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Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

Labas pārmaiņas notikušas 
arī ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis”. No šī gada tas iznāk citā 
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, 
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau 
nonācis laikraksts jaunajā for-
mātā un izskatā. Mūsu moder-
najā laikmetā arī pašvaldības 
izdevumam jāiet līdzi laikam, 
tam jākļūst modernākam gan 
formāta, gan noformējuma ziņā. 
Un tas ir noticis!

Turklāt – palielinājies eksem-
plāru skaits un arī informācijas 
apjoms, jo kā ielikums mūsu 
laikrakstā tagad ir laikraksta 

„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod 
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-
mus mūsu novadā, bet arī kai-
miņos.

Izbaudiet šīs pārmaiņas, un 
ceru uz sadarbību šajā gadā! 
Ja jums ir kas sakāms, allaž 
varat sazināties ar redakciju 
pa tālruni 29170955, rakstot 
uz Inčukalna novada domi vai 
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā 
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši 
veidot pilnvērtīgāku saturu. Pal-
dies visiem iedzīvotājiem, kuri 
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar 
laikrakstu!

Laikraksta elektronisko formā-
tu jūs varat atrast arī mūsu paš-
valdības mājas lapas  www.incu-
kalns.lv sadaļā „laikraksts”.

Esiet aktīvi un līdzdarbojieties 
arī dažādos sociālajos medijos, 
kuros ir pārstāvēts Inčukalna no-
vads: portālā draugiem.lv (domu-
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži), 
portālā www.facebook.com (sa-
daļā: Inčukalna novads), portālā 
Twitter (konts: @incukalnano-
vads).

Uz sadarbību, un radošu gadu 
mums visiem! Lai veicas ikvie-
nam!

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas
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Jana Bunkus

Tādā noskaņā sestdien izskanēja 
Inčukalna novada senioru Gada bal-
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus 
gadus. 

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar 
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlē-
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās 
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada 
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības 
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi 
slimiem bērniem, atklāja senioru koris 

„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). 
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un 
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua 
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas 
Gofmanes laba vēlējumi novada se-
nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais 
dienests sanākušajiem dāvāja gardu 
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB” 
direktoram Uldim Mierkalnam par dā-
vanu visiem pasākuma dalībniekiem!

Neapšaubāmi, savs vārds sakāms 
bija arī abām mūsu senioru apvienī-
bu – Inčukalna pensionāru padomes 
un Vangažu pensionāru biedrības – 
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete-
rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa-
darbību visiem aktīvistiem, domei un 

„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā 
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu 

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies 
bija kā laba ceļamaize visiem novada 
senioriem 2013.gadam, kad ikviens 
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – 
veselību.

Apsveikuma vārdus teica arī Latvi-
jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko-
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena 
un Inčukalna novada domes deputāts 
Staņislavs Ungurs.

Elegantais sieviešu klubiņš „Ru-
dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko) 
kopā ar solistu Rihardu Keišu ie-
līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu 
dziedāšanu.

Savukārt uz deju soli aicināja šajā 
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā pa-
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas 
neatmet cerību, ka kādu dienu kolek-
tīvam pievienosies arī vīri.

Īpašs pārsteigums senioriem bija 
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu 
garais koncerts, kurā mākslinieks iz-
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas 
dziesmas. Skaistās melodijas iedroši-
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pa-
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.

Inčukalna novada senioriem novē-
lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo 
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs 
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai-
rot labās – ar laimi un veselību piepil-
dītās – dienas!  

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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Turpinājums 2. lpp. 

Inčukalna mazākie iedzīvotāji tagad var spēlēties arī jaunajā rotaļu laukuma daļā. Iepriekšējā, kura savu mūžu bija jau nokalpojusi, 
tika demontēta

Vasara joprojām turpina mūs 
priecēt, tomēr nav tālu vairs arī 
skolas laiks, tāpēc svarīgi atska-
tīties gan uz vasarā paveikto, gan 
izvērtēt, cik gatavs ir novads jau-
najam mācību gadam.

„Visu vasaru notika un arī šobrīd 
turpinās būtiski darbi un projekti 
visā Inčukalna novadā, bet pats 
galvenais, ka to novērtē un ievēro 
iedzīvotāji. Pateicoties arī Inčukal-
na novada iedzīvotāju iniciatīvai, 
vasaras mēnešos paveikti būtiski 
darbi. Piemēram, Gaujas ciematā 
izveidots jauns skeitparks,” sarunā 
ar informatīvo izdevumu „Novada 
Vēstis” pastāstīja Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs Aivars Nali-
vaiko. 

Gaujā ne tikai uzstādīts jauns 
skeitparks, bet arī noasfaltēts lau-
kums, kur tas atrodas. Tāpat noas-
faltēts arī piebraucamais ceļš pie 
Gaujas katlumājas. 

Skeitparks tapa pēc tam, kad 
Gaujas ciema jaunieši savāca pa-
rakstus un iesniedza Inčukalna 
novada domē iesniegumu ar lūgu-
mu atbalstīt šādu ideju. Jauniešu 
ideja guva atbalstu, un 2015. gada 
budžetā tika paredzēti aptuveni 15 
tūkstoši eiro šī projekta realizācijai. 

Inčukalna bērnu rotaļu laukuma 
galvenā konstrukcija jau kādu laiku 
bija nolietota un kļuva nedroša, tā-

pēc tika pieņemts lēmums pilnībā 
to demontēt un uzstādīt jaunu. „Šo-
brīd ir noslēgusies iepirkuma proce-
dūra, noslēgts līgums ar uzņēmumu 
un jaunā rotaļu laukuma daļa jau 
uzstādīta,” uzsvēra A.Nalivaiko. 

Novadā, kā ierasts, turpinās arī 
bedrīšu lāpīšana, centrālajās ielās 
sliktajos ceļa posmos tiek mainīts 

asfalta segums. Pagājušajā gadā 
jaunu segumu ieguva Atmodas 
iela Inčukalnā, šogad – Vangažos  
Vidzemes iela. Šogad plānots pilnī-
bā atjaunot (iedzīvotāju ilgi gaidīto 
asfalta segumu) arī Atpūtas ielu 
Inčukalnā.

Uzsākti darbi divu Eiropas Savie-
nības finansētu projektu ietvaros, 

kas arī saistīti ar ceļa infrastruktū-
ras uzlabošanu. Pašreiz notiek teh-
niskās dokumentācijas izstrāde ceļa 
uz „Salām” Inčukalnā, Gaujas ielas 
Vangažos un Silziedu ielas posma 
Krustiņos rekonstrukcijai, par kuru 
nepieciešamību lēma novada uzņē-
mēji.

Vangažu kultūras 
nams joprojām gaida 
savu kārtu

Jau vairākus gadus tiek plānota 
Vangažu kultūras nama siltināšana 
un rekonstrukcija, diemžēl šī pro-
jekta realizācija dažādu iemeslu dēļ 
tiek atlikta jau vairākas reizes. Arī 
šoreiz. „Diemžēl nācās lauzt līgumu 
ar uzņēmumu, kas piedalījās iepir-
kumā un apņēmās veikt ieplānotos 
darbus, bet dažādu iemeslu dēļ lai-
kā neuzsāka līgumā atrunātos dar-
bus,” piebilda priekšsēdētājs. 

Inčukalna tautas namā veikti pa-
visam nelieli remontdarbi, bet vis-
lielākais gandarījums par jauno In-
čukalna estrādi, jaunajiem skatītāju 
soliem, bruģi zem tiem. A.Nalivaiko 
gan piebilst, ka vēl estrādes pro-
jekts pilnībā nav noslēgts un daži 
uzlabojumi vēl tiks veikti. Par es-
trādes abām būvniecības kārtām 

jau rakstījām iepriekšējos izdevuma 
numuros. „Vēlos pateikt patiešām 
lielu paldies visiem, kas piedalī-
jās Inčukalna 580. jubilejas svinību 
organizēšanā, kā arī uzņēmumam 

„Riko” par uzstādīto drošības žogu 
motociklu šova laikā, tas bija šī 
uzņēmuma dāvinājums novadam. 
Tika paveikts liels darbs. Iedzīvotā-
ju kuplais svētku apmeklējums un 
pozitīvās atsauksmes liek aizdo-
māties par šāda lielāka vai mazāka 
mēroga svētku organizēšanu kat-
ru gadu. Personīgi es uzskatu, ka 
mūsu novada iedzīvotāji to ir pel-
nījuši. Šādi svētki citās pašvaldībās 
notiek regulāri. Lai noskaidrotu, vai 
iedzīvotāji vēlētos svinēt novada 
svētkus katru gadu, būs jāveic ap-
tauja,” paskaidroja priekšsēdētājs. 

Visvairāk remontdarbu 
norit novada izglītības 
iestādēs

Pozitīvāka un rosīga aina paveras 
visās novada izglītības iestādēs – 
remontdarbi tajās norit pilnā sparā, 
un pavisam drīz gan bērnudārzi, gan 
skolas būs gatavas ar jaunu sparu 
uzņemt mazos un lielos inčukalnie-
šus. 

„Inčukalna pirmsskolas izglītības 
iestāde (PII) „Minka” aktīvi gatavo-
jas jaunajam mācību gadam. Lai gan 
jūlijā bērnudārza durvis bija slēgtas, 
rosība tajā nenorima. Jaunās pie-
būves otrajā stāvā celtnieki izbūvē 
plašākus kabinetus administrācijai 
un telpu bērniem – sensoro maņu 
attīstības veicināšanai. Savukārt 
pirmā stāva jaunajā un plašajā 
ēdamzālē māksliniece Kristīne uz-
būrusi krāsainus našķus sienu glez-
nojumos. Arī PII „Minka” darbinieki, 
atpūtušies un saules enerģiju sa-
smēlušies, gatavi jaunajam mācību 
gadam,” ar prieku par paveiktajiem 
darbiem pastāstīja PII „Minka” vadī-
tāja Indra Podziņa. 

Tikpat čakli remontdarbi norit 
arī PII „Jancis”. „PII „Jancis” katru 
gadu vasarā aktīvi norisināsies re-
montdarbi. Jūnija beigās tika sākts 
remonts vienas grupas telpās. Kā 
jau šā gada budžetā tika plānots, 
tiks izremontētas visas vienas gru-
pas telpas – rotaļu telpa, guļam-

Pateicoties jauniešu iniciatīvai un Inčukalna novada domes atbalstam, Gaujas ciemā tapis skeitparks ar noasfaltētu laukumu

Inčukalna novadā vasarā, arī pateicoties  
iedzīvotāju iniciatīvai, paveikti nozīmīgi darbi
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informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”

Materiālus apkopojusi Inčukalna novada dome, tālr. 20271787. 
Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas 
grupa “Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. 

“Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informāci-
jas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludi-
nājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

DOMES LĒMUMI

Inčukalna novada domes 
svarīgākie lēmumi jūlijā
• Saskaņā ar 2016. gada 20. aprīlī Inčukalna novada domē apstiprināto 

Inčukalna novada pašvaldības projektu konkursa „Novadnieki nova-
dam” nolikumu un to, ka projektu konkursā tika iesniegts viens pro-
jektu pieteikums, iesniedzējam DKS „Draudzība Inčukalnā” ar projekta 
nosaukumu „Egļupei 40!” nolemts piešķirt finansējumu 499,23 eiro ap-
mērā. 

• Izskatīts Koku ciršanas komisijas priekšsēdētāja M.Hofmaņa iesnie-
gums ar lūgumu veikt grozījumus noteikumos „Par Inčukalna novada 
domes un Inčukalna novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
atlīdzību” un noteikt Inčukalna novada domes Koku ciršanas komisijas 
locekļiem maksimālo apmaksāto darba stundu skaitu mēnesī līdz 25 
stundām. Nolemts apstiprināt noteikumus „Par grozījumiem noteiku-
mos „Par Inčukalna novada domes un Inčukalna novada pašvaldības 
amatpersonu un darbinieku atlīdzību””, nosakot maksimālo stundu 
skaitu – līdz 20 stundām. 

• Izskatīts SIA „Vangažu namsaimnieks” iesniegums par siltumtrases no-
maiņas remontdarbiem un to finansējumu. Nolemts piešķirt SIA „Van-
gažu namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai 30 000,00 eiro kā 
ieguldījumu naudā no pašvaldības budžeta. Apstiprināt izmaiņas SIA 

„Vangažu namsaimnieks” statūtos. 
• Apstiprināt 2016. gada 17. jūnija nekustamā īpašuma, dzīvokļa Inčukal-

na novadā, Vidzemes ielā 15-72, Vangažos, īres tiesību izsoles rezultā-
tus, noteikt, ka izsole notikusi bez rezultātiem.

• Apstiprināt 2016. gada 10. jūnija nekustamā īpašuma, dzīvokļa Inčukal-
na novadā, Gaujā, Gaujaslīču ielā 33-16, īres tiesību izsoles rezultātus, 
noteikt, ka izsole notikusi bez rezultātiem.

• Izskatīts Ināra Dubkeviča iesniegums ar lūgumu piešķirt naudas balvas 
par iegūto 3. vietu IV Latvijas olimpiādē loka šaušanā. Nolemts piešķirt 
naudas balvu 70,00 eiro apmērā.

• U.c. 

Важнейшие решения  
Инчукалнской краевой 
думы в июле, коротко
• В соответствии с утверждённым 20 апреля 2016 года Инчукалнской 

краевой думой положением о конкурсе проектов самоуправления 
Инчукалского края «Жители края – краю!» и в связи с тем, что на 
конкурс проектов представлена одна проектная заявка, податель 
заявки ДКС «Дружба в Инчукалнсе», название проекта «Эгльупе – 
40!», принято решение о предоставлении финансирования в объёме 
499,23 евро. 

• Рассмотрено заявление председателя Комиссии по вырубке леса 
М.Гофманиса (M.Hofmanis) с просьбой о внесении изменений в пра-
вила «О выплате вознаграждения должностным лицам и работни-
кам Инчукалнской краевой думы и самоуправления Инчукалнского 
края» и об определении членам Комиссии по вырубке леса Инчу-
калнской краевой думы максимального количества оплачиваемых 
рабочих часов в месяц в объёме до 25 часов. Решено утвердить 
правила «Об изменениях в правилах «О выплате вознаграждения 
должностным лицам и работникам Инчукалнской краевой думы и 
самоуправления Инчукалнского края»», определив максимальное 
количество часов – до 20 часов. 

• Рассмотрено заявление ООО «Вангажу Намсаймниекс» (SIA „Vangažu 
Namsaimnieks”) о ремонтных работах по замене теплотрассы и их 
финансировании. Решено предоставить ООО «Вангажу Намсаймни-
екс» для увеличения основного капитала 30000,00 евро в качестве 
вклада деньгами из бюджета самоуправления. Утвердить изменения 
в Уставе ООО «Вангажу Намсаймниекс». 

• Утвердить результаты аукциона от 17 июня 2016 года на право 
аренды недвижимости – квартиры в Инчукалнском крае по адресу: 
Вангажи, ул. Видземес, 15-72, констатировав тот факт, что аукцион 
прошёл безрезультатно.

• Утвердить результаты аукциона от 10 июня 2016 года на право арен-
ды недвижимости – квартиры в Инчукалнском крае по адресу: Гауя, 
ул. Гауясличу, 33-16, констатировав тот факт, что аукцион прошёл 
безрезультатно.

• Рассмотрено заявление Инарса Дубкевича (Inārs Dubkevičs) с прось-
бой о предоставлении ему денежного приза за полученное 3-е место 
по стрельбе из лука на IV Латвийской олимпиаде. Решено предоста-
вить денежный приз в размере 70,00 евро.

• И прочее. 

istaba, garderobe un sanitārais 
mezgls. Pedagogu darba vides 
uzlabošanai tiks ierīkota sko-
lotāju istaba. Šīs izremontētās 
telpas būs paredzētas 5–6 gadus 
vecajiem bērniem, tiks iegādātas 
jaunas mēbeles atbilstoši šāda 
vecuma bērniem – skapīši, gul-
tiņas – un labiekārtota grupas 
telpa ar visiem nepieciešamajiem 
mācību līdzekļiem un rotaļlietām, 
lai bērni varētu gan radoši darbo-
ties, gan rotaļāties. Jau pagājuša-
jā mācību gadā esam iegādājušies 
šai grupai interaktīvo tāfeli, par 
ko ļoti priecājas gan bērni, gan 
pieaugušie,” uzsvēra PII „Jancis” 
vadītāja Kadrija Janisele. 

„Vasara ir atpūtas laiks skolē-
niem, bet skolā notiek vairāki ļoti 
būtiski darbi,” teic Vangažu vi-
dusskolas direktore Indra Kalniņa, 
uzsverot, ka pats svarīgākais ir 
10. klases nokomplektēšana. „Šo-
gad Ministru kabineta noteikumi 

nosaka, ka, lai atvērtu 10. kla-
si, ir jābūt 18 skolēniem. Skolas 
vadības ieguldītais lielais darbs 
ir nodrošinājis, ka klase ir izvei-
dota. Protams, arī pirmajās kla-
sēs skolēnu skaits ir pietiekams. 
Skola jau ir sarūpējusi visas ne-
pieciešamās mācību grāmatas un 
darba burtnīcas. Skolas labiekār-
tošana ir nepārtraukts process. 
Katru gadu attīstības plānā ir 
paredzēts veikt vairākus darbus 
skolas vides uzlabošanai.  Vanga-
žu vidusskolā remontdarbi sākās 
jau pavasarī. Vispirms tika veikts 
skolas arhīva telpas un bibliotē-
kas mācību grāmatu fonda telpas 
remonts.”

Jūnijā tika uzsākta Vangažu vi-
dusskolas sporta zāles un garde-
robju grīdas restaurācija – vecās 
lakas noslīpēšana, sporta spēļu 
laukumu līniju atjaunošana un 
lakošana. Šobrīd visi darbi ir pa-
beigti un grīda tiešā vārdu nozīmē 
spīd un laistās.

„Šovasar kārta ir arī skolas gai-
teņu remontam. Nobeigumam 
tuvojas sienu krāsošana, griestu 
ielikšana un jauna grīdas segu-
ma ieklāšana pirmā un otrā stāva 
gaiteņos. Ir gandarījums, ka visi 
darbi tiek veikti savlaicīgi un jauno 
mācību gadu varēsim uzsākt, prie-
cājoties par to, ka atkal vairākas 
skolas telpas ieguvušas jaunas 
krāsas un mūsdienīgu iekārtojumu. 
Paldies Inčukalna novada domes 
vadībai par sapratni un atsaucību 
remontdarbu dažu samezglojumu 
risināšanā,” stāstīja I.Kalniņa.

Ne mazāk darbīgs laiks ir arī 
Inčukalna pamatskolā. „Tiek re-
montēts mūzikas, zīmēšanas un 
1.b klases kabinets, kā arī labie-
kārtota pagarinātās grupas telpa,” 
uzsvēra skolas direktors Kaspars 
Kiris. 

Inčukalna novada dome piedalī-
jās Izglītības un zinātnes ministri-
jas izsludinātajā projektu konkursā 

„Sporta inventāra un aprīkojuma 
iegāde akreditētajās vispārējās un 
profesionālās ievirzes sporta iz-
glītības iestādēs” un ieguva valsts 
budžeta līdzekļus 2865,88 apmērā 
sporta inventāra un aprīkojuma ie-
gādei.

Aktīvā nodarbinātības pasākuma 
„Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst 
izglītību vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros Inčukalna novadā tika iz-
veidotas 12 darba vietas, kas deva 
iespēju jūnijā un jūlijā skolēniem 
strādāt netālu no dzīvesvietas, bet 
darba samaksa pasākumā iesais-
tītajām personām tiek finansēta 
no valsts un pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

Un vēl šis tas
Līdz 8. augustam remontdarbu dēļ 

ir slēgta Vangažu bibliotēka. Papla-
šināšanas darbus paredzēts veikt arī 
Inčukalna bibliotēkā. Šie darbi tiks 
veikti līdz ar Inčukalna novada do-
mes ēkas otrā stāva rekon strukcijas 
darbiem – šobrīd tiek strādāts pie 
skiču projekta izstrādes.

„Noslēgumā vēlos pateikt paldies 
partijai „Saskaņas centrs”, kas Van-
gažos uzstādīja divus jaunus ielu 
trenažierus. Paldies par iniciatīvu arī 
Egļupes iedzīvotājiem, kuri piedalī-
jās pirmajā Inčukalna novada domes 
izsludinātajā projektu konkursā „No-
vadnieks novadniekam” (pieteikumu 
iesniegšanas termiņš līdz 15.sep-
tembrim) un ieguva atbalstu, lai no-
svinētu Egļupes 40 gadu jubileju, ar 
kuru sirsnīgi arī sveicu egļupiešus. 
Inčukalna novada domes vārdā svei-
cu visus skolēnus un pedagogus ar 
jauno mācību gadu. Ceru, ka skolēni 
ir labi atpūtušies un būs iepriecināti 
par uzlabojumiem savās izglītības 
iestādēs. Inčukalna novadā ir en-
tuziasma pilni pedagogi, tāpēc no-
vēlu, lai šī degsme saglabājas arī 
šajā mācību gadā,” uzsvēra novada 
priekšsēdētājs. 

Inčukalna novadā vasarā, arī pateicoties  
iedzīvotāju iniciatīvai, paveikti nozīmīgi darbi

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

Pateicoties māksliniecei Kristīnei Kliginai, uz PII „Minka” sienām atkal tapuši jauni, 
skaisti un rotaļīgi zīmējumi

Fo
to

: 
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Par lokālplānojuma 
izstrādāšanu Inčukalna  
pagasta teritorijas daļā,  
grozot Inčukalna novada  
teritorijas plānojumu 

Inčukalna novada dome 2016. gada 25. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu 
(prot.Nr.10, 62.§) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekusta-
majā īpašumā „Silmalas”, Vangažos, Inčukalna novadā, grozot teri-
torijas plānojumu”. Lokālplānojums tiks izstrādāts Inčukalna novada 
teritorijā, kurā atrodas nekustamais īpašums „Silmalas”. Lokālplā-
nojuma mērķis ir minētā īpašuma teritorijā veikt grozījumus spēkā 
esošajā Inčukalna novada teritorijas plānojumā, izmainot teritorijas 
plānojumā noteikto teritorijas funkcionālo zonējumu, izmainot atļauto 
teritorijas izmantošanu no Dabas un apstādījumu teritorijas (DA) uz 
Publiskās apbūves teritoriju (P). 

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Inčukalna nova-
da domes teritorijas plānotāja. Informāciju par lokālplānojuma izstrādi 
interesenti var saņemt Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inču-
kalnā, Inčukalna novadā, LV-2141, vai sazinoties ar lokālplānojuma 
izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju (tālrunis 62007232), kā arī se-
kojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv. 

Par smilts/grants un smilts ieguvi derīgo izrakteņu  
atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada  
Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma  
aktuālās versijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Smilts/grants un smilts ieguve derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III 
Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā.

Ierosinātājs: A/s „Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281
Iespējamās paredzētās darbības vieta: Derīgo izrakteņu atradne „Lorupe III Meža iecirknis”, Inčukal-

na novads, Inčukalna pagasts, a/s „Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zemes īpašumā (kadastra Nr. 
80640070842), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80640070825.

Ziņojuma nosaukums: A/s „Latvijas valsts meži” plānotā smilts/grants un smilts ieguve derīgo izrak-
teņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojums.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, reģ. Nr. 40003820612, adrese: Ganību dambis 24d, Rīga, 
LV-1005, tālrunis 27507017.

Informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru: 2015. gada 17. jūnijā Vides pārraudzības 
valsts birojs pieņēma lēmumu Nr.160 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu. Ietekmes 
uz vidi novērtējuma programma izsniegta 2015. gada 17. augustā. Ziņojums sagatavots 2016. gada 1. jūnijā. 
No 2016. gada 3. jūnija līdz 2016. gada 3. jūlijam notika ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme notika 2016. gada 20. jūnijā plkst. 17.00 Inčukalna tautas namā (Atmodas iela 1a, 
Inčukalns). Precizēts ziņojums pēc sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojā iesniegts 
2016. gada 14. jūlijā.

Ar ziņojumu var iepazīties SIA „Vides eksperti” tīmekļa vietnē www.videseksperti.lv. 

PAZIŅOJUMS

Par lokālplānojuma  
izstrādāšanu Inčukalna  
pagasta teritorijas daļā, grozot 
Inčukalna novada teritorijas 
plānojumu 

Inčukalna novada dome 2016. gada 15. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu 
(prot.Nr.10, 61.§) „Par lokālplānojuma Eiropas standarta platuma pub-
liskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” būv-
niecībai – Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.–2024. gadam 
grozījumu izstrādes uzsākšanu”. 

Lokālplānojuma mērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus nacionālas 
nozīmes infrastruktūras objekta – dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” – 
būvniecības uzsākšanai, nosakot dzelzceļa trasei un ar to funkcionāli 
saistīto objektu izbūvei nepieciešamo teritoriju un izstrādājot nosacī-
jumus šīs teritorijas izmantošanai, kā arī integrēt Eiropas standarta 
platuma publiskās lietošanas dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” infra-
struktūru Inčukalna novada ilgtermiņa teritorijas attīstībā.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Inčukalna nova-
da domes teritorijas plānotāja. Informāciju par lokālplānojuma izstrādi 
interesenti var saņemt Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inču-
kalnā, Inčukalna novadā, LV-2141, vai sazinoties ar lokālplānojuma 
izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju (tālrunis 62007232), kā arī se-
kojot informācijai pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv. 

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek pārdots Inčukalna 
novada domei piederošais nekustamais īpašums Miera ielā 18, In-
čukalnā, kas sastāv no zemes gabala 0,1201 ha platībā ar kadastra 
Nr.8064 006 0499, dzīvojamās mājas ar kadastra Nr.8064 006 0499 
001, jaunbūves pamatiem ar kadastra Nr.8064 006 0499 003.

Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2016. gada 9. 
septembrim plkst. 14.00.

Izsole notiks 2016. gada 9. septembrī plkst. 14.00 Inčukalna novada 
domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašu-
ma sākumcena –7257,65 EUR.

Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir 725,76 EUR, 
un dalības maksa 100,- EUR apmērā iemaksājami līdz 2016. gada 9. 
septembrim plkst. 14.00. Soļa apmērs –362,88 EUR. Pirkuma samaksa 
veicama eiro 30 kalendāro dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par 
izsoles rezultātu apstiprināšanu. 

SLUDINĀJUMS
Jaunajiem džudistiem bija iespēja ļoti plašas publikas priekšā demonstrēt cīņas 
māku 

Ar daudzpusīgu kultūras, 
sporta un izklaides programmu 
2. jūlijā tika atzīmēta Inčukal-
na dibināšanas 580. gadskārta. 
Starp svētku dalībniekiem bija 
arī bērnu un jauniešu attīstības 
centra „Gauja” džudisti, kuri 
sniedza brīvdabas paraugde-
monstrējumus, iepazīstinot no-
vadniekus un svinību viesus ar 
šo cīņas mākslu.

No BJAC „Gauja” direktora 
Dmitrija Tončinska ievada ko-
mentāra klātesošie uzzināja par 
džudo vēsturi, filozofiju un cīņas 
tehnikas pamatprincipiem. Turpi-
nājumā uz tatami astoņi jaunie 
BJAC „Gauja” cīkstoņi parādīja 
sportistu iesildīšanos, akrobā-
tiskos treniņu vingrinājumus un 
visbeidzot pašu saistošāko – da-
žādus metienus, ar kuriem bagāts 
šis sporta veids. Daudzskaitlīgā 
publika sarīkoja pelnītus aplau-
sus džudistiem.

Atsaucība bērnu un viņu vecāku 
vidū vedina domāt, ka jau rudenī 
BJAC „Gauja” džudo sekcijā ie-
radīsies iesācēji, lai sāktu regu-
lārus treniņus cīņas sportā. Vēl 
jo vairāk, ka no septembra BJAC 

„Gauja” džudisti trenēsies piemē-
rotākā vietā, proti, bijušajā 25. 
Vangažu arodskolā, kur sporta 
zāle īpaši tiks aprīkota džudo no-
darbībām un cīkstoņu rīcībā būs 
gan plašas ģērbtuves, gan dušas 
telpas. Tā ka radīti visi apstākļi 
džudistu izaugsmei, un sportis-

kie rezultāti atkarīgi vien no paša 
jaunā cīkstoņa talanta un centī-
bas treniņos.

Starp BJAC „Gauja” džudistiem 
bija arī astoņus gadus vecais 
Bruno Rozītis. Simboliski, ka viņš 
svētku sporta sarīkojumu stafeti 
nodeva savam tēvam – starptau-
tiski atzītajam streetbike freesty-
le meistaram Jānim Rozītim. Tēvs 
skatītājus pārsteidza ar izcilu 
motocikla vadīšanas meistarību 
un akrobātiskiem trikiem. Vietā 

piebilst, ka džudo kā koordināciju 
attīstošs sporta veids ietilpst šī 
Inčukalna motobraucēja treniņu 
programmā.

Par raitu un interesantu sporta 
pasākumu norisi Inčukalna svēt-
kos gādāja tā vadītājs – Latvijā 
pazīstamais jauniešu aktīva un 
veselīga dzīvesveida veicinātājs, 

„Ghetto Games” kustības valstī 
dibinātājs Raimonds Elbakjans.

Dmitrijs Tončinskis  

„Gaujas” jaunie džudisti  
demonstrē cīņas māku  
Inčukalna jubilejā
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PII „MINKA”

PII „Minka” jaunveidotās ap-
stādījumu dobes tikai šogad ir pa-
matīgi sazaļojušas un ir gatavas 
atrādīt savu krāšņumu mazajiem 
bērnudārzniekiem. Vadītājas In
dras Podziņas iniciatīva un vēlme 
bērnu apkārtējo vidi padarīt kva-
litatīvāku bija iemesls, lai tiktos 
ar Inčukalna novada iedzīvotāju – 
ainavu arhitekti Līgu Neimani. 

„Minka” ir gaišs un krāsains nams, 
tomēr ēkai pieguļošā teritorija, lai-
kam ejot, bija nedaudz panīkusi – 
skatu nepriecēja lietus izskalotās, 
ne pārāk pievilcīgās puķu dobes.  

Kopīgās sarunās izkristalizējās 
pārliecība, ka nepieciešams radīt 
sakoptu, tīru, krāšņu un aromātis-
ku apkārtējo vidi, lai mazos bērnu-
dārzniekus ik dienas priecētu ziedi 
un košumkrūmi. Tādēļ bija svarīgi 
izvēlēties augus, lai dobes ziedētu 
jau no agra pavasara līdz pat vēlam 
rudenim. Vienlīdz svarīgi bija izvēlē-
ties augus, kas neprasa lielu piepūli 
kopšanā un pastāvīgu uzmanību. 
Veidojot ainavu skices, tika atrasts 
pielietojums teritorijā jau esošajiem 
augiem un lielajiem akmeņiem, kas 
bija bērnudārza teritorijas neatņe-
mama sastāvdaļa. No L.Neimanes 
piedāvātajiem variantiem tika no-
lemts rietumu dobē stādīt zemse-
dzes augus – koši ziedošos flokšus 

akcentam, segliņu zemsedzei un 
kalnu priedes. Tādā veidā tika pa-
nākta savdabīga spēle ar krāsām un 
ziedēšanas laikiem, kā arī novērsta 
augsnes izskalošanās lietus laikā. 
Savukārt pie galvenās ieejas dobe 
tika izveidota no jauna, saglabājot 
vien bērnudārza 40 gadu jubilejā 
uzdāvināto rožu krūmu. Jau jūlija 
beigās skatienam pavērās košās un 
aromātiskās lavandas un krāsainās 
astilbes. Pirmie lavandu ziedi smar-
žu maisiņos sagūla augusta nogalē, 
lai priecētu „Minkas” lielos un ma-
zos. 

Kādēļ lavandas un 
košie augi?

Kā uzsver L.Neimane, ainavu ar-
hitektūras projektus svarīgi veidot 
ne tikai vizuāli baudāmus, bet ie-
saistot arī citas maņas. Mazie bēr-
ni un iestādes darbinieki ar prieku 
bauda lavandu maigo smaržu un 
iepazīst arī citu augu aromātus un 
krāsu toņus. 

Viss pašu rokām
Visi labiekārtošanas darbi tika 

veikti pašu spēkiem – rakšana, ak-
meņu pārstumšana, dobes formas 
veidošana, stādīšana. Paldies bēr-

nu vecākiem, kas talkas laikā ak-
tīvi piedalījās darbos un kopīgiem 
spēkiem pēc projekta palīdzēja 
izveidot apstādījumus „Minkas” 
teritorijas rietumu un galvenajā 
daļā. Projekta rezultātā katrs, kas 
tagad apciemo bērnudārzu, redz 

labiekārtotas un sakoptas bērnu-
dārza teritorijas sākumu. Apstādī-
jumi priecē gan ciemiņus no citiem 
bērnudārziem, gan bērnu vecākus 
un, protams, pašus bērnus un dar-
biniekus. Inčukalnieši lepojas ar 
savu bērnudārzu! Un pēc skarbās šī 

gada ziemas, kas nežēloja lavan-
das, jau otro gadu veidosim smaržu 
maisiņus no ievāktajiem lavandu 
ziediem. L.Neimane saka paldies 
vadītājai I.Podziņai par radošumu, 
iniciatīvu un vēlmi radīt kvalitatīvu 
vidi bērniem. 

20. jūlijā agrā un saulainā rītā 
Vangažu pensionāri kopā ar inčukal-
niešiem un Gaujas senioriem pulcē-
jās, lai dotos ekskursijā uz Latgali 
un tur jaunuzceltajām kultūras ie
stādēm. 

Pirmā pietura – Liepkalnu maizes 
ceptuve ar brokastu kafiju, bet turpat 
Daugavā mūs gaida vikingu kuģītis. 
Spīd saule, vēja nav, ņirb upes ūdens, 
un mēs, sēžot kuģītī uz mežacūku 

ādām, klausāmies kapteiņa stāstu par 
applūdinātajām teritorijām un Dauga-
vas senleju. Apbraucam Oliņkalnu, kur 
kādreiz estrādē skanējušas dziesmas, 
bet tagad tas vientuļš slejas ūdens 
vidū. Skumji, kas tas mums zudis, bet 
arī tagad ainava acij tīkama, un mēs no 
sirds baudām dabas skaistumu. 

Tālāk dodamies caur Līvāniem un 
Preiļiem pa Feimaņu ceļu, kas ir pau-
gurainākais Latgales ceļš un kura malā 
netālu no Daugavpils šosejas atrodas 

lielākais krucifikss un piemineklis 
„Krusta nesējs”, kas celts 1825. gadā, 
kad Romā tika izsludināts baznīcas 
Jubilejas gads jeb Svētais gads.

Dodamies uz Lūznavas muižu – jū-
gendstila pērli, celtu 1911. gadā. To-
reizējais īpašnieks bija profesors un 
inženieris S.Kerbedzs ar kundzi no 
Pēterburgas. Mūs sagaida muižkun-
dze Ruta senā tērpā, lai iepazīstinātu 
ar muižu. Laika gaitā muižā atradušās 
dažādas skolas, tad tā pamesta, un, 

tikai pateicoties enerģiskiem cilvēkiem, 
atkal atdzimusi no jauna. Muižā iekār-
tota neliela koncertzāle, izstāžu zāles, 
kurās notiek regulāras izstādes, nelie-
la kapela, paredzēta viesnīca, kas vēl 
top labiekārtota.

Muižu ieskauj skaists parks 23,7 ha 
platībā ar dīķiem un retiem kokiem. 
Parkā atrodas svētās Marijas statu-
ja, tautā saukta – Madonna, kas kara 
laikā tika nopostīta un atjaunota 1991. 
gadā. 

Un tad jau ceļš uz Rēzekni. Garšīgas 
pusdienas paēdam kafejnīcā „Rossis-
ten” un tālāk, jaukās gides Diānas 
pavadīti, iepazīstamies ar bērnu un 
jaunatnes jaunrades centru „Zeimuls”, 
ar tā interesanto kubveida arhitektūru, 
rotātu latvju rakstiem. Ēka ļoti veik-
smīgi uzbūvēta pašā pilskalna pakājē. 
Tai ir mājīgs iekšpagalms un slīps tor-
nis. 

Ar liftu uzbraucam pašā augšā un 
nokļūstam uz jumta terases, no kurie-
nes paveras lielisks skats uz pilskalnu 
un apkārtni, arī uz zemākajiem celtnes 
jumtiem, kuri noaudzēti ar zālīti. 

Tālāk braucam uz Latgales vēst-
niecību „Gors”– SIA „Austrumlatvijas 
koncertzāle”, kur mūs tiešām pār-
steidz ar vērienu būvētā celtne, visas 
tehniskās iespējas zālē, un skatuve 
ir īsts brīnums. Tā tiešām ir nākotnes 
būve. 

Ar milzīgu liftu (tajā varot iebraukt 
pat automašīna) visa grupa braucam 
uz augšējiem stāviem, nokļūstam arī 
uz jumta terases, jūtamies kā kuģī, un 
skatam paveras brīnišķīga pilsētas ai-
nava.

Laiks ieritējis pēcpusdienā, un mūsu 
ceļš ved mājup. Esam guvuši ļoti bagā-
tīgu iespaidu buķeti. Priecājamies, ka 
Latgalē ir tapis kas tik vērienīgs. Jū-
tamies patīkami noguruši un no sirds 
pateicīgi par atbalstu un sarūpēto au-
tobusu Inčukalna novada domes depu-
tātiem un personīgi Aivaram Nalivaiko, 
Ludmilai Vorobjovai, Zinaīdai Gofma-
nei un Kristīnei Siliņai. 

Lai arī turpmāk mūs iepriecina 
skaisti ceļojumi! Tiksimies nākamgad.

Inta Tetere, Vangažu pensionāru 
biedrības priekšsēdētāja 

PII „Minka” lavandu ziedus 
šogad ievāks jau otro reizi

Pensionāri iepazīst Latgali
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5. jūlijā, piedaloties Inčukal-
na, Sējas un Vangažu jauniešiem, 
aizsākās jaunsargu nometne Mur-
jāņos, „Brūklenēs”. 

Pavasarī Inčukalna un Sējas sko-
lās tika apzināti skolēni, kuriem 
interesē jaunsargu kustība, tās pat-
riotisms, mērķtiecība un nākotnes 
perspektīva. 

Jaunsargu kandidātiem nometne 
sākās 5. jūlija rītā, piedaloties 17 
Inčukalna, 3 Sējas un 5 Vangažu 
jauniešiem. 

Dienaskārtība bija atbilstoša 
jauniešu vecumam un interesēm. 
Vispirms notika savstarpējā iepazī-
šanās, drošības tehnikas un nomet-
nes iekšējās kārtības instrukcijas 
nolasīšana, tad karoga pacelšana, 
skanēja Latvijas himna, un ar devīzi 

„Mēs varam!” nometne sākās.
Par profesionālās meistarības 

izveidošanu, īstenu patriotisma 
izkopšanu sevī pastāstīja „Rotari” 
kluba pārstāvis Ivars Rudzītis. 

Ārlietu ministrijas Rekrutēšanas 
centra darbiniece Rita divu stundu 
garumā vadīja nodarbību par tēmu 

„Komandas saliedēšana”, pieminot 
faktu, ka šogad pirmo reizi centra 
vēsturē ir bijis konkurss uz karavī-
ru amatu. Tas jau ir nopietni.

Par Latvijas Zemessardzes un 
Jaunsardzes izveidošanos, mēr-
ķiem un prasībām pastāstīja Ze-
messardzes veterāni ar 25 gadu 
stāžu – Uldis un Andis. 

Dienas noslēgumā – ugunskurs 
ar desiņu cepšanu, dienas notiku-
mu analīzi un nometnes moto ap-
zināšanos. 

6. jūlijs aizsākās ar rīta vingro-
jumiem un krosu pa mežu. Pēc 
brokastīm notika četru stundu 
pārgājiens pa Lojas upes krastiem. 
Pusdienas turpat – vecās kama-
niņu trases malā. Pēcpusdienā 
jaunsargu instruktors Juris apmā-
cīja alpīnisma pamatos – līdzsvara 

pārnešanu, kustību pa virvi. Pēc 
vakariņām notika īsts futbola mačs 
starp sarkano un dzelteno koman-
du ar pieredzējušā un ārvalstīs 
spēlējošā vienaudža Krista pieda-
līšanos. 

Vakara noslēgumā komponista 
Aivara Lapšāna uzruna un patrio-
tiskas dziesmas ģitāras pavadīju-
mā. 

7. jūlijs – rīta vingrojumi un atkal 
kross. 

Pēc sātīgām brokastīm nodarbī-
bas ar gaisa šauteni Ritas un Anda 
vadībā. Tiem, kuri bija „izšāvu-
šies” – fiziskā stāvokļa tests – roku 
saliekšana un vēdera muskulatū-
ras treniņš. Vērā ņemams fakts – 
no 22 dalībniekiem augstāko (60) 
spēja astoņi dalībnieki. Pēdējais 
pasākums – jautrā stafete kā trīs 
dienu slodzes noņēmējs. 

Jāpiemin īpaši garšīgās ēdienrei-
zes, ko gatavoja Sējas sporta cen-
tra pāvāre Agrita ar savu komandu.

Paldies Inčukalna un Sējas no-
vada domēm par atbalstu nomet-
nes norisē, paldies vecākiem par 
sadarbību! Īpašs paldies grupu 
vadītājiem Ričardam, Gustavam un 
Viktorijai! Jaunsargu nodarbības 
turpināsim ar jauno mācību gadu.

Andis Ansviesulis,  
nometnes organizators 

Jūlija sākumā Inčukalna tautas 
nama jauktais koris „Mežābele” kopā 
ar dziedātājiem no Rīgas Sv.Franciska 
kora devās braucienā uz Krāslavu un 
Daugavpili. Brauciens izdevās, patei-
coties mūsu abu koru vadītājam diri-
ģentam Vitalim Kikustam, Sv.Franciska 
draudzes atbalstam, kā arī Inčukalna 
novada domes atbalstam. 

Neba jau koristi brauca bez dzie-
dāšanas, un neba jau Vitalis Kikusts 
brauca bez pūtējiem! Apvienotajiem 
dziedātājiem līdzi devās arī pieci pū-
tēju orķestra pārstāvji, kas ar savu 
spēku un pārliecību dziesmas vērta vēl 
krāšņākas. 

Pirmās dienas galapunktā  Krāslavā  
braucējus sagaidīja kā parasti Latga-
lē – sirsnīgi un dāsni ļaudis, kas koris-
tus paēdināja, izvadāja ekskursijā pa 
grāfu Plāteru pils kompleksu, pavadīja 
uz Krāslavas lielo un skaisto kato-
ļu dievnamu un izvietoja naktsmītnē 
Krāslavas ģimnāzijas sporta zālē.

Muzicēšana baznīcā ir īpaša – 
akustika vienmēr lieliska, klausītāji 
atsaucīgi. Pirmais koncerts notika 
Krāslavas Sv.Ludviga Romas katoļu 
baznīcā, bet pirms un pēc dievkalpo-
juma iepazināmies ar vēsturi, arhitek-
tūru, mākslas darbiem, kas atrodas 
dievnamā.

Nākamajā dienā mūs gaidīja Dau-
gavpilī. Jau pašā rīta agrumā – Diev-
mātes Romas katoļu baznīcā, vēlāk – 
Grīvas Sv.Jaunavas Marijas Romas 
katoļu baznīcā. Noslēgumā – Dau-
gavpils centra apskate un Šmakovkas 
muzejs, kurā iepazināmies ne tikai ar 
populārā dzēriena tapšanu, bet arī ar 
visas Latgales vēsturi. 

Sakām paldies visiem, kas ar savu 
atbalstu un līdzdarbošanos palīdzēja 
braucienam notikt! Un ļaudīm Latga-
lē mūsu sirdīs nu ir īpaša vieta – liels 
paldies!

Zinta Nolberga, 
koris „Mežābele” 

Jaunsargu vienības nometne Murjāņos

Latgale – skaisti dievnami, miers un viesmīlīgi ļaudis



6 2016. gada AUGUSTSNOVADA VĒSTIS

9. jūlijā mūsu klusajā pilsētiņā Van-
gažos bija notikums, kurš uzjundīja pil-
sētas dzīvi.  Latvijas Ukraiņu biedrības 
apvienība dāvāja godu organizēt ukrai-
ņu 8. tautas mākslas festivālu „Sarka-
nais irbenājs’’ Vangažu pilsētā.

Festivāls sākās ar krāsainu dalībnie-
ku un viesu gājienu pa pilsētas ielām un 
beidzās pie gleznainā ezeriņa uz speciāla 
laukuma. Skatuvi rotāja irbenāja zari, jo 
irbenājs ir Ukrainas simbols. Festivāla 
emblēmas plakātu apvija piecus metrus 
garš dvielis, kuru izgatavoja Latvijas Uk-
raiņu biedrības sieviešu prasmīgās rokas. 
Savu artavu ielika arī Vangažu dalībnie-
ces Nastja un Gaļina Boberskas un Liene 
Nesteroviča. 

Festivālu atklāja Latvijas Ukraiņu 
biedrības un Vangažu Ukraiņu biedrības 

„Jatraņ” priekšsēdētāja Irina Dukule. Sir-
snīgi klātesošos sveica Vangažu pilsētas 
pārvaldes vadītājs Juris Jakubovskis. 
Ukraiņu sūtņa Latvijā Jevgena Terebejņis 
kunga apsveikumu vēstīja vēstniecības 
pirmais sekretārs Andrejs Djačuns. 

Savukārt Vangažu pilsētas Goda pilso-
nis, Nopelniem bagātais Ukrainas kultū-
ras darbinieks Vasīlijs Litviņuks nolasīja 
Latvijas sūtņa Ukrainā Jura Poikāna 
apsveikumu festivāla dalībniekiem. Un 
sākās ukraiņu vārda, 
dziesmas, deju un dvē-
seļu svētki. 

Kā festivāla saimnieki 
koncertu atklāja vokā-
lais ansamblis „Jatraņ”, 
kurā ar tādu pašu no-
saukumu Ukraiņu biedrī-
bā ietilpst arī jaunatnes 
grupa „Kvitočki” (vadī-
tāja Liene Nesteroviča) 
un vokālais ansamblis 

„Veselka” (vadītāja Ok-
sana Belausa), kuru var 
nosaukt par ģimenes 
ansambli, jo aug mūsu 
jaunākā maiņa. 

Dažāda vecuma bēr-
ni ir festivāla rotājums, 
tā ir vokālā deju gru-
pa „Perlinka” no Ukraiņu 

skolas Rīgā (vadītāja 
Tatjana Černova) un 
brīnišķīgais deju kolek-
tīvs „Kolibri” (vadītāja 
Tatjana Everse).

Ar savu meistarību 
dalījās kolektīvi no da-
žādām Latvijas vietām: 
no Rēzeknes līdz Lie-
pājai, no Ventspils līdz 
Daugavpilij. Patīkami 
bija dzirdēt mūsu labās 
paziņas no Suntažiem – 
latviešu dziesmu an-
sambli „Svīre” –, kas 
ar mīlestību nodziedāja 
ukraiņu dziesmas. Kā 
vienmēr īstu baudījumu 
skatītāji guva no so-
lodziesmu izpildījuma, 

kuru sniedza Vasīlijs 
Komanovskis. Bet Ļvo-
vas ciemiņš, talantīgais 
bandūrists, ne tikai ļāva 

just līdzi, bet mudināja arī dziedāt. Ar 
savām uzmundrinošajām dziesmām rok-
folk grupa „Perebendja” no Drogobičas 
teicami iekustināja skatītājus, uzvedi-
not tos pat dejot. 

Jāuzsver, ka festivāls neaprobežojās 
tikai ar dziesmām un dejām, klātesošie 
varēja priecāties par dažādu Ukrainas 
novadu etniskajiem tautas tērpiem fo-
toizstādē, par rokdarbu izstrādājumiem, 
kurus veidoja rokdarbu meistare Tatja-
na Viļevko, un brīnišķīgajiem pērļošanas 
izstrādājumiem, kurus veidoja Nataļja 
Čapļinska, aplūkot teltis ar ukraiņu tau-
tas amatnieku meistardarbiem. Varēja 
pamieloties ar ukraiņu un kazaku tra-
dicionālo ēdienu kuļešu, kuru turpat uz 
vietas pie ugunskura gatavoja Aizkarpa-
tu ciemiņi. 

Viss brīnišķīgais pasākums noslēdzās 
ar dalībnieku un viesu kopdziesmas 

„Kalina” („Irbenājs”) izpildījumu, pēc 
tam gaisā uzvijās zilgandzelteni gaisa 
baloni. Stafeti par kārtējo ukraiņu 9. 
festivālu „Sarkanais irbenājs” pārņēma 
Ventspils. Bet tālāk, kā pieņemts, svēt-
ki turpinājās ar diskotēku un dziesmām 
pie ugunskura.

Mēs nesakām: „Ar Dievu, festivāl,” 
mēs sakām, „uz tikšanos!”

Gaļina Mamutova 

9. jūlija rītā uz konferenci „Ukraiņi Latvijā – vakar un 
šodien” Vangažos pulcējās ukraiņi no visas Latvijas, kā 
arī citi interesenti, kam tuva ukraiņu kultūra. Konferen-
ces apmeklētāju skaits bija ap diviem simtiem. Konfe-
rencē „Ukraiņi Latvijā – vakar un šodien” tikās dažādu 
nevalstisko organizāciju, pašvaldību un māksliniecisko 
kolektīvu pārstāvji, lai diskutētu par ukraiņu kultūras, 
izglītības un integrācijas jautājumiem. 

Konference bija aktīvs visas Latvijas ukraiņu kop-
darbs, iesaistoties diskusijās, identificējot problēmas, 
kā arī meklējot risinājumus. Kopīgi tika apspriesta 
ukraiņu kultūras loma, labvēlīga attīstība Latvijā un 
mijiedarbība ar citām kultūrām.  Plaši tika diskutēts 
par izglītības iespējām, lai saglabātu ukraiņu nacionā-
lo identitāti. Vairākas ukraiņu nevalstiskās organizā-
cijas un mākslinieciskie kolektīvi iepazīstināja ar savu 
praktisko darbību, lielākajiem veikumiem un nākotnes 
vīzijām. 

Konferences pirmās daļas izskaņā dalībnieki pulcējās 
gājienā, lai dotos uz brīvdabas estrādi, kur nevalstiskās 
organizācijas un mākslinieciskie kolektīvi ar dziesmu un 
deju palīdzību demonstrēja prasmes ukraiņu kultūras 
un tradīciju kopšanā un uzturēšanā. 

Pasākuma dalībniekus īpaši priecēja viesi no Ukrainas, 
Ļvovas, gan ar prezentāciju, priekšnesumiem, gan rok-
darbiem un ukraiņu virtuvi. 

Klātesošos ar savu klātbūtni pagodināja Ukrainas 
Republikas vēstniecības Latvijā pārstāvis un Latvijas 
Republikas vēstnieks Ukrainā. Apsveikuma vārdus kon-
ferences apmeklētājiem un organizatoriem veltīja paš-
valdības vadība. 

Konference „Ukraiņi Latvijā – vakar un šodien” tika 
rīkota projekta „Mēs kopā vienoti Latvijai” ietvaros, 
kuru īsteno Vangažu ukraiņu biedrība „Jatraņ”. Tā iz-
vērtās par visas Latvijas ukraiņu svētkiem, vienojot 
ukraiņu organizāciju un kolektīvu pārstāvjus no Jēkab-
pils, Jelgavas, Rīgas, Daugavpils, Rēzeknes, Ventspils, 
Līvāniem, Liepājas, Suntažiem, protams, Vangažiem, un 
citām vietām. 

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrāci-
jas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild Vangažu ukrai-
ņu biedrība „Jatraņ”. 

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds 

no Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem. 

Ukraiņu mākslas festivāls 
„Sarkanais irbenājs”

Vangažos tiekas  
ukraiņi no visas  
Latvijas 
Priežu 1-15, Vangaži, LV-1236, 
jatran.v@inbox.lv
Reģ.Nr.40008089107,  
A/S PRIVATBANK, 
LV34PRTT0256019163700

Plašāka informācija:
Vangažu ukraiņu biedrības „Jatraņ” valdes priekšsēdētāja 
Irina Dukule 
E-pasts: atlas.irina@gmail.com 
Mob. tālr. 29861068

Informāciju sagatavoja: 
projekta „Mēs kopā vienoti Latvijai” publicitātes  

speciāliste Zinta Gugane
E-pasts: zinta.gugane@gmail.com 

Mob. tālr. 26553247

Festivāla vimpeļa nodošana Ventspilij. Uz tikšanos Ventspilī!

Visi dalībnieki apvienojušies noslēguma dziesmai

Margarita Semoņenko no Jēkabpils biedrības 
„Javir”
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Prakse rāda, ka cilvēkiem bie-
ži nav izpratnes, kur paliek podā 
noskalotās lietas… Varētu do-
māt, ka tās izgaist, bet ne – tās 
nonāk atpakaļ dabā. Pirms tam, 
protams, notekūdeņi tiek attīrīti, 
lai būtu maksimāli maza ietekme 
uz vidi, tomēr attīrīšanas iekār-
tas ir paredzētas konkrētai slo-
dzei un ne ar visu tās tiek galā.

Līdz ar to nedrīkst podā no-
skalot jebko, ko citur nav kur likt. 
Lielākoties ar sadzīves atkritu-
miem attīrīšanas ietaises tiek galā, 
tomēr lūdzam iedzīvotājus podā 
neskalot lielu daudzumu tauku, 
kas var rasties no kulinārijas. Tau-
ku paliekas saķep pie notekcauru-

lēm, veidojot kanalizācijas cauruļu 
aizsērējumus.

Tieši mehāniski aizsērējumi rada 
ekspluatācijā lielākās problēmas. 
Podā vai kanalizācijas akās ne-
drīkst mest lietas, kas nešķīst un 
rada aizsērējumus:

• papīra virtuves dvieļus (at-
šķirībā no tualetes papīra, tie 
neizšķīst),

• lupatas, audumus, drēbes,
• pārtikas preces veselos ga-

balos,
• plēves, maisus,
• higiēnas preces,
• autiņbiksītes u.c.

Jebkurš kanalizācijā iemestais 
priekšmets, kuru nedrīkstētu tur 
mest, var bojāt attīrīšanas ietai-
ses un radīt negatīvu ietekmi uz 
vidi, kurā paši dzīvojam. Tomēr 
pat daudz biežāka problēma ir šo 
priekšmetu radītie aizsērējumi 
kanalizācijas caurulēs. Ir bijuši arī 
gadījumi, kad kanalizācijas akās 
tiek iemesti dažādi priekšmeti. 
Aizsērējumu tīrīšanai nepiecieša-
ma hidrodinamiskā iekārta, kādas 

nav PSIA „Vangažu avots” īpašu-
mā, līdz ar to tā jāizmanto no ci-
tiem uzņēmumiem, kas maksā ļoti 
dārgi, jo šī iekārta var maksāt pat 
pāri 100 000 EUR. Līdz ar to katrs 
šāds gadījums rada papildu izmak-
sas, kā rezultātā var celties tarifs 
par notekūdeņu novadīšanu un at-
tīrīšanu, ko jau izjutīs visi novada 
iedzīvotāji.

Lūdzam kanalizācijas sistēmu 
lietot atbildīgi, lai neradītu ne-
gatīvu ietekmi uz vidi un avārijas, 
kas var radīt papildu izmaksas un 

paaugstināt notekūdeņu novadīša-
nas un attīrīšanas tarifu.

Kārlis Spravņiks, 
PSIA „Vangažu avots” valdes 

priekšsēdētājs  

Atjaunots 
Gaujas 
ūdenstornis

2016. gada jūnijā tika atjaunots 
Gaujas ūdenstorņa rezervuāru 
gan iekšējais, gan ārējais pārklā-
jums. 2015. gadā, lai atjaunotu 
ūdenstorņa darbību un uzlabo-
tu ūdens kvalitāti, tika veikta 
ūdenstorņa stāvvada maiņa.

Gadu gaitā ūdens rezervuārus 
bija skārusi korozija, kas gan pa-
sliktināja ūdens kvalitāti, gan radīja 
jaunu avāriju riskus. Tika veikta pil-
nīga rezervuāru attīrīšana ar smilšu 
strūklu, kā arī dezinfekcija.

Tika ieklāts gumijveida pārklā-
jums, uz kā neveidojas korozija, kas 
ļaus saglabāt augstu ūdens kvalitā-
ti ilgtermiņā, kā arī torņa rezervu-
āros nebūs vairs nepieciešami tālāki 
ieguldījumi. Ūdens kvalitāti aplie-
cina sertificētā laboratorijā veiktie 
analīžu rezultāti.

Vēl plānots veikt teritorijas labie-
kārtošanu ūdenstorņa apkārtnē.

Kārlis Spravņiks, PSIA „Vanga-
žu avots” valdes priekšsēdētājs  

VANGAŽU AVOTS

Kur paliek podā noskalotās lietas?

Apbrīnojami, ko tik cilvēki neizdomā noskalot tualetes podā. Tikai problēma ar to 
neatrisinās, bet gan vēl padziļinās

Tiek mainīts sadzīves atkritumu  
apsaimniekošanas tarifs Inčukalna novadā

Vides pakalpojumu sniedzējs „Clean R” informē, ka saskaņā ar Inčukalna novada 
domes lēmumu no 1. septembra tiek noteikts jauns sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas tarifs Inčukalna novada iedzīvotājiem.

No 1. septembra Inčukalna novada iedzīvotājiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs jāmaksā 10,25 
eiro par m3 (t.sk. PVN). Jaunais tarifs tiks piemērots pakalpojumiem, kas sniegti pēc 1. septembra. Tas nozīmē, ka 
rēķinu par sadzīves atkritumu izvešanu, kurā tiks ietverts jaunais tarifs, iedzīvotāji saņems oktobra sākumā – līdz 
mēneša 8. datumam. Saskaņā ar novada domes lēmumu tiek mainīti atkritumu apsaimniekošanas tarifi arī būvgru-
žiem un ražošanas atkritumiem, kā arī lielgabarīta atkritumiem. Turpmāk par būvgružu un ražošanas atkritumu 
izvešanu būs jāmaksā 14,24 eiro par m3 (t.sk. PVN), bet par lielgabarīta atkritumiem – 9,58 eiro par m3 (t.sk. PVN)

Jautājumu un neskaidrību gadījumā Inčukalna novada iedzīvotājus lūdzam sazināties ar mūsu Klientu apkalpo-
šanas centru, zvanot pa tālruni 67111001 vai sūtot e-pastu kc@cleanr.lv. Atgādinām, ka viens no efektīvākajiem 
veidiem, kā samazināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, ir šķirošana, jo pareizi sašķiroti atkritumi 
tiek izvesti bez maksas.

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa pieaugums saistīts ar to, ka š. g. 5. maijā stājās spēkā jaunais 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs 
poligonā „Getliņi”, un tas pieaug no 15,54 eiro uz 28,32 eiro par tonnu (neskaitot pievienotās vērtības nodoki 
(PVN) un dabas resursu nodokli (DRN)). Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu maksu par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes – sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu un maksa 
par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas atkritumu apsaimniekotāja 
izmaksas. Pieaugot kādai no pakalpojuma cenu veidojošajām komponentēm, mainās kopējā pakalpojuma maksa. 

Paziņojums par Inčukalna 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.–2035. gadam 
aktualizēšanas projekta 
apstiprināšanu

Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–
2035. gadam aktualizēšanas projekts tika apstiprināts ar In-
čukalna novada domes 2016. gada 15. jūnija lēmumu (proto-
kols Nr.10.-60.§). 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir hierarhiski augstākais 
plānošanas dokuments pašvaldībā, saskaņā ar kuru izstrādā 
un groza citus pašvaldības attīstības plānošanas dokumen-
tus (attīstības programmu, teritorijas plānojumu, lokālplāno-
jumu) un ievieš attīstības projektus. Stratēģija tika aktualizē-
ta ar mērķi radīt priekšnoteikumus Eiropas standarta platuma 
publiskās lietošanas dzelzceļa „Rail Baltica” infrastruktūras 
būvniecībai Inčukalna novadā. 

Ar apstiprināto stratēģiju var iepazīties darba laikā Inču-
kalna novada domē (Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna no-
vads), pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā Attīs-
tība, sadaļā Attīstības plānošanas dokumenti. 
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Inčukalna novada  
Sociālais dienests 
sveic skaistajās 

jubilejās –  
75, 80, 85, 90….  
Labu veselību  

un možu  
noskaņojumu!

GRAFITI FESTIVĀLS

VANGAŽU VIDUSSKOLA

Vangažu vidusskola  
aicina pieteikties 10. klasē
• apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena pro-

grammu;
• papildus var apgūt profesionālu pilnveides programmu „Uzņēmēj-

darbība”.

Skolā ir apstiprināts nolikums par stipendijām skolēniem par augs-
tiem un labiem sasniegumiem mācību darbā.

Skolā:
• mācības notiek mūsdienīgā, sakārtotā vidē;
• fiziku, bioloģiju, ķīmiju, matemātiku, valodas apgūst labiekārtotos, 

ar mūsdienīgiem tehnikas līdzekļiem nodrošinātos kabinetos;
•  mācību laikā skolēni aizstāv zinātniski pētniecisko darbu; 
• skolēniem ir iespēja izvēlēties fakultatīvas nodarbības interesējo-

šās jomās, lai padziļinātu zināšanas;
• 12. klasē tiek padziļināti apgūsti mācību priekšmeti, kuros ir cen-

tralizētie eksāmeni (latviešu, angļu valodā, matemātikā).

Pieteikties līdz 19. augustam!
LĪDZI ŅEMT:

• PASI,
• APLIECĪBU PAR PAMATIZGLĪTĪBU UN SEKMJU IZRAKSTU,
• PAMATIZGLĪTĪBAS SERTIFIKĀTU LATVIEŠU VALODĀ MAZĀKU-

TAUTĪBU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS.

Papildu informācija pa tālruņiem: 67995629 – direktores vietnie-
ce mācību darbā, 67995428 – direktore. 

Cienījamie Vangažu pilsētas bibliotēkas apmeklētāji!
Inčukalna novada bibliotēka informē, ka no 18. jūlija līdz 8. augustam būs 

slēgta Vangažu pilsētas bibliotēka.
Šajā laikā tiks veikts bibliotēkas telpu remonts.

Šī gada Vangažu Grafiti festivāla tēma – „Pilsēta”
3. septembrī Vangažu pilsētā ar Inčukalna novada domes atbalstu tiek organizēts ikgadējais Grafiti festivāls, kas 

veltīts Vangažu pilsētas 25. gadadienai.
Visiem, kuri vēlas piedalīties festivālā, lūgums līdz 31. augustam atsūtīt uz e-pastu info@hip-hop.lv:
• zīmējumu skices par tēmu „Pilsēta”;
• īsu aprakstu par sevi un saviem darbiem, savus kontaktus;
• šo darbu fotogrāfijas.
Visiem dalībniekiem dāvanas un balvas!
Jūsu zīmējumi iepriecinās ne tikai Vangažu pilsētas iedzīvotājus, bet arī visus, kas ik dienu brauc garām mūsu 

pilsētai pa Vidzemes šoseju.
Plašāka informācija pie festivāla organizatora Aleksandra pa tālruni: 29258686 vai e-pastu: info@hip-hop.lv. 

Lai palīdzētu Inčukalna novada dienas centra bērniem, bied-
rības „Inčukalna dabas parks” valdes locekle Līga Neimane sa-
darbībā ar dienas centru „Vangaži” ir uzsākusi akciju visā nova-
dā „Skolas soma 2016”. Tās ietvaros tiek vākti skolas piederumi 
un kancelejas preces.

Labdarības akcija notiek no 1. līdz 19. augustam. Būsim priecīgi, 
ja bērni saņems jaunus skolas piederumus, bet būsim pateicīgi 
par katru ziedojumu. Ir nepieciešami: rakstāmpiederumi, krāsainie 
zīmuļi, lineāli, šķēres, somas u.c.

Skolai nepieciešamās preces varat nogādāt dienas centrā „Van-
gaži” vai personīgi sazinoties ar Līgu Neimani (26758610) vai 
DC „Vangaži” vadītāju Liliju Gežu (67898525). 

Medību pilī 
rosība nerimstas

Inčukalna Medību pilī, kuru apsaimnie-
ko Mežsaimniecības pakalpojumu koope-
ratīvā sabiedrība „L.V.Mežs”, norit darbi 
gan pie pils atjaunošanas, gan kooperatī-
vās sabiedrības attīstības. 

„Augam lēni, bet stabili – tāds uzstādījums 
mums bija jau no paša sākuma, jo mūsu 
mērķis ir kooperatīva attīstība ilgtermiņā,” 
pastāstīja kooperatīva „L.V.Mežs” valdes 
priekšsēdētājs Modris Kalvāns, kurš šogad 
ieguvis arī Zemkopības ministrijas balvu 

„Zelta čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu 
saimniekošanu”. 

Kooperatīvā sabiedrība kopš pagājušā 
gada sākuma ievērojami papildinājusi savas 
biedru rindas. „Pagājušā gada sākumā bijām 
tikai 40, tagad esam jau 91 biedrs no 48 da-
žādām Latvijas vietām. Mūsu kooperatīvam 
tagad ir arī divi reģioni – Alūksnē un Vecum-
niekos –, tomēr mērķis ir izveidot reģionus 
visā Latvijā,” skaidroja M.Kalvāns. 

Pa šo laiku arī pils piedzīvojusi vairākus 
uzlabojumus, piemēram, tajā izveidota bib-
liotēka, kurā plānots apkopot visu nepiecie-
šamo literatūru meža īpašniekiem, sagata-
vots pils nosiltināšanas projekts, kuru jau 
tuvākajā laikā plānots iesniegt Inčukalna 
novada domē, un ir izstrādāts pils apzaļumo-
šanas projekts. 

Kooperatīvs jūnijā ir saņēmis Lauku atbal-
sta dienesta lēmumu par Eiropas Savienības 
finansējuma piešķiršanu kooperatīva attīs-
tībai uz četriem gadiem, kā arī sadarbībā ar 
kooperatīviem „Mežsaimnieks” un „Vidzeme” 
tiks realizēts projekts par konsultāciju snieg-
šanu meža īpašniekiem Latvijā. 

Kooperatīvā sabiedrība uzsākusi arī darbu 
pie PFC sertifikāta (videi draudzīgas meža 
apsaimniekošanas zīme) iegūšanas. Tāpat 

„L.V.Mežs” katru gadu iziet kooperatīva atzī-
šanas procesu, kas nodrošina iespēju saņemt 
Eiropas Savienības finansējumu, kā arī pie-
mērot ienākuma nodokļa atlaides.

Šobrīd Latvijā ir tikai trīs atzītie mežsaim-
niecības pakalpojumu kooperatīvi. 

KAPUSVĒTKI

Ekumēniskie kapusvētki  
Inčukalna novada kapsētās:

Sestdien, 6. augustā,
• plkst. 11.00 Vangažu kapos;
• plkst. 13.00 Inčukalna Jaunajos kapos;
• plkst. 15.00 Inčukalna Vecajos kapos.
Kapusvētkus vadīs katoļu priesteris Rihards Rasnacis, LELB evaņģēliste 

Rudīte Losāne, baptistu sludinātājs Valdis Lasmanis.

Uz kapusvētkiem var nokļūt ar autobusu:
• plkst. 10.00 Inčukalns–Sēnīte–Vangaži–Vangažu stacija–Vangažu 

kapi;
• plkst. 12.00 Vangažu kapi–Vangaži–Vangažu stacija–Gauja–Indrāni–

Kārļzemnieki–Sēnīte–Inčukalna Jaunie kapi–Inčukalna Vecie kapi;
• plkst. 14.00 Inčukalna Jaunie kapi–Inčukalna Vecie kapi;
• plkst. 16.00 Inčukalna Vecie kapi–Sēnīte–Indrāni–Gauja–Kārļzem-

nieki–Vangaži–Vangažu stacija. 

VANGAŽU BIBLIOTĒKA

LABDARĪBAS AKCIJA


