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Dziesmu spēle vienā daļā pēc rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa stāstu motīviem ar tautā zināmo nosaukumu „Īsa pamācība mīlēšanā” tapusi pirms trijiem gadiem. Laika 
gaitā aktieru sastāvs gan ir nedaudz mainījies. Viļņu Jānim pienācis laiks ņemt sievu, bet – kā lai atrod vislabāko? Jānis izliekas, ka palicis kurls, klausīdamies zvanu 
baznīcas tornī, un apbraukā apkārtnes mājas, dzirdēdams arī to, kas viņam nemaz nebūtu jādzird. Tikai kalēja māsa Ilze uztraucas – kā nabaga slimnieku varētu izārstēt?
Izrāde veidota kā teatrāls, dzīvespriecīgs, labdabīgi ironisks vasaras uzvedums, kurā ziņģes izpildīs arī dziedātājs Andris Daņiļenko un akordeona meistars Valdis Zilveris. 
Spilgti raksturi, asprātīgi dialogi, pēkšņas situāciju maiņas, kurās iejūtas populāri latviešu teātru un seriālu iemīļoti aktieri, kas, atveidojot vairākas lomas, apliecina savu 
pārtapšanas meistarību.
Lomās: Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, Zane Jančevska, Ivars Kļavinskis, Kristians Kareļins, Juris Kalniņš, Voldemārs Šoriņš, Andris 
Daņiļenko, Valdis Zilveris. Režisors: Juris Kalniņš. Mūziku aranžējis: Valdis Zilveris. Producente: Aīda Ozoliņa.

SESTDIEN, 10. AUGUSTĀ, PLKST. 19.00 INČUKALNĀ, ALEKSANDRA PARKA ESTRĀDĒ 
NOTIKS BRĪVDABAS MUZIKĀLA IZRĀDE „ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ”, 

KAS SKATĪTĀJIEM PIEDĀVĀS LABDABĪGU IRONIJU, PĀRPRATUMUS UN MĪLESTĪBU.

Aizvadīti Inčukalna novada svētki!

Trīs dienas, no 5. līdz 7. jūlijam, Vangažos, Inčukalnā un Gaujā notika Inčukalna 
novada svētki, kuros novadniekiem un novada viesiem bija iespēja skatīt un aktīvi 
piedalīties kultūras un sporta programmā, iepazīt novadu un tā skaistākās vietas 
velobraucienā, pavadīt laiku dažādās radošajās darbnīcās un amatnieku tirdziņā, 
doties jautrā „Es, mazais novadnieks” gājienā un svinīgā svētku parādē, baudīt 
grupu „Dagamba”, „Tautumeitas” un „Auļi” koncertus. Svētki godam aizvadīti, gaidīsim 
2020. gada piektos Inčukalna novada svētkus!

Turpinājums 4.–5. lpp.4
FOTO: INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS ARHĪVS
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SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI JŪNIJĀ
SĒDES PROTOKOLS NR. 10 INČUKALNA NOVADĀ, VANGAŽOS, MEŽA IELĀ 1, 

2019. GADA 19. JŪNIJĀ
Par Inčukalna novada bāriņtiesas ievēlēšanu. DOME 
NOLEMJ: 
1. Ievēlēt Inčukalna novada bāriņtiesu ar 2019. gada 

16. jūliju šādā sastāvā: 
1.1. Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Kokina; 
1.2. Bāriņtiesas locekle Indra Hofmane; 
1.3. Bāriņtiesas locekle Marita Rušiņa; 
1.4. Bāriņtiesas loceklis Māris Onskulis. 

2. Norīkot Inčukalna novada pašvaldības sekretāri – dzī-
vesvietas deklarēšanas speciālisti Kristīni Siliņu – pildīt 
Bāriņtiesas sēžu sekretāres amata pienākumus Inču-
kalna novadā, Inčukalnā. 

3. Norīkot Inčukalna novada pašvaldības Sociālā dienes-
ta sociālo darbinieci Zani Ūtēnu pildīt Bāriņtiesas sēžu 
sekretāres amata pienākumus Inčukalna novadā, Van-
gažos.

www
Par naudas balvu ūdenspolo komandai. DOME NOLEMJ: 
piešķirt ūdenspolo komandai par iegūto 1. vietu Balti-
jas čempionātā Somijā naudas balvu 200,00 eiro ap-
mērā no sportam paredzētiem līdzekļiem.

www
Par jauna šķiroto atkritumu savākšanas laukuma vie-
tas izveidi. DOME NOLEMJ: atļaut Inčukalna novada 
pašvaldībai ierīkot jaunu šķiroto atkritumu savāk-
šanas, dalītas vākšanas laukumu adresē – Plānupes 
ielā 31A, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, ka-
dastra numurs 8064006 0895, zemes vienības ka-
dastra apzīmējums 8064 006 0695, ar mērķi veikt 
sadzīves un bīstamo atkritumu savākšanu, šķirošanu, 
pārkraušanu un īslaicīgu uzglabāšanu, ievērojot atkri-
tumu apsaimniekošanas regulējošo normatīvo aktu 
prasības paredzētās darbības veikšanai.

www
Par dzīvokļa, kas atrodas Siguldas ielā 2 – 11, Vanga-
žos, Inčukalna novadā, izīrēšanu un īres tiesību izsoles 
noteikumu apstiprināšanu. DOME NOLEMJ: 
1. Veikt pašvaldības dzīvokļa Siguldas ielā 2 – 11, Van-

gažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoli saskaņā ar 
izsoles noteikumiem.

2. Apstiprināt kopējo dzīvokļa Siguldas ielā 2 – 11, Van-
gažos, Inčukalna novadā, īres tiesību izsoles nosacī-
to sākuma cenu 48,56 eiro (četrdesmit astoņi eiro un 
56 centi), papildus maksājot citus īres līgumā noteiktos 
maksājumus. 

3. Apstiprināt izsoles soli – 2,43 eiro (divi eiro un 43 centi). 

4. Apstiprināt izsoles noteikumus „Izsoles noteikumi 
dzīvokļa, kas atrodas Siguldas ielā 2 – 11, Vangažos,  
Inčukalna novadā, īres tiesību izsolei”.

5. Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai 
organizēt īres tiesību izsoli un apstiprināt izsoles 
rezultātus. Uzdot SIA „Vangažu Namsaimnieks”  
Inčukalna novada domes vārdā slēgt ar nosolītāju 
īres līgumu.

www
Par Inčukalna novada domes Medību koordinācijas ko-
misijas izveidošanu. DOME NOLEMJ: 
1. Apstiprināt Inčukalna novada domes Medību koordinā-

cijas komisiju šādā sastāvā: 
1.1. Inčukalna novada domes deputāts Arvīds Blaus; 
1.2. Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās 

lauksaimniecības pārvaldes Kontroles un uz-
raudzības daļas vecākais inspektors Juris Teik-
manis; 

1.3. Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmež-
niecības vecākais mežzinis Normunds Gerbis; 

1.4. Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sa-
biedrības „L.V. Mežs” valdes priekšsēdētājs Modris 
Kalvāns; 

1.5. Inčukalna novada Būvvaldes būvinspektors Aivars 
Struka.

www
Par nekustamā īpašuma, kas atrodas Caunas ielā 24, 
Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, at-
savināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. DOME 
NOLEMJ: 
1. Atsavināt, piemērojot atsavināšanas veidu – pārdoša-

nu par brīvu cenu, Inčukalna novada domei piederošu 
zemesgabalu, kas atrodas Caunas ielā 24, Inčukalnā, 
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, 1163 m² platībā, 
ar kadastra Nr. 8064 006 0700.

2. Noteikt zemesgabala, kas atrodas Caunas ielā 24,  
Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, nosa-
cīto cenu 6470 eiro (seši tūkstoši četri simti septiņdes-
mit eiro un 00 centi) apmērā.

3. Uzdot Inčukalna novada domes Izsoles komisijai 
viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas nosūtīt 
personām kā pirmpirkuma tiesīgām personām atsa-
vināšanas paziņojumu ar piedāvājumu četru mēnešu 
laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas sniegt at-
bildi par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.

U. c. 

Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto) 
var iepazīties Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv 

sadaļā „Domes sēžu protokoli”.

IZSOLE

Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) 
gadi no līguma parakstīšanas brīža. 
Īrniekam nav tiesību nodot nekusta-
mo īpašumu apakšīrē.
Dzīvoklis atrodas mājas 1. stāvā; 
vienistabas dzīvoklis, kopējā platī-
ba – 41,5 m2. 
Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, 
kuram nepieciešams kapitālais re-
monts. Dzīvoklis ir nodrošināts ar 
ūdensapgādi (centralizētais ūdens-
vada tīkls), kanalizāciju (centrali-
zētais kanalizācijas tīkls), centrālo 
apkuri, elektroapgādi.
Izsoles noteikumi elektroniski pie-
ejami Inčukalna novada pašvaldī-
bas mājaslapā www.incukalns.lv, 
sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi 
paziņojumi”. Iepazīties ar izsoles 
noteikumiem ir iespējams arī Inču-
kalna novada domē Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, domes darba laikā no 
sludinājuma publicēšanas brīža līdz 
2019. gada 2. augustam plkst. 14.00.
Īpašuma apskati var veikt, iepriekš 
saskaņojot laiku ar pašvaldības 
dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri 
Onskuli pa tālruni 26374223.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas ap-
mērs ir 1,17 eiro par 1 m2, kas sastāv 
no īres maksas 0,17 eiro m2 mēnesī 
un īres tiesību maksas 1,00 eiro m2 
mēnesī un kas kopā ir 48,56 eiro mē-
nesī. Papildus maksājami visi likumā 
noteiktie nodokļi un īres līgumā no-
teiktie maksājumi.
Izsoles solis ir 2,43 eiro.
Pretendentu pieteikšanās termiņš – 
no sludinājuma publicēšanas die-
nas līdz 2019. gada 2. augustam 
plkst. 14.00 Atmodas ielā 4, Inčukal-
nā, Inčukalna novadā.
Izsole notiks 2019. gada 2. augus-
tā plkst. 14.00 Inčukalna novadā, 
Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

Izsoles noteikumi ir pieejami mājas-
lapā www.incukalns.lv.
Vienreizējā īres tiesību maksa – 
200,00 eiro un izsoles dalības mak-
sa – 50,00 eiro iemaksājama līdz slu-
dinājumā norādītajam izsoles norises 
laikam Inčukalna novada domes kon-
tā – AS „SEB banka”, norēķinu konta 
Nr. LV90UNLA0027800130800, kods 
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 – 
vai Inčukalna novada domes kasē 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna 
novadā, vai Vangažu pilsētas pār-
valdes kasē Meža ielā 1, Vangažos, 
Inčukalna novadā (kases darba laikā) 
ar norādi „Izsoles Siguldas 2 – 11 
dalības maksa un vienreizējā īres 
tiesību maksa” līdz 2019. gada 2. au-
gustam plkst. 14.00.
Par izsoles dalībnieku var kļūt fizis-
ka persona, kurai saskaņā ar spēkā 
esošo likumdošanu ir tiesības īrēt 
nekustamo īpašumu, kura noteik-
tajā termiņā iesniegusi pieteikumu 
šai izsolei un izpildījusi visus izso-
les priekšnoteikumus, tajā skaitā 
iemaksājusi noteikumu 15. punktā 
vienreizējo īres tiesību maksu un da-
lības maksu, un ja:
n izsoles dalībniekam nav jebkāda 

veida nenokārtotu parādsaistību 
pret Inčukalna novada domi;

n Inčukalna novada dome pēdējā 
gada laikā nav lauzusi līgumu ar 
izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ vai 
stājies spēkā tiesas nolēmums,  
uz kura pamata tiek izbeigts ar  
Inčukalna novada domi vai SIA 
„Vangažu Namsaimnieks” no-
slēgts līgums par īpašuma lieto-
šanu pretendenta rīcības dēļ;

n par pretendentu pēdējā gada laikā 
nav sastādīts akts par līgumu un 
īrnieka pienākumu nepildīšanu.

Inčukalna novada pašvaldība n

MUTISKĀ, PIRMAJĀ IZSOLĒ 
AR AUGŠUPEJOŠU SOLI TIEK IZĪRĒTS 
INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAI 

VALDĪJUMĀ ESOŠAIS DZĪVOKLIS NR. 11, 
KAS ATRODAS SIGULDAS IELĀ 2, VANGAŽOS, 

INČUKALNA NOVADĀ.

Līdz 2019. gada jūlija beigām tiks 
pabeigti visi būvdarbi Gaujas ielā, 
Vangažos, un vienlaikus arī galve-
nās projekta aktivitātes. 
Lai arī projekta darbības ir projek-
tēšana (būvprojektu izstrāde), au-
toruzraudzība, projekta izmaksu 
un ieguvumu analīzes (finanšu un 
ekonomiskās analīzes) sagatavoša-
na, Silziedu ielas posma Krustiņos, 
Inčukalna pagastā, pārbūve, Gaujas 
ielas Vangažos pārbūve, būvuzrau-
dzība un projekta vadība, visvairāk 

pamanāmākā ir Gaujas ielas pārbū-
ve, kuras laikā Vangažu pilsētvide ir 
ieguvusi jaunu izskatu ar plašu gal-
veno ielu, ar platām izgaismotām 
ietvēm visā tās garumā. 13 komer-
santi ir apliecinājuši, ka šādas infra-
struktūras izveide būtiski uzlabos 
to konkurētspēju un saimnieciskās 
darbības rādītājus. 
Atgādinām, ka projekta mērķis ir 
ielu infrastruktūras attīstība Inču-
kalna novadā, lai palielinātu privāto 
investīciju apjomu, veicot ieguldī-

jumus komercdarbības attīstībai 
atbilstoši pašvaldības attīstības 
programmā noteiktajai teritorijas 
ekonomiskajai specializācijai un 
balstoties uz komersantu vaja-
dzībām. Pašvaldība, izvirzot šādu 
mērķi, pamatojas uz likumā „Par 
pašvaldībām” 15. panta. 10. apakš-
punktā noteiktajām autonomajām 
funkcijām – sekmēt saimniecisko 
darbību attiecīgajā administratīvajā 
teritorijā un rūpēties par bezdarba 
samazināšanu. 
Projekta kopējās attiecināmās iz-
maksas: 3 143 319,88 eiro, no kurām 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
finansējums ir 2 150 500,00 eiro.

Vangažos drīzumā tiks pabeigta Gaujas ielas pārbūve
Noslēgumam tuvojas Inčukalna novada domes īstenotais Eiropas Savie-
nības darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifis-
kā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot 
ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un bals-
toties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekts Nr. 3.3.1.0/17/I/023  
„Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus ko-
mercdarbības attīstībai”. 
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INFORMĀCIJA
PAR PABALSTU INDIVIDUĀLO MĀCĪBU PIEDERUMU IEGĀDEI 

BĒRNIEM NO DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM
Inčukalna novada Sociālais dienests informē, ka arī šogad daudzbēr-
nu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu individuālo mācību piederumu 
iegādei.

Nosacījumi pabalsta saņemšanai:
n bērni un vismaz viens no vecākiem deklarēts Inčukalna novadā;
n bērni mācās Inčukalna novada vispārizglītojošajās skolās vai bērni mā-

cās speciālajās mācību iestādēs bērniem ar mācību grūtībām.
Iesniegumi tiek pieņemti jūlijā, augustā un septembrī pirmdienās no 
plkst. 9.00–12.00 un plkst. 13.00–19.00 un ceturtdienās no plkst. 8.00–12.00 
un plkst. 13.00–18.00 Inčukalnā: Atmodas ielā 2A un Vangažos: Meža ielā 1.
Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt: 67977466 (Inčukalns) un 67995140 
(Vangaži).

Ņemot vērā pēdējā laikā Inčukalna 
novada iedzīvotāju vidū aktuālo dis-
kusiju par ģimenes ārsta praksi Van-
gažos, pašvaldības vēlas sniegt savu 
skaidrojumu. 

Vēlamies vērst jūsu uzmanību, ka 
sociālajos tīklos, īpaši Facebook 
par šo tēmu tiek izplatīta apzināta 
nepatiesība un melīgi fakti, par ko 
pašvaldība nav tiesīga ne lemt, ne 
tos ietekmēt. Turklāt pašvaldībai 
nav saistību vai noslēgtu līgumu par 
dzīvojamās platības nomu ar ārstu 
Jāni Šati. Diemžēl mūsu sabiedrībā 
ir cilvēki, kuri neapzinās šādas sa-
grozītas informācijas izplatīšanas 
iespējamās sekas. Lai rastu atbildes 
uz vairākiem būtiskiem jautājumiem 
par šo situāciju, uz interviju aicinā-
jām Vangažu pilsētas ģimenes ārsti 
Ināru Laizāni.
– Sakiet, lūdzu, kāda ir kārtība 
par ģimenes ārsta prakses darbī-
bu konkrētā pilsētā vai novadā?
– Līgumu ar ģimenes ārstu slēdz  
Nacionālais veselības dienests 
(turpmāk – NVD). NVD maksā ārsta 
praksei finanšu līdzekļus saskaņā 

ar savstarpēji noslēgtu līgumu. Ja 
ārsts kāda iemesla dēļ neievēro lī-
guma noteikumus, NVD var lauzt 
līgumu ar ģimenes ārstu. Lai ārsts 
varētu strādāt savā darbā, viņam ik 
pēc pieciem gadiem ir jāveic reser-
tifikācija. Ja kādu iemeslu dēļ ārsts 
to nav izdarījis, NVD ir tiesīgs lauzt 
līgumu ar pašreizējo ģimenes ārstu. 
Diemžēl tieši šādā situācijā ir no-
kļuvis mans kolēģis Jānis Šate. No 
aprīļa NVD ir lauzis līgumu ar viņu. 
– Kā notiek jaunas ģimenes ārsta 
prakses atvēršana konkrētajā ap-
dzīvotajā vietā?
– NVD, laužot līgumu ar ārstu J. Šati, 
sniedza informāciju, ka ir atbrīvojusies 
prakses vieta un uz to var pieteikties 
jebkurš ģimenes ārsts. Ir ģimenes ār-
stu gaidīšanas rinda, kurā ārsti piesa-
kās rindā uz teritoriju atbilstoši viņu 
vēlmei strādāt tajā. Gaidīšanas rindā 
darbam Inčukalna novadā ir astoņi ār-
sti, kuri visi pašreiz atteicās no darba 
šajā praksē, un jūnija beigās uz prak-
ses vietu Vangažos pieteicās ārste 
Nadežda Sergejeva.
– Sociālajos medijos ir izskanējuši 
pārmetumi, ka Inčukalna novada 

dome ir atlaidusi ģimenes ārstu 
no darba. Kā Jūs to komentētu?
– Dome nevar ne pieņemt, ne at-
laist no darba ģimenes ārstu, kuram 
ir līgumattiecības ar NVD. Domes 
funkcija ir nodrošināt ģimenes ār-
stu ar telpām prakses izveidošanai. 
Kas attiecas uz J. Šati, tad ārsta 
diplomu viņam neviens nav atņē-
mis, un viņš ir tiesīgs strādāt par 
ārstu, bet bez derīga sertifikāta 
nevar veikt darbības, ko apmaksā 
valsts, piemēram, izrakstīt recep-
tes ar atlaidēm, atvērt un noslēgt 
darbnespējas lapu, rakstīt nosūtīju-
mus uz izmeklējumiem utt. Nevaru 
nepiebilst: man ir neizsakāmi žēl, ka 
manam kolēģim ir nācies saskarties 
ar prakses līguma laušanu. J. Šate ir 
pieredzējis un zinošs ārsts, ar kuru 
bieži esam apsprieduši neskaidrus 
medicīniskus gadījumus un darba 
organizāciju.
– Kas notiek šobrīd ar cilvēkiem, 
kuriem Vangažos ir nepieciešama 
vizīte pie ģimenes ārsta?
– Pašreiz I. Laizānes ārsta prak-
sē tiek pieņemti kolēģa pacienti; 
problēmas sagādā informācijas sa-

ņemšana par J. Šates pacientu ie-
priekšējām saslimšanām un veikto 
izmeklēšanu, terapiju un vakcinā-
ciju, jo pacientu kartītes neatrodas 
I. Laizānes prakses telpās, bet gan 
J. Šates bijušās prakses telpās.
– Ko Jūs vēlētos piebilst?
– Izmantojot izdevību, es gribētu 
novēlēt manam kolēģim J. Šatem 
labu veselību, izturību, veiksmi, kār-
tojot resertifikācijas eksāmenu, un 
pietiekami daudz enerģijas, lai atkal 
atjaunotu savu ārsta praksi.
Pēc jūlija domes sēdes, kurā tika 
lemts par telpu nomu jaunajai ģime-
nes ārstu praksei Vangažos, Parka 
ielā 2, arī Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, 
pievienojoties ģimenes ārstes I. Lai-
zānes teiktajam, Inčukalna novada 
domes vārdā izteica pateicību ģime-
nes ārstam J. Šatem par ieguldīto 
darbu novada un Vangažu pilsētas 
iedzīvotāju veselības labā. „Es to-
mēr vēlreiz vēlos uzsvērt, ka ne-
patiesā informācija, ko plašsaziņas 
līdzekļos apzināti izplata daži indi-
vīdi, ir klaja novada domes nomel-
nošana, turklāt tā nereti ir saistīta 

ar atklātu mudināšu uz vardarbību, 
kas būtu jāvērtē tiesību sargājošām 
iestādēm. Analizējot šo indivīdu 
argumentāciju var secināt, ka viņi 
būtu gatavi kāpt lidmašīnā un lidot 
no punkta A un B ar pilotu, ja ne-
būtu izsniegta licence vadīt šo gai-
sa kuģi. Protams, publiskajā vidē ir 
ļoti daudz un dažādu viedokļu, un 
ikvienam ir tiesības tos paust, bet 
diemžēl neviens ne par nepatie-
siem faktiem, ne apzinātiem meliem 
neatvainojas. Vēlos atgādināt, ka 
pašvaldības pienākums ir rūpēties 
par iedzīvotāju veselības aprūpes 
pieejamību un sniegtā pakalpoju-
ma kvalitāti, kas arī tiek darīts sa-
darbojoties ar Nacionālo veselības 
dienestu. Protams, publiskajā vidē 
ir ļoti daudz un dažādu viedokļu, un 
ikvienam ir tiesības tos paust, bet 
diemžēl neviens ne par nepatiesiem 
faktiem, ne apzinātiem meliem ne-
atvainojas.” 

Mārtiņš Pozņaks, n
Inčukalna novada domes 

sabiedrisko attiecību 
speciālists

Situācijas skaidrojums par ģimenes ārsta praksi Vangažos

Iveta KOKINA, 
Inčukalna novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja:
„Ināra Lucāne no 01.04.1996. līdz 
01.09.2009. bijusi Vangažu pilsētas 
bāriņtiesas priekšsēdētāja, bet pēc 
novadu reformas, no 01.09.2009. līdz 
15.07.2019. veica Inčukalna novada 
bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieces 
pienākumus. 
Savās ilggadējās darba gaitās viņa 
guvusi lielu pieredzi, nepārtraukti 
pilnveidojusi savas zināšanas semi-
nāros un dažādos kursos, apzinīgi un 
pašaizliedzīgi veikusi savus darba pie-
nākumus, risinot jautājumus nepiln-
gadīgo bērnu un citu rīcības nespējīgo 
personu interesēs, palīdzējusi un at-
balstījusi jaunievēlētos kolēģus, ie-
mantojusi cieņu un uzticību no novada 
iedzīvotājiem, kā arī aktīvi darbojusies 
Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asoci-
ācijas valdē no tās dibināšanas brīža 
līdz 2015. gadam.
Tagad Ināra izvēlējusies laiku veltīt 
savai ģimenei – vīram, kā arī meitas 
un dēla ģimenēm, kuras dāvājušas 
viņai sešus mazbērnus. Ināras bērni 
un mazbērni var būt lepni un ganda-
rīti par vienmēr tik pozitīvi noskaņotu 
mammu un vecmāmiņu, kura vienmēr 
gatava izmēģināt ko jaunu, arī kādu 
trakulīgu ideju. Pasaule ir tieši tik gai-

ša un laimīga, cik laimīgu mēs to mā-
kam ieraudzīt un citiem parādīt…
Lai Inārai stipra veselība, arī turpmāk 
tikpat možs garastāvoklis jaunām ide-
jām un laiks darīt to, kas pašai visla-
bāk patīk!”

Māris Onskulis, 
pašvaldības dzīvojamā fonda 
pārvaldnieks un bāriņtiesas loceklis:
„Kā kolēģis un bāriņtiesas loceklis Inā-
rai Lucānei varu teikt paldies par kopā 
pavadītajiem darba gadiem, kuru lai-
kā esmu no viņas arī daudz mācījies.  
Atzinīgi vērtēju viņas augsto atbildību 
un ieguldīto darbu, strādājot par bāriņ-
tiesas vietnieci. Visvairāk novērtēju, ka 
Ināra no jebkura cilvēka prata panākt 
cieņpilnu attieksmi. Novēlu tagad veltīt 
laiku tām lietām, kurām līdz šim darba 
dēļ laika neatlika. Vēlu lieliski atpūsties 
un pilnībā pievērsties mazbērniem!”

Ludmila Vorobjova, 
Inčukalna novada 
domes priekšsēdētāja vietniece:
„Paldies Inčukalna novada bāriņtie-
sas priekšsēdētājas vietniecei Inārai 
Lucānei par kopā paveikto darbu, par 
sapratni, par padomiem un labām ide-
jām, par smaidu un drauga plecu!” 

Aila Ādamsone n

18. jūlijā Vangažu pārvaldē notika 
Inčukalna novada iedzīvotāju un SIA 
„Vangažu Termināls” valdes locekļa 
Raita Kampusa tikšanās, kurā pie-
dalījās arī Inčukalna novada deputā-
ti, būvvaldes vadītājs Mārtiņš Hof-
manis, Vangažu pilsētas pārvaldes 
vadītājs Juris Jakubovskis, domes 
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko un 
Valsts vides dienesta (VVD) Liel-
rīgas reģionālās vides pārvaldes 
Atļauju daļas vadītāja vietnieks  
Armands Veliks.

Gandrīz 50 iedzīvotāji bija ieradušies, 
lai uzklausītu SIA „Vangažu Termi-
nāls” pārstāvja vēstījumu. R. Kampuss, 
kurš uzņēmuma valdes locekļa amatu 
pārņēmis pavisam nesen, šā gada jū-
lija sākumā stāstīja, ka SIA „Vangažu 
Termināls” ir iegādājies SIA „Vangažu 
Nafta” kustamo un nekustamo mantu 
īpašumā „Degvielas noliktava Vangaži”, 

kas atrodas Meža mierā, Inčukalna pa-
gastā, Inčukalna novadā. Viņš uzsvēra, 
ka pašlaik konkrētajā īpašumā saim-
nieciskā darbība netiek veikta. R. Kap-
muss akcentēja, ka ir informēts par ie-
dzīvotāju sasāpējušo jautājumu, proti, 
smakām, apliecinot, ka tādā gadījumā, 
ja tiks veiktas darbības, kuru rezultātā 
var būt smaku emisija, smakas tiks ie-
robežotas, kā to paredz visi vajadzīgie 
normatīvi. No R. Kampusa teiktā izriet, 
ka uzņēmums vēl līdz šim nav izlēmis, 
ar kādu saimniecisko darbību nodarbo-
sies. Viņš bilda, ka turpmākā saimnie-
ciskā darbība varētu būt saistīta gan ar 
naftas bāzes infrastruktūras apsaimnie-
košanu, gan pārējās teritorijas attīstību, 
kas notiktu atbilstoši Inčukalna novada 
teritorijas plānošanas dokumentiem. 
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada do-
mes priekšsēdētājs: „Lai gan lielākoties 
atbildes uz iedzīvotāju sasāpējušajiem 
jautājumiem ne minētais uzņēmums, 

ne VVD šajā sapulcē pilnībā nesniedza, 
pozitīvi ir vērtējams uzsāktais dialogs 
starp iesaistītajām pusēm. Inčukalna 
novada pašvaldība jau agrāk vērsusies 
pie iepriekšējā uzņēmuma (SIA „Vanga-
žu Nafta”) un nepieciešamības gadījumā 
vērsīsies arī pie jaunā uzņēmuma (SIA 
„Vangažu Termināls”) ar lūgumu noteikt 
stingrākus pasākumus, lai novērstu 
gaisa un vides piesārņojumu ārpus uz-
ņēmuma teritorijas, ja tādu faktu kon-
statēs VVD speciālisti.”
Atgādinām: konstatējot nepatīkamas 
smakas, lūdzam nekavējoties informēt 
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģio-
nālās vides pārvaldi, minot konkrētu 
vietu un laiku, pa tālruni 67084278 vai 
mobilajā lietotnē www.videssos.lv,  
vai zvanot uz vides SOS diennakts  
tālruni 26338800. 
Paldies visiem, kuri ieradās uz sapulci!

Inčukalna novada pašvaldība n

Pēc ilggadēja darba Bāriņtiesā 
pelnītā atpūtā devusies Ināra Lucāne
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Notikusi iedzīvotāju un SIA „Vangažu Termināls” 
pārstāvja tikšanās

UZMANĪBU!
INČUKALNA NOVADA 

BIBLIOTĒKAS 
DARBA LAIKS VASARĀ 

(no 1. jūlija līdz 31. augustam)
Pirmdiena ......................9.00–19.00
Otrdiena.........................9.00–17.00
Trešdiena ......................9.00–17.00
Ceturtdiena ...................9.00–17.00
Piektdiena .....................9.00–15.00
Sestdiena .............................. slēgts
Svētdiena .............................. slēgts

Pusdienu pārtraukums
no plkst. 12.00 līdz 13.00. 

Katra mēneša pēdējā piektdiena – 
Spodrības diena.

http://www.videssos.lv
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Piektdien, 5. jūlijā, 
„Rīb Vangaži”
Vangažu Kultūras namā bija iespēja 
vērot, darboties, izzināt un baudīt!  
No plkst. 18.00 notika orientēšanās 
spēle „Dara liels un dara mazs”, kurā 
visi, gan lieli, gan mazi, varēja atrast 
sev piemērotu darbnīcu – radošo darb-
nīcu „Taureņi ir brīvi”, kurā darbojās 
pedagoģes Ingūna Linde un Mārīte 
Vītola, palīdzot izkrāsot gan lielus, 
gan mazus taureņus, kas paliks kā pa-
liekoša vērtība kultūras namam. Bija 
iespēja veidot rokassprādzes un zīmēt 
pašam savu taureni, darboties nozīmī-
šu gatavošanas darbnīcā, kurā strā-
dāja Ginta Virziņa, ar aizrautību mācot 
veidot savu īpašo nozīmīti. Lietus un 
vējš nespēja nobiedēt tos, kuri vēlējās 
atstāt savu vēstījumu uz grafiti sie-
nas, pūšot uz tās tautasdziesmu rin-
diņas. Savu roku veiklību varēja izmē-
ģināt darbnīcā „Makšķernieka loms”, 
pretī saņemot gardu jogurta dzērienu. 
Par katru izpildīto uzdevumu tika 
saņemts zīmodziņš īpašā kartē, ko 
aizpildot, varēja saņemt pārsteigu-
mu – īpaši novada svētkiem gatavotu 
grāmatiņu bērniem „Trīs kaķēni”, kas 
tapa pēc V. Sutejeva stāsta motīviem; 
zīmējumu autori – Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli 
plastiskās mākslas nodaļas Vangažu 
2. un 3. kursa audzēkņi. „Trīs kaķēni” 
ir veltījums novadam – Inčukalnam, 
Vangažiem, Gaujai – trim tik dažā-
dām, bet tik vienojošām vietām, kurās 
prieks dzīvot un strādāt.
Spītējot negantajām vēja brāzmām 
un lietus šalkām, plkst. 19.00 uz āra 
skatuves muzicēja Vangažu Kultūras 
nama sieviešu vokālais ansamblis 
„Kaprīze”, kā arī savu sveicienu iz-
dziedāja Līva un Renāte. Plkst. 20.00 
izskanēja novadnieku muzikālās 
impresijas „MelnBalts”. Savu dvē-
seli izdziedāja Kristīne Zilicka, 
Līva Indričeva un viņu domubiedrs  
Andžejs Rancevičs. Plkst. 21.00 tālus 
un tuvus viesus ceturtajos Inčukal-
na novada svētkos sveica klasiskās 
mūzikas huligāni, grupa „Dagamba”, 
Vangažu Kultūras nams tika pierībi-
nāts ar Čaikovska klasisko mūziku! 
Plkst. 24.00 tika dota iespēja noska-
tīties Andreja Ēķa komēdiju „Klases 
salidojums”.

Sestdien, 6. jūlijā, 
„Dimb Inčukalns”
Inčukalna Aleksandra parkā tika 
uzcelti trīs godavārti (paldies  
Ģirtam, Aldim, Ērikam!) un izpušķoti 
ar ozollapu vītnēm, kur saulītei ro-
tāties (paldies čaklajām pinējām –  
PII „Minka” radošajai grupai!) Tā arī 
notika, ka lietu vējš patrieca, un mūs 
priecēja saule. Šajā dienā tā bija vis-
skaistākā dāvana. 
Jau no paša rīta novads tika pamo-
dināts – ugunsdzēsēju mašīnām pa 
priekšu braucot un taurējot, sekoja 
izpušķoti retro vāģi: žigulīši, moskvi-
či un volgas kopā ar ļoti atraktīvu 
komandu un pasažieriem maršrutā 
Gauja–Vangaži–Inčukalns. Vienaldzī-
go nebija. Inčukalna centrā pat pul-
cējās īsts sagaidītāju pūlis. Lieliska 
komanda: brāļu Jāņa un Jura Rītu 
autoparks, Inčukalna BUB komanda 
formas tērpos, Kārļa Circena Pūtēju 
grupa, daiļās dancotājas no kolektīva 
„Augšup” un runu teicēji Agnese un 
Ģirts. Inčukalnieši jau laikus tika mo-
dināti, jo bija ieradušies mūsu simbo-
li – Čiekurs un Kaķis. 
Plkst. 11.00 sākās Amatnieku tirgus 
diena Zvaigžņu ielā. Te varēja iegādā-
ties dažādas skaistas un arī vajadzī-
gas lietas, un, protams, panašķoties. 
Paldies Vijai, kura visus sapulcināja! 
Plkst. 11.30 Bērnu laukumā pulcējās 
lielāki un mazāki bērni, un pavisam 
maziņi mazulīši ar vecākiem. Inču-
kalna Frisbija komandas kapteinis 
Vadims ar uzticamo palīgu Antonu 
visus ievingrināja rīta rosmē, un tad 
jau, grabot grabuļiem, skanot taurī-
tēm un rokās turot PII „Minka” sarū-
pētās papīra puķes un kaķus, puķu 
meitenes Lillija un Roze aicināja visus 
doties svētku gājienā uz Aleksandra 
parku. Te organizatoriskajos darbos 
palīdzēja Līga Šube ar mūsu jauniešu 
iniciatīvas grupu, kurai visu dienu bija 
dažādi pienākumi.
Plkst. 12.00 notika svētki mazulīšiem 
„Es, mazais novadnieks” un novada 
bērnu kolektīvu koncerts, kurā pie-
dalījās Vangažu Kultūras nama bērnu 
tautisko deju kolektīvs „Pīlādzītis” 
(vadītāja Ilona Petrauska), Inčukalna 
deju kolektīvs „Born to dance” (vadī-
tāja Kitija Vāvere). 
No plkst. 13.00 saimnieki bija Inču-
kalna Tautas nama tautisko deju ko-
lektīvi „Virši” un „LG Virši” (vadītājs 

Aizvadīti Inčukalna novada svētki!
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Andrs Briņķis), un gosti sāka nākt – 
ciemiņi no Baltkrievijas – lielisks ba-
janistu duets, bērnu deju kolektīvs 
no Saues novada Igaunijā un Van-
gažu Kultūras nama mazākumtautī-
bu kolektīvi: „Jatraņ” un „Veselka” 
(ukraiņi), „Krievu kadriļa”, „Žurayka” 
(baltkrievi). 
Pēc tam estrādē viesojās Liepājas 
teātra mutīgo aktrišu folkloras kopa 
„Atštaukas” kopā ar maizes cepēju 
Sandru, kura līdzi bija atvedusi arī 
kurzemnieku garšu – sklandraušus. 
Inčukalna Tautas namā svētku da-
lībniekiem bija iespēja arī aplūkot 
tautas daiļamata meistares Ilzes 
Kopmanes brīnišķīgo izstādi, kas tika 
atklāta 5. jūlijā, klātesot viesiem no 
mūsu sadraudzības pilsētas Hlibo-
kojes Baltkrievijā.
Ap plkst. 15.00 svētku dienas koncer-
tu noslēdza vietējie kori „Mežābele” 
un „Atblāzma”, kuriem pievienojās 
Siguldas draugi – koris „Gāle”. Inču-
kalna līnijdejotāji pielika punktu uz 
jautras nots. 
Visu šo laiku Aleksandra parkā no-
tika rotaļas un radošās aktivitātes: 
vainagu pīšanas darbnīcā notika zāļu 
izzināšana kopā ar etnogrāfi Indru 
Čeksteri, rotu darināšana kopā ar  
PII „Minka” radošajiem cilvēkiem, 
mājdzīvnieku zoodārzs no „Priežkal-
nu” saimniecības, izjāde ar Inčukalna 
„Jauno Jātnieku skolas” poniju un 
informācijas telts, kurā visu laiku 
kaut kas notika – kāzu tērpu izstā-
de, tikšanās ar „Es izvēlos iet. Ceļš 
uz Santjago de Kompostelu” grā-
matas autori, dažādas spēles un pat 
velo-foto orientēšanās starts. Alek-
sandra parkā varēja sevi iemūžināt 
„pašiņos” pie izstādītajām antīkajām 
automašīnām un arī kārtīgi tās ap-
skatīt.
Jaunajā Inčukalna skolas stadionā 
rosība bija jau no rīta – frisbija meis-
tarklases un turnīrs (vadītāji Vadims 
un Antons); pludmales volejbols 
un basketbola metienu konkurss  
MĪNUSI (vadītāji Sandis un Ģirts). 
Bet pie pamatskolas – azartiskais 
zolītes turnīrs.
Plkst. 21.00 – novada organizāci-
ju, biedrību un uzņēmumu svētku 
gājiens „Kāzas Inčukalnā” uz Alek-
sandra parka estrādi, kam sekoja no-
vada priekšsēdētāja Aivara Nalivaiko 
uzruna, igauņu un baltkrievu viesu 

apsveikumi mūsu novadniekiem, zel-
ta pāru, kuri kopā nodzīvojuši 50 un 
vairāk gadus, godināšana: Mirdza un 
Raimonds Ošiņi (50 kopdzīves gadi), 
Ārija un Alberts Vāveri (55), Lilita un 
Vitalis Kikusti (52), Nazija un Garit-
jans Gaņijevi (53), Ilga un Vilhelms 
Bahanovski (57), Anita un Jānis 
Poprocki (60), Margrieta un Paulis 
Berķi (50), Valija un Edvīns Balo-
ži (61), Leontīne un Jānis Nikitini 
(61), Ilga un Ilmārs Žuniņi (62). Kopā 
10 pāri – skaisti un aizkustinoši līdz 
asarām. Paldies viņiem!
Svētku kulminācija – etnomūzikas 
grupas „Tautumeitas” un bungu un 
dūdu grupas AUĻI koncerts „Lai 
māsiņa rotājās”, kam sekoja svētku 
uguņošana un Jāņu ugunskura ie-
degšana, dziedot kopā ar Iru Krauju- 
Dūdumu. Līdz pat rītam varējām sa-
tikties, vēlēt laimes un dejot zaļum-
ballē, kurā spēlēja grupa „KRAUJA 
un CO”.

Svētdien, 7. jūlijā, 
„Atbalss Gaujā”
Laikapstākļi ir kļuvuši nemīlīgāki, 
bet prieks – divkāršs, jo pēc dau-
dziem, daudziem gadiem mēs esam 
atkal kādreiz tik skaistajā Gaujas 
Kultūras namā. Jaunie saimnieki – 
brāļi Jānis un Juris Rīti – ar savām 
ģimenēm sagaida ikvienu. Un cilvēki 
arī nāk. Atrādīt šodien ir iespējams 
tikai mazu daļiņu no telpām, bet tas 
ir tikai sākums. 
Cirka izrāde, piepūšamās atrakcijas, 
igauņu un baltkrievu viesu koncerts. 
Liela uzmanība pievērsta izklaidē-
jošām komandu erudīcijas „Prāta 
spēlēm” („Latvijas Kauss 2019” Inču-
kalna posmam), kurā piedalījās 16 ko-
mandas un kuru organizētāji bija brāļi 
Jānis un Edijs Zači, izauguši turpat, 
Gaujas ciematā.
Svētki aizvadīti. Palikušas labās sa-
jūtas: mēs esam brīnišķīgs novads 
un droši varam teikt: „MĒS VARAM.” 
Milzīgs paldies visiem brīvprātīga-
jiem un atbalstītājiem! Paldies Van-
gažu pilsētas un Inčukalna novada 
iedzīvotājiem! Paldies visiem, kuri 
tic, uzticas un notic! Nu ko – gai-
dīsim 2020. gada piektos Inčukalna 
novada svētkus!

Inčukalna Tautas nams 
un Vangažu Kultūras nams n

Aizvadīti Inčukalna novada svētki!

FOTO: INČUKALNA NOVADA PAŠVALDĪBAS ARHĪVS
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Inčukalna novada bibliotēkas vadī-
tāja Jeļena Ozoliņa atklāja, ka šo-
gad bijusi patīkami pārsteigta par 
cilvēku atsaucību, turklāt viņai jau 
esot jaunas idejas, ko varētu īste-
not nākamā gada svētkos. 
Inčukalna novada bibliotēka svēt-
kos piedāvāja tikšanos ar grāmatas 
„Es izvēlos iet. Ceļš uz Santjago de 
Kompostelu” autori Ligiju Zariņu. 
Sanākušie klausītāji ar interesi se-
koja autores stāstījumam, jo viņa 
atklāja ne tikai to, kā gājusi garo 
ceļu, bet arī stāstīja ceļotājiem par 
praktiskām lietām, piemēram, kas 
jāņem vērā, dodoties šādā ceļā. 
„Arī pašai autorei patika mūsu rī-
kotā tikšanās, tādēļ nolēmām rīkot 
vēl kādu kopīgu pasākumu, kas 
šoreiz plānots bibliotēkas telpās. 
Novada svētku programmā pirmo 
reizi piedāvājām tikšanos ar kādas 
grāmatas autoru. Redzot, ka inte-
rese par to ir, nākamā gada svēt-
kos plānojam piedāvāt ko līdzīgu. Ir 
iecere arī iesaistīt kādu grāmatas 
izdevēju, kurš varētu piedāvāt savu 
grāmatu galdu,” par nākotnes plā-
niem teic J. Ozoliņa.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, šo-
gad Inčukalna novada bibliotēka 
piedāvāja daudz plašāku prog-
rammu. Bez tikšanās ar autori bija 
iespēja aplūkot kāzu tērpu izstā-
di, kurā bija skatāmas mūsu pašu 
novadnieku kāzu kleitas: vecākā 
bija no 1974. gada, bet jaunākā – 
1995. gada. Tika piedāvātas arī ra-
došās darbnīcas, īpaši interesanta 
izvērtās spēle „Mistakos”, kurā 
pieaugušajiem bija iespēja sacen-
sties ar bērniem. Roku šajā spēlē 
iemēģināja arī mūsu novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko un 
viņa kolēģis no Igaunijas pilsētas 
Saues – Andress Laisks (Andres 
Laisk), šīs spēles noslēgumā uzva-
rot draudzībai.
J. Ozoliņa atzinīgi novērtē sadar-
bību ar dienas centriem, kas turpat 
teltī piedāvāja savas aktivitātes – 
hennas zīmējumus, līmēšanas un 
gleznošanas darbnīcu, kā arī pašu 
veidotu spēli „Inčukalna viszinis”. 
„Šī sadarbība bija ļoti veiksmīga 
un izdevusies, jo mēs cilvēkiem 
spējām piedāvāt plašāku program-
mu. Tas neapšaubāmi paaugstināja 
mūsu telts piedāvāto programmu 
kvalitāti, raisot arī lielāku svētku 
svinētāju interesi par teltī notieko-
šo. Par svētku organizēšanu: šogad 
patika, ka lielākoties visas svēt-
ku aktivitātes notika Aleksandra 
parka estrādē, jo tādējādi cilvēku 

plūsma bija vienmērīga,” stāstīja 
Inčukalna novada bibliotēkas va-
dītāja, piebilstot, ka lielu prieku 
radījis tas, ka Inčukalnā svētkus 
bija ieradušies apmeklēt daudzi 
Vangažu iedzīvotāji, arī iedzīvotāji 
no kaimiņu novadiem.
Dienas centra „Vangaži” sociālā 
darbiniece Eva Lukjanska skaidro-
ja, ka novada svētkos dienas centri 
„Vangaži” un „Gauja” pašvaldības 
teltī piedalījās ar trijām aktivitā-
tēm: spēli „Inčukalna novada vis-
zinis”, radošo darbnīcu „Makaronu 
māksla”, kurā varēja izpausties, 
radoši veidojot Inčukalna novada 
simbolus – kaķi un čiekuru – no 
dažādu formu makaroniem, turklāt 
bija iespēja iegūt hennas zīmējumu.
„Ar šīm mūsu piedāvātajām aktivi-
tātēm vēlējāmies parādīt, pastās-
tīt, ko dienas centros ir iespēja 
darīt ikvienam – gan lielam, gan 
mazam –, lai saturīgi pavadītu 
savu brīvo laiku katru dienu. Mēs 
novērojām, ka bērniem patika in-
teresantā māksla no makaroniem. 
Bērnu radošo domu lidojumu, vei-
dojot šos darbiņus, atzinīgi novēr-
tēja arī pats kaķis ar čiekuru, kuri 
bija ienākuši teltī, lai apskatītu, 
cik skaisti bērni viņus ir izveidoju-
ši no makaroniem. Gan vecākiem, 
gan bērniem patika spēle „Inču-
kalna novada viszinis”, kurā bija 
jāmin bērnu izdomātas mīklas. 
Vislielāko interesi izraisīja hen-
nas zīmējumi – gan lieli, gan mazi 
pacietīgi stāvēja rindā, lai tiktu 
apgleznoti ar hennas zīmējumu,” 
vēstīja E. Lukjanska.
J. Ozoliņa lielu paldies saka grā-
matas „Es izvēlos iet. Ceļš uz 
Santjago de Kompostelu” autorei 
L. Zariņai par atsaucību un dalī-
bu bibliotēkas pasākumā. Paldies  
Inčukalna novada Sociālā dienesta 
dienas centru meitenēm par satu-
rīgām un interesantām radošām 
darbnīcām! E. Lukjanska pateicības 
vārdus velta bērniem, kuri piedalī-
jās spēles „Inčukalna novada vis-
zinis” veidošanā, kā arī mīļš pal-
dies Esterei par brīvprātīgo darbu, 
daloties savā talantā – zīmējot 
visiem gribētājiem hennas zīmēju-
mu uz ķermeņa! Pateicība arī visai 
Inčukalna novada apsaimniekoša-
nas daļai, kas palīdzēja tehniskajā 
jomā, un Inčukalna novada biblio-
tēkai par jauko sadarbību Inčukal-
na novada svētkos.

Aila Ādamsone, n
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pagaidām ir maz speciālistu, kuri 
spēj strādāt ar bērniem ar kustību 
traucējumiem, turklāt nav tik daudz 
bērnu, kuri sev tic, lai apmeklētu 
sporta sekcijas. Taču tiem, kuri jau 
ir sākuši to darīt, jūnijā tika rīkota 
sporta nometne. 

Nometnes mērķis – nodrošināt bēr-
niem, kuri pārvietojas ratiņkrēslos 
vai kuriem ir citas fiziskās problē-
mas, vienlīdzīgas iespējas ar vese-
liem bērniem: sportot, ceļot, pavadīt 
laiku pie dabas, iepazīt jaunus cilvē-
kus, paplašināt savu redzesloku un 
attīstīt talantus – sajusties kā brī-
viem un laimīgiem cilvēkiem.
Nometne notika Līgatnē no 24. līdz 
28. jūnijam; tajā trenējās un atpūtās 
12 bērni ar dažādām diagnozēm. 
Nometnes programmā bija ikdienas 
treniņi un teorētiskās ratiņtenisa 
nodarbības, jogas nodarbības, bas-
ketbola, galda tenisa, volejbola un 
citu paralimpisko sporta veidu ie-
pazīšanās treniņi, kā arī vienkārši 
atpūta un izklaides. 
Šādas nometnes organizēšana ir sa-
režģīta un diezgan dārga, jo šiem bēr-

niem ir nepieciešams nodrošināt īpa-
šus apstākļus un speciālistus – vides 
pieejamību un asistentu palīdzību.
Mēs esam ļoti pateicīgi par palī-
dzību Latvijas Paralimpiskajai ko-
mitejai, Latvijas Tenisa savienībai, 
Inčukalna novada domei un Ludmilai 
Vorobjevai, veikala AIBE īpašniekam 

Aliguseinam Šihaļijevam, treneriem 
Vladimiram Zakurajevam un Simo-
nai Andersonei, visam viesnīcas 
„Zeit” personālam un tās saimnie-
kam Marģeram Zeitmanim. Bez jums 
mēs netiktu galā.

Natālija Novikova n

Vasara atkal ir savā plaukumā, skolas 
bērni vaļojas savā pelnītajā brīvdienu 
atpūtā, arī daudzi mūsu iestādes au-
dzēkņi līksmi bauda vasaras priekus. 
Tikmēr mēs turpinām darbu gandrīz 
ierastajā ikdienas režīmā.

Atskatoties nesenajā pagātnē, tikai 
pirms pāris mēnešiem, vēlamies pa-
teikt, ka ļoti aktīvs un darbīgs, kā ik 
gadu, bijis maijs. Vēl jo vairāk tādēļ, ka 
šogad bērnudārza durvis pēdējo reizi 
vēra daudz krietnāks bērnu pulciņš. Uz 
skolas 1. klasi un 6-gadīgo pirmssko-
las grupiņu devās 42 bērni. Atvadas no 
bērnudārza tika svinētas īpašā gaisot-
nē Inčukalna Tautas namā – vecāko 
grupiņu audzēkņi klātesošos priecēja 
ar koncertu. Bet filiāles „Lapsiņa” bēr-
ni tradicionāli no savas iestādes atva-
dījās uzpostajā svinību zālē. Paldies 
visiem, kuri atrada laiku iesaistīties 
svētku telpu noformēšanā, priekšne-
sumu sagatavošanā, svētku pasāku-
mu norisē, bet visu labāko vēlam ve-

cākiem, kuru bērni savu izglītību turpi-
nās citā izglītības iestādē. Lai izdodas!
Izlaidumi garām! Klāt jūnijs! Pirmais 
vasaras mēnesis, un šis laiks atspogu-
ļojās arī iestādes darba režīmā. Lai arī 
ne pārāk, tomēr nedaudz samazinājās 
bērnu skaits, tādēļ „Minkā” darbojās 
mazāk bērnu grupu. Nozīmīgākais 
šī mēneša pasākums bija vasaras 
saulgrieži – bērni gāja rotaļās, cienā-
jās ar sieru un pīrādziņiem, skolotājas 
iesaistīja bērnus dažādās saulgriežu 
rituālu aktivitātēs.
Bet jūlijs vairāk tika pavadīts brīvā 
dabā, smeļoties spēkus un saules 
enerģiju jaunam darba cēlienam. 
Savu nedalīti pozitīvo attieksmi pret 
Inčukalna novada tradīcijām pauda 
„Minkas” darbinieki, arī bērni un viņu 
vecāki, piedaloties novada svētkos 
6. jūlijā. Darbinieki ar prieku iesaistījās 
ozollapu viju pīšanā, ziedu lasīšanā, 
palīdzēja organizēt bērnu svētku gā-
jienu, darbojās radošajās darbnīcās 
un, protams, ar pašu Minku priekš-

galā kopā ar citu novada iestāžu ko-
lektīviem lepni soļoja svētku gājienā. 
19. jūlijā „Minkā” uz jauno bērnu uz-
ņemšanas dienu tika saaicināti vecāki. 
Vecāku atsaucība bija ļoti liela. Prieks, 
ka šoreiz uz šo tikšanos ieradās arī 
tēti. Jaunie vecāki noklausījās lekciju 
par bērnu adaptāciju, ieklausījās spe-
ciālista padomos, kā bērnam vieglāk 
uzsākt bērnudārza gaitas. Bija iespēja 
iepazīt iestādi, ielūkoties bērnu jauna-
jās grupu telpās, noslēgt līgumus. 
Un tagad par turpmāko: no 29. jūlija 
līdz 23. augustam iestāde ir slēgta. 
Darbu atsākam 26. augustā ierasta-
jā režīmā.
2. septembrī plkst. 9.00 visi – gan 
jaunuzņemtie bērni, gan tagadējie 
audzēkņi ar vecākiem – tiks gaidīti uz 
svinīgo brīdi laukumiņā pie iestādes, 
lai kopīgi ar Burtu meitiņu un Minku 
iezvanītu jaunā mācību gada sākumu. 
Uz tikšanos!

PII „Minka” vadības komanda n

Novada svētkos 
organizētas 
radošas un izglītojošas 
aktivitātes
Inčukalna novada pašvaldības teltī novada svētkos rosījās Inčukalna novada 
bibliotēka un Inčukalna novada Sociālā dienesta dienas centri, kā arī Inčukalna 
novada domes kancelejas pārstāve Jana Bluka, piedāvājot gan lieliem, gan 
maziem novada svētku svinētājiem dažādus uzdevumus un sniedzot informa-
tīvos pakalpojumus.

Vasaras raibumi pirmsskolas izglītības iestādē „Minka”

Latvijā aktīvi tiek attīstīts sports bērniem ar kustību traucējumiem
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Lai arī VIII Latvijas Jaunatnes 
olimpiāde Inčukalna novadam 
šoreiz noslēgusies bez iegūtām 
medaļām, tomēr jaunie sportisti 
sacentās pēc labākās sirdsapziņas 
un guva vērtīgu pieredzi. Trenera 
Valtera Lījvaka vadītajai jaunie-
šu handbola komandai – 6. vieta, 
trenera Artūra Kožuhāra audzēk-
nis taekvondo Maksims Marisevs 
ieguva dalīto 5.–8. vietu, bet 
mākslas vingrošanā daudzcīņā  
Jekaterina Maksimova 82 dalībnie-
ču sāncensībā ieņēma 29. vietu.

Handbola komandas spēlētāji pēc 
piedalīšanās olimpiādē atzinīgi no-
vērtēja komandas saliedētību un 
draudzīgumu, tādējādi Jelgavā iz-
devies aizvadīt 3 lieliskas sportis-
kas dienas. Mūsu sportistiem bijis 
lepnums pārstāvēt savu novadu, 
parādot citiem un pierādot sev sa-
vas spējas. Komandas spēlētāji 
uzsvēra, ka VIII Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē viņiem bijis mērķis nepa-
likt pēdējiem, un tas tika sasniegts, 
gūstot 6. vietu. Šī vieta mūsu spor-
tistiem ir ļoti labs rezultāts, jo par 
augstākām vietām sacentās Lat-
vijas sporta skolu komandas, kuru 
audzēkņiem treniņi notiek katru die-
nu. Vērojot handbola spēli par zel-

ta medaļu, mūsu sportisti secināja, 
ka vēlētos vairāk un esot motivēti 
trenēties cītīgāk un atbildīgāk, lai 
kādreiz pārstāvētu savu novadu jau 
olimpiādē pieaugušajiem.
Handbolisti un treneris izsaka pa-
teicību Inčukalna novada domei par 

sniegto atbalstu un iespēju piedalī-
ties Latvijas Jaunatnes olimpiādē.
VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
piedalījās gandrīz 2800 jaunie spor-
tisti no 77 Latvijas novadiem un 
pilsētām. Medaļu kopvērtējumā ar 
195 godalgām (77 zelta, 60 sudra-

ba un 58 bronzas medaļām) uzva-
rēja Rīgas pilsētas jaunie sportis-
ti. 2. vietā – Daugavpils komanda 
(23 zelta, 28 sudraba un 29 bronzas 
medaļas), bet 3. vietu ieguva olim-
piādes saimnieces – Jelgavas pil-
sētas – jaunie sportisti (16 zelta, 

19 sudraba un 23 bronzas medaļas). 
4. vieta kopvērtējumā ar 43 meda-
ļām ir Liepājai, 5. – Jūrmalai (41 me-
daļa), bet 6. vieta – Valmieras pilsē-
tai (14 medaļas).
3 dienas, no 5. līdz 7. jūlijam, 
Latvijas labākie jaunie sportisti  
VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
sacentās par 244 medaļu komplek-
tiem 29 olimpiskajos sporta veidos, 
kā arī divos neolimpiskajos sporta 
veidos – skvošā un orientēšanās 
sportā.
Sacensības notika 10 vietās: Jel-
gavā, Ozolnieku novadā, Dobelē, 
Engures novadā, Brocēnos, Tukuma 
novadā, Valmierā, Bauskas novadā, 
Salaspilī un Rīgā.
Latvijas Jaunatnes olimpiāde ir 
valsts sporta sacensības, kurās pie-
dalās novadu un republikas pilsētu 
komandas, lai noteiktu labākos Lat-
vijas jaunos sportistus un sportiskā-
kās pašvaldības 29 vasaras olimpis-
ko spēļu sporta veidos, kā arī florbo-
lā un orientēšanās sportā. Vienlaikus 
sportisti vairākos sporta veidos sa-
centās par tiesībām pārstāvēt Latvi-
ju Eiropas Jaunatnes olimpiādē, kas 
šā gada vasarā notiks Azerbaidžānas 
galvaspilsētā Baku.

Aila Ādamsone n

Šā gada kampaņa tiek īstenota ar 
saukli „#GudrāksSolis”. Pašvaldī-
bas, nevalstiskās organizācijas, 
skolas un uzņēmumi aicināti re-
ģistrēt savus labās prakses pie-
mērus aktīvam, mūsdienīgam un 
videi draudzīgam dzīves stilam jeb 
smart cities (viedo pilsētu koncep-
tam) vietnē www.mobilityweek.eu, 
tādējādi piedaloties Eiropas Mobi- 
litātes nedēļas 2019 nacionālajā 
konkursā.
Konkursa mērķis: konkursa mērķis ir 
veicināt sabiedrības interesi par videi 
draudzīgiem pārvietošanās veidiem un 
palielināt Latvijas pašvaldību, skolu, 
uzņēmumu un nevalstisko organizā-
ciju dalību Eiropas Mobilitātes nedēļā.
Konkursa organizatori: konkurss tiek 
īstenots Eiropas Komisijas iniciētajā 
kampaņā Eiropas Mobilitātes nedēļa 
2019. Konkursu organizē Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības minis-
trija sadarbībā ar SIA „Prospero”.
Konkursa kritēriji nevalstiskajām 
organizācijām, uzņēmumiem un 
skolām: jāreģistrējas (līdz 10. sep-
tembrim) dalībai vietnē, adresē: 

http://www.mobilityweek.eu/
about-mobilityactions/. 

Jāapraksta videi draudzīgas pārvie-
tošanās jomā veiktās aktivitātes, kas 
realizētas no 2018. gada oktobra līdz 
2019. gada septembrim.
Noderīgi resursi, kas ir pieejami 
tiešsaistē: EMN vizuālās vadlīnijas 

http://www.mobilityweek.eu/
communication-toolkit/. 

EMN 2019. gada vadmotīvs „Multi-
modalitāte” 

http://www.mobilityweek.eu/
theme-2019/.

Citi noderīgi resursi: (brošūra, pla-
kāts, labākās prakses rokasgrāmata): 

http://www.mobilityweek.eu/
campaign-resources/.

Apbalvošana: konkursa apbalvošana 
pašvaldībām, NVO, uzņēmumiem un 
skolām, kuru pieteikumi atbildīs no-
likumam Eiropas Mobilitātes nedēļas 
ietvaros. Pašvaldības, kas būs izpil-
dījušas visus kritērijus, tiks izvirzītas 
starptautiskajai Eiropas Mobilitātes 
nedēļas balvai. Finālisti tiks sveikti 
prestižā ceremonijā Briselē 2020. gada 
pavasarī, un par viņiem tiks veidoti da-
žādi video un publikācijas.
Papildu informācija: Sanita Kacuba, 
e-pasts sanita@grizzlyriga.lv, tālruņa 
numurs +371 29387463.

14. jūlijā Inčukalnā, nacionālajā 
sporta bāzē „Jauno Jātnieku sko-
la” visus zirgus un to mīļotājus no 
visas Latvijas priecēja XII Vislatvi-
jas Zirgu diena, kas bija svētki ne 
tikai zirgiem un jātniekiem, bet arī 
ģimenēm ar bērniem un citiem inte-
resentiem. 

Zirgu dienā ikvienam bija iespēja izjāt 
ar zirgiem un ponijiem brīvā dabā, pie-
dalīties ekskursijās pa stalli un manē-
žām, iepazīstot zirgu un jātnieku dzīvi. 
Šī bija diena, kad jātnieki demonstrēja 
ne tikai labas jāšanas prasmes, bet 
arī prasmi braukt ar lielo traktoru pa 
laukumu. Bija iespēja vērot jātnieku 
radošumu, kad viņi lēca pāri šķēršļiem, 
tērpušies īpaši gatavotos tērpos un ro-
tātos zirgos, bet skatītājiem bija iespē-
ja izmēģināt jāšanu ar koka zirdziņiem 
un piedalīties neskaitāmos konkursos. 
Gaidītākais notikums bija augstlēkša-
na „Spēks un izveicība”: kad spriedze 
bija sasniegusi kulmināciju, sacensī-
bu vietā varēja dzirdēt pat zirga elpu 
klusumā. Maršrutā piedalījās jātnieki 
no 18 gadiem. Sīvā sacensībā, pārva-
rot 160 centimetru šķērsli, uzvarēja  
Janely Saar no Igaunijas ar zirgu Ilson-
ne V Bareelhof, 2. vietā atstājot Lauru 
Peneli ar zirgu Chamann du Vercol, kas 
pārlēca 150 centimetru šķērsli. Godpil-
no 3. vietu starp dāmām ieguva Aigars 
Bregže ar zirgu Bacchus de Troy. 
Papildus lielus un mazus skatītā-
jus priecēja „Zirgu skolas” un Latvi-
jas Lauksaimniecības universitātes 
priekšnesums, demonstrējot iejādes 
elementus. Šogad bija iespēja vērot 
draivinga priekšnesumus, kuros ar zir-
gu vienjūgiem tika demonstrētas pajū-
gu braukšanas sacensības. Izrādās, ne 

tikai zirgiem, bet arī suņiem ir augst-
lēkšana un maršruti, ko tie izpilda 
kopā ar saviem saimniekiem – par to 
bija iespēja uzzināt adžiliti suņu šova 
priekšnesumā. 
„Mēs priecājamies uzņemt pie sevis 
jātniekus, zirgus un zirgu mīļotājus, 
jo tie ir svētki, kad visi sanāk kopā, 
līksmo un bauda sava darba augļus, 
jo ikdienas zirgu sporta „garoziņa” 
nav nemaz tik mīksta. Esam gandarī-
ti popularizēt zirgu sportu Latvijā un 
svētkos dot iespēju iepazīties, paska-
tīties un sadraudzēties ar šiem skais-
tuļiem,” saka Elīna Dzenuško, „Jauno 
Jātnieku skolas” valdes locekle.
XII Vislatvijas Zirgu dienu rīkoja „Jau-
no Jātnieku skola”. 
„Jauno Jātnieku skola” kopš 
2007. gada ir viens no modernāka-

jiem sporta kompleksiem Baltijā: 
ar diviem augstas kvalitātes āra 
laukumiem, Latvijā lielāko jāšanas 
manēžu un plašiem, mūsdienīgiem 
staļļiem. Ar 2019. gadu komplekss 
ir ieguvis Nacionālās sporta bāzes 
statusu.
Sacensības atbalsta: Latvijas Jāt-
nieku federācija, Inčukalna novada 
dome, „Vanilla Travel”, ARS, „Baltico-
vo”, „British Horse Society”, „Paulig”, 
zirglietu veikals „Kentaurs”, „Knauf”, 
„Binders”, zirglietu veikals „Zirgu stal-
lis”, „Havens”, zirgam.lv, „Radio Tev”, 
„Radio Skonto”, „What Car?”, „Profi”, 
„Eggersmann”, „Torpol Baltija”.

Inga Zālīte, n
„Jauno Jātnieku skolas” 

pārstāve

Aicina pieteikt 
savus pasākumus 
Eiropas Mobilitātes 
nedēļai 2019
Uzņēmumi un biedrības ir aicinātas pieteikt savus pasākumus Eiropas 
Mobilitātes nedēļai 2019. Eiropas Mobilitātes nedēļa (EMN) notiks no 
16. septembra līdz 22. septembrim, tās mērķis ir veicināt sabiedrības 
informētību par pozitīvo ietekmi, pārvietojoties ar riteni un kājām, kā 
arī viedo pilsētu attīstību. 

XII Vislatvijas Zirgu dienā pulcējās daudz zirgu mīļotāju
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Inčukalna novada sportisti piedalās VIII Latvijas Jaunatnes olimpiādē 
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http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/
http://www.mobilityweek.eu/communication-toolkit/
http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/
http://www.mobilityweek.eu/campaign-resources/
mailto:sanita@grizzlyriga.lv
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INČUKALNA TIRGUS LAUKUMĀ 
SESTDIEN, 10. AUGUSTĀ, PLKST. 9.00

TIRDZIŅŠ

SKOLAS LAIKU GAIDOT
Pārdot gribētājus lūgums pieteikties pa tālruni 29114334 (Vija)

NOVADA DOME SVEIC! Oktobrī notiks Vangažu vidusskolas 
60 gadu salidojums

Vangažu vidusskolas 60 gadu sali-
dojumā „Vēstule manam skolas lai-
kam” notiks:
16.00 reģistrēšanās;
17.00 svinīgais pasākums;

19.00 kopbilde skolas pagalmā;
20.00 skolas apskate, pulcēšanās 
skolas gaiteņos, līdzi ņemot groziņus;
20.00–22.00 atmiņu mirkļu sagla-
bāšana fotostudijā;

21.00 pārsteigums;
21.30–2.00 balle.
Dalības maksa pasākumā: 10 eiro.

Ināra Bula, n
Vangažu vidusskolas 

direktores vietniece 
informātikas jomā

2019. gada 5. oktobrī Vangažu vidusskolā notiks skolas 60 gadu sali-
dojums „Vēstule manam skolas laikam”. Skolas jubilejas salidojumam 
lūgums savu dalību pieteikt līdz 3. oktobrim pa tālruni 67995765.

Inčukalna novada kapsētās sestdien, 10. augustā, 
notiks ekumeniskie kapusvētki:
n plkst. 11.00 ekumeniskie kapusvētki  Vangažu kapos;
n plkst. 13.00 ekumeniskie kapusvētki 
 Inčukalna Jaunajos kapos;
n plkst. 15.00 ekumeniskie kapusvētki 
 Inčukalna Vecajos kapos.
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