NOTIKUMIDAŽĀDI NOTIKUMI

Vakara gaitā nometnes dalībnieki devās 
pirtiņā, lai gūtu spēkus.

Nākamais rīts daudziem iestājās jau 
ļoti agri, piecos no rīta tika gatavoti mak-

šķerēšanas piederumi 
un ieņemtas labākās 
vietas copei.

Kopumā pasākums 
nometnē noritēja po-
zitīvās un jautrās no-
skaņās,  un nometnes 
dalībnieki bija apmie-
rināti un priecīgi par 
labi pavadīto laiku.

Nometnes dalīb-
nieki sirsnīgi patei-
cas DAP ģenerāl-
direktoram Jānim 
S t r a u t n i e k a m , 
Inčukalna novada 
domei, KDSS un 
māksliniekiem par 

Labestības koncertu un visiem 
ziedotājiem.
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Draudzējamies ar Rīgas dienas centru „Kamene”
Gandrīz vasaras vidū, 6.jūlijā, dienas 

centru „Gauja” apciemoja dienas centra 
„Kamene” pārstāvji un centrā divas dar-
bojošās senioru līnijdeju grupas. 

Kopīgo koncertu, kurā dejoja spriganās 

Rīgas senjoritas un dziedāja dienas centra 
„Gauja” senioru ansamblis, apmeklēja gan 
Gaujas, gan Vangažu, gan arīdzan Rīgas 
seniori – tā tik vien pietika vietas mājī-
gajā „Gaujas” centrā. Pēc aktīvā un ska-
nīgā koncerta un iestiprināšanās pie galda 

Inese Strauta
Dienas centra „Gauja” vadītāja

visi vienojāmies kopīgās spēlēs, dejās un 
dziesmās. Jauki un jautri aizskrēja diena, 
un pienāca laiks ciemiņiem uzņemt visiem 
zināmo meldiņu: „Projām jāiet, projām jā-
iet, es nevaru šeit palikt...”.

Jau apstiprinājām sa-
ņemto ielūgumu tikties 
oktobrī Rīgā, dienas centrā 
„Kamene”.

Šādi kopīgi dienas cen-
tru pasākumi ir ļoti vērtīgi 
– tas ļauj iepazīt citu centru 
darbību, izanalizēt savus 
plusus un mīnusus, kas ļauj 
izvērtēt savu darbību un 
ieviest tajā pozitīvus jau-
ninājumus. Dienas centru 
apmeklētāji ir gandarīti ar 

iespēju iepazīties ar citu novadu aktīva-
jiem cilvēkiem un dalīties savās prasmēs 
ar viņiem.

Cienījamie bibliotēkas lietotāji, lasītāji! 
Bibliotēkā notiek inventarizācija, kā arī grā-
matu ievadīšana Alises programmā. Lai jums 
būtu ērti, mēs to darām vienlaicīgi - sniedzot 
jums nepieciešamos pakalpojumus, iepērkot 
jaunāko literatūru, kura jūs var interesēt. 

Mēs iegādājāmies D.Lesingas, Nobela 
prēmijas literatūrā laureātes, darbu ”Zeltītā 
piezīmju grāmata”. 

Pasaulslavenā autora P.Hēga „Klusā meitene” 
noteikti izraisīs mūsu lasītājos lielu interesi. 

Savs interešu loks piekritēju būs arī 
M.Feibera „Ziedlapiņas tumši sārtās un baltās” 
(izlaidīgs romāns par mīlestību un godkārīgām 
ilgām). 

Viena no spožākām zviedru detektīva 
rakstniecēm K. Lekberga ved mūs pa sava 
garadarba lapaspusēm ”Ledus princese”. 

Vai Līzes mūža mīlestība bija Matīss 
Kaudzīte vai tomēr meitu ģēģeris Andrejs 
Pumpurs? To uzzināsiet, izlasot I.Baueres 
„Skolas Līze”. 

Svētās pilsētas vilinājums, tuksneša so-
lījumi, četru neparastu cilvēku likteņi jums 
atklāsies E.Vitmora „Sīnāja gobelēns”. 
N.Ikstena mūs atkal priecē ar vēstuļu romānu 
„Vīrs zilajā lietusmētelītī ”.

 V.Dž. Kinga „Nerakstītie biznesa li-
kumi” - noderēs ikvienam jebkurā amatā. 
L.Dubkēvičs ”Līderība vadīšanā”, I.Forands 
„Viesnīcas menedžments” kā izglītības rokasgrāmatas.

Mazos lasītājus mēs cenšamies izglītot un 

iepazīstināt ar visiem grāmatu jaunumiem, jo, 
kā mēs ieinteresēsim viņus par literatūru, tā 
viņu dzīve turpināsies starp grāmatu pasauli. 
K.A.Adamsas grāmatiņa ”Kā kļūt par labu 
draugu ” būs ceļvedis bērniem un vecākiem 
kurā stāstīts par to, kā atrast draugu, ko darīt, 
ja esi zaudējis draugu. Vecāki! Apsēdieties un 
izlasiet šo grāmatiņu kopā! 

Lasiet grāmatiņu ”Es mīlu tevi, Vinnij 
Pūk!”, klausieties meža skaņas! Vēl grāmati-
ņas par Vinniju Pūku: „Svarīgas lietas”, „Jau-
nās Astes konkurss”. Grāmatiņas no sērijas 
’’Vāģi” – „Spiegs pret paša gribu, Rokasgrā-
mata”. Praktiskas grāmatas jūs gaida: ,,Pa-
pīra fi gūriņas”, ,,Tapošanas raksti” , ,,Idejas 
Ziemassvē tkiem”. Jauniešus gaida 
M.Laukmanes grāmata „Smaidiņu! Izlidos 
putniņš”- problēmas ģimenē, sliktas atzīmes 
skolā, pirmās simpātijas pret puisi…

Inventarizācijas dēļ, lūdzam apmainīt 
grāmatas pret jau uzskaitītām.

Nāciet uz bibliotēku, te jūs gaida 
interesantas tikšanās!

Bibliotēkas jaunumi augustā

M.Aleksejeva

Foto: M
.Aļeksejeva

Katru gadu 4.jūlijā...
Jā, arī šogad (kā katru gadu 

jau no 1989.) 4. jūlijā pl.18.00 
Inčukalna Vecajos kapos pie Kārļa 
Zāles pieminekļa pulcējas  tie, kuri 
atjaunoja šo piemiņas vietu un reiz 
pateica visiem patiesību par noti-
kumiem tālajā, skarbajā 1941. 

1940.gada 17.jūnijā Latviju okupēja 
padomju karaspēks, un piepildījās Ed-
varda Virzas pravietiskie vārdi:
„Laiks šovasar vairs neies vecās sliedēs,
Būs puķes skumjas, bišu medus rūgts...”

1941.baigā gada 14.jūnijā uz Sibīriju 
lopu vagonos vardarbīgi aizveda labākos 
Latvijas ļaudis – valstsvīrus, virsniekus, 
inteliģenci, uzņēmējus, saimniekus, un 
nežēloja arī viņu ģimenes.

Bet dažas dienas vēlāk, tieši pirms zāļu 
vakara, 22.jūnijā Vācija uzbruka PSRS, un  
Latvijā ienāca vērmahta daļas. Sarkanar-
mija un okupantu atbalstītāji, bēgot atkā-
pās. Daudzviet Latvijā - arī Raganā, Sējā, 
Inčukalnā - organizējās bijušie aizsargi un 
patriotiski noskaņoti jauni cilvēki, lai aiz-
stāvētu savas mājas.

Kad Sējas pagasta „Ziediņos” 1941.
gada 1.jūlijā atkal tika uzvilkts Latvijas 
brīvvalsts karogs , sarkanarmijas speciā-
lās vienības pie Ziemeļu kapiem nošāva 
šo māju saimnieci - 39 gadus veco Elzu 
Višu, bet uz Sējas un Krimuldas pagastu 

robežas viņas māti - 64 gadus veco Elzu 
Martinovu. Apkārtnes iedzīvotājos šī slep-
kavība radīja ārkārtīgu sašutumu, un viņi 
sāka pulcēties tautas pretošanās kustībā 
un veidot pašaizsardzības vienības, kuras 
dēvēja arī par pirmajiem partizāniem (In-
čukalna grupas vadītājs bija Maksis Cālī-
tis). Novada cīnītājiem pievienojās arī no 
Litenes militārās nometnes izbēgušie vai 
arī atbrīvotie kareivji un virsnieki no tā 
saucamā latviešu teritoriālā korpusa. Bru-
ņota sadursme ar sarkanajiem notika dažas 
dienas vēlāk, 4. jūlijā, cīņā krita septiņi 
karavīri un Raganas aptiekāra dēls Pēteris 
Prašķēvičs. 

Inčukalna kapos tika izrakts kopīgs 
brāļu kaps, kur zirgu pajūgos katrā pa 
vienam atveda  no baltiem neēvelētiem 
dēļiem darinātus zārkus, lai kritušos varo-
ņus guldītu dzimtenes smiltājā. Bet dažus 
mēnešus vēlāk, jau vācu okupācijas laikā, 
kapos uzstādīja Kārļa Zāles (no1939. gada 
līdz mūža galam 1942. gada 19.februārim  
nopietnās un smagās slimības dēļ ģeniā-
lais latviešu tēlnieks izvēlējās Inčukalnu 
par savu dzīvesvietu) veidotu pieminekli 
- sērojošas mātes tēls pār rožu klēpi.

XX gadsimta piecdesmitajos gados 
kompartijas aktīvisti pieminekli saspri-
dzināja. Monuments bojāts un nekustināts 
nogulēja līdz pat Atmodai, kad 80. gadu 

Turpinājums 5.lpp.
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Orķestru festivāls „Pūt vējiņi” Igaunijā

1.jūlijā Inčukalna pūtēju orķestris de-
vās nelielā ekskursijā uz Igaunijas zie-
meļiem uz Inčukalna novada sadraudzī-
bas pilsētu Igaunijā Saue. Tur norisinājās 
orķestru festivāls „Pūt vējiņi”, kas pulcēja 
daudz orķestru un simfonisko orķestru no 
dažādām valstīm. Arī mūsu orķestrim bija 
tas gods piedalīties šajā starptautiskajā 
festivālā.

Gatavošanās festivālam mūsu orķes-
trim jau sākās krietni iepriekš, jo bija jāie-
mācās jauni igauņu komponistu skaņdarbi, 
kurus arī turpmāk varēsiet dzirdēt orķestra 

repertuārā. 
Izbrau-

cām agri no 
rīta, jo pēc-
p u s d i e n ā 
mums bija 
jau ieplā-
nots kon-
certs Saues 
p i l s ē t a s 
centrā ar 
pusstundas 
garu prog-
r a m m u . 
Saues pil-
sē ta uz-
ņēma mūs 
viesmīlīgi. 

Tikām izguldīti Saues ģimnāzijā. Visur 
mūs pavadīja un palīdzēja risināt sadzī-
viskus jautājumus fl autas skolotāja no ne-
tālu esošās pilsētas. Arī laika apstākļi mūs 
lutināja, jo bijām līdzi paņēmuši arī lietus 
mēteļus, lai nesalītu, jo laika ziņās solīja 
lietu abas mūsu uzturēšanās dienas Igau-
nijā. Bet kā jau ar laika ziņām pārsvarā 
gadās, tām nevar ticēt. Lietu mēs nesagai-
dījām, jo saulīte spīdēja un karsēja. 

   Festivāla dienas  vakarā visi orķestri, 
kuri bija ieradušies pat no Zviedrijas, kopā 
gandrīz 500 dalībnieku, vienojās kopīgos 

skaņdarbos, kā arī katrs izpildīja savus 
skaņdarbus. Koncerts bija interesants un 
skaņdarbiem bagāts. Orķestri uzstājās uz 
divām skatuvēm, tāpēc skatītājiem atlika 
tikai mainīt puses, lai klausītos nākošo or-
ķestri. Koncerta atmosfēra bija brīva un 
draudzīga. Bija interesanti vērot, kā notiek 
lielu koncertu organizēšana un vadīšana 
Igaunijā.

Nākošajā dienā, saulītes pavadīti, de-
vāmies apskatīt skaistākos dabas skatus 
Igaunijā. Neticami, bet tepat netālu ir 
skaistas dabas ainavas ar ūdenskritumiem. 
Nav nemaz jābrauc nekur tālu, lai apska-
tītu ūdens spēku. Ja nu kāds vēl nav apska-
tījis Keilas un Jagalas ūdenskritumus, aiz-
brauciet, un jūs tiešām pavadīsies skaistu 
dienu pie dabas. 

Arī Igaunijas galvaspilsētas Tallinas 
apskate bija mūsu dienas plānā. Kopā ar 
gidi apskatījām un izstaigājām vecpilsētu, 
redzējām seno arhitektūru, dzirdējām tei-
kas un stāstus par vecpilsētas vēsturi.

Šīs divas dienas Igaunijā bija lieliskas 
un godam nopelnītas, jo ceļu varējām ap-
maksāt no koncertos saziedotās naudas, 
tāpēc liels paldies visiem klausītājiem, 
atbalstītājiem un labajiem cilvēkiem, 
kas nāca un nāk uz mūsu koncertiem. 
Ja ir tādi klausītāji, tad ir prieks spēlēt!

Anete, orķestra dalībniece

Inga Freimane 
(tekstā izmantoti fakti no grāmatas 

„Inčukalna Mozaīka”)

nogalē arvien vairāk cilvēku interesējās 
un runāja par 1941. gada 4. jūlija notiku-
miem un aicināja atjaunot Kārļa Zāles pie-
minekli. Šāda prasība izskanēja Inčukalna 
pamatskolā sasauktajā tautas un varas sa-
pulcē, uz kuru sanāca ne vien inčukalnieši, 
bet arī tuvējo pagastu iedzīvotāji, kā arī 
Vides aizsardzības kluba un LNNK biedri 
no Rīgas.

Tolaik jau bija izveidojusies latviešu 
karavīru brāļu kapu atjaunošanas domu-
biedru grupa - Andris Grūtups, Juris Dobe-

lis, Eižens Upmanis, 
Voldemārs Šubrovs-
kis, Pēteris Korsaks, 
Jonass Bojarunas, 
Elita Veidemane, 
Silvija Veckalne, 
Gunārs Birkmanis, 
Ādolfs Cābulis, Val-
dis Lācis, Jānis Va-
nags, Igors Dobičins, 
Gunārs Stūris,  Ivars 
Redisons un citi, ku-
riem nācās atspēkot 
padomju preses ap-
melojumus par it kā 
te gulošajiem fašistu 

dienderiem - vietējiem aizsargiem un poli-
cistiem, un sākt praktisku darbu, lai šķem-
bainajam, sabojātajam pieminekļa šūnak-
menim dotu otru dzīvi. Īpaši organizēta 
mākslas ekspertu komisija apliecināja, ka 
piemineklis patiesi ir Kārļa Zāles darbs (tā 
noraidot publiski pavīdējušo informāciju, 
kas autorību piedēvēja Teodoram Zaļkal-
nam).

Pieminekļa atjaunošanā aktīvi piedalī-
jās inčukalnieši - Teodors Ildens, Arvīds 

Blaus, Pēteris Vorfolomējevs, Arnolds 
Skirmanis, Brigita Grūtupa, Pēteris Pauls, 
Jānis Riekstiņš, Antons Spila, Edvīns Ba-
lodis, Kreiļu ģimene un daudzi citi patrio-
tiski noskaņoti cilvēki. 1989.gada 4.jūlijā 
svinīgā ceremonijā no jauna atdzimušo 
cēlo un skumjo cilni iesvētīja mācītāja 
Vaira Bitēna. 

Šogad 4.jūlijā atnācēji (kuru starpā 
bija arī piemiņas vietas atjaunotāji Pēte-
ris Korsaks, Brigita Grūtupa, Voldemārs 
Šubrovskis, Jānis Vanags, Valdis Lācis, 
Edvīns Balodis un Arvīds Blaus) kopā 
ar pūtēju orķestra jauniešiem pieminēja 
Raganas kaujā kritušos un  pārliecinājās, 
ka piemiņas vieta ir uzturēta labā kārtībā. 
Pie Brāļu kapiem par Inčukalna iedzīvo-
tāju ziedojumiem ir uzstādīta informācijas 
plāksne, kurā katrs var izlasīt par to dienu 
skarbajiem notikumiem un piemiņekļa 
atjaunošanas darbiem. 

Paldies inčukalniešiem! 
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Zinta Nolberga

Kā Inčukalna seniori brauca uz Latgali smukumus apskatīt
Pateicoties Inčukalna novada domei, 

ikgadējā Inčukalna senioru ekskursija uz 
Latgali izdevās brīnišķīgi. Šoferītis Ervīns 
ar viņa vadīto ,,busiņu” ekskursantus no 

Inčukalna samērā veikli nogādāja Lat-
galē, turpceļā veicot tikai nelielu pieturu 
pie „Liepkalnu” maizes ceptuves Dauga-
vas malā. Un tad jau mūs gaidīja Preiļi, 
Preiļu leļļu muzejs, kurā varējām apskatīt 
fantastiskas, krāsainas lelles, kuras ir dari-
nājusi leļļu māksliniece Jeļena Mihailova. 

Izteiksmīgās leļļu sejiņas aprakstīt nav ie-
spējams, tās jāredz un jānovērtē pašam. 
Ikviens apmeklētājs, pat visskeptiskāk no-
skaņotais, muzejā pārtop leļļu apbrīnotājā. 

Māksliniece 
apmek lē tā -
jiem ir saga-
tavojusi vēl 
kādu nepa-
rastu izklaidi 
–  iespē ju 
p ā r ģ ē r b -
ties smalkos 
galma dāmu 
un kungu tēr-
pos, arī šo ie-
spēju mūsējie 
izmantoja.

Nākošais pieturas punkts – Aglonas 
bazilika sagaidīja ar atsvaidzinošu vēsumu 
un avotiņa ūdens veldzi. Ikkatrs izmantoja 
iespēju ieiet bazilikā, kā arī padzerties no 
svētavota. Nav brīnums, ka inčukalnie-
šiem tas ļoti gāja pie sirds, arī tāpēc, ka 
ārā teju vai 30 grādi.

Pusdienās mūs gaidīja „Maizes mu-
zeja” saimniece Vija Ancāne ar bagātīgi 
klātiem  galdiem- ar Latgales gardumiem 
(žāvēts speķis, jaunie kartupeļi, smeķīga 
mērce, desiņas, svaigi sālīti gurķīši, zāļu 
tēja, jāņogu dzēriens, biezpiena kļockas 
un „Šmakavceņa”) . Vija Ancāne savākusi 
desmitiem sakāmvārdu, ticējumu, pasaku, 
uzzinājusi ieražas, kas saistītas ar labības 
audzēšanu, maizes cepšanu un ēšanu. Te 
var ieklausīties, kā san vārpas, kā skan 
spriguļi, var iemācīties senas rotaļas un 
spēles, kas saistītas ar labību un maizi. 
Ciemiņiem ir iespēja pagaršot maizīti, ie-
mēģināt roku dzirnavu griešanā vai pilnas 
graudu sētuves turēšanā. Arī šajā vietā ju-
tāmies ļoti labi un gaidīti.

Kaut arī jūlijā dienas vēl joprojām ga-
ras, tomēr Latgales apceļošanai diena likās 
īsa. Vēl tikai īss, bet jauks brīdis Karaļa 
kalnā, un tad jau ceļš atpakaļ – caur Viļā-
niem Varakļāniem, Madonu, Vecpiebalgu. 
Iespaidu daudz un visi pozitīvi. 

Kur brauksim nākošgad?
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Leļļu muzeja izklaides - pārģērbšanās lustesLeļļu muzeja izklaides - pārģērbšanās lustes

Neparastā Lietuvas pierobeža
20.jūlija agrā rītā Vangažu pensio-

nāri kopā ar draugiem no Inčukalna 
devās ceļā, lai iepazītu kaimiņzemes 
Lietuvas pierobežas pilsētiņu Biržai un 
tās apkārtni.

Pirmā nelielā atpūta notika Skaist-
kalnē. Kalna galā Skaistkalnes katoļu 
baznīca, kuru 1692.gadā uzcēla jezuītu 
ordenis. Tā ir otra populārākā svētceļnieku 
apmeklējuma vieta aiz Aglonas bazilikas. 
Vēl apskatījām Skaistkalnes muižu – tagad 
vidusskolu.

Tad šķērsojām robežu pāri Mēmeles 
tiltam. Pievienojoties Šengenas zonai 
2007.gada 21.decembrī, uz tilta ir tiku-
šies  abu valstu prezidenti Valdis Zatlers 
un Valds Adamkus, lai svinīgi atsietu 
robežlenti.

Tālāk līdz Biržai tikai 21 kilometrs. 
Tur gida pavadībā iepazināmies ar pilsē-
tiņu, kas izaugusi pie Širvenas ezera, kas 
radīts mākslīgi, aizdambējot Apaščas un 
Aglonas upes. Te bija izdevība pastai-
gāties pa Lietuvas garāko gājēju tiltu, 
kura garums ir 525 metri. Pārejot tiltam, 
iepazināmies ar Astravas muižu, kur tagad 
iekārtojušies vietējo uzņēmumu ofi si.

Biržai apkārtne ir vieta, kur zemes 
virsma piedzīvojusi aktīvu veidošanos, 
kur karsta procesā veidojas kritenes – ze-

mes iegruvumi, kuru skaits pārsniedz de-
viņus tūkstošus. Lielākā kritene nosaukta 
par „Govs alu”. Mēs apskatījām vairākas. 
Iespaids visai dīvains.

Tālāk braucām Pabirži virzienā. Tur 
dārzu mīļotājus 
pārsteidza Aldonas 
Jaronites skaisti 
sakoptais dārzs. Te 
izveidoti vairāki 
dīķi, kuros krāšņi 
zied ūdensrozes 
visās iespējamās 
krāsās, sauļojas 
zaļās vardes, aug 
košumkrūmi un 
puķes. Un kāpēc 
šī vieta tik nepa-
rasta? Proti, dīķus 
30 gadus rakusi 
Aldona viena pati 
ar lāpstu, tagad viņai jau 80. 

Tad jau klāt bija arī pusdienas, mie-
lojāmies ar cepelīniem un steidzāmies uz 
Biržai pili, kur iekārtojies reģionālais mu-
zejs „Sēla” ar ļoti bagātīgu un interesantu 
eksponātu klāstu. Apskati beidzot, tikām 
aicināti uz alus zāli, jo Biržai no seniem 
laikiem ir slavena ar alus darītavām. Tā 
tiek dēvēta arī par Lietuvas alus galvas-

pilsētu. 
Baudīt Žaldokas alu, skanot folkloras 

kopas dziedātajām dziesmām par alu un 
klausoties muzeja darbinieces stāstu par 
alus tapšanu, ir īpašs notikums. Mūzikai 
skanot, mēs gan dziedājām, gan uzdanco-
jām. Mūsu lustes kuplināja un iemūžināja 

Latvijas televīzija un raidījums „Sems”. 
Vēl neliels brīvsolis pa Biržai un ceļš 

mājup. Jutāmies labi atpūtušies, daudz re-
dzējuši un izpriecājušies.

Paldies novada domei par iedalīto 
autobusu un šoferītim Ervīnam par 
sirsnību un atsaucību!

Pie kritenesPie kritenes

Ekskursantu vārdā Inta Tetere

Foto: M
.Aļeksejeva

CEĻOJUMICEĻOJUMI
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Visapkārt zemeņu lauks
Šie vārdi vistiešākajā 

nozīmē raksturo zemeņu audzē-
šanas saimniecību „Blomi”, kas 
atrodas Vangažos. Kur vien 
paveries, visapkārt zemeņu va-
gas. „Blomi” var lepoties ar de-
viņu hektāru lielu platību, 200 
vagām, garākā – aptuveni 290 
metri.

„Saimniecība atrodas uz manu vecāku 
zemes, kuri šeit pārbrauca dzīvot vēl kol-

hozu laikos. Toreiz zemenes dārzā auga 
tik, cik ievārījumam ģimenes vajadzībām. 
Vēlāk, 90.gados, man bija iespēja pabūt 
Austrijā un paskatīties, kāds izskatās ze-
meņu bizness, aizdomājos par ko tādu arī 
Latvijā uz pašu zemes. Sākām ar dažām 
vagām, tad palēnām vagu skaits pieauga . 
Ražu vācām tikai paši, vedām uz tirgiem. 
Kad pieprasījums strauji pieauga, piedā-
vājām cilvēkiem pašiem braukt pie mums 
un lasīt,” sarunā ar laikrakstu „Novadu 
Vēstis” pastāstīja saimniecības lielākais 
saimnieks Valdis Milaknis, piebilstot, ka 
viņam gan negribētos sevi saukt ne par 

lielāko saimnieku, ne īpašnieku, jo saim-
niecībā vienādu darba iegulda visa ģimene 
– māsa, brālis un mamma. 

Cilvēkiem zemenes joprojām ļoti 
garšo

Pašreiz saimniecībā aug 12 šķirņu ze-
menes: Sonāta, Elsanta, Hanoe, Bogota, 
Pandora, Pegasus, u.c. Šogad no Holan-
des atceļos jaunas šķirnes, piemēram, 
Florence, Salsa un Rumba, u.c. „Jaunajām 
šķirnēm parasti tiek iepirkti no 1000 līdz 
2000 jauno stādu, pēc tam  notiek pavairo-

šana, to darām paši. 
Stādus iegādājamies 
gan Latvijā, gan 
ārvalstīs,” piebilda 
Valdis.

Jautāts, kura no 
šķirnēm dod vissal-
dākās ogas, saim-
nieks pārliecinoši  
atbild: „Viss dabas 
rokās.”

Pirmās ogas ie-
spējams nogaršot jau 
jūnija sākumā, tomēr 
saldākās izveido pati 
daba, lutinot stādus 
ar  labiem laika aps-
tākļiem. Šogad daļa 
ražas diemžēl no-
kalta karstā un sausā 
laika dēļ. „Karstums 
strauji sākās tieši 
ziedēšanas sākumā, 
daļa ziedu vienkārši 
nokalta.”

Tomēr ne nepare-
dzēti laika apstākļi, 
ne ekonomiskā krīze 
zemeņu noietu saim-
niecībā nav ietekmē-
jusi. „Cilvēkiem ze-

menes garšo aizvien vairāk, tāpēc arī to 
audzēšanu paplašināsim. Zemenes ir ļoti 
vērtīgas ogas. Tagad noiets ir tikpat liels, 
kā labajos laikos. Šogad  pat pienāca brī-
dis, kad biju spiests cilvēkiem atteikt, jo 
zemenes gluži vienkārši beidzās,” stāstīja 
V.Milaknis.

Par to , ka zemenes cilvēkiem joprojām 
garšo, liecina fakts, ka  gan arvien pieaug 
zemeņu lasītāju skaits, gan arī salasīto 
zemeņu daudzums.  Piemēram, lielākais 
ģimenes vienas dienas guvums bijis 70 
kilogrami! Savukārt saimniecības sezo-
nas lielākā kopējā raža mērāma 20 tonnās. 

Iespaidīgi!
Labas ražas noslēpums – mīlestība 

un roku darbs
Saimniecība izaugsmi piedzīvojusi 

un piedzīvo, pateicoties saimnieku iegul-
dītajam darbam. „No ieguldītā darba ir 
atkarīgs, cik nopelnīsim. Tātad – cik arī 
varēsim ieguldīt, lai paplašinātos. Visus 
šos gadus esam iztikuši bez kredītiem. 
Viss, kas ir nopelnīts, ir ieguldīts attīs-
tībā,” uzsvēra Valdis.

2009.gadā saimniecība startēja arī 
Eiropas Savienības struktūrfondu projektā 
un ieguva līdzekļus lauku saimniecības 
modernizācijai. Par šiem līdzekļiem tika 
iegādāta laistīšanas iekārta un traktors. 
Nesen iegādāta arī automātiskā stādīšanas 
iekārta, tomēr tā sagādājusi nelielu vilša-
nos. „Bija gaidīts, ka tā atvieglos darbu, 
tomēr izrādījās otrādi. Ar roku stādīts ir 
un paliek ar roku stādīts – tas ir daudz 
rūpīgāk un ar mīlestību. Ar iekārtu stādot 
– daļa iestādās, daļa – nē, ieaug arī tikai 
daļa,” skaidroja saimnieks. 

Jautāts, kāds tad ir dienas režīms ģime-
nei, kurai jāaprūpē tik liela zemeņu plan-
tācija, Valdis smaidot atbild: „Mums jau 
te nav nekāda rūpnīca, kā paši savu laiku 
saplānojam, tā arī ir. Darām visu ar prieku, 
nevis piespiedu kārtā.” Varbūt tieši tāpēc 
saimnieks nespēj iedomāties situāciju, ka 
kādu dienu pametīs šo nodarbi. 

Savukārt ziemā ģimene bauda atva-
ļinājumu, kad tiek apdarīti mājas darbi. 
Atvaļinājums apraujas brīdī, kad nokūst 
pirmais sniegs, jo tieši tad sākās pirmie 
zemes apstrādes darbi.

Jana Bunkus
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No 11.-14.augustam, Inčukalnā, 
„Jauno Jātnieku Skolas” sporta bāzē, 
notiks starptautiskās jāšanas sporta sa-
censības šķēršļu pārvarēšanā „Baltic 
Riders Tour 2011”.

Sacensību laikā darbosies amatnieku 
un zirglietu tirdziņš, atrakcijas bērniem, 
loku šaušana, kā arī būs iespēja izjāt ar 
zirgu vai poniju. 

Ieejas biļete uz pasākumu: 3Ls uz 
vienu dienu, 5Ls uz visu pasākumu 
(4 dienas). Bērniem līdz 14 gadu 
vecumam, invalīdiem un pensionāriem 
ieeja bez maksas. 

Vairāk par sacensību norisi un prog-
rammu var uzzināt „Jauno jātnieku sko-
las” mājas lapā www.latvianhorses.lv.
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INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

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

Ievij savas dzīves prieku
Saules pavedienā,

98 gadi98 gadi

Inčukalna novada dome sveic jaundzimušo bērniņu!Inčukalna novada dome sveic jaundzimušo bērniņu!

Ar vismīļāko sveicienu Tev
Viņas vieglajā dejā.

Lauri KārkliņuLauri Kārkliņu

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

Anatolijs Anatolijs SoldatovsSoldatovs un Sofi ja  un Sofi ja KoršunovaKoršunova, Pāvels , Pāvels TitarenkoTitarenko un  un 
Jeļena Jeļena LavrovaLavrova, Deniss , Deniss KavalersKavalers un Jevgēnija  un Jevgēnija PliskaPliska, Ivars , Ivars 

BlumbergsBlumbergs un Liena  un Liena BērziņaBērziņa, Juris , Juris SuharevskisSuharevskis un Ilze  un Ilze VestmaneVestmane  
(Vangažu ev.lut.baznīcā). (Vangažu ev.lut.baznīcā). 

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

Pateicamies fotokonkursaPateicamies fotokonkursa „ MANS INČUKALNS 2011” 
2.kārtas dalībniekiem: Ilzei PAKALNĪTEI, Edmundam KANCEM, 
Kasparam LŪSIŅAM, Mirdzai GAUSIŅAI, Vinetai GRĪNBER-
GAI, Vinetai KREICBERGAI, Averitai ŠUBEI un Vitai OŠAI.
Īpašs paldies Kasparam L. par Inčukalna simbola kaķu 
portretiem, Vitai O. par Gaujas senlejas ainavām, abām 
Vinetām par plaukstošo krāsaino pavasari Inčukalnā, Mirdzai G. par  
pavasari ar pārbagāto sniega segu Gaujas krastā.  

Aicinām visus māksliniekus 9.septembrī Inčukalna 
Dzejas dienu pasākumā saņemt pateicības un balvas.

Darbus var apskatīt Inčukalna novada domē.
UN NEAIZMIRSTI!  Līdz 1.septembrim var sūtīt 
3.(vasaras) posma darbus uz e-pastiem zinta.nolberga@gmail.com 
vai ingatn@inbox.lv. MĒS GAIDĀM!

INČUKALNA TAUTAS NAMĀ 
Bērnu dziedāšanas skolotāja Zanda KRASTIŅA 

(tel.26311261) aicina bērnus uz jaunās sezonas 1.nodarbību jau otr-
dien, 5.septembrī.

Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās:
pl.17.00-17.45  4-5 gadu vecuma grupai; 
pl.18.00-18.45  6-7 gadu vecuma grupai. 
Tradicionālā KARATE nodarbības pie treneriem Ulda un Zai-

gas UPMAĻIEM (tel. 29363087) katru svētdienu pl.13.00. Aicināti 
visu vecumu un sagatavotības  interesenti!

Līnijdejotāji aicina piepulcēties jaunus dalībniekus katru pirm-
dienu pl.19.00. Vadītājs Aivars Vāvers (tel.29234084).

Piektdien, 19.augustā, 
pl.19.00 Vangažu kultūras namā un 

pl.20.00 Inčukalna Tautas namā
dāvana TV3 seriāla „UgunsGrēks”„UgunsGrēks” faniem un kaislīgāka-
jiem skatītājiem - iespēja noskatīties jaunās sezonas pirmo 
dubultsēriju!  Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva.

p

Brīdi laika man dzīvot,
Nedzīvot saules mūžu;

Līdzjūtība

Inčukalna pamatskolas kolektīvs

Ūdenim, akmenim,
Tiem dzīvot saules mūžu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Jeļenai Tresikovai un Vitālijam 
Tresikovam, māmiņu un vecmāmiņu aizsaulē pavadot.

Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā,
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz...

Līdzjūtība

Inčukalna novada domes kolēģi

Visdziļāko līdzjūtību izsakām kolēģei Laurai Dzenei, 
omīti smilšu kalniņā guldot.

Tas izplēn un pazūd, un gaist,
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,

Līdzjūtība

Inčukalna novada domes kolēģi

Visdziļāko līdzjūtību izsakām kolēģei
Aijai Dzenei, māti mūžības ceļā pavadot.

Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd - tas paliek un mirdz.

Tu paliksi asnā, tu paliksi graudā,
Tu paliksi dziesmā šai dienā varbūt.

Līdzjūtība

Inčukalna novada domes kolektīvs

Skumju brīdī, atvadoties no māmulītes, 
esam kopā ar Ludmilu Vorobjovu.

Bet vienmēr starp ļaudīm,
Starp savējiem tev vajadzēs būt.

INČUKALNA SPORTA KOMPLEKSA DARBA LAIKS AUGUSTĀINČUKALNA SPORTA KOMPLEKSA DARBA LAIKS AUGUSTĀ 
(atvērts no 15.augusta):

darba dienās no pl.18.00 līdz 23.00; brīvdienās no pl.15.00 līdz 23.00.

Svētdien, 21.augustā, 
Inčukalna tirgus laukumā. 

Tirgot gribētājus aicinām pieteikties 
pa tālruni: 67977473 (Vija).

GADATIRGUSGADATIRGUS

Tai dzimšanas dienai
Es palaidu pieneņpūku vējā.

Skaistumkopšanas salonā Parka ielā 2, Vangažos
Jaunums! Keratīna pārklājums matiem.

Salons aicina darbā frizieri!
Tālrunis: 29773364.

Katru pirmdienu no pl.11.00 līdz 12.00 Inčukalna bibliotēkas 
telpās ir atvērts Swedbank Klientu informācijas centrs! Jums ir 
iespēja atvērt kontu Swedbank, pasūtīt un saņemt norēķinu karti, saņemt 
konsultācijas par ikdienas norēķiniem un internetbankas lietošanu, kā 
arī par visiem citiem bankas produktiem un pakalpojumiem.

Saņem silti, Zemes māte,
Manu mīļu māmuliņu.

Līdzjūtība

Inčukalna novada vēlēšanu komisija
Esam kopā ar Aiju Dzeni skumju brīdī, māti mūžībā aizvadot.

Ieliec viegli savā klēpī,
Sagurušo augumiņu.

ŪDENS AEROBIKASŪDENS AEROBIKAS nodarbības Inčukalna baseinā 
atsākas ar septembri pirmdienās un ceturtdienās pl.20.00. 

Pirmā nodarbība 5.septembrī. Trenere Baiba, tālrunis:29285500.

KAPUSVĒTKIKAPUSVĒTKI 21.augustā pl.14.30 Inčukalna Vecajos 
kapos un pl.16.00 Inčukalna Jaunajos kapos (ar katoļu, luterāņu un 
baptistu mācītāju). Autobuss pl.12.00. Maršruts: Gauja- Indrāni-
Kārļzemnieki-„Brālis”-Vangaži-Vangažu stacija-Sēnīte-Inčukalna 
Vecie kapi). Pl.15.30 Inčukalna Vecie kapi-Inčukalna Jaunie 
kapi-Gauja-Indrāni-Kārļzemnieki-„Brālis”-Vangažu stacija-Sēnīte-
Inčukalna Jaunie kapi.

Inčukalna pamatskolas kolektīvs

Baltie bērzi, šalciet klusi,
Sveiciet tālos apvāršņus.

Līdzjūtība Tēva sirds ir aprimusi, 
Čaklās rokas mierā dus.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Līgai Līdumai un dēliem, 
tēti un vectēvu smiltainē pavadot.

Lai ar viņas pieskārienu
Vari starot dienā!

Anna Antonova, Jānis Bāgunts, Dzintra Gala, Janīna Anna Antonova, Jānis Bāgunts, Dzintra Gala, Janīna 
Greivule, Maiga Hasnere, Tekla Kārkliņa, Leontīna Greivule, Maiga Hasnere, Tekla Kārkliņa, Leontīna 
Ungure.Ungure.
Marija Frolova-Ivanova, Anna Krūmiņa, Vladimirs Marija Frolova-Ivanova, Anna Krūmiņa, Vladimirs 
Steimakovs.Steimakovs.
Ojārs Bedrītis, Vallija Sarma, Evelina PiatrahaOjārs Bedrītis, Vallija Sarma, Evelina Piatraha
Marcijanna VāvereMarcijanna Vāvere


