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Lielā Talka ar sauli un zvērestu

Foto: Jana Bunkus

Inčukalna karjers. Cūkmens rītu Inčukalna karjers. Cūkmens rītu 
sāka ļoti spraigi - ar rītarosmisāka ļoti spraigi - ar rītarosmi

21.aprīlī talkoja visa valsts. 
Arī Inčukalna novadā valdīja 
liela rosība. Par to Talkas 
organizatoriem patiess prieks.

Talcinieki GaujāTalcinieki Gaujā

Vangaži. Talkošana pie ūdeņiem Vangaži. Talkošana pie ūdeņiem 
bija sarežģīta, jo tie, kuriem nerūp bija sarežģīta, jo tie, kuriem nerūp 
apkārtnes tīrība, atkritumus iemet apkārtnes tīrība, atkritumus iemet 
pat upēs un ezeros

I n d r ā n i . I n d r ā n i . 
T a l k a s T a l k a s 
la ikā  t ika la ikā  t ika 
s a k o p t a s s a k o p t a s 
n e  t i k a i n e  t i k a i 
piedrazotās piedrazotās 
v ie tas ,  bet v ie tas ,  bet 
arī uzstādīti arī uzstādīti 
v a i r ā k i v a i r ā k i 
jauni putnu jauni putnu 
būr īš i ,  kā būr īš i ,  kā 
arī iestādīti arī iestādīti 
jauni kociņijauni kociņi

Rosība novadā sakās jau pl.9.00, 
kad daudzviet pulcējās talcinieki. Lai 
arī laika apstākļi nesolīja jauku dienu, 
talkotāju noskaņojums bija možs un 
dzīvespriecīgs. 

Visskaļāk rīta talkošanas stundas 
aizsākās pie Inčukalna karjera. Tur ieradās 
autobuss ar skolēniem un viņu vecākiem, 
televīzija un pārsteigums visiem – 
Cūkmens. To ciemos uz Inčukalna novadu 
uzaicināja AS „Latvijas valsts meži”. 

Cūkmens ieradās skaļu fanfaru pavadīts 
un arī pašu talkošanu sāka lustīgi – ar 
iesildīšanos un nelielu rotaļu. Pēc tam 
Cūkmens uzsvēra Lielās Talkas nozīmi 
un aicināja talkotājus nodot zvērestu, kurā 
visiem bija jāsola turpmāk vairs nemēslot 
dabā, uzturēt kārtībā savu mājokli, kā arī 
ilgi nesēdēt pie datora, bet doties izbaudīt 
dabas burvību. 

Kad tīrības aizstāvis bija prom, sākās 
rimts darbs. Par to, ka talkoja visā novadā, 
liecināja gan iepriekš pieteiktās talkas 
vietas, gan pašu novērojumi. 

Ap pulksten 11.00 gaiss jau bija iesilis, 
spoži spīdēja saule, un bija pamodušies 
arī tie talcinieki, kuri sestdienas rītā 
vēlējās kārtīgi izgulēties un tikai tad 
doties darbos. Arī par viņu pievienošanos 
talkotāju saimei patiess prieks. 

 Inčukalna novadā 19 pieteiktajās 
talkas vietās kopumā bija pulcējušies 
apmēram 500 iedzīvotāju un viesu. Daudzi 
strādāja mazākās grupās vai individuāli, 
sakopjot savu māju vai darbavietu tuvējo 
apkārtni. Tik liela aktivitāte mūsu novadā 
bija pirmo reizi kopš 2008.gada, kad tika 
uzsākta Lielās Talkas tradīcija.

Lai arī talka ofi ciāli bija sestdien, 
jau piektdien tika novēroti pirmie 
strādnieki, daži no viņiem bija pavisam 
mazi, piemēram, pirmsskolas izglītības 
iestāžu audzēkņi. Viņiem tik ļoti iepatikās 
kopīgā darbošanās, ka sestdien cēlās paši 
pirmie, ņēma vecākus pie rokas un devās 

turpināt svarīgos darbus. Daži talcinieki 
(“Swedwood Latvia Ltd”, u.c.) vēl 
nākošajā pirmdienā meklēja dzelteni zaļos 
maisus, lai turpinātu sakopšanas darbus, jo 
nevar palikt vienaldzīgi redzot, cik daudz 
vēl darāmā. 

Šogad Lielās Talkas organizatori 
aicināja pievērst  uzmanību Latvijas ūdeņu 
kvalitātei, tāpēc arī vairākas grupas kopa 
atpūtai iecienītāko ūdens tilpņu krastus un 
no ūdens vilka ārā atkritumus, kas bojā gan 
ūdens kvalitāti, gan arī izskatu. Domājot 
par ilgtermiņa ieguldījumu novada vides 
attīstībā, biedrība „Inčukalna izaugsmei” 
Aleksandra parkā stādīja kokus un 
uzstādīja putnu būrīšus.

Čakli strādājot šajās siltajās 
pavasarīgajās dienās, putnu čivināšanas 
iedvesmoti, esam savākuši ļoti lielu 
daudzumu atkritumu.  Ir piepildīti aptuveni 
2500 talkas zaļgandzeltenie maisi un 
daudzi lielgabarīta atkritumu konteineri. 
Tas pierāda, ka talka bija nepieciešama 
un ikgadējā tradīcija - izvietot lielgabarīta 
atkritumu konteinerus, dodot iespēju 
atbrīvoties no nevajadzīgām lietām, arī 
jāturpina. Kopumā ir liels gandarījums 
par paveikto darbu, jo novads ir kļuvis 
daudz tīrāks un sakoptāks, ir dota iespēja 
dabai atveseļoties, un cilvēki ir pauduši 
savu vēlmi un izdarījuši izvēli - dzīvot 
sakārtotā vidē. 

Organizatoru vārdā sakām lielu 
paldies visiem, kas piedalījās Lielajā 
Talkā un visos citos ar talkas kustību 
saistītajos pasākumos, arī korķīšu 
vākšanas akcijā.

Noslēdzoties Lielajai Talkai, Rīgas 
Kronvaldu parkā atklāta 54 m2 liela 
pasaules karte no pudeļu korķīšiem, 
kuras veidošanai Latvijas iedzīvotāji bija 
savākuši pusmiljons PET pudeļu korķīšus. 
To vākšanā, kas noritēja laika posmā no 
20.marta līdz 16.aprīlim, aktīvi piedalījās 
arī Inčukalna novada iedzīvotāji. Visvairāk 
korķīšus bija salasījusi Agrita Zvirgzda un 
PII „Lapsiņa” domubiedru grupa Aijas 
Mukānes vadībā. 

Jana Bunkus, Margita Līce
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Margita Līce

„Skaties dziļāk!” 
Šī gada Lielās Talkas akcents bija vides 

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

Inčukalna novadā šīs akcijas ietvaros 
notika vairāki pasākumi, piemēram, 
Inčukalna pamatskolas 3.klases 
skolniekiem sadarbībā ar Meža konsultāciju 
pakalpojuma centra konsultanti Lailu 
Šestakovsku bija iespēja izglītoties par 
meža tēmu nodarbībā „Iepazīsties - koks”. 
Bērni gan klasē, gan arī ārpus skolas 
telpām, mežā, un viesojoties kokapstrādes 
uzņēmumā, ieguva zināšanas par koka 
mūžu, meža apsaimniekošanu, kokapstrādi 
un citiem procesiem, kas saistīti ar 
mežiem. Pasākumā piedalījās arī Talkas 
koordinatore Margita Līce, lai pievērstu 
uzmanību vides jautājumiem un ūdens 
lomai dzīvības procesos.

Novadā notika radošs konkurss „Radi 
dzīvību PET pudeļu zonā”, kura ideja 
bija izmantot atkārtoti PET pudeles, tās 
pārveidojot par funkcionāliem traukiem, 
un iedēstīt tajos kādu augu, lai uzlabotu 
vides kvalitāti. Apskatot visus darbus, 
tika pieņemts lēmums, ka jāveic vērtēšana 
pieaugušo un bērnu konkurencē atsevišķi, jo 
bija ļoti grūti noteikt tikai trīs labākos. Visi 
konkursam pieteiktie darbi bija veidoti ar 
centību, rūpību, iztēli un izpratni par auga 
kopšanu. Žūrija, kuras sastāvā bija idejas 
autore Margita Līce, sabiedrisko attiecību 
speciāliste Jana Bunkus un pašvaldības 
ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļas 
vadītājs Arnis Uzuliņš, lēma, ka balvas 
tiks sadalītas šādi:

Bērniem: 
1.vieta Madarai Sorokinai
2.vieta Alīnai Prosakovai
3.vieta Valtam Valteram Vavilovam

Visi šie bērni ir  Inčukalna novada 
mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Īpašs 
paldies viņu skolotājai Diānai Krieviņai 
un tiem cilvēkiem, kas palīdzēja tikt galā 
ar zemes darbiem, stādu audzēšanu un 
dēstīšanu.

Pieaugušajiem:
1.vieta Andrai Gukai
2.vieta Ausmai Kronbergai

3 . v i e t a 
V i v i t a i 
Botānovai un 
veicināšanas 
balva Diānai 
Krieviņai.

Redzams, 
ka  v i sas 
b a l v a s 
aizceļojušas 
p i e 
pedagogiem- 
trīs galvenās 
balvas pie PII „Minka” pirmsskolas 
skolotājām un veicināšanas balva pie 
Mūzikas un mākslas skolas skolotājas 
Vangažos.

Publicējam attēlus ar konkursa 
darbiem, lai arī Jūs novērtētu dalībnieku 
ieguldījumu un lai smeltos iedvesmu vides 
dizaina veidošanā.

Liels PALDIES visiem, kas piedalījās konkursā! Katrs darbs ir Liels PALDIES visiem, kas piedalījās konkursā! Katrs darbs ir 
atzinības cienīgs un katrs dalībnieks var lepoties, ka ir paveicis labu atzinības cienīgs un katrs dalībnieks var lepoties, ka ir paveicis labu 

un svarīgu darbu!un svarīgu darbu!
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ИНЧУКАЛНСКОГО 

КРАЯ В АПРЕЛЕ 

Tulkojum
s: SIA “Tulko”

DOMES ZIŅASDOMES ZIŅAS

INČUKALNA NOVADA INČUKALNA NOVADA 
DOMES APRĪĻADOMES APRĪĻA

SVARĪGĀKIE LĒMUMISVARĪGĀKIE LĒMUMI
• Apstiprināt 30.marta nekustamā īpašuma 
Inčukalna novadā Vangažos, zemes 
gabala „Viļņi”, daļas 8581m2. platībā, 
nomas tiesību izsoles rezultātus. Piešķirt 
nekustamā īpašuma nomas tiesības SIA 
„VITA mārkets”.
• Apstiprināt 23.marta nekustamā īpašuma 
Inčukalna novadā, Inčukalnā, Miera ielā 1. 
angāra Nr.5, ar kopējo platību 258,17m2. ar tam 
pieguļošās teritorijas nomu 0,4022 ha, nomas 
tiesību izsoles rezultātus. Piešķirt nekustamā 
īpašuma nomas tiesības SIA „IF Service”.
• Par iegūto 1.vietu Latvijas čempionātā 
sambo cīņā piešķirt sportistam naudas 
balvu Ls50 apmērā.
• Pamatojoties uz 28.septembra Inčukalna 
novada domes saistošo noteikumu 
Nr. 19/2011 „Kārtība, kādā Inčukalna 
novada pašvaldība īsteno pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanas funkciju” 
43.2.punktu, vienai personai atteikt piešķirt 
līdzfinansējumu privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes apmeklējumam. 
Persona nav vismaz gadu reģistrēta rindā 
pašvaldības fi nansēta pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma saņemšanai.
• Piešķirt fi nansiālu atbalstu Ls100 apmērā 
1.maija Jauno jātnieku skolas jubilejas 
sacensības konkursam un piešķirt fi nansiālu 
atbalstu Ls100 apmērā 11.-12.augusta 
V.Vislatvijas Zirgu dienām, kuru ietvaros 
paredzēts „Pašvaldību kauss”, slēdzot 
sadarbības līgumu.
• Piešķirt finansiālu atbalstu regbija 
komandai Ls88 apmērā dienas naudai, 
kā arī piešķirt transportu, nokļūšanai uz 
sacensībām, no sportam paredzētiem 
līdzekļiem.
• Piešķirt 15 veicināšanas balvas ar 
Inčukalna novada simboliku SIA „Rāmkalni 
Serviss” aktīvās atpūtas pasākumam „Laivu 
karnevāls” 1.maijā. Piešķirt autobusu 
pasākuma dalībnieku, jauniešu nogādāšanai 
uz pasākuma norises vietām. 
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.7/2012 „Par sabiedrisko 
kārtību Inčukalna novadā”.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes 
veidlapu ar valsts mazo ģerboni un Inčukalna 
novada pašvaldības veidlapu, tai skaitā 
arī visām iestādēm, ar jauno apstiprināto 
ģerboni. Vangažu ģerbonis (priede) paliek 
kā prezentatīvs materiāls Vangažos un 
Inčukalna ģerbnis (kaķis) paliek kā 
prezentatīvs materiāls Inčukalnā.
• Pieņemt zināšanai SIA „Reģionālie 
projekti” valdes locekles Līnas Dmitrijevas 
ziņojumu par Inčukalna novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas, Attīstības programmas 
un Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu, 
risinājumiem un turpmāko darbu.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes 
saistošos noteikumus Nr.8/2012 „Par 
grozījumiem Inčukalna novada domes 

saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Par 
Inčukalna novada pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klasēm”.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes 
saistošo noteikumus Nr.9/2012 „Par 
grozījumiem Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 19/2011 
„Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība 
īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkciju”.
• Izskatot PII „Minka” vadītājas I.Knites 
un PII „Jancis” vadītājas K.Janiseles 
iesniegumu par pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbību vasaras periodā, slēgt PII 
„Jancis” no 2012.gada 20.augusta līdz 
24.augustam. Nodrošināt iespēju bērnu 
vecākiem šajā laikā izmantot pārējo 
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu pakalpojumus. Neslēgt PII „Minka” 
no 25.jūnija līdz 31.jūlijam, kā arī PII 
„Lapsiņa” no 23.jūlija līdz 31.augustam, 
bet jautājumu skatīt atkārtoti maija sēdē.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes 
uzņemšanas komisiju pirmsskolas izglītības 
iestādēs.
• U.c. 

• Утвердить результаты состоявшегося 
30 марта аукциона на право аренды не-
движимого имущества – доли земель-
ного участка «Viļņi» площадью 8581 м2 
в Вангажи Инчукалнского края. Пре-
доставить право аренды недвижимого 
имущества ООО «VITA mārkets».
• Утвердить результаты состоявшегося 23 
марта аукциона на право аренды недвижи-
мого имущества – ангара № 5 общей пло-
щадью 258,17 м2 с арендой прилегающей 
к нему территории 0,4022 га по адресу ул. 
Миера 1, Инчкалнс, Инчуккалнский край. 
Предоставить право аренды недвижимого 
имущества ООО «IF Service».
• За полученное первое место на Чемпи-
онате Латвии по самбо выделить спорт-
смену денежный приз в размере Ls50.
• На основании пункта 43.2 обязатель-
ных правил думы Инчукалнского края 
№ 19/2011 от 28 сентября 2011 года «По-
рядок осуществления самоуправлением 
Инчукалнского края функции обеспече-
ния дошкольного образования» отказать 
одному лицу в предоставлении софи-
нансирования на посещение частного 
учреждения дошкольного образования. 
Лицо не зарегистрировано, по крайней 
мере, год в очереди на получение фи-
нансируемой самоуправлением услуги 
дошкольного образования.
• Оказать финансовую поддержку в раз-
мере Ls100 конкурсу юбилейных сорев-
нований Школы молодых наездников 1 
мая и оказать финансовую поддержку в 
размере Ls 100 V Вселатвийским дням 
лошадей 11–12 августа 2012 года, в 

рамках которых предусмотрен «Кубок 
самоуправлений», заключив договор о 
сотрудничестве.
• Оказать финансовую поддержку ко-
манде по регби на суточные в размере 
Ls 88, а также выделить транспорт для 
поездки на соревнования из средств, 
предусмотренных для спорта.
• Выделить 15 поощрительных призов 
с символикой Инчукалнского края ООО 
«Rāmkalni Serviss» для мероприятия ак-
тивного отдыха «Лодочный карнавал» 
1 мая. Выделить автобус для доставки 
участников мероприятия, молодежи на 
места проведения мероприятия.
• Утвердить обязательные правила Инчу-
калнского края № 7/2012 «Об обществен-
ном порядке в Инчукалнском крае».
• Утвердить бланк думы Инчукалнского 
края с малым государственным гербом 
и бланк самоуправления Инчукалнского 
края, в том числе со всеми учреждениями, 
с новым утвержденным гербом. Герб Ван-
гажи (сосна) остается в качестве репре-
зентативного материала в Вангажи, и герб 
Инчукалнса (кот) остается в качестве реп-
резентативного материала в Инчукалнсе.
• Принять к сведению сообщение члена 
правления ООО «Reģionālie projekti» 
Лиины Дмитриевой о ходе разработки, 
решениях Стратегии устойчивого разви-
тия, Программы развития и Территори-
ального планирования Инчукалнского 
края и дальнейшей работе.
• Утвердить обязательные правила думы 
Инчукалнского края № 8/2012 «Об изме-
нениях в обязательных правилах думы 
Инчукалнского края № 3/2012 „О клас-
сах содержания автодорог самоуправле-
ния Инчукалнского края”».
• Утвердить обязательные правила думы 
Инчукалнского края № 9/2012 «Об изме-
нениях в обязательных правилах думы 
Инчукалнского края № 19/2011 „Поря-
док осуществления самоуправлением 
Инчукалнского края функции обеспече-
ния дошкольного образования”».
• Рассмотрев заявление руководителей 
учреждений дошкольного образования 
«Minka» и «Jancis» И.Кните и К.Яниселе, 
соответственно, о работе учреждений 
дошкольного образования в летний пе-
риод, закрыть учреждение дошкольного 
образования «Jancis» с 20 по 24 августа 
2012 года. Обеспечить возможность ро-
дителям детей в это время использовать 
услуги прочих учреждений дошколь-
ного образования Инчукалнского края. 
Не закрывать учреждение дошкольного 
образования «Minka» с 25 июня по 31 
июля, а также учреждение дошкольного 
образования  «Lapsiņa» с 23 июля по 31 
августа, а вопрос рассмотреть повторно 
на заседании в мае.
• Утвердить комиссию думы Инчукал-
нского края по приему в учреждения 
дошкольного образования.
• Прочее.
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Nr. 5 /2012 “Inčukalna novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

Apstiprināti:
Ar 2012.gada 21.marta  Inčukalna novada 

domes lēmumu, protokols Nr.3-28.§.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2 panta otrās daļas 4.punktu un piekto 

daļu,
likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 16.punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada dome 
(turpmāk - pašvaldība) sniedz palīdzību 
dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, kā 
arī pašvaldības palīdzības – līdzfi nansējuma 
- apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
1.2. Pašvaldības palīdzības - līdzfi nansējuma 
energoefektivitātes pasākumiem izpilde notiek 
apstiprinātā pašvaldības gadskārtējā budžeta 
ietvaros.

2. Pašvaldības palīdzības apjoms un 
izmaksas kārtība
2.1. Pašvaldības palīdzība – līdzfi nansējums 
energoefektivitātes pasākumiem atbilstoši 
Inčukalna novada domes budžetā šim nolūkam 
paredzēto līdzekļu apmēram tiek piešķirta 
šādiem mērķiem un šādā apjomā:
2.1.1. līdz 100% no izmaksām energoaudita 
veikšanai;
2.1.2. līdz 100% no izmaksām tehniskās 
apsekošanas veikšanai;
2.1.3. līdz 100% no izmaksām renovācijas 
būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas 
tehniskās dokumentācijas izstrādāšanai.
2.2. Kopējā pašvaldības palīdzība – 
līdzfinansējums šo noteikumu 2.1. punktā 
norādīto pasākumu veikšanai nevar vienai 
dzīvojamai mājai pārsniegt LVL 1500,- un to 
dzīvojamā māja var saņemt vienu reizi.
2.3. Uz pašvaldības palīdzību – līdzfi nansējumu 
2.1.punktā noteikto pasākumu veikšanai, 
ievērojot 2.2.punktā noteikto kopējo izmaksu 
apmēru ir tiesīgi pretendēt dzīvokļu īpašnieki, 
ja:
2.3.1. dzīvojamā māja atrodas Inčukalna 
novada administratīvajā teritorijā un ir nodota 
ekspluatācijā laikā no 1944. līdz 1993. 
gadam;
2.3.2. dzīvojamā māja ir sadalīta dzīvokļu 
īpašumos un vienam īpašniekam pieder ne 
vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpašumu 
skaita (neattiecas uz pašvaldības īpašumā 
esošajiem dzīvokļa īpašumiem);
2.3.3. dzīvojamajā mājā esošo nedzīvojamo 
telpu platība saskaņā ar spēkā esošu Būves 
kadastrālās uzmērīšanas lietu nepārsniedz 25 
% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
2.3.4. dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv ne 
mazāk kā 51% no kopējā dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot 
„par”, ir pieņēmuši lēmumu veikt dzīvojamā 
mājā energoefektivitātes pasākumus, t.sk., 
renovāciju un apmaksāt ar energoefektivitātes 

pasākumu īstenošanu saistītos izdevumus, kā 
arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo 
fi nanšu līdzekļu ieguves veidu.
2.4. Uz šajos noteikumos paredzēto pašvaldības 
palīdzību – līdzfi nansējumu nevar pretendēt, 
ja:
2.4.1. dz īvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieku parādsaistības par saņemtajiem 
komunālajiem pakalpojumiem un pārvaldīšanu 
(apsaimniekošanu) uz iesnieguma (veidlapa 
1.pielikumā) iesniegšanas dienu pārsniedz 
10 %, kas tiek aprēķinātas kā starpība starp 
aprēķinātiem un visu dzīvokļu īpašnieku 
(t.sk. nomnieku) veiktajiem maksājumiem 
par minētajiem pakalpojumiem iepriekšējo 12 
kalendāro mēnešu periodā;
2.4.2. projekta iesniedzēja pilnvarotā persona 
(ja tā ir juridiska persona) ar tiesas nolēmumu 
atzīta par maksātnespējīgu, tai skaitā atrodas 
sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības 
procesā, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta 
vai saskaņā ar LR Komercreģistrā pieejamo 
informāciju tā atrodas likvidācijas procesā;
2.4.3. pretendents vai tā pilnvarotā persona 
pašvaldībai ir sniegusi nepatiesu informāciju 
vai tīši maldinājusi saistībā ar plānoto 
energoefektivitātes pasākumu īstenošanu un 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņemto 
lēmumu tiesiskumu;
2.4.4. pretendenta pilnvarotās personas (ja 
tā ir juridiska persona) interesēs ir izdarīts 
noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas 
Republikas vai Eiropas Savienības fi nanšu 
intereses, un pretendenta pilnvarotajā 
persona (ja tā ir juridiska persona) saukta pie 
kriminālatbildības (neatkarīgi no piespriestā 
soda formas).

3. Reģistrācijas kārtība pašvaldības 
palīdzības - līdzfi nansējuma saņemšanai
3.1. Iesniegumu (veidlapa pieejama domē un 
www.incukalns.lv) Inčukalna novada domei 
pašvaldības palīdzības - līdzfinansējuma 
saņemšanai iesniedz pilnvarotā persona, 
pievienojot šādus dokumentus:
3.1.1. dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola 
apliecinātu kopiju, kurā dzīvokļu īpašnieki, kas 
pārstāv ne mazāk kā 51% no kopējā dzīvojamās 
mājas dzīvokļu īpašuma, kopsapulcē balsojot 
„par”, ir pieņēmuši lēmumu:
3 .1 .1 .1 .  ve ik t  dz īvojamā  mā jā 
energoefektivitātes pasākumus, t.sk., 
renovāciju un apmaksāt ar energoefektivitātes 
pasākumu īstenošanu saistītos izdevumus, kā 
arī vienojušies par šim mērķim nepieciešamo 
fi nanšu līdzekļu ieguves veidu;
3.1.1.2. pilnvarot personu, kas ir tiesīga iesniegt 
iesniegumu Inčukalna novada domē, kā arī veikt 
citas ar palīdzības – līdzfi nansējuma saņemšanu 
un dzīvojamās mājas energoefektivitātes 
pasākumiem saistītās darbības;
3.1.2. tiesiskā kārtā noslēgtu dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) līguma 
kopiju;

3.1.3. būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 
kopiju;
3.1.4. dzīvojamās mājas pārvaldnieka izsniegta 
izziņa, kurā norādītas dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopējās parādsaistības 
uz mēneša, kurā iesniedz iesniegumu, pirmo 
datumu;
3.1.5. līguma kopiju par energoaudita 
veikšanu; 
3.1.6. energoaudita samaksas dokumentu 
kopijas(uzrādot oriģinālus);
3.1.7. līguma kopiju par tehniskās apsekošanas 
veikšanu;
3.1.8. tehniskās apsekošanas samaksas 
dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
3.1.9. līguma kopiju par renovācijas 
būvprojektu vai vienkāršotās renovācijas 
tehniskās dokumentācijas izstrādāšanas darbu 
veikšanu;
3.1.10. renovācijas būvprojektu vai vienkāršotās 
renovācijas tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšanas darbu veikšanas darbu samaksas 
dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
3.1.11. līguma par renovācijas darbu veikšanu 
kopija;
3.1.12.Darbu izpildes pārskata Nr.1 (Forma 
Nr.2, pieejama domē un www.incukalns.lv) 
kopija. 

4.Pašvaldības palīdzības apjoms un izmaksas 
kārtība
4.1. Inčukalna novada dome viena mēneša 
laikā izskata Iesniegumu un tam pievienotus 
dokumentus un pieņem lēmumu par pašvaldības 
palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā (energoaudita 
un tehniskās apsekošanas veikšanai, renovācijas 
būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas 
dokumentācijas izstrādei).
4.2. Pēc Noteikumu 4.1.punktā minētā lēmuma 
pieņemšanas Inčukalna novada dome informē 
Iesnieguma iesniedzēju par pieņemto lēmumu 
un noslēdz rakstisku līgumu ar pilnvaroto 
personu par palīdzības saņemšanu, līgumā 
norādot, kādā kārtībā un termiņos tiek segtas 
izmaksas, ņemot vērā Noteikumu 2.1. un 2.2. 
noteiktos apmērus

5. Citi nosacījumi
Pašvaldības palīdzības saņēmējam pēc Domes 
pieprasījuma ir pienākums rakstiski informēt 
par energoefektivitātes pasākumu realizācijas 
sagatavošanas darbu un izpildes gaitu.

6. Noslēguma noteikumi
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par 
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus
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Saistošie noteikumi Nr.6/2012 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 2/2012
„Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Inčukalna novadā” ”

Apstiprināti: Ar 2012.gada 21.marta  
Inčukalna novada domes lēmumu, protokols 

Nr.3-12.§.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta 
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 

palīdzības likuma 3.panta trešo daļu

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 2/2012 „Par aprūpes mājās 
darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas 
kārtību Inčukalna novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda normatīvā akta pamata 
pašvaldības saistošie noteikumi sagatavoti, 
šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 
15. panta pirmās daļas 7.punktu un 43.panta 
trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta trešo daļu”;
2. Izteikt noteikumu I. nodaļas nosaukumu 
šādā redakcijā:
„I. Vispārīgie jautājumi”;
3. Izteikt noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„1. Saistošie noteikumi nosaka pakalpojuma 
„Personu sociālā aprūpe mājās” (turpmāk 
tekstā „aprūpe mājās”) veidus, piešķiršanas, 
saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī 
aprūpes mājās pakalpojuma jautājumos 
pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtību.”;
4. Izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
„2. Aprūpes mājās pakalpojums ir praktisku 
pakalpojumu komplekss personām, kurām 
vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ ir 
objektīvas grūtības sevi aprūpēt.”;
5. Svītrot noteikumu 3.punktu;
6. 5. Izteikt noteikumu 9.punktu šādā 
redakcijā:
„9. Aprūpes mājās pakalpojuma pamatuzdevums 
ir sniegt pakalpojumus mājās pamatvajadzību 
apmierināšanai personām, kuras objektīvu 
apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, nodrošinot 
dzīves kvalitātes nepazemināšanos.”;
7. Izteikt noteikumu 16.punktu šādā 
redakcijā:
„16. Aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai 
klients Inčukalna novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā iesniedz šādus dokumentus:
16.1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās 
vēlamo risinājumu;
16.2. ģimenes ārsta izziņu par klienta veselības 
stāvokli un aprūpes mājās nepieciešamību;

16.3. invalīda apliecības fotokopiju, ja personai 
ir invaliditāte;
16.4. dokumentus, kas apliecina, ka apgādnieki 
nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, 
veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu 
dēļ. 
Par objektīviem apstākļiem apgādnieka nespējai 
veikt aprūpi, ja to apstiprina sociālā darbinieka 
izvērtējums uzskatāmi: apgādnieka slimības 
laiks, apgādnieka atrašanās medicīniskās 
vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, 
apgādnieka alkoholisms vai citas atkarības, 
apgādnieks ir pensijas vecuma persona un 
fi zisko ierobežojumu dēļ nevar veikt aprūpi, 
apgādniekam ir garīga vai fi ziska rakstura 
traucējumi, ko apstiprina ģimenes ārsta 
izziņa, apgādnieka nodarbinātība, apgādnieka 
dzīvesvietas attālums, un citi gadījumi.”;
8.Izteikt noteikumu 17.punktu šādā redakcijā:
„17. Inčukalna novada pašvaldības Sociālais 
dienests 5 darba dienu laikā pēc noteikumu 
16.punktā minēto dokumentu saņemšanas un 
reģistrēšanas: 
17.1. apmeklē personu dzīvesvietā, novērtē 
personas vajadzību pēc sociālajiem 
pakalpojumiem, aizpilda personas vajadzību 
pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas 
karti (pielikums Nr.2) un lemj par sociālo 
pakalpojumu piešķiršanu vai atteikšanu; 
17.2. izvērtē pašvaldības iespējas sniegt 
personas vajadzībām atbilstošu sociālo                
pakalpojumu; 
17.3. izvērtē personas vai viņas ģimenes 
locekļu līdzdarbības iespējas;
17.4. kopā ar aprūpētāju sastāda klienta 
individuālo aprūpes plānu (pielikums Nr.3).”;
9. Izteikt noteikumu 18.punktu šādā 
redakcijā:
„19. Inčukalna novada pašvaldības Sociālais 
dienests 10 darba dienu laikā pēc šo noteikumu 
16. punktā minēto dokumentu saņemšanas un 
reģistrēšanas pieņem lēmumu par aprūpes 
mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu 
to piešķirt.”;
10. Izteikt noteikumu  V. nodaļas nosaukumu 
šādā redakcijā:
„V. Personas tiesības uz aprūpes mājās 
pakalpojumu”;
11. Izteikt noteikumu 20.punktu šādā 
redakcijā:
„20. Aprūpes mājās pakalpojumu ir tiesīgas 
saņemt Inčukalna novadā dzīves vietu 

deklarējušas un dzīvojošas personas, kuras 
vecuma vai fi ziska rakstura traucējumu dēļ 
nevar veikt savu personīgo aprūpi un ikdienas 
mājas darbus, un kurām nav likumā noteikto 
apgādnieku vai arī tie savas nodarbinātības 
vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt 
nepieciešamo palīdzību.”; 
12. Izteikt noteikumu 21.punktu šādā 
redakcijā:
„21.Aprūpes mājās pakalpojums netiek veikts 
personam:
21.1. kuras slimo ar bīstamām infekcijas 
slimībām;
21.2. kurām nepieciešama diennakts aprūpe;
21.3. kurām ir psihiska rakstura traucējumi 
(akūtā slimības periodā);
21.4. alkohola un/vai narkotisko vielu 
atkarīgajiem.”;
13.Svītrot noteikumu 22., 23., 24., 25. un 
27.punktus;
14.Svītrot noteikumu 29.5. un 29.7. 
apakšpunktus;
15.Izteikt noteikumu 30.punktu šādā 
redakcijā:
„30. Inčukalna novada pašvaldības Sociālais 
dienests 5 darba dienu laikā informē personu 
par pieņemto lēmumu par aprūpes mājās 
pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to 
piešķirt.
Informāciju  nosūta pa pastu uz deklarēto 
dzīvesvietu personai, kura pieprasījusi aprūpes 
mājās pakalpojumu.”;
16.Izteikt noteikumu 31.punktu šādā 
redakcijā:
„31. Inčukalna novada pašvaldības Sociālā 
dienesta lēmumu ir tiesības apstrīdēt Inčukalna 
novada domē viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas.   
17.Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā 
redakcijā:
„31.1 Inčukalna novada domes lēmums ir 
tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona  
tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
18.Izteikt noteikumu  IX. nodaļas nosaukumu 
šādā redakcijā:
„IX. Noslēguma jautājums”;
19.Izteikt noteikumu 32.punktu šādā 
redakcijā:
„32. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 
kārtībā.”.

Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

SLUDINĀJUMSSLUDINĀJUMS
Mutiskā izsolēMutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem 
tiek nodots nomā Inčukalna novada domei 
piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas 
Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes ielā 
8, telpa.nr. 2, ar kopējo platību 37m2.
Izsoles objektsIzsoles objekts ir nedzīvojamā telpa, paredzēta 
tirdzniecības veikšanai.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna 
novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no 
informācijas publicēšanas brīža līdz 2012. 
gada 1.jūnijam pl.14.00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba dienās 
iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada 

domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu pa 
t.67977381 vai 29432381.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz nomas izsoli 
Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, ne vēlāk kā līdz 1.jūnija pl.14.00.
Izsole notiks 1.jūnijā, Inčukalnā, Atmodas ielā 
4, pl.14.00.
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena, sastāda 
754,80 Ls/gadā + PVN.
Nomas tiesību termiņš 5 gadi.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no 
sākumcenas, tas ir par Nekustamā īpašuma 
Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes ielā 
8, telpas nr.2 nomu – Ls 75,48 iemaksājams 

līdz 1.jūnija pl.14.00. Pašvaldības kontā :
SEB banka, Siguldas filiāle, Norēķinu 
konta Nr.:LV90UNLA0027800130800, 
Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337., 
vai iemaksājot Inčukalna novada domes 
kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna 
novads.
Izsoles dalības maksa Ls30,- apmērā, 
iemaksājama līdz 1.jūnijam, pl.14.00.
Mutiska izsole ar augšupejošu soli 5% no 
gada maksas sākumcenas, kas sastāda 37,74_
Ls/gadā. 
Samaksas kārtība saskaņā ar līgumu.
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no valsts. Šī pilnvara 
nav nepieciešama, 
ja: 

- otrs vecāks 
(ES piederīgais) 
nav sasniedzams vai 
atsakās dot piekrišanu 
un bāriņtiesa ir 
piekritusi bērna izceļošanai no valsts;

- neviens no vecākiem nav ES 
piederīgais;

- ja bērna vecāks, kurš nav ES 
piederīgais, viens īsteno aizgādību pār 
šo bērnu (šajā gadījumā noteikumos 
ir atsevišķi noteikts - kādiem papildus 
dokumentiem jābūt līdzi); 

• Bārenis vai bez vecāku gādības 
palicis bērns un kurš ievietots bērnu 
aprūpes iestādē vai nodots audžuģimenei, 
var izceļot no valsts:

- patstāvīgi, uzrādot savu pasi un 
lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi 
izceļot no valsts;

- pilnvarotās personas pavadībā, 
uzrādot savu pasi un lēmumu par atļauju 
bērnam izceļot no valsts šīs pilnvarotās 
personas pavadībā. 

Lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi 
vai pilnvarotās personas pavadībā izceļot 
no valsts pieņem bāriņtiesa, ar kuras 
lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes 
iestādē vai nodots audžuģimenei.

Iveta KokinaIveta Kokina

INFORMĀCIJA VECĀKIEMINFORMĀCIJA VECĀKIEM

Iveta KokinaIveta Kokina

saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 721 
„Kārtība, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas 
valsts robežu” .

1. Kādiem dokumentiem jābūt līdzi 1. Kādiem dokumentiem jābūt līdzi 
bērnam šķērsojot Latvijas Republikas bērnam šķērsojot Latvijas Republikas 
valsts robežu (ārējo un iekšējo robežu)?valsts robežu (ārējo un iekšējo robežu)?

Visiem bērniem neatkarīgi no viņu 
valstiskās piederības, šķērsojot ārējo 
un iekšējo robežu ieceļojot Latvijā vai 
izceļojot no tās, obligāti līdzi ir jābūt 
derīgam ceļošanas dokumentam - pasei.

Bērnam neatkarīgi no viņa valstiskās 
piederības, izceļojot no Latvijas un šķērsojot 
iekšējo robežu, citi dokumenti papildus 
iepriekšminētajiem nav nepieciešami. 

2. Kādi papildu dokumenti jāuzrāda 2. Kādi papildu dokumenti jāuzrāda 
bērnam, izceļojot no Latvijas un šķērsojot bērnam, izceļojot no Latvijas un šķērsojot 
ārējo robežu?ārējo robežu?

Papildus dokumenti ir nepieciešami 
tikai bērnam, kurš ir Latvijas piederīgais 
(tas ir - Latvijas pilsonis, Latvijas 
nepilsonis, bezvalstnieks, kam piešķirts 
bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā). 
Jāņem vērā, ka papildu nepieciešamie 
dokumenti ir noteikti, ņemot vērā bērna 
vecāku valstisko piederību. 

• ja bērns izceļo no valsts patstāvīgi, 
uzrāda savu pasi un vismaz viena vecāka 
(ES piederīgā) vai aizbildņa notariāli 
apliecinātu piekrišanu bērna patstāvīgai 
izceļošanai no valsts; 

• ja bērns izceļo no valsts pilnvarotas 
personas pavadībā, uzrāda savu pasi un 
vismaz viena vecāka (ES piederīgā) vai 

aizbildņa notariāli apliecinātu pilnvaru 
bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās 
personas pavadībā; 

• ja bērns, par kuru nodibināta 
aizbildnība, izceļo no valsts aizbildņa 
pavadībā, uzrāda savu pasi un bāriņtiesas 
lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai 
tā notariāli apliecinātu kopiju;

• ja bērnam neviens vecāks nav ES 
piederīgais, bērns, izceļojot no valsts 
patstāvīgi, uzrāda savu pasi un notariāli 
apliecinātu vismaz viena vecāka piekrišanu 
bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts;

• ja bērnam neviens vecāks nav ES 
piederīgais, izceļojot no valsts pilnvarotās 
personas pavadībā, uzrāda savu pasi un 
notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka 
pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs 
pilnvarotās personas pavadībā;

• ja bērns izceļo no valsts vecāka 
(ES piederīgā) pavadībā, uzrāda savu 
pasi un tā vecāka ceļošanas dokumentu 
ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, 
kurš pavada bērnu. Ja bērnu pavadošā 
vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta 
par radniecību ar šo bērnu, uzrāda savu 
pasi un bērna dzimšanas apliecību vai tās 
notariāli apliecinātu kopiju; 

• ja bērns izceļo no valsts tā vecāka 
pavadībā, kurš nav ES piederīgais, uzrāda 
savu pasi, vecāka (kurš pavada bērnu) 
ceļošanas dokumentu ar ierakstu par 
radniecību ar šo bērnu (bērna dzimšanas 
apliecību vai tās notariāli apliecinātai 
kopiju, ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas 
dokumentā nav ieraksta par radniecību ar 
šo bērnu), notariāli apliecinātu otra vecāka 
(ES piederīgā) pilnvaru bērna izceļošanai 

DOMES ZIŅASDOMES ZIŅAS

Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm/personām 2012.gadā piešķirtie materiālie pabalsti laika Trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm/personām 2012.gadā piešķirtie materiālie pabalsti laika 
periodā no 1.janvāra līdz 30.aprīlim.periodā no 1.janvāra līdz 30.aprīlim.

Pabalsta mērķis Ģime- 
nes

Perso- 
nas

Pa- 
balsti

Summa 
kopā, Ls

1 brīvpusdienas skolās 115 134 521 9637,00
2 bērnudārzu apmaksa 25 28 68 1275,00
3 pārtikas produktiem krīzes situācijā 23 49 81 2285,00
4 GMI pabalsts 127 222 360 19004,30
5 mājokļa pabalsts 423 782 1169 62561,43
6 pabalsts malkai 190 321 191 28125,00
7 pabalsts aprūpei 38 38 122 2775,00

8 rehabilitācijai (bērniem invalīdiem un 
invalīdiem kopš bērnības) 15 16 16 1092,10

9 ārkārtas situācijā 31 31 31 3667,60

10 bāreņiem sadzīves priekšmetu, mīkstā inventāra 
iegādei 1 1 1 265,00

11 apbedīšanas pabalsts  36 36 36 2520,00
12 sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai 11 12 15 631,00
13 pabalsts personām pēc soda izciešanas 2 2 2 200,00

14 ikmēneša pabalsts bārenim pēc ārpusģimenes 
aprūpes izbeigšanās 2 3 6 490,00

15 pabalsts jaundzimušo aprūpei 19 19 19 1900,00
 KOPĀ 1058 1694 2638 136428,43

Laika posmā no 2010. 
-2012.gadam izsniegtas 
680 (ģimenēm) un 2040 
(personām) Latvenergo 
dāvanu kartes.

Zinaīda Zinaīda 
GofmaneGofmane

LIELS PALDIES!LIELS PALDIES!
Visiem tiem, kuri kopā ar sociālo dienestu 

piedalījās Lielās Talkas dienas pasākumā 
pie Vangažu kapiem. Paldies par paveikto 
darbiņu!

 IU „PRIEDES I” un visiem pārējiem 
LABDARIEM, kuri sarūpēja palīdzību 
Inčukalna novada sociāli mazaizsargātām 
ģimenēm. Arī turpmāk gaidīsim un būsim 
priecīgi saņemt palīdzību.

Inčukalnā humāno palīdzību sāksim 
dalīt no 7.maija:

Pirmdienās no  pl. 10.00 – 17.00 
Trešdienās no  pl. 10.00 – 16.00 
Ceturtdienās no  pl. 13.00 – 18.00.
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Atklāj Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna nodaļu
12.aprīlī svinīgi tika atklāta 

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļa, 
kurā piedalījās arī Ķekavas un 
Inčukalna novadu domes, gan 
Valsts policijas pārstāvji.

„Reģionālā pašvaldības policija šobrīd 
darbojas trīs novados Ķekavas, Baldones 
un Inčukalna. Reģionālās pašvaldības 
policijas Inčukalna nodaļas izveidošana 
ir liels atbalsts Valsts policijai, jo šobrīd 
ierobežoto fi nanšu un cilvēkresursu dēļ 
Valsts policijas nodaļu ekipāžu skaits ir 
neliels, bet apkalpošanas teritorijas - lielas. 
Tāpēc paildzinās ierašanās laiks notikuma 
vietā,” uzsver Reģionālās pašvaldības 
policijas priekšnieks Māris Bomiņš. 

Par nesen pieņemto Inčukalna novada 
pašvaldības lēmumu iesaistīties šajā 
sadarbības projektā, kas paaugstinās 
sabiedrisko drošību Inčukalna novadā, 
ir gandarīts arī Rīgas galvenās policijas 
pārvaldes Siguldas iecirkņa priekšnieks 
Andris Vīgants, kurš arī piedalījās nodaļas 
svinīgajā atklāšanā.  

I e g u v ē j i  n o 
šāda  s ada rb ības 
projekta ir Inčukalna 
novada iedzīvotāji, 
jo viņu dzīvesvietā 
visu diennakti tiek 
nodrošinā ta viena 
policijas ekipāža, kas 
uzrauga sabiedrisko 
kārtību un spēj operatīvi 
bū t  sab iedr i skās 
drošības pārkāpuma 
vietā. Nepieciešamības 
gadījumos, piemēram, 
rupju sabiedriskās 
miera traucēšanas 
gadījumos, ko izraisa vairāki pārkāpēji 
(huligānisms, kautiņi utt.), var piesaistīt 
arī otru ekipāžu, kas notikuma vietā 
ieradīsies 15-20 minūšu laikā no pārējām 
apkalpošanas teritorijām.

Atgādinām, ka Reģionālās pašvaldības 
policijas Inčukalna novada nodaļa jau 
pirmajās darbības dienās palīdzējusi 
Valsts policijai atklāt noziegumu. 9.aprīlī, 
patrulējot Inčukalna novadā, policijas 

Vineta Bērziņa,
Izdevuma „Ķekavas Novads” redaktore

Foto: Jana Bunkus

darbinieki atrada nozagtu automašīnu. 
Autovadītāju diemžēl neizdevās aizturēt. 
Bet pašvaldības policijas dienesta 
autotransportā esošo video kameru ieraksti 
kalpos par labu pierādījumu vainīgās 
personas saukšanai pie likuma paredzētās 
kriminālatbildības.

Bērni ar zelta talantiem
Aprīlī Inčukalna pamatskolā 

norisinājās konkurss „Zelta 
talanti”, kurā piedalījās skolēni no 
1. līdz 4.klasei. Konkurss notika 
pēc skolēnu ierosinājuma. Ņemot 
vērā lielo atsaucību, šis pasākums 
visdrīzāk kļūs par tradīciju.

Par to, ka varam lepoties ar mūsu 
novada bērniem, nevienam šaubu nav. Par 
to liecināja arī pirmajā reizē notikušajā 
konkursā „Zelta talanti” redzētie 
priekšnesumi. Bērni bija ne tikai talantīgi, 
bet arī drosmīgi, jo parādīt savu talantu 
skolas un žūrijas priekšā ir uzslavas 
cienīgs fakts.

Jaunajā konkursā piedalījās 14 
dalībnieku. Uzstāšanos sāka 1.klases 
skolēni.

Kā pirmā ar skaistu dziesmiņu uzstājās 
Arta Kerna. Būt pirmajai ir īpaši drosmīgi, 
tomēr Artai jau kopš bērnudārza laikiem 
paticis uzstāties. 

Otrais savu talantu demonstrēja 
Ričards Tramdahs, kurš, cītīgi trenējoties, 
iemācījies nostāvēt uz galvas.

1.klases uzstāšanos noslēdza Daniels 
Bunkus, kuram ļoti patīk šobrīd tik 
populārais deju stils brakedance.

No 2.klases pirmais uzstājās Eduards 
Strauts, kurš demonstrēja žonglēšanas 
mākslu ar spēli „Diabolo”. Ieguldītais 

d a r b s 
t r e n i ņ o s 
tika augustu 
n o v ē r t ē t s 
– Eduardam 
š a j ā 
k o n k u r s ā 
1.vieta! 

3.klases 
s k o l n i e c e 
I n e s e 
R e i n f e l d e 
t u r p i n ā j a 
deju ciklu, 
d e j o j o t 
līnijdejas.

C ī ņ a s 
m ā k s l a s 
k a r a t ē 

paraugdemonstrējumus rādīja 3.klases 
skolēns Vladimirs Jeršovs, kurš ieguva 
2.vietu! 

2.klases skolniece Jekaterina Trifanova 
skatītājiem nodemonstrēja pasaku. Turklāt, 
viņa pasaku ne tikai pastāstīja, bet arī 
parādīja, gluži kā leļļu teātrī. Pasakas tēma 
bija gan jautra, gan pamācoša. Jekaterinai 

konkursā 3.vieta. Apsveicam!
4.klases meitenes uzstājās ar deju „Party 

girls”. Prieks par meiteņu entuziasmu, 
iestudējot kustības un padomājot par 
skatuvisko tēlu.

Maruta Greidiņa, kura mācās 3.klasē, 
palīgā ņēma mūzikas pasaulē tik iecienīto 
saksofonu un nospēlēja skaņdarbu „Pīļu 
deja”.

Vē l  v ienu c īņas  mākslas 
paraugdemonstrējumu rādīja arī 4.klases 
puiši.

4.klases skolniece Kristīne Reinfelde 
arī rādīja līnijdeju paraugu.

Savukārt 2. un 3.klases skolēni 
attiecīgi Edvards Kalniņš un Rainers 
Kalniņš nospēlēja pavasarīgus skaņdarbus 
uz klavierēm. 

Konkursu noslēdza 2.klases skolēns 
Artūrs Belokurovs, kurš zāli piepildīja ar 
skaistām akordeona skaņām.

Pasākumu vadīja 4.klases skolniece 
Ulla Litkina. Scenārija autors bija skolotāja 
Agnese Kalniņa, bet žūrija sastāvēja no 
trīs smaidošām skolas pārstāvēm: Irēnas 
Ņikitinas, Jeļenas Tresikovas un Karīnas 
Ņikitinas. 

Sirsnīgs paldies visiem pirmā šāda 
konkursa dalībniekiem, attīstiet savus 
talantus arī turpmāk. Jūs esat malači!

Jana Bunkus

Fo
to

: 
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ku
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1.vietas ieguvē js 1.vietas ieguvē js 
Eduards ar “Diabolo”Eduards ar “Diabolo”
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Patvērums, palīdzība, atbalsts un laba laika pavadīšana
Mūsu novadā darbojas daudz 

dažādu organizāciju, biedrību un 
aktīvistu grupu, kas, nerēķinot ne 
savu laiku, ne fi nanses, iegulda 
entuziasmu un darbu novada 
izaugsmē. Laikraksts „Novada 
Vēstis” šoreiz viesojas Inčukalna 
novada Invalīdu biedrībā 
„Mūsmājas”.

Inčukalna Invalīdu biedrība dibināta 
2006.gadā. Divus gadus par mājvietu tā 
sauca Inčukalna dienas centru. Aktīvi 

darbojoties, ir nepieciešamas savas telpas. 
„Gribējās atrast vismaz vienu istabu, kuru 
saukt par savējo. Sākām meklēt, kur biedrība 
varētu apmesties uz dzīvi. Kāda sieviete 
mums pateica, ka šīs telpas Plānupes ielā 
ir tukšas. Atnācām, apskatījām, secinājām, 
ka telpas ir ļoti sliktā stāvoklī, jo 10 gadus 
bija nostāvējušās tukšas. Dome piekrita, 
ka mēs veidojam biedrību šajās telpās, bet 
bija arī nosacījums, ka darbība jāuzsāk 
gada laikā. Tas nozīmēja, ka mums bija 
gads, lai savestu visu kārtībā,” sarunā 
pastāstīja biedrības priekšsēdētāja Valda 
Pavloviča. 

Pirmo istabiņu aktīvisti izremontēja par 
saviem līdzekļiem un paši saviem spēkiem. 
„Ko varējām, to darījām. Tomēr lielākā 
daļa telpu stāvēja neremontētas un bija 
jādomā, kā piesaistīt līdzekļus, lai arī tās 
sakārtotu. Sāku interesēties par projektiem. 
To ir daudz, bet, ja nepieciešams kas 
konkrēts, nemaz tik viegli nav. Atradu 
Sabiedrības integrācijas fonda projektu. 
Lai arī man nebija nekādu priekšzināšanu 
projektu rakstīšanā, sapratu, ka tā ir vienīgā 
iespēja. Mums palaimējās, un projektu 
apstiprināja.”

Tajā brīdī V.Pavloviču pārņēma 

divējādas izjūtas. No vienas puses – 
jāpriecājas, no otras – bija nepieciešams 
līdzfi nansējums. Pilnībā jauno biedrību šis 
fakts iepriecināja tikai tad, kad pašvaldība 
piešķīra līdzfinansējumu. „Atlikušās 
telpas remontējām par citos projektos 
piešķirtajiem līdzekļiem. Tagad arī 
paplašināmies par projektu naudu. Vajag 
tikai ļoti gribēt un strādāt, tad viss būs!” 
uzskata V.Pavloviča.

Galvenais – kopā būt
Invalīdu biedrība gaida ikvienu, ne 

tikai cilvēkus ar īpašām vajadzībām, jo šeit 
var iegūt galveno – sajūtu, 
ka esi kādam vajadzīgs. 
„Durvis ir vaļā katru dienu 
no rīta līdz vakaram. Šeit 
var saņemt gan palīdzību 
(pārtikas pakas, apģērbu, 
palīglīdzekļus, u.c.), gan 
vienkārši pasēdēt, padzert 
tēju. Ir iespēja piedalīties 
arī dažādās nodarbībās, 
piemēram, datorpulciņā, 
radošajās  darbn īcās , 
fi zioterapijas, aušanas un 
rokdarbu, kristīgās ētikas 
nodarbībās, veselīgā uztura 
māc ībās,” stāst ī ja 

biedrības vadītāja, piebilstot, lai 
darbotos biedrībā, nepietiek tikai ar 
labu gribu. „Vajag daudz brīva laika, 
jo šeit nereti iznāk pavadīt gan dienu, 
gan vēlos vakarus, gan brīvdienas. 
Biedrība ir mūsu pašu radīta, un tikai 
mūsu ieguldītās pūles un laiks ir tās 
attīstības pamats. Mums neviens algu 
nemaksā, tāpēc ne visi te tik brīvi 
var darboties. Lai arī mums lielākajai 
daļai ir invaliditātes pensijas, līdzekļu 
nepietiek un ir jāstrādā. Man ir 
palaimējies, jo man ir darbs maiņās, 
un tad, kad nav jāstrādā, es varu būt 
šeit.”

Biedrība sniedz kopības sajūtu, 
kā arī iespēju robežās palīdz grūtībās 
nonākušajiem, piemēram, dalot pārtikas 
pakas. 

„Mūsmājās” ir gaidīts ikviens. Ir 
iespēja arī iestāties biedrībā. Īpaši tiek 
gaidīti brīvprātīgie, jo darba rokas ļoti 
pietrūkst.

„Palīdzam, cik varam”
Vangažos invalīdu biedrība darbojas 

jau kopš 1983.gada, bet pēc Teritoriāli 
administratīvās reformas, tā tika apvienota 

ar Inčukalna invalīdu biedrību. Vangažu 
nodaļa atrodas Parka ielā, un to jau 11 
gadus vada Vija Deņisova. „Cilvēkiem 
iztikt nav viegli. To jūtu arvien vairāk 
un vairāk, jo pēc palīdzības nāk daudz 
vairāk cilvēku, nekā iepriekš. Nāk ne 
tikai invalīdi, bet arī maznodrošinātie un 
trūcīgās personas. Nāk cilvēki, kuri vēl 
nav līdz galam šos statusus nokārtojuši, bet 
dzīve ir apgriezusies kājām gaisā. Palīdzu, 
cik varu. Šeit ir pieejams apģērbs, tehnika, 
palīglīdzekļi, nereti pat mēbeles un dažādi 
citi sadzīvei nepieciešami priekšmeti,” 
uzsvēra V.Deņisova. 

Arī V.Deņisova pa šiem ilgajiem 
gadiem ir nodibinājusi lietderīgus 
kontaktus, tāpēc ziedojumi nāk no malu 
malām. „Palīdzam arī ārkārtas situācijās. 
Pagājušajā gadā kāds jaunietis salauza abas 
kājas, bija nepieciešami kruķi. Kāpēc pirkt 
par naudu, ja šeit uz laiku palīglīdzekļus 
var dabūt bez maksas? Invalīdu biedrība 
nereti ir kā glābējzvans, prieks, ka varam 
palīdzēt”.

Arī Vangažos ikviens var ziedot citiem 
nepieciešamas lietas un priekšmetus. 
Vangažu nodaļa šobrīd visvairāk saviem 
klientiem meklē gāzes plīti, elektriskās 
plītiņas, ledusskapi, veļas mašīnas, utt. 

Var ziedot arī pārtiku, kura nebojājās 
vai kurai vēl ir ilgs derīguma termiņš. 
„Šeit ir pieejama veļas mazgāšana. 
Trūcīgie, invalīdi un maznodrošinātie 
veļu var mazgāt bezmaksas. Pārējiem šis 
pakalpojums izmaksā 0,60 santīmus (viena 
reize). Ir pieejamas arī dušas.”

Jana Bunkus

Inčukalna Invalīdu biedrībā rosība valda ik mirkli. Inčukalna Invalīdu biedrībā rosība valda ik mirkli. 
Attēlā biedrības aktīvistes kopā ar Valdu PavlovičuAttēlā biedrības aktīvistes kopā ar Valdu Pavloviču

Vangažos biedrībā cilvēki visbiežāk nāk Vangažos biedrībā cilvēki visbiežāk nāk 
pēc apģērba. Vija Deņisova priecājās, ka ir pēc apģērba. Vija Deņisova priecājās, ka ir 
saziedots tik daudz, līdz ar to var palīdzēt saziedots tik daudz, līdz ar to var palīdzēt 
daudziem cilvēkiemdaudziem cilvēkiem

Foto: Jana Bunkus
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“Neviens radošs darbs nav tapis bez rotaļām ar 
fantāziju. Mēs esam mūžīgi iztēles parādnieki”  

/Karls Jungs/

27.aprīlī aicinājām lasītājus ārā, zālītē 
lasīt grāmatas. Tā bija spontāna zibakcija 
visā Rīgas reģionā. Sanācām laukumā 
pretī bibliotēkai ar savām sedziņām un 
iepazināmies ar bibliotēkas grāmatu 

jaunumiem. Bērni - Daniels Buhtujevs 
un Kristiāns Bērziņš - tā ieinteresējās 
par grāmatu „Ilustrētais atlants ar 
pārsteigumiem”, ka pēc tam negribēja 
atgriezties telpās. Mēs, aktīvākie lasītāji, 
skatījāmies jaunās grāmatas, ļāvāmies 
siltajiem saules stariem, garāmbraucēju un 
gājēju pārsteigtiem skatieniem, un guvām 
prieku no kopā būšanas. 

DAŽĀDI NOTIKUMIDAŽĀDI NOTIKUMI

Inčukalna bibliotēkas jaunumi maijā
Savus lasītājus steidzam iepazīstināt ar 

grāmatu jaunumiem. Mūsu vismīļākajiem 
mazajiem lasītājiem iepirkām F.Saimonas 
„Negantais Niks lasa grāmatu”, „Negantā 
Nika pateicības vēstule”. 

M. Rungulis laidis klajā aizraujošu 
grāmatu ”Nekrietnais Alfrēds” par divu 
zēnu slepenu cīņu savā starpā, kurš vairāk 
nedarbu izdarīs. Jaukā grāmatiņa „Martiņa 

dodas uz bērnudārzu” 
pal īdzēs  bērniem 
pārvarēt nedrošību un 
bailes pirms lielām 
un nozīmīgām savas 
dzīves pārmaiņām. 
„Ilustrētais atlants 
ar pārsteigumiem” 
i e p a z ī s t i n ā s  a r 
pasaules karti, skaistām 
ēkām, eksotiskiem 
dzīvniekiem. Pētot 
grāmatu „Surikātu 

grāmata”, stundu ilga jautrība kopā ar 
surikātiem garantēta. Grāmatas mācībām 
un praktiskām nodarbībām „Manga”, 
„Jautrā māksla”.

  P.Ness par grāmatu „Jautājums un 
atbilde” ir saņēmis GUARDIAN balvu 
literatūrā. Grāmata ir pavērsienu un 
spraigu notikumu varoņsāga. Glābiņa un 
mīlestības meklējumi. K.Makkalovas katru 

grāmatu mūsu lasītāji gaida ar prieku un 
interesi, šoreiz tā ir „Dronta noslēpums”. 

F.Lī „Dūjas ceļš” ļoti aizraujošs romāns 
par romantisku mīlestību. Dž. Foresters 
„Karalienes vārdā” atbild uz jautājumu, vai 
Elizabetei I bija tiesības atrasties Anglijas 
tronī? M.Šiškins, viens no izcilākajiem 
mūsdienu krievu rakstniekiem, savā 
garadarbā  „Vēstulnieks” pauž viedokli, 
ka katra vēstule, katrs uzrakstītais vārds 
atrod īsto adresātu, kuram šie vārdi 
nepieciešami.

Krājumā „Vienos ratos ar slavenībām”, 
Aivars Freimanis ar vieglu ironiju sniedz 
mums vērojumus „iz dzīves”. R. Vebsters 
pasaulē slavenais autors, saka, ka katram 
no mums ir spējas sasniegt panākumus 
un piepildīt cerības. Lasot viņa grāmatu 
„Radošā vizualizācija ”, jāveic vienkāršus 
vingrinājumus, lai uzlabotu veselību, 
veidotu veiksmīgas attiecības, virzītos 
pa karjeras kāpnēm, attīstītu dvēseles 
radošumu un pilnveidotu savu personību. 
Lasiet! 

V. Z e m ļ a n o v s  g r ā m a t ā 
”Komercnoslēpums un uzņēmējdarbības 
drošība” aplūkota komercdarbība un tās 
drošība, balstoties uz Latvijas un ārvalstu 
mūsdienu pieredzi. 

Iepirkām grāmatas arī krievu valodā, arī 
lasītāju ļoti gaidīto Лукьянко  „Чистовик”. 
Nāciet uz bibliotēku un katrs sameklēsiet 
sev kādu interesantu lasāmvielu. 

Bibliotekāre M.Alekesejeva
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    9.klases žetonvakars 9.klases žetonvakars
30.martā norisinājās viens no 

lielākajiem notikumiem Inčukalna 
pamatskolas 9.klases skolēniem- 
žetonvakars. Tā galvenie varoņi bija 
četrpadsmit skolēni. 

Pirmais un pēdējais priekšnesums bija 
dziesmas „ Apliecinājums” un „Skolas 
gadi”, ko izpildīja viss klases kolektīvs. 
Tām skanot, bija redzams, cik mūsu klase 
ir saliedēta un vienota tādā atbildīgā un 
emocionālā brīdī.

 Žetonvakara gaitā mūsu klases 
pūtēji- Kristīne, Pauls, Edgars un Kārlis- 
nospēlēja četrus lieliskus skaņdarbus. 

Ļoti jauks un interesants bija uzdevums 
skolotājiem- pēc bērnības bildēm jāatmin, 
kurš ir kurš devītklasnieks. Uzdevums 
nebija viegls, tomēr skolotāji atpazina 
bērnības bildēs visu šodienas 9.klasi.

Aizraujošs bija uzdevums vecākiem- pēc 
skolotāju sarakstītajām labajām īpašībām 
jānosaka, kurš ir viņu bērns. Daži vecāki 
pēc īpašībām uzreiz atpazina savu bērnu, 
citiem gāja nedaudz grūtāk. Tomēr beigās 
visi tika ar uzdevumu veiksmīgi galā. 

Mans vismīļākais priekšnesums 
bija deja. To izpildīja Kristīne, Pauls, 

Tomass, Kārlis, Kaspars, Edgars, kā arī 
mūsu klases audzinātāja Rita Bikše. Nav 
noslēpums, ka visiem bija pārsteigums, kad 
dejā iesaistījās mūsu audzinātāja, jo to nu 
neviens nebija gaidījis. Skolotāji un vecāki 
bija tik sajūsmināti, ka pieprasīja deju 
atkārtot. Patiešām burvīgs priekšnesums! 

Ja jau bija pa uzdevumam vecākiem un 
skolotājiem, jābūt arī kādam uzdevumam 
skolēniem. Mums vajadzēja atminēt 
skolotāju personīgās mantas, ko viņi valkā 
vai lieto, strādājot skolā. Mantas bija 
visdažādākās- auskari, atslēgu piekariņi, 
dažādi aksesuāri. Kurš bijis vērīgāks, tas 
atcerējās, kuram skolotājam kura lieta 
pieder, un bija uzvarētājs. 

Es skaitīju dzejoli, kas, manuprāt, bija 
ļoti piemērots žetonvakaram - „No skolas 
aizejot”. Tas atgādina laiku pirmajā klasē, 
kad uzsāk skolas gaitas, un pēdējā klasē, 
kad skola ir jāpamet. 

Ļoti sirsnīgs bija skolotājiem veltīts 
priekšnesums „Gada skolotājs”. Tajā katrs 
skolotājs tika izcelts ar viņam raksturīgāko 
īpašību - radošākais, prātīgākais, 
jautrākais, azartiskākais, ar stingrāko acu 
skatienu, utt. Skolotājus apbalvoja ar mūsu 
klases puišu taisītām medaļām.

Viens no vakara svarīgākajiem brīžiem 
bija zvērests un žetongredzena saņemšana. 
Tas bija emocionālākais brīdis mūsu 
skolas laikā- visiem, roku uz sirds liekot, 
bija jāzvēr un jāapņemas labi nokārtot 
eksāmenus un atcerēties savu skolu un 
klasesbiedrus.

Žetonvakars patiešām bija izdevies! 
Visiem patika mūsu klases priekšnesumi. 
Skolotāji teica, ka tas esot bijis labākais 
žetonvakars. Mums ir patiess prieks, ka 
visiem patika, tāpēc jūtamies gandarīti 
par paveikto. Protams, jāpateicas 
arī skolotājiem, kas palīdzēja mums 
sagatavoties- mūsu audzinātājai Ritai 
Bikšei, kas visu organizēja un „salika 
pa plauktiņiem”, Jeļenai Tresikovai, kas 
mācīja dziesmas, Ingai Indriksonei, kas 
dejotājus sagatavoja tik lieliski, Lilitai 
Atarei, kas palīdzēja man ar dzejoli; 
Vitālim Ķikustam, kas neatlaidīgi strādāja, 
lai mūsu pūtēji nospēlētu dziesmas pareizi 
un no visas sirds. 

Paldies visiem, jo bez skolēniem, 
skolotājiem un vecākiem vispār nebūtu 
bijis nekā!

Keitija Krastiņa 9.a kl.
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„Apvidus Motokross un 
“Zelta Mopēds” Vangažos

31.martā  sporta kluba 
„Vangaži” moto trasē notika 
Latvijas čempionāta 1.posms 
apvidus motokrosā un “Zelta 
Mopēdā”, kurā piedalījās 141 
dalībnieks no visas Latvijas.

Ņemot vērā spēkratu jaudu, apvidus 
motokrosā dalībnieki tika sadalīti 11 
klasēs. Kopā piedalījās dalībnieki ar 85 m3, 
125 m3, 250 m3 un 450 m3 motocikliem, 
kā arī kvadracikli 50 m3 un Open kvadri.

Atsevišķi no apvidus motokrosa, kuru 

jauda un ātrums trasē ir vairākas reizes 
lielāks, skatītājus priecēja dalībnieki 
no „Zelta Mopēda”, kur piedalījās ne 
tikai stiprā dzimuma pārstāvji, bet arī 
meitenes, kuras bija ne mazāk spēcīgākas 
par vīriešiem. Arī viņas ieguva godalgotas 
vietas. Kā zināms, „Zelta Mopēda” 
dalībniekiem bieži vien nākas savu 
braucamo pastumt, lai varētu sasniegt 
fi niša līniju, kad mocīša spēki izsīkuši, 
braucot pa trasi. Tāpēc vien „Zelta 
Mopēda” dalībnieku azarts un vēlme 
darboties ir apbrīnas vērts.

Vienu no labākajiem savā klasē 
ir uzvarētājs Ainārs Karro, kurš bija 
nepārspējams visos trīs braucienos.

Apvidus motokrosa dalībniekiem vērts 
atzīmēt viņu izturību un neatlaidību, jo 

garajā moto trasē ir jāpavada līdz pat 
45 minūtēm. Tas prasa lielu enerģiju 
un izturību. Trase ir gara un sarežģīta.  

Sacensību dienā laika apstākļi dalībniekus 
arī īpaši nežēloja. Tas radīja lielāku 
slodzi.

Vēlamies atzīmēt, ka mūsu SK 
„Vangaži” motobraucējs Silvestrs Kaņeps 
ieguva 2.vietu savā 85 m3 klasē. Kopā šajā 
klasē piedalījās 26 dalībnieki.

Vangažu sporta klubu pārstāvēja arī 
moto braucējs Linards Kaņeps, kurš 
startēja 450m3 MX Open klasē un ieguva 
4.vietu 32 dalībnieku vidū. Arī kluba 
mazākais dalībnieks Markus Auniņš 

ieguva 4. vietu mazo kvadraciklu klasē. 
Marku diemžēl tehnika nedaudz pievīla 
brauciena beigās.

Vēlamies pateikt paldies Latvijas 
Skijoringa vadītājam Zigurdam Milleram 
par pasākuma organizēšanu, kā arī Latvijas 
Motofederācijai un visiem pārējiem, kas 
palīdzēja sarīkot sacensības un sagatavot 
trasi. Paldies Ņikitam Kozlovam par to, 
ka ļauj izmantot karjeru moto trasei, kur 
jauniešiem pilnveidot savas prasmes moto 
krosā un sarīkot šāda veida sacensības.

Kā arī paldies Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājam Arvīda Blaua kungam par 
ierašanos sacensību noslēguma ceremonijā 
un piedalīšanos uzvarētāju apbalvošanā. 

Vēlamies piebilst, ka plānojam 
šogad sarīkot „Vangažu pilsētas” kausu 
motokrosā, un ceram saņemt arī atbalstu 
no vietējās pašvaldības. 

SK „Vangaži”

SPORTSSPORTS

Ainārs KarroAinārs Karro

Markuss AuniņšMarkuss Auniņš

Linards KaņepsLinards Kaņeps

Silvestrs KaņepsSilvestrs Kaņeps

Galda hokeja sezona tuvojas 
noslēgumam. Latvijā atlicis aizvadīt 
Latvijas čempionātu, tomēr klubu līmenī 
sezona vēl turpinās. Viens no turnīriem 
notika Inčukalnā, kad tradicionāli 
tika aizvadīts Inčukalna pamatskolas 
čempionāts. Tieši ar skolas čempionātu 
sezonas nobeigumu iesāk kluba jaunākie 
(un ne tikai) biedri, kam aprīļa beigās sekos 
Inčukalna čempionāts, un visbeidzot maija 
pirmajā sestdienā tiks aizvadīts Latvijas 
čempionāts. 

Inčukalnā čempioni mainās visai 
ātri. Vairāki perspektīvi jaunie spēlētāji 
ir pārgājuši uz citu skolu (piem. Filips 
Buhtujevs un Monika Džigure). Šogad 
pirmo reizi par čempionu kļuva Arnis 
Gustins, bet 2.vietā uzlēca Jānis Markulis. 
Čempionāta galvenajam favorītam 
Kasparam Kuharjonokam - 3.vieta. Toties 
Arnim vēl būs iespēja nākošgad aizstāvēt 
savu izcīnīto titulu. Nedaudz negaidīti 
4.vietā ierindojās Roberts Gureckis. 
Atzīstamo 5.vietu ieņēma kluba vadītāja 
Sanda Kalniņa atvase Rainers Kalniņš, bet 
pērnā gada pārsteiguma autors, bronzas 
laureāts Tomass Keišs, šoreiz noslēdza 
vadošo sešinieku.

Uz starta stājās 26 skolēni. Čempioni 
tika noskaidroti četrās nominācijās 
– Kopējā konkurencē, jaunāko skolēnu 
grupā (1999.g.dzimuši un jaunāki), 
meitenēm, kā arī rokijiem (tie, kuri 
skolas čempionātā spēlēja pirmo reizi). 
Inčukalna Galda hokeja klubs parūpējās 
par balvām – medaļām visās nominācijas 
un oriģināliem diplomiem 1.-6.vietu 
ieguvējiem visās nominācijās. 

Vadošā  trijnieka izkārtojums 
noskaidrojās priekšpēdējā kārtā. Ar trīs 
zaudētiem punktiem visas spēles jau 
bija beidzis Arnis Gustins un viņam 
atlika tikai gaidīt. Priekšpēdējā kārtā 
divi zaudēti punkti bija K.Kuharjonokam 
un trīs zaudēti J.Markulim. Jānis par 
čempionu vairs nevarēja kļūt. Nedaudz 
negaidīti pārliecinoši ar 5:0 spēlē uzvarēja 
J.Markulis un apsteidza Kasparu ieņemot 
2.vietu, bet K.Kuharjonoks saņēma 
bronzas medaļu. 

Jaunāko junioru grupā triumfēja Jānis 
Markulis, aiz sevis atstājot Raineru Kalniņu 
un Danielu Stankēviču. Rokijiem uzvaru 
svinēja Markus Aņģis, bet 2. un 3.vietās 
ierindojās attiecīgi Elviss Kušeņičevs un 
Jurģis Zinovjevs. Dāmām pirmais trijnieks 
bija šāds – 1.vieta Paula Upeniece, 2.vieta 
Liliāna Jakovicka, 3.vietā Anete Zepa.

Sandis Kalniņš

Galda hokeja sezona 
gandrīz noslēgusies
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Auto kapsēta ar labu auru
Auto kapsēta – skan drūmi, 

tomēr biznesa ziņā nekā drūma 
tajā nav. „Katru automašīnu mēs 
uztveram kā darba instrumentu, 
nevis domājam par tā likteni. 
Tāpat vajadzētu darīt arī 
auto īpašniekiem, kuri ikdienā 
pārvietojās ar mašīnu. Jādomā 
par auto tehnisko stāvokli un 
drošību uz ceļa,” tā domā SIA 
„MD Serviss” direktors Modris 
Dubavs.

SIA „MD Serviss” savu darbību 
uzsāka 1998.gadā. „Doma par uzņēmuma 
atrašanos Inčukalnā radās pēc tam, kad 

tēvs privatizēja ēku, kurā tagad atrodas 
rezerves daļu veikals un darbnīca. Šeit 
arī bija pietiekoši liela teritorija,” stāstīja 
M.Dubavs.

Doma par šāda veida uzņēmumu nebija 
nejauša. Kā pastāstīja fi rmas vadītājs, 
viņam jau kopš bērnības paticis labot 
automašīnas, pievērsties tehniskām lietām. 
Pirmā automašīna, kuru M.Dubavs izjauca 
pa detaļām, bija kāda paziņas autoavārijā 
cietusi mašīna. „Sākās ar vienu, tad bija 
nākamās. Sākumā restaurēju dažus auto. 
Braucu uz citām auto kapsētām, lai 
iepirktu detaļas. Vēlāk nodomāju, kādēļ 
pirkt pie citiem, ja es pats varu izveidot 
kaut ko līdzīgu. Tā tas sākās, jo sapratu, 
ka šajā teritorijā smalku servisu nebūtu 
prātīgi veidot,” atcerējās uzņēmējs. 

Lai arī tehniskās lietas bija M.Dubava 
aizraušanās jau kopš skolas gadiem, 
izglītības izvēle tomēr bija radikāli 
pretēja – medicīna. Uzņēmuma vadītājs 
desmit gadus nostrādāja slimnīcā par 
rentgenologu. Lai arī joma šķiet cita, 
rentgenoloģija ir saistīta ar tehniskām 
lietām. 

Uzņēmums tika izveidots bez kredītu 
piesaistīšanas. Tomēr privātos līdzekļus 
gan bieži nācās tērēt, lai uzņēmums varētu 
attīstīties. Šodien auto kapsēta izsniedz 
likvidācijas sertifikātu, veic komisijas 
automašīnu pārreģistrāciju, veic nelielus 
virsbūves remontdarbus, kā arī tirgo 
lietotas rezerves autodaļas. 

Uzņēmumā darbības sākumā strādāja 
trīs cilvēki. Firmai paplašinoties, pieauga 

arī darbinieku skaits. Tagad tajā 
strādā seši cilvēki. „Par darbiniekiem 
sūdzēties nevaru, mums ir stabils 
un nemainīgs kolektīvs.”

Labajos laikos maza bukte bija 
iemesls nodot auto metāllūžņos

SIA „MD Serviss” bez bēdām 
darbojās treknajos gados. „Toreiz, ja 
kāds sasita automašīnu, nebija divu domu 
– nodošu šrotā, paņemšu kredītu un pirkšu 
jaunu. Tagad šis ieradums ir mainījies. 
Cilvēki brauc ar auto, cik ilgi iespējams. 
Ja gadās avārija, to jāremontē. Protams, 
ja auto pēc sadursmes ir tādā stāvoklī, ka 
remontējams nekas nav, spēkrakts jānodod 
auto kapsētā. Iestājoties krīzei, cilvēki 
sāka taupīt, tāpēc biežāk rezerves daļas 

meklē auto kapsētās. Krīzi izmanto tie, 
kuriem tas ir izdevīgi, piedāvājot lētas, bet 
jaunas auto detaļas. Tas ir mīnuss manam 
uzņēmumam, jo autovadītāji ne vienmēr 
saprot, ka reizēm lietota, bet oriģināla 
detaļa ir daudz vērtīgāka, nekā jauna un 
apšaubāma ražojuma detaļa,” uzsvēra 
uzņēmuma vadītājs. 

Auto kapsēta – drūms nosaukums 
bez sliktas auras

Braucot uz minēto uzņēmumu, ikvienu 
sagaida visnotaļ drūms nosaukums – auto 
kapsēta, tāpēc neviļus rodas jautājums, 
vai šai vietai nav radusies arī drūma 
aura? „Nav. Kā jau sākumā teicu, mēs 
auto uztveram kā darba instrumentu. 
Brīžiem, demontējot smagi avarējušus 
auto, ir vēlme mašīnas izjaukšanas brīdi 
parādīt cilvēkiem. Autovadītāji, sēžoties 
pie stūres, domā, ka atrodas drošā vidē 
un viņiem nekas nevar notikt. Kad auto 
izjauc, apzinies, ka mašīna tikai skārdene 
vien ir. Tāpēc autovadītājiem jādomā, 
kādas automašīnas izvēlas un cik ātri vai 
lēni viņi tās vada, lai pasargātu sevi no 
sadursmēm,” skaidroja M.Dubavs.

Tas, ka uzņēmuma nosaukums neatstāj 
iespaidu uz tā darbību, liecina arī kāds cits 
jauks moments. „Tautā saka, ka tur, kur 
ir slikta aura un ļauni cilvēki, nemitinās 
stārķi. Mums jau divus gadus ir stārķu 
ligzda. Stārķi jau tik ļoti pieraduši, ka 
nebaidās ne no lielā trokšņa, ne cilvēku 
klātbūtnes.”

Pagājušajā gadā pašam fi rmas vadītājam 
gan iznākusi ķibele un ligzda netīšām tika 
sagāzta. „Stabu izkustināja, un ligzda 
nokrita. Jutos vainīgs un meklēju internetā, 

kā pareizi uzbūvēt stārķu ligzdu. Mēs paši 
to smejoties nosaucām par Eiropas līmeņa 
projektu, un ligzda tika atjaunota. Kad 
pavasarī atlidoja stārķi, varēja manīt, ka 
putni redz izmaiņas, tomēr akceptēja mūsu 
projektu un mitinās šajā ligzdā,” smejot 
stāstīja M.Dubavs. 

Jana Bunkus
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Uz pirmo koncertu tika aicināti dejotāju 
vecāki un „Cipreses” labie rūķīši: Inčukalna 
novada dome, A/S „Latvijas Gāze”, SIA 
„Tropiks-Ali”, Marija Jakubovska, Evija 
Ozola, Aleksandrs Čamkins, Ingūna Linde, 
visas manas šuvējiņas-Vera, Ļena, Zoja, 
Lilita un citi atbalstītāji.

30.martā deju grupa „Ciprese” aicināja 
visus pilsētas iedzīvotājus uz savu jubilejas 
koncertu. Vangažu kultūras nams tika 
piepildīts līdz malām. Jubilejas koncertā 
piedalījās 80 dejotāji un ļoti patīkami, 
ka vēl pievienojās bijušās „Cipreses” 
meitenes: Nataļja M, Aleksandra J., 
Viktorija B., Anna I., Diāna G., Viktorija 
S., Daiga B., Ņika I., Vita Č., Anna I.

Jubilejas koncerta tēma bija kosmiskā 
dinamika. Režisore, horeogrāfe un 
dekoratore bija Ilona Petrovska. Pasākumu 
vadīja planētas Balstiņa Ilona Petrovska 
un Citplanētietis Kašers-Kaspars Saltums 
(bijušais dejotājs). Par Kasparu izcilo 
vadīšanu tika teikti atzinīgi vārdi, un 
viņa sniegums tika pielīdzināts izcilam 
aktierim.

Kā vienmēr lieliska sadarbība bija ar 
Vangažu kultūras nama skaņu, gaismas 

operatoru Igoru Klimenko. Prieks bija 
sadarboties ar Igoru Rozonovu, kurš 
izveidoja 14 lieliskas videoprojekcijas, 
kas īpaši tika piemeklētas un sagatavotas 
katrai dejai. 

Kopā bija skatāmas 39 deju 
horeogrāfi jas.

Liels paldies maniem dejotājiem un 
dejotāju vecākiem, atbalstītājiem un 
skatītājiem! 

Ilona Petrovska

SKATĪTĀJU IESPAIDISKATĪTĀJU IESPAIDI
Pasākums dvēselei!
Mūsu novada viens no lieliskākajiem 

kultūras dzīves pasākumiem bija deju 
grupas „Ciprese” 20 gadu jubilejas 
koncerts ar nosaukumu „Kosmiskajā 
dinamikā”. Ikviens, kurš bija skatītāja 
lomā, bez vilcināšanās pateiks - tas bija 
kaut kas unikāls! Ne tikai tāpēc, ka mūsu 
bērni, izpildot deju, bija lieliski, bet 
galvenokārt tāpēc, ka mūsu - jubilāre deju 
grupas vadītāja Ilona Petrovska ieguldīja 
maksimumu savas izdomas un enerģijas, 
lai šis pasākums notiktu tāds, kādu mēs 
to izbaudījām. 

Atrasties uz „Cipreses planētas” 
bija piedzīvojums. Notikumi sekoja cits 
citam, aizraujot skatītājus „Cipreses” 
planētas trauksmainajā dzīves virpulī. No 
„Bučas”, „Lietussargiem”, „Frakām” līdz 
„Kosmosam”, mainījās ainas. Apjukušais 
citplanētietis „Kašers” arvien pastiprināja 
iestudētās deju lugas krāšņumu, kuru 
laikā mūsu bērni centās, lai zālē sēdošie 
izjustu vislielāko gandarījumu par 
notiekošo. Izjūtas vairoja fonā rādītie 
klipi, izskaidrojot skatītājam dejas misiju. 
Trūkst vārdu, lai pārstāstītu pārdzīvoto.

Koncerta noslēgumā - apsveikumi, 
apsveikumi un vēlreiz apsveikumi. Varēja 
novērot un just - tie nāca no sirds. Bet 
galvenais, kas ar tiem tika pateikts - 
„Ilona! Paldies Tev, ka mums un mūsu 
bērniem ir „Ciprese”! Paldies Tev, ka 

mums esi Tu!”
Vēlot panākumus un arī veiksmi, 

bērnu vecāki

Man ļoti patika koncerta-uzveduma 
saturs un noformējums, izmantojot video. 
Patīkami bija vērot gan mazos, gan 
lielos dejotājus, sen zināmās un jaunās 
dejas, skaistos tērpus, klausīties deju 
mūzikas pavadījumu. Vēl man šķiet, ka 
uzveduma galvenais varonis citplanētietis 

iepatikās visiem interesantā kostīma un 
labā tēlojuma dēļ. Koncertā notiekošais 
ieintriģēja, un laiks pagāja nemanot. 
Paldies Ilonai par jauko vakaru! Gaidīšu 
nākamo koncertu!

Marika Korsaka, divu „Cipreses” 
dalībnieču mamma

Pagājušas jau vairāk kā trīs nedēļas 
kopš mūsu kultūras namā savu 20 gadu 
jubileju nosvinēja deju grupa „Ciprese”, 
kuru visus šos gadus pašaizliedzīgi vada 
Ilona Petrovska. 

Tagad, kad koncerta sagatavošanas 
lielais uztraukums un pārdzīvojumi ir aiz 
muguras, varam pārliecinoši teikt – deju 
uzvedums izdevās. Neapšaubāmi, tajā 
liels nopelns ir Ilonai. Visu dejotāju 
garie mēģinājumi un centieni deva lielisku 
rezultātu. 

Īpaši vēlos izcelt Ilonas radošo pieeju, 
veidojot koncertu. Visi uzvedumi bija 
veidoti vienotā tēmā. Uzveduma galvenais 
jautājums bija: kā iespējams dzīvot uz šīs 
citas planētas? 

Uz šo jautājumu palīdzēja atbildēt un 
uzvedumu krāšņāku padarīja arī Igora 
Rozonova veidotie videosižeti. Lielākais 
nopelns, protams, ir bērniem. Koncertu 
profesionālā līmenī kopā ar Ilonu vadīja 
mūsu pašu Vangažu talants „ciplanētietis” 
Kaspars. 

Man, kā vienkāršam skatīttājam, kā 
divu mazbērnu, kuri arī dejoja uzvedumā, 
vectēvam, gribas no sirds pateikties Ilonai 
par nenovērtējamo darbu, jo tieši pie šīs 

24.martā  un 30.martā 24.martā  un 30.martā 
estrādes deju grupa „Ciprese” ar estrādes deju grupa „Ciprese” ar 
iespaidīgiem koncertiem svinēja iespaidīgiem koncertiem svinēja 
savu 20 gadu jubileju. Jubilejas savu 20 gadu jubileju. Jubilejas 
koncertu tēma bija „Kosmiskajā koncertu tēma bija „Kosmiskajā 
dinamikā”.dinamikā”.

„Ciprese” ar vērienīgiem koncertiem nosvin 20 gadu jubileju„Ciprese” ar vērienīgiem koncertiem nosvin 20 gadu jubileju
VANGAŽU KULTŪRAS NAMSVANGAŽU KULTŪRAS NAMS
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emocijas.
2 8 . m a r t ā 

B.Toča Vangažos 
sarūpēja dekupāžas 
nodarbību, kas 
pulcināja kuplu skaitu interesentu. Šī 
prasme mums ļoti noderēs, veidojot 
turpmākās izstādes. Paldies Baibai!

Arī kopējā talkā 21.aprīlī piedalījāmies, 
piķējām un stādījām puķu stādiņus, 
domājot par vasaru. Sastādījām vairākus 
simtus.

Vangažu pensionāru biedrības 
priekšsēdētāja Inta Tetere

VANGAŽU KULTŪRAS NAMSVANGAŽU KULTŪRAS NAMS

deju skolotājas dejojuši un dejo tik daudzi 
Vangažu pilsētas iedzīvotāju bērni. Mums 
ir bijusi tā lieliskā iespēja redzēt kā viņi 
uz skatuves izaug. 

Izrādes laikā vecākie dejotāji palīdzēja 
mazākajiem, uzvedot un novedot no 
skatuves. Dejoja arī bijušie „Cipreses” 
dalībnieki, kuri tagad deju grupai ir labi 
draugi. 

Varbūt ne visi bērni vienmēr iemācās 

visas kustības un paliek dejot, tomēr kā 
uzvesties uz skatuves, kā pareizi kustēties 
– to iemācās visi. Arī tas ir labi, jo jebkura 
kustība palīdz veselībai. 

Bija patīkami dzirdēt laba vēlējumus 
no Inčukalna novada domes priekšsēdētāja 
Arvīda Blaua, prieks bija redzēt arī 
vairākus deputātus. Noslēgumā, kad, 
lielo darbu paveikusī un laimīgā, Ilona 
teica uzrunu un pateicās visiem saviem 

palīgiem, es labprāt aplaudēju, jo kopā 
viņien izdevās paveikt tik grandiozu 
darbu. 

Vēlu Ilonai vēl ilgus gadus tikpat 
radoši strādāt un vēl daudzus daudzus 
sasniegumus! Tas būs tikai ieguvums mūsu 
pilsētas bērniem. 

Skatītājs, vecaistēvs 
Vasīlijs Litviņuks  

PASĀKUMI VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀPASĀKUMI VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ

Skanīga lustēšanāsSkanīga lustēšanās
Laikā, kad saulīte sāk spīdēt spožāk 

un ilgāk, kad viss sāk plaukt un zaļot, arī 
katrā no mums mostas jaunas cerības. 
Pienācis pavasara pasākumu laiks.

Pavasara lielākie svētki “Lieldienas’’ 
Vangažu kultūras namā tika svinēti pēc 
latviešu tautas tradīcijām ar folkloras 
kopu „Laiva” (vadītāja Anda Ābele). 

Ar Lieldienām saistītas daudz tradīciju 

un rotaļu, ar kurām folkloras kopa  mūs 
iepazīstināja. Tika greznotas šūpoles, kas ir 
viena no galvenajām Lieldienu tradīcijām. 
Visiem bija iespēja izšūpoties. Par labu un 
augstu šūpošanu puiši no meitām saņēma 
skaisti krāsotas Lieldienu olas. Bija arī olu 
ripināšana.

Folkloras kopa bija tērpusies greznos 
latviešu tautas tērpos un sniedza latviskus 
priekšnesumus, kurus papildināja kokles, 
stabulītes un sitamo instrumentu skaņas. 
Arī skatītāji tika iesaistīti vairākās 
kopdziesmās, un drošākie bērni spēlēja 
instrumentus. Bērni izspēlēja vairākas 
Lieldienu rotaļas.

Arī mūsu kolektīvi – bērnu vokālais 
ansamblis „Karuselis” un tautas deju 
kolektīvs „Pīlādzītis” – sveica visus ar 
pavasara atnākšanu. 

Paldies folkloras kopai „Laiva” un mūsu 
skolotājām par svētku noskaņas radīšanu!

Līdz ar saulītes atnākšanu novēlu 
visiem labas un gaišas domas!

Mākslinieciskās daļas vadītāja 
Evija Ozola

Ceturtdien, 10.maijā, pl.19.00 
Aicinām ģimenes uz Māmiņu dienai 
veltītu muzikālu uzvedumu 
„JAMPADRACIS LIEDAGĀ”„JAMPADRACIS LIEDAGĀ”. 
Piedalās bērnu vokālais ansamblis 
„Karuselis”, teātra studija „Pigoriņi”, 
tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, estrādes 
deju grupa „Ciprese”.  
Svētdien, 20.maijā 
Multiplikācijas fi lma bērniem 
„ALVINS UN BURUNDUKI„„ALVINS UN BURUNDUKI„
Pl. 15.00 (latviešu valodā)
Pl. 17.00 (krievu valodā)
Ieeja 0,50Ls. 
Otrdien, 29.maijā 
TEĀTRA DIENAS FESTIVĀLSTEĀTRA DIENAS FESTIVĀLS 
sadarbībā ar Vangažu vidusskolu. Pasākumā 
piedalās Vangažu pilsētas un Vangažu 
vidusskolas teātra studijas un viesi.
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Pavasaris Vangažu 
pensionāru dzīvē

Par Lieldienām sākām domāt jau februārī. 
Vispirms bija tikšanās ar fl oristi Elitu Vīnu, 
tad likām kopā viņas un mūsu idejas, 
spriedām par materiāliem, krāsām un tad 
pamazām veidojas kopējais redzējums 
izstādei „Nu atnāca Lieldieniņa”, kas bija 
skatāma Vangažu kultūras namā no 3. līdz 
9.aprīlim.

Skaisti bija baltie priekšautiņi. 
Tos šuva: T.Čandere, L.Pētersone, 
K.Šagājeva. Tamborēja: I.Kopmane, 
K.Kiščenko, Ē.Buņķe, I.Tetere. 
Mezgloja: B.Cīrule. Izšuva rišiljē: 
M.Bāgunte, A.Gulbe.

Bērnus sevišķi iepriecināja jautrā zaķu 
kompānija košos tērpos, kuru darināšanā 
iesaistījās vairākas dalībnieces. 

Ar jaukiem darbiņiem no koka 
iepriecināja I.Dreijers, bet R.Dreijere ar 
smalkiem izšuvumiem krustdūrienā. 

Interesantas bija I.Kopmanes apadītās, 
rakstainās olas. 

Neparasta bija fazānu spalvu glezniņa, 
ko veidoja I.Kopmane un Ā.Teivāne. 

Izcili bija Kiščenko ģimenes veidotie 
dekori un lupatiņu segas, ko tamborēja 
vairākas dalībnieces, galvenokārt 
K.Kiščenko, L.Pētersone, S.Stepiņa, 
Ā.Teivāne.

Ar nelielu dekoriņu izstādē piedalījās 
Dienas centra bērni.

Izstādes veidošanā aktīvi darbojās arī 
D.Krastiņa, E.Medne un B.Melnika. 

Atklāšanā katrs apmeklētājs saņēma 
jauku Lieldienu apsveikumu, kuru gatavoja 
T.Čandere un Ē.Buņķe.

Ļoti liels paldies novada domei un 
personīgi A.Blauam un Z.Gofmanei par 
atbalstu un ieinteresētību mūsu darbā. 
Paldies J.Bunkus par jaukajām fotogrāfi jām 
un atbalstu.

Mīļš paldies Vangažu kultūras nama 
darbiniekiem A.Čamkinam, E.Ozolai, 
M.Jakubovskai. Visas izstādes dalībnieces 
saņēma kultūras nama veidotos skaistos 
diplomus.

Tikai kopā mēs varam veidot skaistus 
pasākumus, kuri iepriecina skatītājus 
un sniedz pašiem darītājiem pozitīvas 



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS1414
INČUKALNA TAUTAS NAMSINČUKALNA TAUTAS NAMS

Rosīgs, darbīgs, uzņēmīgs aprīlis!
Pavasaris uzņem apgriezienus, kaut 

arī šogad tā pavēlāk un negribīgāk. Esam 
atkal pārziemojuši ar godu, kaut gan pāris 
trīsstāvu māju iedzīvotājiem apkuri atslēdza 

nepieklājīgi ātri, sak, lai neaizmirst, 
kurš mājās saimnieks! Piemērojieties nu 
dzīvokļa temperatūrai +12 grādi! Jauki! It 
sevišķi labi jūtas tie, kas godīgi un regulāri 
savus rēķinus apmaksā... Godīgos un 
centīgos parasti neviens nerespektē, sodot 
tos kopā ar parādniekiem. Tā ir viena no 
sīkajām nejēdzībām, ko regulāri piedzīvo 
dažu māju cilvēki, kas, cerams, aukstumā 
saglabāsies jaunāki un spriganāki ilgāku 
laiku.

Sniegam pazūdot pavisam dabīga liekas 
ielu slaucīšana, veco lapu sagrābšana un 
pūkainie dūmi, kas veļas pār Inčukalnu 
no daudzajiem lapu un zaru ugunskuriem, 
esam pie tā pieraduši un tas piederas pie 
pavasara. Labi, ka mūsējie nededzina 
kūlu! Dažas tikko nogreiderētās, vēl 
līdz šim neasfaltētās Inčukalna ielas drīz 
lētāk būs pārtaisīt par tuneļiem, tik dziļi 
zemē iegrauzies greiders. Tomēr arī par 
to nav vērts gausties, jo tad mums būs 
ātrgaitas pārvietošanās iespējas zem 
zemes. Piemēram, no Inčukalna centra 
uz „Kļavām”. Kaut gan arī par ātrgaitas 
pārvietošanos arī tagad nevarētu sūdzēties, 
jo gandrīz nav nevienas dienas, kad pa 
mūsu ielām nepārvietotos neidentifi cēti 
„lidojošie” objekti. Tātad mūsu „valstī” 
viss kārtībā un pavisam mierīgi! 

Mierīgi un raiti ar sauli, rotaļām, 
dziesmām un krāsainām oliņām ir 
pagājušas Lieldienas. Mūsu Tautas namā 
bērniem jampadraci radīja Lieldienu Zaķis 
un tikko uzmodies Ezis. Ziemā apgūtās 
dziesmiņas dziedāja skolotājas Zandas 
Krastiņas mazie audzēkņi. Omulīgā 

atmosfērā bērni ar vecākiem gāja rotaļās, 
ripināja olas, piedalījās veiklības stafetēs. 
Vakarpusē Tautas namā skanēja klasiskas 
un mūsdienīgas dziesmas Andra Ābelītes 

izpildījumā.
11.aprīlī Inčukalna Tautas namā 

viesojās vēl pāris aizkavējušos Lieldienu 
zaķu. Šoreiz zaķi Inčukalnā bija 
ieradušies kopā ar Siguldas dienas centra 
„Cerību spārni” jauniešiem. Saimnieki - 
Inčukalna invalīdu biedrības ļaudis, kopā 
ar ciemiņiem varēja svinēt Lieldienas 
dziedot, noskatīties gaismas teātri, minot 
mīklas un nopelnot gardas oliņas.

Nedēļu pēc Lieldienām Inčukalna 
Tautas nams pavadīja kārtojot izstādi 
tradicionālajām Mākslas dienām, kā arī 

izkārtojot un vērtējot konkursa “Slotas 
un otas” darbus. Konkursā piedalījās 
43 bērni un pieaugušie ar zīmējumiem, 
keramikas darbiem un paštaisītām slotām 
– otām (kopā 55 darbi). Pirmo vietu slotu 
kategorijā ieguva Agnese Ozoliņa, pirmo 
vietu zīmējumu kategorijā – Undīne 
Lezdiņa, pirmo vietu keramikas kategorijā 
– Džeina Gutaroviča. Visi darbi ir ļoti 
interesanti un apskatāmi Inčukalna Tautas 
namā. Liels paldies visiem, kas piedalījās, 
it sevišķi pedagogiem Agnesei Ozoliņai, 
Kristīnei Ronei un Diānai Krieviņai!

Tautas namā kopš Mākslas dienām ir 
jauna izstāde, šoreiz gleznas izvietotas 
ar jauna izstāžu aprīkojuma palīdzību, 
kas iegādāts ar Inčukalna novada domes 
finansējumu. Gleznas izvietot kļuvis 
pavisam vienkārši! Arī parasti tumšākās 
vietas pie skatuves labi izgaismotas un 
apskatāmas. Šis izstāžu aprīkojums ir dāsna 
dāvana Inčukalna Mākslinieku kopai, kas 
šogad svin savas 10. pastāvēšanas gadienu. 
Inčukalna mākslinieku kopas dalībniekiem 
šogad izstādē pievienojušās Linda 
Štāla ar apgleznotu zīdu un Margarita 
Kralliša ar virtuozi gleznotām gleznām. 
Izstādē var apskatīt arī mūsu pazīstamo 
un iemīļoto mākslinieku Jāņa Zvirbuļa, 
Valijas Balodes, Silvijas Aueres, Borisa 
Samusa, Velgas Vilcānes, Vitas Ošas, 
Jolantas Bodnieces, Ingrīdas Lindes, 
Daces Saulītes, Aijas Ausējas Rudzītes, 
Ievas Kalniņas, Agneses Ozoliņas, Lilitas 
Joņinas, Kristīnes Rones un jau mūžībā 
aizgājušā Imanta Jākobsona darbus. 

Izstādes atklāšanā ar klavieru skaņdarbu 
klātesošos mākslas draugus sveica Zintis 
Kārkliņš, kam ar laba vēlējumiem savu 
gleznu dāvāja gleznotājs Boriss Samuss. 

Lieldienu JampadracisLieldienu Jampadracis

Mākslas dienu mākslinieki kopā ar Inčukalna novada domes priekšsēdētāju Arvīdu Mākslas dienu mākslinieki kopā ar Inčukalna novada domes priekšsēdētāju Arvīdu 
Blauu, diriģentu Vitali Kikustu un Tautas nama vadītāju Ingu FreimaniBlauu, diriģentu Vitali Kikustu un Tautas nama vadītāju Ingu Freimani

Foto: K
itija Vāvere
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INČUKALNA TAUTAS NAMSINČUKALNA TAUTAS NAMS

Nākošā gada Dziesmu svētku repertuāra 
dziesmas varēja klausīties jauktā kora 
„Mežābele” izpildījumā. Vitalis Kikusts 
kā parasti nodemonstrēja apbrīnojamu 
uzņēmību, un pirmo reizi skatītājiem 
tika atskaņota Jāzepa Vītola dziesma 
„Ziemeļblāzma”, kuru izpildīja koris 
pūtēju orķestra pavadījumā. 

Pirmo reizi deju kolektīvu skatei 
sagatavotās dejas skatītājiem atrādīja 
Inčukalna tautas nama jauniešu tautas 
deju kolektīvs, kas nākošajā dienā deju 
kolektīvu skatē ieguva pirmās pakāpes 
diplomu! Sveiciens jums, jūsu vadītājiem 
Ingai Meijerei, Līgai Dombrovskai un 
Andram Briņķi! Atcerieties, ka mēs par 
jums turējām īkšķus!

Lielās Talkas dienā strādājām tur, 
kur katram lika viņa godaprāts. Katrā 
ziņā inčukalnieši mājās negulēja. Rosība 
bija stāvlaukumos pie Sēnītes, skvērā 
starp Valmieras un Pleskavas šosejām, 
pie Velnalas, brāļu kapos Indrānos, pie 
karjera dīķa netālu no „Kļavām”, Vangažu 
kapos, uz ceļiem, kas ved uz karjeru un 
„Sēnīti”, pie daudzdzīvokļu mājām un vēl 
daudzās citās vietās. Liekas, ka vislielākais 
„guvums” pilnu dzeltenu maisu izskatā 
ir bijis četriem čakliem rūķīšiem, kas 
savāca 38 maisus nelielā platībā! Hallo, 
„Sēnītes” turīgie īpašnieki! Vai nevēlaties 
pateikt vismaz „paldies”? Lieliskie laika 
apstākļi vēlīgi atļāva talciniekiem strādāt, 
bet vakarā visi bija gaidīti Inčukalniešu 
veltījuma koncertā savai paaudzei. 
Muzikālajā stacijā „Inčukalna Tautas 
nams” uz improvizēta perona izkāpa 
gandrīz 50 dažādu paaudžu dziedātāji. 
Jaunākajai dziedātājai bija 4 gadi, bet 
par vecāko šoreiz vēsture klusēs, jo tiem, 
kas dzied, vecuma robežu nav. Koncertu 
„apkalpoja” gandrīz autentiska vilciena 
apkalpe, peronu pieskatīja pavisam 

Inčukalniešu veltījuma koncerts savai Inčukalniešu veltījuma koncerts savai 
paaudzei. Jautrajā koncertā piedalījās paaudzei. Jautrajā koncertā piedalījās 
arī dzelzceļa priekšnieks un vilciena arī dzelzceļa priekšnieks un vilciena 
pavadonepavadone

nopietns stacijas priekšnieks, vilciena 
pavadone, kasieres un apzinīga dzelzceļa 
apkopēja. Dziedāt „dzīvas” mūzikas 
pavadījumā varēja pateicoties mūziķiem, 
kas kopā sevi dēvē par „Patafonu”. 
Mēģinājumos negāja viegli un varbūt 
pietrūka kāda īsta ģenerālmēģinājuma, 
bet tomēr viss izdevās labi. Pozitīvas 
emocijas bija brīvi pieejamas visiem un 
uzlādēja dalībniekus un skatītājus. Balle 
„Pēc talkas” bija likumsakarīgs nobeigums 
darbīgajai Talkas dienai.

Pašdarbības kolektīvu skates turpinās. 
Savu gatavību 29. aprīlī Dziesmu svētkiem 
demonstrēja koris „Mežābele”, kas 
ieguva I.pakāpi augstajā A grupā. Koris 
„Atblāzma” 6. maijā ieguva II.pakāpi. Ir 
ieguldīts patiešām liels darbs, to pozitīvi 
novērtēja arī žūrija. 

Aprīlis ir bijis darbu, rosības, dziesmu 
un deju pilns. Tomēr visam pa vidu ir vieta 
arī skumjam brīdim - koris „Atblāzma” 
aprīlī atvadījās no savas bijušās ilggadējās 
diriģentes, Trīszvaigžņu ordeņa kavalieres 
Ilgas Skutānes  Pieses, kas aizgājusi 
mūžībā. Tomēr viņas vārds vienmēr 
paliks atmiņā, ierakstīts kora „Atblāzma” 
vēstures rindiņās.

Korim “Atblāzma” ir arī skaisti brīži. 
1.maijā kopā tika sumināts zelta pāris Ilga 
un Vilhelms Bahanovski.

Maija sākuma svētku dienās atpūtušies, 
apkārtni sakopuši varēsim savest kārtībā 
arī savu garastāvokli. Aplūkojiet Tautas 
nama afi šu stabu, ieskatieties avīzītē un 
Inčukalna mājas lapā -  Inčukalna Tautas 
nams jūs turpinās aicināt uz pozitīvu 
emociju pasākumiem!

Zinta Nolberga

PASĀKUMIPASĀKUMI

Vangažu ev. lut. draudze 
Svētdien, 27.maijā, pl.14.00 ielūdz uz 

VASARSVĒTKU PATEICĪBAS VASARSVĒTKU PATEICĪBAS 
DIEVKALPOJUMU, DIEVKALPOJUMU, 

kurākurā draudze atskatīsies uz 20 gadiem, 
kopš Dievnams atkārtoti iesvētīts.

Ar kora „MEŽĀBELE” piedalīšanos
Autobuss pl.13.10 no Inčukalna un 

pl.13.20 no Vangažiem. 

Jolanta Jurkāne un Kristaps Ronis ar Jolanta Jurkāne un Kristaps Ronis ar 
jautru dziesmu “Ai, dundur!”jautru dziesmu “Ai, dundur!”

Svētdien, 13.maijā, pl.11.00
Inčukalna bērni un jaunieši ielūdz māmiņas, 
vecmāmiņas un krustmāmiņas uz 
MĀTES DIENAS KONCERTUMĀTES DIENAS KONCERTU
Visi mīļi aicināti!

Svētdien, 13.maijā 
ZAĻĀS ROTAS GADATIRGUS
Inčukalna Tirgus laukumā
Tirgotājus aicinām pieteikties pie Vijas 
(tel.67977473).

Sestdien, 19.maijā , pl.18.00 Sestdien, 19.maijā , pl.18.00 
DEJAS UN MŪZIKAS SVĒTKIDEJAS UN MŪZIKAS SVĒTKI
Inčukalna parka estrādē ielūdz: Inčukalna parka estrādē ielūdz: 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši”, Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši”, 
Jauniešu deju kolektīvs, Inčukalna pūtēju Jauniešu deju kolektīvs, Inčukalna pūtēju 
orķestris kopā ar vēl 15 citiem draugu orķestris kopā ar vēl 15 citiem draugu 
kolektīviem no maliņu maliņām.kolektīviem no maliņu maliņām.
Darbosies bufete.Darbosies bufete.
Pl.17.40 svētku gājiens no Tautas namaPl.17.40 svētku gājiens no Tautas nama

Pēc koncerta  Pēc koncerta  ZAĻUMBALLEZAĻUMBALLE
spēlēs grupa „Vēja muzikanti” spēlēs grupa „Vēja muzikanti” 
Ieeja brīva.Ieeja brīva.
Visi mīļi aicināti!Visi mīļi aicināti!

Foto: K
itija Vāvere
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75 gadi

80 gadi80 gadi

85 gadi85 gadi

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS”INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003 reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

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

91 gads91 gads

Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!

Aprīlī savu laulību Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējuši:

Reģionālās pašvaldības policijas dežūrdaļas diennakts tālrunis: 
6793710267937102.

94 gadi94 gadi Rahiļa ČuvašinaRahiļa Čuvašina

NOVADĀ JAUNA BIEDRĪBANOVADĀ JAUNA BIEDRĪBA
Biedrības dibinātāji ir Inčukalna novada iedzīvotāji 

Modris Jaunups, Aivars Nalivaiko, Ilze Grīnberga, Arvīds 
Blaus un Jānis Hastners. Biedrības mērķi ir veicināt Inčukalna novada ilglaicīgu 
attīstību fi nansiāli un organizatoriski, atbalstot novadā notiekošās ekonomiskās, 
izglītības, kultūras, sporta un sociālās dzīves norises. Sekmēt Inčukalna novada 
iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedrībā notiekošajos procesos un veicināt biedrību 
savstarpēju sadarbību reģionālā līmenī.

Līdz šim biedrība jau ir piedalījusies Inčukalna Mākslas dienu ietvaros, 
vērtējot mākslinieciskās jaunrades konkursa „SLOTAS un OTAS” dalībnieku 
veikumu un piešķirot katrā no kategorijām savas simpātijas balvas.

Aktīvi piedalījās Lielajā Talkā, kurā biedrība aicināja ikvienu inčukalnieti 
pievienoties un palīdzēt sakopt Inčukalna pagasta centra parku. Kopumā tika 
izvietoti vairāk kā 20 jaunu putnu būrīšu un kopā ar pašvaldības vadītāju 
iestādīts ozols un kļava, kas ieaugsies un simbolizēs izaugsmes jaunu posmu 
Inčukalna novadā. Talciniekiem biedrība „Inčukalna izaugsmei” pēc talkas 
piedāvāja arī karstu tēju un pīrādziņus.

Ir aizsāktas sarunas ar LR Aizsardzības ministriju par Jaunsardzes grupas 
veidošanu, par Inčukalna novada jauniešu basketbola komandas atbalstīšanu, 
par transporta nodrošināšanu cilvēkiem, kas vēlas tikt uz attālo baznīcu un 
grafi ti mākslas pasākuma veidošanu Vangažos.

Sīkāku informāciju par biedrības „Inčukalna izaugsmei” izvirzītajām 
prioritātēm biedrības mājas lapā www.incukalnaizaugsmei.lv.

Jānis Skuruls un Nelli Čerņajeva

Lidija Božukova, Oļegs Bukovskis, Staņislavs Kravalis,  
Aleksejs Kozirs, Nadežda Morozova, Lidija VidauskaAleksejs Kozirs, Nadežda Morozova, Lidija Vidauska

Ir katram ziedam sava rasas pērle,Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starāKā gribētos to satvert saules starā
Un dāvināt to Tev no sirds!Un dāvināt to Tev no sirds!

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

Marija Znudova, Aina Ince, Dzidra Rusmane, Biruta Marija Znudova, Aina Ince, Dzidra Rusmane, Biruta 
Smilga, Zenta StrautiņaSmilga, Zenta Strautiņa
Vanda Migaceva, Olga TatarčukaVanda Migaceva, Olga Tatarčuka
Erna CildermaneErna Cildermane

RĪGAS RAJONA LAUKU ATTĪSTĪBAS BIEDRĪBAS PAZIŅOJUMI

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība (turpmāk – RRLAB) izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu uzsākšanu Rīcības 
programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-
2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 
Projektu iesniegumus pieņems no 2012.gada 7.maija līdz 7.jūnijam.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības  programmas Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam pasākuma 
“Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” šādām aktivitātēm un rīcībām:
Aktivitātes „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un 
attīstība” ietvaros rīcība:
1.2.1.rīcība: Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu 
būvniecība vai rekonstrukcija, tai skaitā pielāgošana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un teritorijas labiekārtošana. Pieejamais fi nansējums LVL 220 
000.
Aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras 
un pakalpojumu attīstība” ietvaros rīcība:
1.1.1.rīcība: Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras 
un pakalpojumu attīstība. Pieejamais fi nansējums LVL 294 399,40.

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.
gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās vietējās 
attīstības stratēģijas ieviešanai. 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 21.maija līdz 21.jūnijam.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks  Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 
šādai aktivitātei un rīcībai:
Aktivitāte „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem”.
2.1.1.rīcība: Atbalsts iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai. 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks  Lauku attīstības programmas 2007.-
2013.gadam 4. ass 411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībai:
Aktivitāte „Lauksaimniecības produktu ražošanas un pirmapstrādes veicināšana”
3.1.1.rīcība: Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmsapstrāde.
Aktivitāte „Lauksaimniecības produktu pārstrādes un pirmapstrādes ar pievienoto 
vērtību mājas apstākļos veicināšana”.
3.2.1.rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde un pirmapstrāde mājas 
apstākļos, pievienojot lauksaimniecības produktiem pievienoto vērtību.
Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas 
kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties RRLAB: 
Allažos, Birzes ielā 4, Allažu, Mores un Siguldas pagastu administrācijās, Inčukalna, 
Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sējas un Siguldas novadu domēs, kā arī minēto pašvaldību 
mājaslapās – www.allazi.lv, www.malpils.lv, www.sigulda.lv, www.incukalns.lv, www.seja.lv, 
www.krimulda.lv, www.saulkrasti.lv, kontaktpersona Inese Pikaļova, tālr. 67970250, mob. 
26423616, e-pasta adrese: rrlab@inbox.lv, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.
gov.lv. Projekta iesnieguma veidlapa ir atrodama mājaslapā: www.lad.gov.lv. Projekta 
īstenošanas ilgums ir 1 gads skaitot no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta 

iesnieguma apstiprināšanu.

Irina Briede un Sergejs Vaļejevs, Anna Koršunova un Ervīns Strēķis

Skumju brīdī esam kopā ar bijušajiem kolēģiem 
Leonardu un Laimdotu Lāžēm, māmuļu smiltainē pavadot.

Vissvētākais ir mātes vārds, kam dzīvība ir jānēsā.
Vismīļākais ir mātes vārds, kas atdus zemes klēpī vēsā.

Inčukalna pamatskolas kolektīvs

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta
Koris „Atblāzma” un Tautas nams izsaka līdzjūtību Brigitai Blešai, 

atvadoties no tēva.

Inčukalna novada iedzīvotājs Andrejs Mazins saka lielu paldies 
Vangažu pilsētas pensionāru biedrībai par skaistajām un izdomas 
bagātajām izstādēm. Liels paldies un atzinība arī Ilonai Petrovskai 
par iespaidīgajiem jubilejas koncertiem!

Fo to ses i j a s , Fo to ses i j a s , 
i zb r au k umu i zb r au k umu 

fo tog r a fēšan a fo tog r a fēšan a 
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fo to !fo to !
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GADATIRGI MAIJĀGADATIRGI MAIJĀ
VangažosVangažos

26.maijā26.maijā
InčukalnāInčukalnā

13.maijā13.maijā

Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas un citas nelielas zemes platības ar 
zemes frēzi, aptuvenā cena 5-20Ls.Tālrunis: 25985566.


