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Ar vasaras saulgriežu svētku koncertiem Inčukalnā, Vangažos un citur 
novadā tika pabeigts kāds brīnišķīgs stāsts – Inčukalna novada stāsts 
vienpadsmit gadu garumā. Vangažu Kultūras nams un Inčukalna Tautas 
nams tāpat kā vasaras ziedošās pļavas ir uzplaukuši un vēruši savas 
ziedu rokas pateicībā saviem cilvēkiem – pašvaldības vadībai, domes 
darbiniekiem, uzņēmējiem, līdzcilvēkiem, pašdarbības kolektīviem un 
to vadītājiem, skatītājiem un klausītājiem. Esam pateicīgi ikkatram, 
kurš bija ar mums gan priecīgos, gan ne tik saulainos brīžos, ikkatram, 
kurš pielika savu roku, lai novads taptu vēl skaistāks.

Vasaras saulgrieži Inčukalna novadā

Dārgie Inčukalna novada 
iedzīvotāji un draugi!

Mūsu dzīvi un mūsu zemi visla-
bāk raksturo paveiktie darbi, cik 
apzinīgi tos esam veikuši, cik ļoti 
izprotam vidi mums apkārt un cil-
vēkus, kuri ir mums blakus. Šos 
vairāk nekā 11 gadus Inčukalna 
novads ir bijis mūsu mājas, vieta, 
kurā esam radījuši jaunas vērtī-
bas un par tām stāstījuši citiem. 
Arī pašvaldības informatīvais iz-
devums „Novada Vēstis” visu šo 

laiku ir bijis kopā ar mums, kopī-
giem spēkiem izdoti 142 numuri – 
tajos rakstīts gan par izdarīto un 
cerēto, gan par vēl tikai nākotnē 
iecerēto, atspoguļoti skaistākie 
brīži un arī tas, kas nav sanācis 
tā, kā plānots, bet tāda ir dzīve – 
galvenais, ka esam to piedzīvojuši 
kopā. Vienmēr esmu uzsvēris, ka 
mūsu ģimenes, novada un valsts 
izaugsme, labklājība un attīstība 
ir atkarīga tikai no mums pašiem. 
Tāpēc vēlos izteikt pateicību vis-
iem iedzīvotājiem, pašvaldības un 

iestāžu kolektīviem, sadarbības 
partneriem par kopīgo darbu šajā 
laikā!
Jau no jūlija šos stāstus stāstīsim 
nedaudz citādi, bet, lai arī kur nā-
kotnē vestu mūsu ceļi, Inčukalns, 
Vangaži un Gauja būs vietas, kur 
satikties, spiest viens otram roku 
vai sniegt draudzīgu smaidu.

Veiksmi un panākumus vēlot,
Aivars Nalivaiko, n 

Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA KOMENTĀRS

Foto no Inčukalna novada pašvaldības arhīva, 2018. gads, Inčukalns.
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Sēdes protokols Nr. 6 
2021. gada 19. maijā

Par saistošo noteikumu 
Nr. 7/2021 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada pašvaldības 
2020. gada 18. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 21/2020 
„Par Inčukalna novada pašval-
dības budžetu 2021. gadam”” 
apstiprināšanu. Atklāti balsojot: 
„par” – 13 balsis (A. Blaus, J. Bun-
kus, A. Cīrulnieks, A. Freimane, 
M. Jaunups, S. Kalniņš, P. Kondra-
hins, J. Liepiņš, A. Nalivaiko, 
L. Šube, S. Rozīte, A. Šica, L. Vorob-
jova), „pret” – nav, „atturas” – nav, 
balsojumā nepiedalās J. Sergejevs, 
jo izgājis no sēdes, 
dome nolemj: 1. apstiprināt sais-
tošos noteikumus Nr. 7/2021 „Par 
grozījumiem Inčukalna novada paš- 
valdības 2020. gada 18. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 21/2020 
„Par Inčukalna novada pašvaldības 
budžetu 2021. gadam””; 2. uzdot 
Inčukalna novada pašvaldības kan-
celejai saistošos noteikumus triju 
dienu laikā elektroniskā veidā no-
sūtīt Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijai zināšanai, 
pasts@varam.gov.lv.

Par pašvaldības palīdzību ener-
goefektivitātes pasākumu veik-
šanai dzīvojamajā mājā Meža  
ielā 4, Vangažos, Inčukalna no-
vadā. Atklāti balsojot: „par” –  
14 balsis (A. Blaus, J. Bunkus, A. Cī-
rulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, 
S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, 
A. Nalivaiko, L. Šube, S. Rozīte, 
J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova), 
„pret” – nav, „atturas” – nav, 
dome nolemj: 1. piešķirt sabied-
rībai ar ierobežotu atbildību „Van-
gažu namsaimnieks”, reģistrāci-
jas Nr. 50003142371, Inčukalna 
novada pašvaldības palīdzību –  
līdzfinansējumu 2091,98 eiro ap-
mērā energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai dzīvojamajā mājā 
Meža ielā 4, Vangažos, Inčukalna 

novadā; 2. uzdot Inčukalna novada 
pašvaldības izpilddirektoram slēgt 
rakstisku līgumu ar sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „Vangažu nam-
saimnieks” par Inčukalna novada 
pašvaldības palīdzības saņemša-
nu saskaņā ar lēmuma 1. punktu, 
līgumā norādot, kādā kārtībā un 
termiņos Inčukalna novada pašval-
dība līdzfinansē energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai nepieciešamo 
darbu izmaksas; 3. lēmuma kontroli 
uzdot Inčukalna novada pašvaldī-
bas izpilddirektoram.

Par pašvaldības palīdzību ener-
goefektivitātes pasākumu veik-
šanai dzīvojamajā mājā Gaujas 
ielā 11, Vangažos, Inčukalna 
novadā. Atklāti balsojot: „par” –  
14 balsis (A. Blaus, J. Bunkus, A. Cī-
rulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, 
S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, 
A. Nalivaiko, L. Šube, S. Rozīte, 
J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova), 
„pret” – nav, „atturas” – nav, 
dome nolemj: 1. piešķirt sabied-
rībai ar ierobežotu atbildību „Van-
gažu namsaimnieks”, reģistrācijas 
Nr. 50003142371, Inčukalna novada 
pašvaldības palīdzību – līdzfinansē-
jumu 1602,78 eiro apmērā energoe-
fektivitātes pasākumu veikšanai 
dzīvojamajā mājā Gaujas ielā 11, 
Vangažos, Inčukalna novadā; 2. uz-
dot Inčukalna novada pašvaldības 
izpilddirektoram slēgt rakstisku 
līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Vangažu namsaimnieks” 
par Inčukalna novada pašvaldības 
palīdzības saņemšanu saskaņā ar 
lēmuma 1. punktu, līgumā norādot, 
kādā kārtībā un termiņos Inčukal-
na novada pašvaldība līdzfinan-
sē energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai nepieciešamo darbu iz-
maksas; 3. lēmuma kontroli uzdot 
Inčukalna novada pašvaldības iz-
pilddirektoram.

Par pašvaldības palīdzību ener-
goefektivitātes pasākumu veik-
šanai dzīvojamajā mājā Gaujas 

ielā 8, Vangažos, Inčukalna no-
vadā. Atklāti balsojot: „par” –  
14 balsis (A. Blaus, J. Bunkus, A. Cī-
rulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, 
S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, 
A. Nalivaiko, L. Šube, S. Rozīte, 
J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova), 
„pret” – nav, „atturas” – nav,
dome nolemj: 1. piešķirt sabied-
rībai ar ierobežotu atbildību „Van-
gažu namsaimnieks”, reģistrācijas 
Nr. 50003142371, Inčukalna novada 
pašvaldības palīdzību – līdzfinansē-
jumu 2329,25 eiro apmērā energoe-
fektivitātes pasākumu veikšanai 
dzīvojamajā mājā Gaujas ielā 8, 
Vangažos, Inčukalna novadā; 2. uz-
dot Inčukalna novada pašvaldības 
izpilddirektoram slēgt rakstisku 
līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Vangažu namsaimnieks” 
par Inčukalna novada pašvaldības 
palīdzības saņemšanu saskaņā ar 
lēmuma 1. punktu, līgumā norādot, 
kādā kārtībā un termiņos Inčukal-
na novada pašvaldība līdzfinan-
sē energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai nepieciešamo darbu iz-
maksas; 3. lēmuma kontroli uzdot 
Inčukalna novada pašvaldības iz-
pilddirektoram.

Par pašvaldības palīdzību ener-
goefektivitātes pasākumu veik-
šanai dzīvojamajā mājā Gaujas 
ielā 4, Vangažos, Inčukalna no-
vadā. Atklāti balsojot: „par” –  
14 balsis (A. Blaus, J. Bunkus, A. Cī-
rulnieks, A. Freimane, M. Jaunups, 
S. Kalniņš, P. Kondrahins, J. Liepiņš, 
A. Nalivaiko, L. Šube, S. Rozīte, 
J. Sergejevs, A. Šica, L. Vorobjova), 
„pret” – nav, „atturas” – nav, 
dome nolemj: 1. piešķirt sabied-
rībai ar ierobežotu atbildību „Van-
gažu namsaimnieks”, reģistrācijas 
Nr. 50003142371, Inčukalna novada 
pašvaldības palīdzību – līdzfinansē-
jumu 2329,25 eiro apmērā energoe-
fektivitātes pasākumu veikšanai 
dzīvojamajā mājā Gaujas ielā 4, 
Vangažos, Inčukalna novadā; 2. uz-
dot Inčukalna novada pašvaldības 

izpilddirektoram slēgt rakstisku 
līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību „Vangažu namsaimnieks” 
par Inčukalna novada pašvaldības 
palīdzības saņemšanu saskaņā ar 
lēmuma 1. punktu, līgumā norādot, 
kādā kārtībā un termiņos Inčukal-
na novada pašvaldība līdzfinan-
sē energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai nepieciešamo darbu iz-
maksas; 3. lēmuma kontroli uzdot 
Inčukalna novada pašvaldības iz-
pilddirektoram.

U. c.

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 7 
2021. gada 31. maijā

Par Inčukalna novada domes 
2021. gada 31. maija saistošo no-
teikumu Nr. 8/2021 „Par Inčukal-
na novada administratīvās terito-
rijas teritoriālā iedalījuma vienību 
Vangažu pilsēta un Inčukalna pa-
gasts robežu noteikšanu” apstip-
rināšanu. Atklāti balsojot: „par” –  
9 balsis (J. Bunkus, A. Cīrulnieks, 
S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nali-
vaiko, L. Šube, J. Sergejevs, A. Šica, 
L. Vorobjova), „pret” – nav, „attu-
ras” – 3 balsis (A. Blaus, A. Freima-
ne, M. Jaunups), 
dome nolemj: 1. apstiprināt izstrā-
dāto Vangažu pilsētas un Inčukal-
na pagasta robežu apraksta un 
robežu karšu variantu Nr. 1; 2. ap-
stiprināt Inčukalna novada domes 
2021. gada 31. maija saistošos no-
teikumus Nr. 8/2021 „Par Inčukalna 
novada administratīvās teritorijas 
teritoriālā iedalījuma vienību Van-
gažu pilsētas un Inčukalna pagasta 
posmā, kas robežojas ar Vangažu 
pilsētu, robežas noteikšanu” un to 
paskaidrojuma rakstu; 3. saistošos 
noteikumus un to paskaidrojuma 
rakstu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elek-
troniski nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai 
atzinumu saņemšanai. Pēc atzi-
numa saņemšanas no Vides aiz-

sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas saistošie noteikumi un 
karšu plāns tiks publicēts Inčukalna 
novada tīmekļvietnē; 4. pēc pozitī-
va Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas atzinuma 
saņemšanas saistošos noteikumus 
publicēt oficiālajā izdevumā „Lat-
vijas Vēstnesis” un nosūtīt Valsts 
zemes dienestam.

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 8 
2021. gada 9. jūnijā

Par grozījumiem Inčukalna novada 
domes 2021. gada 17. marta lē-
mumā Nr. 3 (31. §) „Par aizņēmu-
ma ņemšanu Miera ielas seguma 
atjaunošanai Inčukalnā, Inčukalna 
novadā”. Atklāti balsojot: „par” – 
8 balsis (J. Bunkus, A. Cīrulnieks, 
S. Kalniņš, P. Kondrahins, A. Nalivai-
ko, L. Šube, J. Sergejevs, L. Vorob-
jova), „pret” – 3 balsis (I. Bernats, 
M. Jaunups, J. Liepiņš), „atturas” –  
3 balsis (A. Blaus, A. Freimane, 
A. Šica), 
dome nolemj: 1. veikt grozījumus 
Inčukalna novada domes 2021. gada 
17. marta lēmumā Nr. 3 (31. §) „Par 
aizņēmuma ņemšanu Miera ielas 
seguma atjaunošanai Inčukalnā, 
Inčukalna novadā”, papildinot lē-
muma lemjošās daļas 1. punktu ar 
1.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„1.1. Piekrist ilgtermiņa aizņēmu-
ma ņemšanai un iesniegt pieteiku-
mu aizņēmuma saņemšanai Valsts 
kasē EUR 97 407,26 apmērā (85% 
no kopējām projekta izmaksām) uz 
10 gadiem ar Valsts kases noteikto 
kredīta procentu likmi, investīciju 
projekta „Miera ielas seguma atjau-
nošana Inčukalnā, Inčukalna nova-
dā” realizācijai.”; 2. lēmuma kontroli 
uzdot Inčukalna novada pašvaldības 
Finanšu un grāmatvedības daļai.
Ar pilnu domes sēdes protokola tek-
stu (ievērojot Fizisko personu datu 
aizsardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Inčukalna novada pašvaldī-
bas tīmekļvietnē www.incukalns.lv  
sadaļā „Domes sēžu protokoli”.

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI MAIJĀ UN JŪNIJĀ

Noslēgušās pašvaldību vēlēšanas, kas 5. jūnijā norisinājās visā Latvijā, tai skaitā jaunizveidotajā 
Ropažu novadā. Pateicamies vēlētājiem par dalību vēlēšanās un sava viedokļa paušanu. 

Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) datiem jaunizveidotajā Ropažu novadā vēlēša-
nās piedalījušies 34,95% no balsstiesīgajiem vēlētājiem (7566 iedzīvotāji no 21 651 balsstiesīgā 
vēlētāja).
Ar Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 6. jūnija lēmumu (prot. Nr. 15) apstiprināti 
vēlēšanu rezultāti Ropažu novadā. 

2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās Ropažu novada pašvaldībā ievēlēto 19 deputātu 
saraksts
„Latvijas attīstībai”

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Vita Paulāne 1 1600 100 3898 1

Ainārs Vaičulens 4 648 193 2853 2

Guntis Kampe 5 418 165 2651 3

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Iveta Vīksne 10 426 191 2633 4

Daiga Brigmane 7 336 223 2511 5

Lelde Sturme 8 323 220 2501 6

Atis Senkāns 18 305 214 2489 7

„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Edgars Treibergs 2 332 98 1026 1

Jānis Romāns 7 116 99 809 2

Apstiprināti vēlēšanu rezultāti Ropažu novadā
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No jūnija ikvienam iedzīvotājam ir ie-
spēja iegūt digitālu Covid-19 sertifikā-
tu. Digitālais Covid-19 sertifikāts ir ap-
liecinājums tam, ka persona ir vakcinē-
jusies pret Covid-19, veikusi Covid-19 
analīzes vai arī pārslimojusi vīrusu. 

Sertifikātu var izmantot Latvijas 
Republikas teritorijā, piemēram, kā 
apliecinājumu pakalpojumu saņem-
šanai, kā arī iestādes vai pasākuma 
apmeklēšanai. No 15. jūnija iekšze-
mes sistēma vakcinācijas vai Co-
vid-19 izslimošanas fakta pārbaudei 
ir iekļauta kopīgajā Eiropas digitālā 
zaļā sertifikāta sistēmā. Tas nozīmē, 
ka pēc ierobežojumu samazināšanas 
sertifikāts būs derīgs, pārvietojoties 
pa Eiropas Savienību.
Digitālos Covid-19 sertifikātus var 
saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri ne-
lieto internetu vai nevar pieslēgties 
tīmekļvietnē covid19sertifikats.lv ar 
kādu no drošas piekļuves līdzekļiem 
(internetbanku, eID u. c.). To var iz-
darīt valsts pārvaldes vienotajos 

klientu apkalpošanas centros bez 
maksas.
No 16. jūnija arī Inčukalna nova-
da Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā (Atmo-
das ielā 4, Inčukalnā) ir iespējams 
izdrukāt Covid-19 sertifikātus gan 
tiem, kam ir iespēja autentificēties 
vietnē covid19sertifikats.lv ar kādu 
drošu piekļuves līdzekli (inter-
netbanka, eID karte, „Mobile ID”), 
gan tiem, kam šādas iespējas nav.
Inčukalna novada Valsts un pašval-
dības vienotā klientu apkalpošanas 
centra darba laiks: pirmdienās plkst. 
9.00–12.00 un 13.00–19.00, otrdienās 
un trešdienās plkst. 8.00–12.00 un 
13.00–17.00, ceturtdienās plkst. 8.00–
12.00 un 13.00–18.00, piektdienās 
plkst. 8.00–14.00. Inčukalna novada 
Valsts un pašvaldības vienotā klientu 
apkalpošanas centra kontaktinformā-
cija: tālrunis 66954820; e-pasta adre-
se incukalns@pakalpojumucentri.lv.

Inčukalna novada pašvaldība

Inčukalna novada Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā 
pieejams digitālais Covid-19 sertifikāts 

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Haralds Burkovskis 1 244 72 829 1

Ritvars Ziedonis 5 150 51 756 2

„Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Ludmila Vorobjova 3 188 55 781 1

Jevgēnijs Sergejevs 7 143 51 740 2

Jaunā konservatīvā partija

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Renāte Gremze 1 316 60 882 1

Irēna Krote 6 187 67 746 2

Jaunā VIENOTĪBA

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Guntars Kniksts 4 163 63 712 1

Hosams Abu Meri 1 215 116 711 2

„Kustība „Par!””

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Signe Grūbe 1 244 34 745 1

Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība”

Kandidāts Kārtas Nr. 
sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Pēteris Salenieks 3 118 107 524 1

* Balsis aprēķina, no kandidātu saraksta derīgo zīmju skaita atņemot kandidāta svītrojumu 
skaitu un pieskaitot plusu skaitu.

Ropažu novada pašvaldības vēlēšanu komisija

Ar Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 7. jūnija lēmumu (prot. Nr. 18, 1. §) apstiprināti 
vēlēšanu rezultāti Siguldas novadā. Jaunveidojamajā Siguldas novadā no 23 867 balsstiesīgajiem ie-
dzīvotājiem pašvaldību vēlēšanās piedalījušies 9120 jeb 38,21%.
Siguldas novada pašvaldības domē ievēlētie 19 deputāti
Politisko partiju apvienība „„Latvijas attīstībai”, VIDZEMES PARTIJA”

Kandidāts Kārtas Nr. sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.
Ivo Bernats 2 178 65 581 1

Politiskā partija „KRIMULDAS NOVADA PARTIJA”
Kandidāts Kārtas Nr. sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Erlends Eisaks 4 210 30 884 1
Ance Pētersone 1 202 35 871 2

Politiskā partija „Jaunā VIENOTĪBA”
Kandidāts Kārtas Nr. sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.
Ina Stupele 2 208 80 1046 1

Aivars Garančs 1 212 86 1044 2

Politiskā partija „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Kandidāts Kārtas Nr. sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.

Jānis Zilvers 2 387 102 1376 1
Reinis Ādamsons 4 292 110 1273 2

Politiskā partija „Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, Politiskā 
partija „Latvijas Reģionu Apvienība”, Latvijas Zaļā partija”

Kandidāts Kārtas Nr. sarakstā Plusi Svītrojumi Balsis* Vietas Nr.
Uģis Mitrevics 1 2608 474 7210 1
Dainis Dukurs 5 1263 410 5929 2

Linards Kumskis 3 916 255 5737 3
Līga Sausiņa 2 999 566 5509 4
Eva Viļķina 6 648 354 5370 5

Kristaps Zaļais 22 606 378 5304 6
Rūdolfs Kalvāns 12 522 405 5193 7
Solvita Strausa 4 500 384 5192 8
Artūrs Caucis 8 420 306 5190 9

Zane Berdinska 13 454 357 5173 10
Zane Segliņa 11 405 311 5170 11

Mārtiņš Zīverts 10 437 369 5144 12

* Balsis aprēķina, no kandidātu saraksta derīgo zīmju skaita atņemot kandidāta svītrojumu skaitu un 
pieskaitot plusu skaitu.

Siguldas novada pašvaldības vēlēšanu komisija

Apstiprināti vēlēšanu rezultāti Siguldas novadā

22. jūnijā Ministru kabinets izde-
va noteikumus „Grozījumi Ministru 
kabineta 2017. gada 26. septembra 
noteikumos Nr. 582 „Noteikumi par 
pašvaldību sadarbības teritorijas ci-
vilās aizsardzības komisijām””.

Grozījumi nosaka pašvaldību sa-
darbības teritorijas civilās aiz-
sardzības komisijas atbilstoši 
administratīvi teritoriālajam ieda-
lījumam. Grozījumi saistīti ar to, 
ka pēc administratīvo teritoriju 
reformas ieviešanas pašvaldībām 
ir noteiktas jaunas administratīvās 
teritorijas – valstspilsētu pašvaldī-
bu teritorijas un novadu pašvaldību 
teritorijas –, līdz ar to mainās arī 

administratīvo teritoriju robežas.  
Mainoties pašvaldību administra-
tīvajām robežām, tiek noteiktas 
37 pašvaldību sadarbības teritori-
jas civilās aizsardzības komisijas 
līdzšinējo 36 vietā. Pašvaldību sa-
darbības teritorijas civilās aizsar-
dzības komisijām ir nozīmīga loma 
civilās aizsardzības sistēmā, jo to 
mērķis ir koordinēt pasākumus ka-
tastrofas un katastrofas draudu 
gadījumā, kā arī veicināt civilās 
aizsardzības jautājumu risināšanu, 
lai rūpētos par iedzīvotāju drošību.
Daļa no pašvaldībām sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības ko-
misiju nodrošinās vienas adminis-
tratīvās teritorijas ietvaros, bet 

citas pašvaldības veidos kopīgu 
sadarbības institūciju ar blakus 
esošajām administratīvajām teri-
torijām: Daugavpils valstspilsētas 
pašvaldība ar Augšdaugavas nova-
da pašvaldību, Jelgavas valstspil-
sētas pašvaldība ar Jelgavas nova-
da pašvaldību, Liepājas valstspil-
sētas pašvaldība ar Dienvidkur-
zemes novada pašvaldību, Rēzek-
nes valstspilsētas pašvaldība ar 
Rēzeknes novada pašvaldību un 
Ventspils valstspilsētas pašvaldī-
ba ar Ventspils novada pašvaldību.
Latvijas administratīvo teritoriju 
karte skatāma atr.kartes.lv.

Iekšlietu ministrija

Turpmāk būs 37 
pašvaldību sadarbības teritorijas 
civilās aizsardzības 
komisijas
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Kā gribējās svinēt tā no sirds ar dzies-
mām, dejām un prieku, kuru neapēno 
pandēmijas noteikumu rāmis, kam 
tendence mainīties un tikt interpretē-
tam ik pa dienai – 15. jūnijā noteikts, 
ka publiski pasākumi nevar notikt, bet 
gadatirgi gan var. Nu tad 19. jūnijā ie-
līgojām, Jāņu miestiņam piejaucot klāt 
amatnieku gadatirgu. 

Aleksandra parkā svētkus ievadī-
ja mūsu pūtēju orķestris un senioru 
koris „Atblāzma” kopā ar Siguldas 
draugiem kori „Gāle”, kuros katrā pa 
savam Jānim. Neskatoties uz to, ka 
saule cepināja kā uz pannas, mūzi-
ķu apvienība „Pipari” iepriecināja ar 
populārām latviešu dziesmām, kuru 
laikā daudziem tā vien gribējās uz-
dejot. Bērni aktīvi līdzdarbojās izrādē 
„Kaķa Toma Eirovīzijas šovs”. Bet 

visā noraudzījās varens Incis ar vēs-
tījumu: „Lai visiem labi,” – tā arī būs 
Inčukalnā.
Vakarā pie Medību pils draugi no 
Mālpils folkloras kopas „Māli” ie-
skandināja līgotnes, kuras kopīgi ar 
sanākušajiem jāņubērniem izdzie-
dāja, godināja dabu un pašu Jāni, 
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko iede-
dza trīs laimes ugunskurus. Pasāku-
mu turpināja dziesminieki Laila Ilze 
Purmaliete ar brīnišķīgām tautas-
dziesmām un autordziesmām, reiz 
tik populārais „Zvaigznīšu brīža” at-
raktīvais personāžs Ēriks Loks pār-
steidza ar izjustām sirdsdziesmām, 
savukārt somu tautības mūziķis 
Marko Ojala bija ieradies ar visu savu 
ģimeni barotāju un priekšnesumu 
laikā atrādīja to – ģitāra, mandolīna 
un itāļu akordeons. Tagad arī es zinu, 

kāds ir somu humoriņš. Marko kopā 
ar mūsu novadnieci Kristīni Zilicku 
pirms koncerta bija izveidojis jaunu 
duetu. Visu saulgriežu laiku varēja 
doties pa pastaigu taku – smelties 
spēku naksnīgajā mežā, zāļu pļavās, 
tikties ar mistiskajiem sapņu zir-
giem, kuri ir pavisam reāli. Atkal at-
griezties pie Medību pils, vērties un 
baudīt gaismas un mūzikas saspēli. 
Paldies par atbalstu un līdzdarbo-
šanos kooperatīvajai sabiedrībai 
„L. V. Mežs” un Modrim Kalvānam, 
tautas nama komandai un novada 
komunālajam dienestam. Labi darbi 
padarīti, un esam gatavi jaunam dzī-
ves cēlienam!

Inga Fredimane, n
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Foto: Vita Oša

Līgo visa pasaulīte



52021. gada JŪNIJS NOVADA VĒSTIS 55

21. jūnija vakarā pie Vangažu Kultūras 
nama notika vasaras saulgriežu svētku 
koncerts. Ar šo pasākumu tika pabeigts 
kāds brīnišķīgs stāsts – Inčukalna no-
vada stāsts vienpadsmit gadu garumā. 

Taču mēs zinām, ka arī turpmāk bēr-
nu dziedošās balsis skanēs jo skaļi, 
ka mazo dejotāju solīši izdipinās 
palēcienus, ka vēl joprojām tiks spē-

lēts teātris un deklamēta dzeja, ka 
skaistās sieviešu balsis pieskandinās 
apkārtni un staltie dejotāju pāri izlī-
kumos stūru stūriem tēvu zemi. Mēs 
zinām, ka baltkrievu, ukraiņu un krie-
vu tautības kolektīvi joprojām ieprie-
cinās ar savu nerimstošo enerģiju, ka 
estrādes deju grupa vedīs kausu pēc 
kausa un nepazudīs sirsnīgie līnijde-
ju soļi. Mēs celsim un būvēsim savu 

gaismas pili, lai dotu mājas aizvien 
vairāk dejas, dziesmu, mūzikas, ska-
ņas un vārdu mākslas cienītājiem. Un 
visvairāk mēs gaidīsim savus skatī-
tājus, lai noreibtu no prieka devas, 
dvēseles plašuma un cilvēkmīlestī-
bas. Mēs bijām, esam un būsim jūsu 
Vangažu Kultūras nams!

Foto: Ginta Zīverte

Vasaras saulgrieži Vangažos
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2020./2021. mācību gads mūsu sko-
lā iesākās, kā ierasts, – ar svinīgo 
1. septembri un mācībām klātienē 
visām klašu grupām. Skolēnu atkal-
redzēšanās prieks pēc iepriekšējā 
gada attālinātā mācību procesa un 
garā vasaras brīvlaika bija neizmē-
rojams, un skolēnu pielāgošanās 
mācību procesam norisinājās viegli 
un ātri, pateicoties profesionālajai un 
saliedētajai Inčukalna pamatskolas 
pedagogu un administrācijas koman-
dai. Tobrīd nevienam pat prātā neie-
nāca, ka šis būs viens no ilgstošāka-
jiem attālinātās mācīšanās posmiem.

Pēc rudens brīvlaika vecākās klašu 
grupas (7.–9. klases) mācības tur-
pināja attālināti, savukārt mazākie 
skolēni (1.–5. klases) mācības tur-
pināja klātienē, stingri ievērojot epi-
demioloģiskās drošības prasības. 
Diemžēl pēc Ziemassvētku brīvlaika 
visi skolēni mācības turpināja pēc 
C modeļa (attālināti), skolotājiem 
nodrošinot ne mazāk kā 30% stun-
das tiešsaistē. Inčukalna pamatsko-
las pedagogi profesionāli un atbil-
dīgi vadīja stundas attālināti, tika 
meklēti labākie un katram mācību 
priekšmetam atbilstošākie stundu 
vadīšanas paņēmieni un risinājumi, 
stundu darbā izmantojot dažādus 
digitālos rīkus („Quizizz”, „Padlet”, 
„Flipgrid”, „Wizer.me”, „Book Crea-
tor” u. c). 
Neskatoties uz attālināto mācību 
gadu, Inčukalna pamatskola turpi-
nāja realizēt divus lielus projektus 
sadarbībā ar „Erasmus+” – „Nākot-

nes skolas sākas šodien” (līguma 
Nr. 2020-1-LV01-KA101-077267) un 
„Kopā pārmaiņu vējos” („Together… 
in the Winds of Change”, līguma 
Nr. 2020-1-PT01-KA229-078403_4). 
Projektā „Nākotnes skolas sākas 
šodien” tika apgūtas jaunas pras-
mes un iemaņas tādu lietotņu iz-
mantošanā kā „Google Classroom”, 
„Quizizz”, „Padlet”, „Flipgrid”, „Wi-
zer.me” un „Book Creator”. Savukārt 
projektā „Kopā pārmaiņu vējos” tika 
izveidota projekta emblēma, skolēni 
veidoja vairākus mazus projektiņus 
gan plakātu veidā, gan videoformā-
tā – mana skola, tradicionālie lat-
viešu ēdieni, ziema manā dzimtenē, 
skolēnu radīts video CV angliski, 
lai veidotu savu kontu „eTwinning” 
vidē. 
Ilgi gaidītais mācību gads noslēdzās 
ar liecību saņemšanu – dažas klases 
tās saņēma svaigā gaisā. Neierasti, 
bet tik skaisti pēc mācību gada, 
kuru visi pavadījām pie sava datora 
katrs savās mājās! 
Gads ir noslēdzies, un Inčukalna 
pamatskolu absolvē 22 9. klases 
skolēni. Izlaidums – neparasts, bet 
sirsnīgi saviļņojošs gluži kā mūsu 
Baltijas jūra. Izlaidums pie jūras, 
kas jauniešiem paliks spilgtā at-
miņā ar skolotāju radīto pārsteigu-
mu, apsveikumiem, pasakaini silto 
laiku un pirmā izglītības dokumen-
ta saņemšanu neierastos apstāk- 
ļos. 
Inčukalna pamatskolas administrā-
cija vēlas teikt lielu paldies visiem 
skolēniem par pozitīvo attieksmi, 

Neparastais mācību gads Inčukalna pamatskolā

centību un atbildības sajūtu attā-
linātā mācību procesa laikā; vecā-
kiem par lielo atbalstu, ko sniedzāt 
saviem bērniem, un par priekšli-
kumiem, tādējādi veidojot pozitīvu 
un veiksmīgu atgriezenisko saiti. 
Sakām neizsakāmi lielu paldies arī 
mūsu skolas pedagogiem, kuri šajā 
grūtajā mācību laikā spēja saglabāt 
optimismu, prata rast arvien jaunas 
idejas, pielietot jaunus digitālos 
rīkus, atbalstīt un uzklausīt gan  
skolēnus, gan viņu vecākus. Paldies 
Inčukalna novada domei par sniegto 
atbalstu mācību procesa laikā gan 
Inčukalna pamatskolas adminis-
trācijai, gan skolēniem un viņu ve-
cākiem, nodrošinot pārtikas pakas 
attālinātā mācību procesa laikā un 
iespēju nokļūt uz individuālajām 
konsultācijām. 

Vēlam visiem izbaudīt vasaru, at-
pūsties un uzlādēt savus spēkus 
un tiekamies 1. septembrī – jau 
2021./2022. mācību gadā! 

Inčukalna pamatskolas pedagogu un 
administrācijas vārdā

Agnese Kalniņa, n
skolas direktore

Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija un Rīgas plānošanas 
reģions noslēguši pirmo Eiropas Ekono-
miskās zonas grantu programmas „Vie-
tējā attīstība, nabadzības mazināšana 
un kultūras sadarbība” projekta līgumu 
par uzņēmējdarbības atbalsta pasāku-
miem.

Ar mērķi veicināt Rīgas plānošanas 
reģiona līdzsvarotu attīstību projektā 
plānots īstenot uzņēmējdarbības at-
balsta pasākumus, tādējādi paaugsti-
not reģiona konkurētspēju, nodarbinā-
tību un integrējošu izaugsmi.
Rīgas plānošanas reģionā uzņēmējdar-
bības centra un pašvaldību speciālisti 
varēs papildināt savas zināšanas uz-
ņēmējdarbības veicināšanas, projektu 
vadības un pašvaldību sadarbības jo-
mās. Tiks izstrādāta speciāla mācību 
programma pašvaldību speciālistiem 

par uzņēmējdarbības un ekonomiskās 
attīstības plānošanu, kā arī uzlabota 
platforma uzņēmējdarbības aktualitā-
šu atspoguļošanai reģionā.
Lai veicinātu reģionālo uzņēmumu 
atpazīstamību un sadarbību, projektā 
plānotas vairākas aktivitātes sadarbī-
bā ar pārējiem plānošanas reģioniem, 
paredzēti arī atbalsta pasākumi jau-
niešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai 
un mentoringam, biznesa ideju kon-
kursi fiziskām personām un iespēja 
saņemt profesionālu mentoru atbalstu 
no idejas radīšanas līdz tās realizācijai 
dzīvē.
Projekts tiek īstenots partnerībā ar 
Norvēģijas Vestlannes reģionālā lī-
meņa pašvaldību. Projektu paredzēts 
realizēt līdz 2024. gada pavasarim. 
Projekta īstenošanai ir piešķirts līdzfi-
nansējums 711 016 eiro apmērā. Pla-
šāka informācija rpr.gov.lv.

Rīgas plānošanas reģionā veicinās 
uzņēmējdarbības attīstību

No 19. jūnija Inčukalna sporta kom-
pleksā sācis darboties peldbaseins un 
sporta zāle, komplekss ir atvērts no 
plkst. 15.00 līdz 22.00, otrdienās un 
ceturtdienās no plkst. 18.00 līdz 22.00. 

Saskaņā ar Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekci-
jas izplatības ierobežošanai” Inčukal-
na sporta kompleksa sniegtos pakal-
pojumus varēs izmantot personas:
•	 kurām ir Covid-19 vakcinācijas ser-

tifikāts, kas apliecina, ka personai 
ir noslēgts vakcinācijas cikls;

•	 kurām ir Covid-19 pārslimošanas 
sertifikāts, kas apliecina, ka per-
sona ir pārslimojusi Covid-19 in-
fekciju;

•	 kurām pēdējo 48 stundu laikā ir 
veikts Covid-19 tests un tas ir ne-
gatīvs.

Ierodoties Inčukalna sporta komplek-
sā, ir jāuzrāda QR kods un personu 
apliecinošs dokuments (pase vai ID 
karte). QR kodu iespējams lejupie-
lādēt savā tālrunī vai izdrukāt no tī-
mekļvietnes covid19sertifikats.lv.
Lai apmeklētu Inčukalna sporta 
kompleksu, ir nepieciešama ie-
priekšēja pieteikšanās pa tālruni 
67957950. Katram sporta kompleksa 
apmeklētājam būs atvēlēta ne vairāk 
kā viena stunda no apmeklējuma lai-

Inčukalna sporta komplekss atsāk strādāt

ka. Sejas un deguna aizsargmaska ir 
jālieto līdz pat sporta zālei vai peld- 
baseinam. Apmeklētājiem, kuriem ir 
abonements, būs iespēja to atsākt 
izmantot.
Sporta kompleksa darba laiks no 
2021. gada 19. jūnija
No plkst. 15.00 līdz 22.30 ar ie-
priekšēju reģistrāciju pa tālr. 
67957950. Sporta kompleksā tiek 
ielaisti tikai uz sporta nodarbībām 
iepriekš reģistrēti apmeklētāji ar Co-

vid-19 sertifikātu, citiem apmeklētā-
jiem ieeja aizliegta.
Baseins: no plkst. 15.00 līdz 22.00 
ar iepriekšēju reģistrāciju pa tālr. 
67957950. Jāievēro divu metru dis-
tance. Nav pieejamas hidromasāžas 
vannas. Maksājumi veicami bezskaid-
ras naudas norēķinu veidā.
Peldēšanas laiki katru dienu:  
plkst. 15.00–16.00, 16.30–17.30, 18.00–
19.00, 19.30–20.30, 21.00–22.00.

Sporta komplekss
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No 2021. gada 1. līdz 31. jūlijam Inču-
kalna bibliotēka aicina nodot saņem-
tās, bet laikā nenodotās grāmatas, la-
sītājam nemaksājot kavējuma naudu.

Vēršamies pie mūsu lasītājiem ar ai-
cinājumu nodot bibliotēkā paņemtās 
un laikā nenodotās grāmatas, ne-
satraucoties par kavējuma naudas 
maksāšanu. Katram ikdienas steigā 
var gadīties aizmirst, ka laikus jā-

pagarina izmantošanas termiņš un 
jānodod paņemtās grāmatas biblio-
tēkā. 
Gaidām ikvienu, kurš apzinās, ka ir 
kļuvis par bibliotēkas „parādnieku”, 
bet īpaši gribam uzrunāt tos lasītā-
jus, pie kuriem bibliotēkas grāmatas 
ir aizkavējušās mēnešiem. Kamēr 
„aizmāršīgais” lasītājs tās vienkārši 
tur savā plauktā, grāmatas nav pie-
ejamas kādam citam lasītājam.

Vēlamies atgādināt, ka no 1. jūlija 
līdz 31. augustam bibliotēka 
strādās pēc vasaras darba laika: 
pirmdienās plkst. 9.00–19.00,  
otrdienās, trešdienās un ceturtdie-
nās plkst. 9.00–17.00, piektdienās 
plkst. 9.00–15.00, sestdienās un 
svētdienās bibliotēka slēgta. Pus-
dienu pārtraukums plkst. 12.00–
13.00. Katra mēneša pēdējā piek-
tdiena – spodrības diena.

Inčukalna bibliotēka aicina nodot 
laikā nenodotās grāmatas

Pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 
„Minka” audzēkņiem un darbiniekiem 
maijs bijis īpaši ražīgs. Māmiņu die-
nā visas grupas bija sagatavojušas 
virtuālu apsveikumu mammām un ie-
vietojušas „WhatsApp” grupās. Bērni 
bija iestudējuši izrādes, dziesmiņas un 
dzejolīšus. Katra māmiņa saņēma arī 
individuālu dāvanu – paša bērna īpaši 
pagatavotus zīmējumus, izdekorētus 
puķu podus ar pašaudzētiem stādiem, 
dažādus dekorus.

Sporta nodarbībās ļoti interesanta 
izvērtās bērnudārza Olimpiskā diena, 
kurā lielu iniciatīvu izrādīja skolotā-
ja Lāsma kopā ar iestādes metodiķi 
Intu. Uz lielā ekrāna tika demonstrē-
ta tiešraide no Latvijas Olimpiskās 
komitejas rīkotā pasākuma. Tās laikā 
visi kopā izvingroja speciāli sagata-
votu sporta kompleksu. 
Kā katru gadu, maijā, kad uzzied kas-
taņu sveces un reibina rūgtā ceriņu 
smarža, „Minkā” tiek svinēts izlai-
dums. Šogad Covid-19 dēļ izlaiduma 
vietā organizējām Dārza svētkus. Šo-
gad uz skolas sešgadīgo grupu aizva-
dījām 45 audzēkņus.
Pasākums notika iestādes pagalmā, 
grupu atklātajās nojumēs un lauku-
mos, kas tika saposti ar meijām un 
karodziņiem. Jau no paša rīta „Min-

Maijs un jūnijs „Minkā” – 
pasākumiem un emocijām bagāts

kas” pagalmu pieskandināja jestra 
mūzika, kas tā vien lika kājām pašām 
mesties deju soļos. Jaunāko grupu 
audzēkņi sumināja beidzējus ar dažā-
diem priekšnesumiem un dāvanām, 
savukārt vadītāja Rita un metodiķe 
Inta pasniedza absolventiem piemi-
ņas apliecības un grāmatas. Dārza 
svētku dalībnieki noslēgumā cienājās 
ar svētku kliņģeriem un lustējās bēr-
nu disenītē.
Vispasaules bērnu aizsardzības die-
nā, 1. jūnijā, īpašu pārsteigumu mūsu 
bērniem sarūpēja Inčukalna Tautas 
nama vadītāja Inga, zirgu pajūgos 
izvizinot visus audzēkņus. Vizināties 
gribētāju netrūka! Iespējams, dažiem 

bērniem tā bija pirmā tik tuvā saska-
re ar tik lieliem dzīvniekiem – zirgiem. 
Pasākuma norisē aktīvi iesaistījās 
Inčukalna simboli – Čiekurs un Minka. 
Šos tēlus atveidoja sporta skolotāja 
Gunta un logopēde Sarmīte.
Jūnijā bērni turpināja apmeklēt ie-
stādi četrās apvienotajās grupās. 
Notika sporta un mūzikas nodarbī-
bas, un dienas lielākā daļa tika pava-
dīta svaigā gaisā – ejot pārgājienos, 
rotaļājoties atjaunotajos laukumos, 
nostiprinot iegūtās prasmes dažādās 
āra nodarbībās. Jūnijs tika noslēgts 
ar krāšņu Līgo svētku pasākumu.

PII „Minka” administrācija

14. jūnijā visā Latvijā, katrā novadā, 
tika vārdos pieminēti tie piecpadsmit 
ar pusi tūkstoši, kurus pirms 80 ga-
diem izveda uz Sibīriju. 

No mūsu pagasta izvesto, bet neaiz-
mirsto cilvēku vārdi skanēja Vanga-
žu baznīcā – 500 metru apkārtnē no 
šīs vietas izsūtīja divas saimnieku 
ģimenes: no „Kalnābrantu” mājām 
tika izvests saimnieks Jānis Švīkulis, 
kurš mira 1965. gadā nometinājumā, 
sieva Ida, bērni – Jānis Imants, kurš  
14 gadu vecumā mira izsūtījumā, dēls 
Kārlis Viesturs un meita Dzidra Afro-
dīte; no „Bomīšu” mājām tika izvests 
saimnieks Augusts Bedikers, kurš 
mira izsūtījumā 1942. gadā, tēvs Kār-
lis, kurš miris izsūtījumā 1943. gadā, 
sieva Elfrīda, bērni – Māra un Kārlis. 
No Inčukalna Plānupes ielas izvests 

Kārlis Skrīvelis, par kura likteni ziņu 
nav, un no Andersonu villas tika izves-
ta māte Kēte Teikmane ar bērniem –  
Tālivaldi, kurš mira izsūtījumā  
13 gadu vecumā, Hēliju un Renāti.
Inčukalnieši un izvesto tuvinieki 
pulcējās stacijas laukumā pie pie-
miņas akmens. Laba darba un pie-
nācīgu piemiņas goda sajūtu vairoja 
1999. gadā uzstādītā akmens pārvie-
tošana redzamā vietā, kā arī piemi-
ņas zīme ar to cilvēku vārdiem, kuri 
tika izvesti no Inčukalna pagasta 
1941. gadā. Pirms un pēc piemiņas 
brīža skanēja Inčukalna amatierteāt-
ra ieraksti, kuros tiek lasīti fragmen-
ti no  Hēlijas Teikmanes un Dzidras 
Afrodītes Švīkules, nekautrēšos 
teikt, sirdi plosošajiem atmiņu pie-
rakstiem.

Inga Freimane n

„Izvestie. Neaizmirstie”

Bedikeru dzimtas izvestos piemin Māras dēls Arnis, mazbērni 
Kristaps un Liene.
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Ar labu vārdu sauli vadi,
Ar mīļu smaidu rītam pretī ej,

Un visi tavi lieliskie gadi
Kā labi vārdi skanēs pasaulei!

 
Inčukalna novada dome sirsnīgi 
sveic jūnijā dzimušos Inčukalna 
novada iedzīvotājus, visus jubi-
lārus un īpaši tos novadniekus, 
kuriem apritējuši 75, 80, 85, 90 

un vairāk gadu!

21. jūnijā visas dienas garumā pie Van-
gažu Kultūras nama bija aplūkojama 
ziedu izstāde „77 graciozās peonijas”. 
Spītējot ļoti siltajam laikam, skaistie 
peoniju ziedi priecēja gan novadnie-
kus, gan viesus, kuri bija ieradušies uz 
vasaras saulgriežu koncertu Vangažos. 
Vēlējāmies uzdot dažus jautājumus iz-
stādes autorei un aizrautīgajai peoniju 
audzētājai Rotai Šalkovskai.

1. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi.
Mani sauc Rota Šalkovska, un es 
esmu vangažniece nu jau 10 gadus. 
Uz Vangažiem dzīvot pārcēlos no 
Latgales un priecājos, ka šobrīd dzī-
voju tādā skaistā vietā. 
2. Kā Jūs aizrāvāties ar peoniju au-
dzēšanu?
Dievs man ir devis iespēju pašai izvei-
dot savu dārzu. Jau sešus gadus es 
nodarbojos ar peoniju audzēšanu. Šī 
puķe mani valdzina ar savu skaistu-
mu, smaržu un dažādību. Jāmin, ka 
pasaulē ir vairāk nekā 3000 dažādu 
reģistrētu peoniju šķirņu, savukārt 
nereģistrētas – pat ap 8000. 
3. Cik Jums kopumā ir dažādu peo-
niju šķirņu?
Mūsu dārzā Vangažos aug 118 dažā-
das peoniju šķirnes. 21. jūnija ziedu 
izstādē pie Vangažu Kultūras nama 
iedzīvotājus priecēja 77 dažādi peo-
niju šķirņu ziedi.
4. Kāda loma ziediem ir Jūsu dzī-
vē?
Ziedi ir ļoti būtiska manas dzīves 
sastāvdaļa, jo pirms laulībām mans 
uzvārds bija Ziediņa. Es biju Rota 
Ziediņa. Priecājos, ka dzīve mani ir 
savedusi kopā ar šīm skaistajām pu-
ķēm, kuras priecē ne tikai mani, bet 
arī līdzcilvēkus. 
5. Kāds ir Jūsu novēlējums novad-
niekiem šajā Līgo laikā?
Šajā saulainajā laikā es novēlu kat-
ram no mums sirds un dvēseles sil-
tumu, būt kopā ar saviem mīļajiem 
un pavadīt vasaru mīlestībā. Kad 
mēs ieraugām ziedus, mūsu sejā 

Rota Šalkovska un 77 graciozās peonijas

atplaukst smaids, novēlu, lai šādu 
brīžu mums visiem būtu pēc iespējas 
vairāk.

Mārtiņš Pozņaks, n
Inčukalna novada pašvaldības 

Sabiedrisko attiecību daļa

Piemiņas brīdis 
Raganas kaujā kritušo atdusas vietā 

Inčukalna Vecajos kapos 4. jūlijā plkst. 18.00

Inčukalnā Trešā atmoda sākās ar Raganas kaujā 1941. gada 4. jūlijā kri-
tušo Latvijas patriotu kapavietas atjaunošanu un 50. gados barbariski 
nogāztā Kārļa Zāles pieminekļa „Sērojošā māte pārliekusies pār rožu 
klēpi” izcelšanu un novietošanu vecajā goda vietā. 1988. un 1989. gadā 
tas sacēla ažiotāžu ne tikai Inčukalnā. Mēs lepojāmies ar paveikto un 
ļoti cerējām, ka cietušais piemineklis tiks atjaunots. Pēc 30 gadiem, pa-
gājušā gada 11. novembrī, pateicoties tēlnieka Igora Dobičina prasmēm 
un pašvaldības finansējumam, piemineklis tika atjaunots.
Vairāk nekā 30 gadu garumā jau par tradīciju ir kļuvusi ikgadējā pie-
minekļa atjaunotāju grupas tikšanās 4. jūlijā plkst. 18.00. Šogad aprit  
80 gadi kopš šiem traģiskajiem notikumiem un Raganas kaujā kritušo 
jauno latvju vīriešu guldīšanas Inčukalna kapsētā. Nu šo datumu sagai-
dām ar cieņu un sakoptu atdusas vietu.


