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LAIKR

Eglīte smaržo
Goda novadnieku
ikgadējāun mirdz,
tikšanāsactiņās
japāniskā
noskaņā
prieks,
satraukta sirds

IN F OR M AT ĪV S IZ DE V U M S

Jauns ga

Godātie skolotāji,
jaunas ie
sveicam Jūs Skolotāju dienā!
Nekas tā neveicina zināšanu apguvi
kā patiesa mīlestība pret gudru skolotāju.

Foto: Vita Oša

Foto: Vita Oša

Foto: Zinta Nolberga

Jaunā gada sā
kad gribas cerēt
/Sun Dzi/ paliks aizvien maz
Lai Jums prieks un lepnums būt par skolotāju gan svētkos, gan ik-ka vairāk. Gan vi
dienā! Lai pietiek spēka, enerģijas un mīlestības katrai dienai un kat-variantā mēs paš
cēji, vismaz – liel
ram bērnam! Paldies, ka Jūs esat tik brīnišķīgi!
šajā gadā visiem
Inčukalna novada dome vada iedzīvotājiem
ierosinātājiem.
Labas pārmaiņ
arī ar laikrakstu
tis”. No šī gada
formātā. Ja šobrīd
tas nozīmē, ka jū
nonācis laikrakst
mātā un izskatā.
najā laikmetā ar
izdevumam jāiet
tam jākļūst mod
Draudzīgās tikšanās laikā ar InčuJau septīto gadu, stiprinot tradī- sai tiek veidots miniatūrs no parasta
formāta, gan nofo
ciju un cienot mūsu zelta cilvēkus, krūma vai koka. Lielākā bonsai brī- kalna novada domes vadību – priekšUn tas ir noticis!
sēdētāju Aivaru Nalivaiko, priekšsēInčukalna novada domes vadība numainība slēpjas tajā, ka tie ir tikai
Turklāt – paliel
dažus desmitus centimetru augsti
dētāja vietnieci Ludmilu Vorobjovu
tikās ar Goda novadniekiem.
plāru skaits un a
un izpilddirektoru Oskaru Kalniņu –
A. Nalivaiko: „Paldies! Esmu prieAtskatoties vēsturē, Goda novadkociņi, taču tiem piemīt visas dabā
apjoms, jo kā ie
nieku tradīcija Vangažu pilsētā paKatru gadu tikšanās noris citā esošo lielo un veco koku īpašības, priekšsēdētājs A. Nalivaiko pastās- cīgs un patīkami saviļņots, jo šodien
laikrakstā tagad
stāv jau kopš 1999. gada, bet Inčuvietā, un šis gads nebija izņēmums. tāpēc tie spēj dzīvot vairākas des- tīja par lielākajiem padarītajiem saņēmām daudz labus vārdus no
„Siguldas Elpa” nu
darbiem, kā arī nākotnes plāniem Goda novadniekiem un īpašu uzru- kalnā – kopš 2004. gada. 2009. gadā
Šoreiz Goda novadniekus sagaidījām mitgades un citkārt – pat simtiem
iespēju ne tikai
pēc Teritoriāli administratīvās mus
re- mūsu novad
Inčukalna novadā. Diskusiju laikā nu no Vangažu baptistu draudzes
svaigā gaisā, saksofona mūzikas gadu.”
formas, kad abas šīs teritorijas tika
Baudot siltu tēju un gardas smalk- domes vadība uzmanīgi uzklausīja
mācītāja Viktora Kotkova: „Paldies
pavadījumā brīnišķīgā, zaļā vietā –
miņos.
Goda novadnieku idejas un novēro- Inčukalna novada domei, mēs vien- apvienotas Inčukalna novadā, domes Izbaudiet šīs p
mūsu uzņēmēju teritorijā „Bonsai maizītes, pēc pašu Goda novadnieku
jumus, jo aizvadītājos gados tieši šie mēr saņemam atbalstu, kad mums
vadība nolēma katru gadu organizēt
parkā”.
ierosinājuma mūsu novadam tik
ceru uz sadarbīb
Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs
tas ir vajadzīgs. Varu teikt tikai visu
Goda novadnieku tikšanos, lai noierosinājumi ir realizēti dzīvē.
„Bonsai parks” ir vienīgais šāda nozīmīgie cilvēki saņēma nozīmītes
Ja jums ir kas s
to labāko, mums nekad nav atteikts. vadniekiem būtu iespēja sanākt kopā,
veida parks Latvijā, kur var izbaudīt ar iegravētu gadu, kurā novadnieks
varat sazināties
apspriest svarīgākos jautājumus, kā
Liels paldies!””
mieru, harmoniju un sajust Japānas kļuvis par Goda novadnieku. Nopa tālruni 29170
arī paust savas idejas. Goda novadelpu, iepazīstoties ar mazo bonsai zīmītes pašlaik ir izgatavotas
uz Inčukalna nov
niekus saskaņā ar Inčukalna novada
kociņu audzēšanas mākslu, Koi kar- visiem mūsu 53 zelta cilvēkiem,
Vangažu pilsētas
domes apstiprināto nolikumu katru
pām un čalojošiem strautiņiem.
kuri nesavtīgi un ar
arī uz e-pastu n
gadu ievēl Inčukalna novada iedzīTrešdienas pēcpusdienā Goda no- lielu mīlestīinbox.lv. Jūsu at
votāji.
vadnieki daudz uzzināja par bonsai bu ir iegulierosinājumi vienm
Dome pateicas visiem Goda noparka tapšanas gaitu un mazo koci- dījuši pašveidot pilnvērtīgā
vadniekiem, kuri atrada laiku un atņu audzēšanas mākslu. Ekskursijas aizliedzīgu
dies visiem iedzī
nāca uz mūsu ikgadējo tikšanos, mēs
vadītājs Andis stāstīja: „Bonsai ir d a r b u
līdz šim aktīvi sa
to ļoti novērtējam. Tiekamies jau
miniatūrs kociņš, kas veidots no nor- Inčukalna
laikrakstu!
nākamgad!
māla auga. Tas nav īpašs auga tips, novada atLaikraksta elekt
Agnese Liepiņatu jūs varat atrast
bet gan audzēšanas veids, kur bon- tīstībā.
valdības mājas la
kalns.lv sadaļā „lai
Senioru koris „Atblāzma”
Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
Esiet aktīvi un l
Jana Bunkus
da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā paarī dažādos sociā
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas bija kā laba ceļamaize visiem novada gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas
kuros ir pārstāvēt
Tādā noskaņā sestdien izskanēja Gofmanes laba vēlējumi novada se- senioriem 2013.gadam, kad ikviens neatmet cerību, ka kādu dienu kolekvads: portālā drau
biedru grupas: Inču
Inčukalna novada senioru Gada bal- nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – tīvam pievienosies arī vīri.
Īpašs pārsteigums senioriem bija
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus dienests sanākušajiem dāvāja gardu veselību.
portālā www.face
Apsveikuma vārdus teica arī Latvi- Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu
gadus.
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB”
daļā: Inčukalna no
direktoram Uldim Mierkalnam par dā- jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko- garais koncerts, kurā mākslinieks izTwitter (konts:
Gada balli Inčukalna Tautas namā ar vanu visiem pasākuma dalībniekiem!
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas
vads).
Uz sadarbību, u
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlēNeapšaubāmi, savs vārds sakāms un Inčukalna novada domes deputāts dziesmas. Skaistās melodijas iedrošināja sanākušos uzsākt dejas, un pajumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās bija arī abām mūsu senioru apvienī- Staņislavs Ungurs.
mums visiem! La
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada bu – Inčukalna pensionāru padomes
Elegantais sieviešu klubiņš „Ru- sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.
nam!
Inčukalna novada senioriem novēiedzīvotāju sarūpētajiem labestības un Vangažu pensionāru biedrības – dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko)
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete- kopā ar solistu Rihardu Keišu ie- lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo
Inčukalna
slimiem bērniem, atklāja senioru koris rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa- līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs
sabiedrisko attie
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). darbību visiem aktīvistiem, domei un dziedāšanu.
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un „labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā
Savukārt uz deju soli aicināja šajā rot labās – ar laimi un veselību piepilman” labi papildināja Inčukalna nova- gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu sezonā izveidotais senioru deju kolek- dītās – dienas!
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NOVADA VĒSTIS

2016. gada OKTOBRIS

Svarīgākie Inčukalna
novada domes
lēmumi oktobrī

pilnveidoties, veidot ģimeni un aktīvi iesaistīties
cīnīto 3. vietu 250,00 EUR apmērā no sportam
nodarbībām pirmsskolas vecuma bērniem otrdažādās aktivitātēs. Atbilstoši šim izvirzītajam
paredzētiem līdzekļiem;
dienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 11.00,
stratēģiskajam mērķim (SM3) Inčukalna novada
- Inčukalna Galda hokeja kluba trenerim naudas
mērķis – veicināt iedzīvotāju sabiedrisko aktiattīstības programmā 2013.–2019. gadam tiek
balvu par Inčukalna Galda hokeja kluba kovitāti no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada
noteikts prioritārais rīcības virziens (RV9) – blīvi
mandas sagatavošanu dalībai 8. Eiropas čem31. maijam.
apdzīvotu vietu attīstība, kam seko uzdevums
pionātā galda hokejā, kurā sportisti ir ieguvuši
• Izskatīts florbola komandas „Inčukalna florbola
(U18) labiekārtot publiskās teritorijas un objekpieaugušo komandu sacensībās 2. vietu un jusporta klubs „Coyote Inčukalns”” iesniegums
tus, kā arī, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības
nioru komandu sacensībās 3. vietu, 175,00 EUR
ar lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu koman• Izskatīts Inčukalna novada domes deputātu
stratēģijas apdzīvojuma attīstības un plānoapmērā no sportam paredzētiem līdzekļiem.
dai, kas nepieciešams dalības maksas Latvijas
iesniegums ar lūgumu izskatīt jautājumu par
šanas
vadlīnijas, uzlabot apdzīvoto vietu vides
•
Izskatīts
biedrības
„BJAC
SPORT
STAR”
iesnieFlorbola
savienības
2.
līgas
2016./2017.
g.
seSIA „Vangažu nafta” darbību. Pamatojoties uz
kvalitāti, veidot pilsētas un ciemu vizuālos tēlus,
gums ar lūgumu finansiāli atbalstīt biedrību
zonā 300,00 EUR apmērā segšanai. Nolemts
MK noteikumiem Nr. 724 „Noteikumi par piekā arī novada nozīmes centros attīstīt publiski
„BJAC SPORT STAR”, apmaksājot Latvijas Cīņas
piešķirt florbola komandai „Inčukalna florbola
sārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšapieejamas atpūtas teritorijas. Nolemts slēgt safederācijai biedra maksu par 2016. gadu 200,00
sporta klubs „Coyote Inčukalns”” vienreizēju
nas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo
darbības līgumu ar Latvijas Lauksaimniecības
EUR apmērā. Nolemts piešķirt biedrībai „BJAC
finansiālu atbalstu 300,00 EUR apmērā dalības
smaku izplatīšanos”, MK noteikumiem Nr. 1082
universitātes Vides un būvzinātņu fakultāti par
SPORT STAR” finansiālu atbalstu 200,00 EUR
maksas Latvijas florbola savienības 2. līgas
„Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas
savstarpēju
sadarbību studiju programmu moapmērā
Latvijas
Cīņas
federācijas
biedra
mak2016./2017.g.
sezonā
segšanai
no
sporta
pasāpiesārņojošas darbības un izsniedzamas atdernizācijā ainavu arhitektūras studiju nozarē
sas segšanai no sporta pasākumiem paredzēkumiem paredzētiem līdzekļiem.
ļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kā arī
tiem līdzekļiem.
• Izskatīts florbola veterānu komandas „Inčuveikšanai”, nolemts:
zinātnisku izstrādņu ieviešanā Inčukalna novada
kalns” iesniegums ar lūgumu piešķirt finansiālu • Izskatīts Inčukalna pamatskolas iesniegums ar
- izveidot darba grupu situācijas kontrolēšanai
pašvaldībā.
lūgumu finansēt transporta izdevumus 500,00
atbalstu komandai, kas nepieciešams dalības
un novēršanai. Darba grupas sastāvā iekļaut
•
Izskatīts
biedrības „Bērnu un jauniešu attīstīEUR apmērā pamatskolas 4. klases skolēnu
maksas Latvijas čempionātā 2016./2017. g.
deputātu M. Jaunupu – darba grupas vadītājs,
bas centrs „Gauja”” iesniegums ar lūgumu iznogādāšanai
uz
Saues
(Igaunija)
apriņķa
Ēsmae
sezonā
300,00
EUR
apmērā
segšanai.
Nolemts
deputātu I. Bernatu un iedzīvotājus – Regīnu
nomāt Vangažu vidusskolas sporta zāli džudo
pamatskolas rīkoto „Starptautisko olimpisko
piešķirt florbola veterānu komandai „Inčukalns”
Borneo un Dzintaru Feierabendu;
treniņiem: pirmdienās no plkst. 20.00 līdz 22.00,
dienu
2016”
no
2016.
gada
23.
septembra
līdz
vienreizēju
finansiālu
atbalstu
300,00
EUR
- uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektotrešdienās no plkst. 20.00 līdz 22.00, piektdienās
2016. gada 24. septembrim, kā arī segt ēdināapmērā dalības maksas Latvijas čempionātā
ram sagatavot dokumentus un iesniegt pieprano plkst. 20.00 līdz 22.00. Saskaņā ar Inčukalna
šanas
izdevumus
120,00
EUR
apmērā.
Nolemts
2016./2017.
g.
sezonā
segšanai
no
sporta
pasāsījumu Valsts vides dienestam par SIA „Vanganovada domes 2013. gada 16. oktobra lēmuma
segt transporta izdevumus 500,00 EUR apmērā
kumiem paredzētiem līdzekļiem.
žu nafta” B kategorijas piesārņojošās darbības
Nr. 11-27§ „Par telpu nomas maksas apstiprināpamatskolas
4.
klases
skolēnu
nogādāšanai
uz
•
Izskatīti
Inčukalna
Galda
hokeja
kluba
iesnieguveikšanas atļaujas apturēšanu līdz konstatēto
šanu Inčukalna novada izglītības iestādēs” pieSaues (Igaunija) apriņķa Ēsmae pamatskolas
mi ar lūgumu piešķirt naudas balvas Inčukalna
pārkāpumu novēršanai.
likuma 3. punktu nomas maksa par vienu stundu
rīkoto „Starptautisko olimpisko dienu 2016”
Galda hokeja kluba dalībniekiem un trenerim.
• Izskatīts biedrības „Vangažu māmiņu klubs”
tiek noteikta 2,85 EUR + PVN apmērā. Nolemts
no 2016. gada 23. septembra līdz 2016. gada
Nolemts piešķirt:
iesniegums ar lūgumu piešķirt bezatlīdzības
slēgt ar biedrību „Bērnu un jauniešu attīstības
24. septembrim, kā arī segt skolēnu ēdināšanas
- Inčukalna Galda hokeja kluba pieaugušo kolietošanā zāli Parka ielā 2 deju un muzikālacentrs „Gauja”” līgumu par Vangažu vidusskolas
izdevumus 120,00 EUR apmērā no sportam pamandai naudas balvu par 8. Eiropas čempiojām nodarbībām pirmsskolas vecuma bērniem
sporta zāles nomu no 2016. gada 1. septembra līdz
redzētiem līdzekļiem
nātā galda hokejā pieaugušo komandu sacenotrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz
2017. gada 31. maijam. Maksa par telpu nomu tiek
sībās izcīnīto 2. vietu 350,00 EUR apmērā no • Izskatītas Inčukalna novada ilgtspējīgas attīs11.00, mērķis – veicināt iedzīvotāju sabiednoteikta 2,85 EUR + PVN apmērā par vienu stundu.
tības stratēģijas 2013.–2035., viens no izvirsportam paredzētiem līdzekļiem;
risko aktivitāti no 2016. gada 1. oktobra līdz
zītajiem stratēģiskajiem mērķiem ir sakārtota
- Inčukalna Galda hokeja kluba junioru koman2017. gada 31. maijam. Nolemts piešķirt biedVisus Inčukalna novada domes lēmumus un
un droša dzīves telpa (SM3), kas nodrošina
dai naudas balvu par 8. Eiropas čempionātā
rībai „Vangažu māmiņu klubs” bezatlīdzības
citas aktualitātes varat izlasīt pašvaldības
iedzīvotājiem komfortablu vidi, kurā strādāt,
galda hokejā junioru komandu sacensībās izlietošanā zāli Parka ielā 2 deju un muzikālajām
mājaslapā www.incukalns.lv

Самые важные
решения думы
Инчукалнского края
в октябре

• Рассмотрено заявление депутатов думы Инчукалнского края с ходатайством о рассмотрении
вопроса о деятельности ООО «Вангажу Нафта».
На основании правил КМ № 724 «Правила о
методах определения запахов, вызванных загрязняющей деятельностью, а также о порядке,
в каком ограничивается распространение этих
запахов», правил КМ № 1082 «Порядок предъявления загрязняющей деятельности категорий А, В и С, и выдаваемые разрешения для
осуществления загрязняющей деятельности
категорий А и В», принято решение:
- организовать рабочую группу для контроля и
устранения ситуации. В состав рабочей группы включить депутата М. Яунупса – председатель рабочей группы, депутата И. Бернатса, и
жителей – Регину Борнео и Дзинтарса Фейерабендса;
- поручить исполнительному директору думы
Инчукалнского края подготовить документы
и подать запрос в Государственную службу
окружающей среды для приостановления
разрешения на осуществление загрязняющей
деятельности категории В обществом с ограниченной ответственностью «Вангажу Нафта»
до устранения установленных нарушений.
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INČUKALNA NOVADA
informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Agnese Liepiņa, 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 informācijas precizitāti
atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr
pauž izdevēja viedokli.

- команде взрослых Инчукалнского клуба • Рассмотрена стратегия долгосрочного разви• Рассмотрено заявление товарищества «Вантия Инчукалнского края на 2013–2035 годы,
гажский клуб мамочек» с ходатайством пренастольного хоккея за второе место, завоёодной из выдвинутых целей которой являетдоставить в безвозмездное пользование зал
ванное в 8-ом Европейском чемпионате в сося ухоженное и безопасное жизненное пропо улице Парка, 2, для занятий танцами и для
ревнованиях между командами взрослых, дестранство (SM3), обеспечивающее населению
музыкальных занятий детям дошкольного
нежный приз в размере 350,00 EUR из средств,
комфортную среду, где трудиться, совершенвозраста по вторникам и четвергам с 10:00 до
предусмотренных спорту;
ствоваться, создавать семью и принимать ак11:00, с целью способствования обществен- команде юниоров Инчукалнского клуба
тивное участие в различных мероприятиях. В
ной активности населения, с 1 октября 2016
настольного хоккея за третье место, завоёсоответствии с этой выдвинутой целью (SM3)
года по 31 мая 2017 года. Принято решение:
ванное в 8-ом Европейском чемпионате в
программой развития Инчукалнского края на
предоставить товариществу «Вангажский
соревнованиях между командами юниоров,
2013–2019 годы определено приоритетное
клуб мамочек» в безвозмездное пользование
денежный приз в размере 250,00 EUR из
направление деятельности (RV9) – развитие
зал по улице Парка, 2, для занятий танцами и
средств, предусмотренных спорту;
густонаселённых пунктов, которому следует
для музыкальных занятий детям дошкольного
- тренеру Инчукалнского клуба настольного
задача (U18) – благоустройство общественвозраста по вторникам и четвергам с 10:00 до
хоккея денежный приз за подготовку к учаных территорий и объектов, а также с учётом
11:00, с целью способствования общественной
стию команды Инчукалнского клуба настольведущих линий стратегии долгосрочного
активности населения, с 1 октября 2016 года
ного хоккея в восьмом Европейском чемпиоразвития и планирования – улучшение качепо 31 мая 2017 года.
нате по настольному хоккею, где спортсмены
ства окружающей среды населённых пунктов,
• Рассмотрено заявление команды по флорболу
в соревнованиях между командами взрослых
создание визуальных образов городов и сёл,
«Инчукалнский спортивный клуб по флорболу
завоевали второе место, и команды юниоров,
а также в центрах краевого значения разви«Coyote Inčukalns»» с ходатайством о выделекоторая в соревнованиях завоевала третье
тие общественно доступных территорий для
нии финансовой поддержки команде, поддеротдыха. Принято решение заключить договор
место, в размере 175,00 EUR из средств, преджка необходима для оплаты участия в сезоне
взаимного сотрудничества с Факультетом
усмотренных спорту.
2016/2017 года Латвийского Союза флорбо- • Рассмотрено заявление товарищества «BJAC
окружающей среды и строительства Латвийла 2-ой лиги в размере 300,00 EUR. Принято
ского Сельскохозяйственного университета,
SPORT STAR» с ходатайством о выделении
решение: выделить команде по флорболу
а также о внедрении научных разработок в
финансовой поддержки товариществу «BJAC
самоуправлении Инчукалнского края.
«Инчукалнский спортивный клуб по флорбоSPORT STAR» для уплаты членских взносов
заявление
товарищества
лу «Coyote Inčukalns»» единовременную фиЛатвийской федерации борьбы за 2016 год в • Рассмотрено
«Центр развития для детей и молодёжи
нансовую помощь в размере 300,00 EUR для
размере 200,00 EUR. Принято решение выде«Гауя»» с ходатайством о сдаче в аренду
произведения оплаты за участие в Латвийском
лить товариществу «BJAC SPORT STAR» фиспортивного зала Вангажской средней шкочемпионате сезона 2016/2017 года Латвийнансовую помощь в размере 200,00 EUR для
лы для тренировок по дзюдо: по понедельского Союза флорбола 2-ой лиги из средств,
уплаты членских взносов Латвийской федераникам с 20:00 до 22:00, по средам с 20:00 до
предусмотренных для проведения спортивных
ции борьбы из средств, предусмотренных для
22:00, по пятницам с 20:00 до 22:00. Согламероприятий.
проведения спортивных мероприятий.
сно пункту 3 приложения к решению думы
• Рассмотрено заявление команды ветеранов по • Рассмотрено заявление основной школы с хоИнчукалнского края № 11-27§ от 16 октября
флорболу «Инчукалнс» с ходатайством о выдедатайством о финансировании транспортных
2013 года «Об утверждении арендной платы
лении финансовой поддержки команде в разрасходов в размере 500,00 EUR для поездки
за аренду помещений в образовательных учмере 300,00 EUR, поддержка необходима для
учеников 4-го класса основной школы в уезд
реждениях Инчукалнского края», арендная
оплаты участия в Латвийском чемпионате сеСауэ (Эстония) на «Международный олимпийплата за один час устанавливается в размере
зона 2016/2017 года. Принято решение: выдеский день 2016» с 23 сентября 2016 года по 24
EUR 2,85 + НДС. Принято решение заключить
лить команде ветеранов по флорболу «Инчусентября 2016 года, который проводит основдоговор с товариществом «Центр развития
калнс» единовременную финансовую помощь
ная школа Ааасмаэ, а также оплатить расходля детей и молодёжи «Гауя»» об аренде
в размере 300,00 EUR для произведения оплады на питание в размере 120,00 EUR. Принято
зала Вангажской средней школы с 1 сентяты за участие в Латвийском чемпионате сезона
решение оплатить транспортные расходы в
бря 2016 года до 31 мая 2017 года. Плата за
размере 500,00 EUR для поездки учеников 4-го
2016/2017 года из средств, предусмотренных
аренду помещений устанавливается в размекласса основной школы в уезд Сауэ (Эстония)
для проведения спортивных мероприятий.
ре EUR 2,85 + НДС за один час.
на «Международный олимпийский день 2016» с
• Рассмотрены заявления Инчукалнского клуба
23 сентября 2016 года по 24 сентября 2016 года,
настольного хоккея с ходатайством о предоВсе решения думы Инчукалнского края
который проводит основная школа Ааасмаэ, а
ставлении денежного приза участникам и треи другие интересующие вас вопросы можно
также оплатить расходы на питание в размере
неру Инчукалнского клуба настольного хоккея.
просмотреть на домашней странице
120,00 EUR из средств, предусмотренных спорту.
Принято решение выделить:
самоуправления www.incukalns.lv
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Cienījamie Inčukalna novada iedzīvotāji!
Esiet sveicināti rudenī! Lieliem un krāsainiem soļiem ir pienācis oktobris, un kā jau
katru mēnesi es atskatīšos un pastāstīšu
par Inčukalna novada domes paveiktajiem
darbiem septembrī.
Veiksmīgi sākts jaunais mācību gads
Vispirms jau esam veiksmīgi sākuši jauno
mācību gadu, ar ko no sirds apsveicu audzēkņus un pedagogus. Jaunais mācību gads
šogad iesākās ar ne tik jauku noskaņu – izglītības reformu. Vēl nav zināms, kā šī reforma darbosies dzīvē, jo tā tika sākta bez
pieslīpēšanās. Milzīgs paldies mūsu pašaizliedzīgajiem pedagogiem, kuri turpina veikt
savus tiešos pienākumus un šīs izmaiņas ir
pieņēmuši. Izglītības process notiek, tātad
vissvarīgākais ir skolēns, par to pedagogiem
liels paldies!

nām par paveikto! Labu apetīti mazajiem minkāniem un viņu skolotājiem!
Pierīgas pašvaldību apvienība sāk
sadarbību ar Rīgas domi
Inčukalna novada dome kopā ar 12 citu Pierīgas
pašvaldību vadītājiem tikās ar Rīgas domes
vadību, lai sāktu sadarbību kopīgu jautājumu
risināšanā. Lai turpmāk projekti netiktu izstrādāti atrauti cits no cita, Pierīgas pašvaldību apvienība nolēma apvienoties, nosakot konkrētus
darbības virzienus un plānojot regulāras turpmākās tikšanās, jo daudzas problēmas Rīgai ir
radniecīgākas ar Pierīgas pašvaldībām, nevis
Latvijas lielajām pilsētām. Sadarbības rezultātā Inčukalna novada iedzīvotāju ikdiena kļūs
ērtāka un kvalitatīvāka. Risināsim tādus jautājumus, kā transports, komunālie pakalpojumi,
tūrisms u. c.
Noasfaltēta Atpūtas iela Inčukalnā
Esam pabeiguši Atpūtas ielas asfaltēšanas
darbus Inčukalnā. Mūsu plānos ir sakārtot
visas ielas mūsu novadā, tāpēc nedomājam
apstāties pie paveiktā. Jau patlaban noris iepirkuma procedūra par ceļa posma Gaujā, Gaujaslīču ielā, asfalta virskārtas atjaunošanas
darbiem.

Goda novadnieku tikšanās
Mūsu uzņēmēju teritorijā, skaistā zaļā vietā
„Bonsai parkā”, saksofona melodijas pavadījumā notika ikgadējā Goda novadnieku tikšanās, šoreiz tā atšķīrās ar to, ka pēc pašu
Goda novadnieku ierosinājuma visi saņēma
nozīmītes ar iegravētu gadu, kurā novadnieks kļuvis par Goda novadnieku. Nozīmītes
pašlaik ir izgatavotas visiem mūsu 53 īpaša- Pabeigta siltumtrases izbūve
jiem cilvēkiem. Paldies, ka atradāt laiku un Inčukalnā un Gaujā
atnācāt uz tikšanos, mēs to ļoti novērtējam! „Vangažu namsaimnieks” ar Inčukalna novada
domes atbalstu ir pabeidzis izbūvēt siltumMazie minkāni jau pusdieno jaunajā
trases pieslēguma posmu Gaujā, kurš iepriekš
ēdamzālē
atradās avārijas stāvoklī. Siltumtrase ir gataMūsu mazākie novadnieki PII „Minka” nu jau va sākt darbību, tādēļ visus iedzīvotājus aicitrīs nedēļās bauda gardas maltītes jaunajā nu vērsties pie savu māju vecākiem ar lūgumu
ēdamzālē. Plašās ēdamzāles dokumentācija sākt siltuma padevi mājās un dzīvokļos, ja ir
ir pilnībā sakārtota, un visi izbūves darbi ir auksti. Izmaksas par siltumu nav pieaugušas,
pabeigti. Paldies atbildīgajām amatperso- tarifi paliek tādi paši kā pagājušajā gadā. Aici-

nu visus iedzīvotājus arī turpmāk laicīgi veikt
maksu par siltumenerģiju, lai arī nākamgad
izmaksas nepieaugtu. Esam gatavi apkures
sezonai!
Noris pēdējie remontdarbi Vangažu
kultūras namā
Pašlaik tiek pabeigti pēdējie Vangažu kultūras nama remontdarbi un siltināšanas darbi,
lai jau pavisam drīz atkal pulcinātu novadniekus baudīt koncertus, dejas un citus skaistus
pasākumus siltās un mājīgās telpās.
Sākti bijušā Gaujas kultūras nama
demontāžas darbi
Īpašnieks SIA „Gauja AB” ir sācis demontāžas darbus bijušajam Gaujas kultūras namam.
Objekts atradās ļoti kritiskā stāvoklī. Paldies
objekta īpašniekam un lai veicas darbos!
Notiek inventarizācijas darbi un meklēti
labākie risinājumi, lai optimizētu
elektronerģijas izmaksas
Sadārdzinātās elektronerģijas izmaksas, kas
patlaban veido papildus 35 % iepriekšējam
noteiktajam elektroenerģijas tarifam, ir liels
slogs pašvaldības budžetam. Pašlaik tiek
veikti inventarizācijas darbi, lai optimizētu
pieslēguma jaudas un, apvienojoties ar Pierīgas pašvaldību apvienību, meklēti labākie
risinājumi, lai samazinātu augstās elektronerģijas izmaksas.
Lai mēs pilnībā būtu gatavi gada aukstajam
periodam, aicinu iedzīvotājus savos īpašumos apsekot un savest kārtībā ūdensvadus,
dūmvadus, ventilācijas iekārtas, lai savlaicīgi
izvairītos no neparedzētām un nepatīkamām
situācijām.

Tāpat novadniekus lūdzu izteikt viedokli un
piedalīties PSIA „Vangažu avots” organizētajā
aptaujā par centralizētas kanalizācijas sistēmas ierīkošanu Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa,
lai varētu izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu un risināt jautājumu par finansējuma
piesaisti.
Noslēgumā vēlos pateikt paldies visiem radošajiem un aktīvajiem novadniekiem, kuri septembrī piedalījās novada kultūras un sporta
dzīvē, šis mēnesis Inčukalna novadā bija pasākumiem bagātīgs. Esmu ļoti lepns, ka šeit dzīvo tik radoši, talantīgi un dzīvespriecīgi ļaudis!
Lai mums visiem veiksmīgs oktobris!
Ar cieņu
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
Aivars Nalivaiko

Paziņojums par elektrotīklu pārvades savienojuma „Igaunijas–Latvijas trešais
330 kV starpsavienojums” pārbūvei un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu
Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasī- Igaunijā un Rīgas TEC-2 Latvijā. Latvijā tas iedalās trīs posbām Ministru kabinets 2016. gada 31. augustā pieņēma un mos: posmā TEC-2–Saulkrasti, virzot līniju pa jaunu trasi vie1. septembrī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” publi- nā koridorā ar „Rail Baltica” trasi, posmā Saulkrasti–Rūjiena,
cēja rīkojumu Nr. 486 „Par elektrotīklu pārvades savienojuma pārbūvējot esošās 110 kV līnijas šajā trasē, bet posmā Rū„Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV starpsavienojums” pārbūvei jiena–Latvijas un Igaunijas robeža, virzot līniju pa jaunu trasi.
un jaunbūvei paredzētās darbības akceptu”, ar kuru pieņē- „Igaunijas–Latvijas trešo 330 kV starpsavienojumu” ir parema lēmumu akceptēt elektropārvades tīklu savienojuma jeb dzēts īstenot atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma pro„Igaunijas–Latvijas trešā 330 kV starpsavienojuma” pārbūvei cedūras „Igaunijas–Latvijas trešais elektropārvades tīkla
un jaunbūvei paredzēto darbību, nosakot paredzētās darbības starpsavienojums no Sindi (Kilingi–Nemme) Igaunijā līdz
vietu (elektrolīnijas trases izvietojumu) atbilstoši ietekmes uz Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā” ietvaros
vidi novērtējuma procedūras „Igaunijas–Latvijas trešais elek- izstrādātajam novērtējumam un Vides pārraudzības valsts
tropārvades tīkla starpsavienojums no Sindi (Kilingi–Nemme) biroja 2016. gada 10. jūnija atzinumam Nr. 7, jo īpaši ņemot
Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā” vērā prasības attiecībā uz norādītajiem ietekmes uz vidi saietvaros izstrādātā ziņojuma 1. alternatīvai ar 1.2. M, 1B, 1B’ mazinošajiem pasākumiem. Šis risinājums ir piemērotākais
modifikācijām un paralēli plānotajai autoceļa E22 trasei.
no pārvades tīkla attīstības un drošuma perspektīvām, optiParedzētās darbības nosaukums: elektrotīklu pārvades sa- māls no ietekmes uz vidi aspekta, ar viszemākajām plānotavienojuma „Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV starpsavieno- jām izbūves izmaksām un ar vismazāko ietekmēto īpašumu
jums” pārbūve un jaunbūve.
skaitu.
Ierosinātāji: akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”, re- Ministru kabineta lēmuma pamatojums:
ģistrācijas Nr. 40103379313;
Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 22. panta pirmā,
akciju sabiedrība „Augstsprieguma tīkls”, reģistrācijas otrā, ceturtā un sestā daļa.
Nr. 40003575567.
Enerģētikas likuma 24.1 pants.
Paredzētās darbības vieta: Rūjienas, Mazsalacas, Alojas, Administratīvā procesa likuma 65. panta trešā daļa, 66. panLimbažu, Sējas, Garkalnes, Stopiņu, Inčukalna, Ropažu, Sa- ta pirmā daļa, 68. panta pirmā daļa.
laspils un Burtnieku novadu teritorijas.
Latvijas Republikas Satversmes 115. pants.
Datums, kad pieņemts Ministru kabineta rīkojums par Informācija par sabiedriskās apspriešanas procesu:
paredzētās darbības akceptu: 2016. gada 31. augustā pie- Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana noņēma un 1. septembrī publicēja oficiālajā izdevumā „Latvijas tika no 2012. gada 21. novembra līdz 2015. gada 11. marVēstnesis” Ministru kabineta rīkojumu Nr. 486 „Par elektrotīk- tam, un sabiedriskās apspriešanas sanāksmes organizētas
lu pārvades savienojuma „Igaunijas–Latvijas trešais 330 kV visu novadu pašvaldībās, kuras šķērso „Igaunijas–Latvijas
starpsavienojums” pārbūvei un jaunbūvei paredzētās darbības trešais 330 kV starpsavienojums”. Pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas Vides pārraudzības valsts birojs izsniedza
akceptu”.
ietekmes uz vidi novērtējuma programmu un tās grozījumus
Ministru kabineta rīkojuma apraksts:
Projekta ietvaros plānots izbūvēt 330 kV gaisvadu augstsprie- „Igaunijas–Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavieguma elektrolīniju Latvijas un Igaunijas teritorijā aptuveni nojuma no Sindi (Kilingi–Nemme) Igaunijā līdz Salaspils (vai
210 km garumā, starp 330 kV apakšstacijām Kilingi–Nemme Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā”.

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma
sabiedriskā apspriešana norisinājās no 2015. gada 20. novembra līdz 2016. gada 26. janvārim. Informācija par ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem valsts institūciju, pašvaldību, juridisko un privāto
personu iesniegumiem, tajos izteiktajiem viedokļiem, priekšlikumiem un iebildumiem ir ietverta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 5.2. nodaļas 5.2.1.–5.2.3. tabulā. Pēc sabiedriskās apspriešanas tika izvērtēti saņemtie priekšlikumi un
2016. gada 16. februārī papildinātais ziņojums iesniegts Vides
pārvaldes valsts birojam atzinuma sniegšanai. Pamatojoties
uz saņemtajiem Vides pārraudzības valsts biroja un citu institūciju viedokļiem par paredzētās darbības ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumu, tika izstrādāta aktuālā Ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojuma redakcija, kas Vides pārraudzības
valsts birojam iesniegta 2016. gada 22. aprīlī.
Pasākumi, kas tiks veikti, lai novērstu vai samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi:
Lai novērstu un samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, tiks
veikti pasākumi saskaņā ar paredzētās darbības ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja
2016. gada 10. jūnija atzinumu Nr. 7 „Par Elektropārvades tīklu
savienojuma „Igaunijas–Latvijas trešais elektropārvades tīkla
starpsavienojums no Sindi (Kilingi–Nemme) Igaunijā līdz Salaspils (vai Rīgas TEC-2) apakšstacijām Latvijā” ietekmes uz
vidi novērtējuma ziņojumu”.
Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par pieņemto paredzētās darbības akceptu un iepazīties ar dokumentiem: LR Ekonomikas ministrijā darba laikā, Brīvības ielā
55, 506. kab., iepriekš sazinoties un precizējot laiku pa tālruni
67013232.
Ekonomikas ministrija
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Inčukalna frisbija turnīrs – pirmo reizi
novada vēsturē
Inčukalna sporta kompleksa stadionā 17. septembrī visu dienu norisinājās frisbija „cepures” turnīrs, kas pulcēja 37 spēlētājus no dažādām Latvijas vietām – Rīgas, Ventspils,
Valmieras, Salaspils, Ogres un Inčukalna. Vasaras pēdējo turnīru atklātā laukumā organizēja
jaunizveidotā Inčukalna komanda „Wild Cats”, kuras pārstāvis Vadims Geža neslēpa gandarījumu par pasākuma norisi un apmeklējumu.
Vaicāts, kā „cepures” turnīri atšķiras no klasiskajām frisbija sacensībām, V. Geža paskaidroja: „„Cepures” jeb „hat” turnīri ir frisbija sacensību veids, kurā spēlētāji komandās tiek sadalīti sacensību dienā ar izlozes palīdzību, tādējādi ļaujot mazāk pieredzējušiem spēlētājiem
mācīties no prasmīgākajiem Latvijas frisbijistiem.”
Inčukalna „cepures” turnīrā savas prasmes demonstrēja atšķirīgas pieredzes un meistarības spēlētāji vecumā no 11 līdz 35 gadiem, kas par godalgām un sponsoru sarūpētajām balvām cīnījās sešās vienlīdzīgās komandās. Organizatori bija parūpējušies arī par individuālām
balvām, kas tika pasniegtas par atraktīvu un efektīvu spēli.
Par turnīra uzvarētājiem kļuva apvienība „Kosmoss”, kuru pārstāvēja Helēna Orlovska
(Salaspils frisbija klubs), Emīls Elksnītis (Salaspils frisbija klubs), Zintis Gaspažiņš
(„Hardcore Ultimate”, Rīga), Dainis Guks (Inčukalna „Wild Cats”), Gatis Jarohovičs (bez
kluba) un Emīls Spuņģis (Valmieras frisbija klubs). „Kosmoss” sīvā finālspēlē ar rezultātu
8:6 pārspēja komandu „Brokoļi”, ko veidoja Sintija Liepiņa (Ogres frisbija klubs), Svetlana
Parhimuka („Ultimate Decision”, Rīga), Antons Baronovs („Sirocco Ultimate”, Rīga), Didzis Malderis (Salaspils frisbija klubs), Dāvids Stepanjans („Sirocco Ultimate”) un Alvis
Viļumsons (Ogres frisbija klubs).
Kā norādīja V. Geža, turnīra rīkošanas mērķis bija popularizēt demokrātisko un ikvienam pieejamo sporta veidu arī Inčukalnā, piesaistot vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju uzmanību. „Priecē Inčukalna novadā strādājošo uzņēmumu un organizāciju atsaucība – pasākumu atbalstīja Inčukalna novada pašvaldība, biedrība „Inčukalna izaugsmei”, atpūtas
parks „Rāmkalni” un starptautiskais ēdināšanas uzņēmums „Subway”. Turnīra vizuālo
noformējumu un komunikāciju sociālajos medijos nodrošināja aģentūra „Underline”, informatīvi atbalstīja Latvijas Frisbija federācija,” atklāja V. Geža.
Inčukalna komandas pārstāvis uz regulāriem frisbija treniņiem, kas notiek svētdienās
no plkst. 19.00 līdz 21.00 Inčukalna sporta kompleksā Zvaigžņu ielā 2a, aicina ikvienu
interesentu, neatkarīgi no pieredzes un fiziskās sagatavotības.
Dainis Guks
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Kā lai atzīstas, ka gribas uz skolu…

Pirmajā septembrī nepavisam neizskatās, ka bērniem
negribētos iet uz skolu. Ir vienkārši pienācis laiks „nomainīt agregātstāvokli” no vasarīgā laiskuma uz darbīgo rudens–ziemas–pavasara sezonu. Pirmās dienas
tās grūtākās, bet jau septembra beigās visi izskatās tīri
apmierināti, jo ir bijuši ļaudis, kas tieši vasarā strādājuši viscītīgāk, lai savestu skolu darba kārtībā, lai telpas būtu gaišākas, krāsainākas, tīrākas. Šovasar mūsu
skolā ir pamatīgi izremontēti trīs kabineti – vizuālās
mākslas, mūzikas un 1.b klases kabinets, ir izveidota
un iekārtota telpa pagarinātās dienas grupai bijušajā
3. stāva koridora rekreācijā. Ir veikts kosmētiskais remonts daudzās telpās, un ir iegādāti vajadzīgie mācību
līdzekļi. Šie darbi bija iespējami, pateicoties Inčukalna
novada domes atbalstam.
Priecājamies, ka arī šogad mūsu skolā atkal ir divas
pirmās klases – skolēnu skaits ir palielinājies, šogad
esam 245. Pedagogu kolektīvam ir pievienojušās jaunas
skolotājas – 1.b klasi audzina Ieva Kalniņa, Katrīne Kaula māca vācu valodu, Dace Mālniece – sociālās zinības,
bet 2.a klasei no 1. oktobra ir jauna audzinātāja – Ivita
Akmentiņa. Pirmās skolas dienas koncerts deva klātesošajiem enerģijas lādiņu – puiši no grupas „Ar jaunu nosaukumu” ar azartisko Jāni Graudiņu priekšgalā prata
iekustināt un ielustināt skolēnus, vecākus un skolotājus.
Mazajiem sešgadniekiem skolā palīdzēja iejusties
īpaši viņiem domāti „prieka vitamīni” – rotaļas un aktivitātes, kas noritēja 8. septembrī, bet pārējiem atkalredzēšanos un atkalsadraudzēšanos patīkamu darīja pārgājienu dienas un Latvijas kontūras veidošana no dabas
materiāliem. Tā kā Inčukalna atrašanās vieta ir labvēlīga pārgājieniem, tepat jau galvenokārt arī gājām – uz
mežu rotaļāties (3. klase ar skolotāju Agitu Mālupi un
1.a – ar skolotāju Aivu Švikuli), uz „Rāmkalniem”, Velnalu un „Zušiem” (6. klase ar skolotāju Lilitu Atari), uz Inčukalna Velnalu (1.b un 2.b ar skolotājām Ievu Kalniņu

Jaunie džudisti izcīna Gulivera kausu 2016
17. un 18. septembrī Inčukalna sporta kompleksā risinājās nu jau tradicionālais starptautiskais
džudo turnīrs bērniem un jauniešiem „Gaujas Gulivera kauss 2016”. Uz diviem sacensību tatami
spēkiem mērojās 211 jauno cīkstoņu no Latvijas,
Lietuvas, Baltkrievijas, Krievijas un Ukrainas, kuri
pārstāvēja 25 sporta klubus. Aizrobežu dalībnieku
ģeogrāfija bija visnotaļ plaša – sportisti ieradās no
Maskavas, Sanktpēterburgas, Gomeļas, Luckas,
Viļņas, Palangas un citām pilsētām.
Turnīra dalībniekus svinīgajā atklāšanā sveica
Latvijas Džudo federācijas prezidents Raimonds
Rublovskis, kurš uzsvēra bērnu sporta nozīmi šī
cīņas veida pārdomātā un ilglaicīgā attīstībā valstī.
Savukārt novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, uzrunājot klātesošos un vēlot viņiem veiksmi sacensībās, norādīja, ka turnīrs ir praktisks
apliecinājums pašvaldības rūpēm par Inčukalna
jauno paaudzi. „Gaujas Gulivera kausu 2016” kā
goda viesis apmeklēja arī Latvijas visu laiku izcilākais džudists – olimpiskais medaļnieks Vsevolods
Zeļonijs.
Turnīrā džudisti spēkojās 8 vecuma grupās un
10 svara kategorijās. Sacensības tiesāja kvalificēti
arbitri Germana Šteinbuka (A klases starptautiskā
kategorija) vadībā. Tiesneši strādāja profesionāli –
par viņu darbību netika saņemts neviens dalībnieku protests.

Spraigās cīņās noskaidrojās „Gulivera kausa” klubu vērtējuma pirmais trijnieks – Ādažu BJSS, Jelgavas BJSS un džudo klubs „Lido”. Jāuzteic mājinieku – BJAC „Gauja” 20 cīkstoņu – reālais meistarības
kāpums un likumsakarīgais rezultāts. Ja pērn novada džudistu komanda ierindojās 8. vietā, tad šogad
izcīnīja augsto 5. vietu 25 klubu konkurencē. Īpaši
jāuzslavē „Gaujas” turnīra medaļnieki. Pirmās vietas
ieguva Ilze Aļeksejeva, Nika Motiļkova un Aleksis
Vancāns, otrajā vietā ierindojās Vlada Socka, bet
Edvards Demidovs, Kristaps Gucaļuks un Fjodors
Semeņecs palika trešie. Inčukalna komandu turnīram gatavoja treneri Leonīds Kuzņecovs un Ričards
Kapcionoks. Klubi uzvarētāji saņēma lepnus, speciāli sacensībām izgatavotus Gulivera kausus, savukārt
individuāli labākie uz uzvarētāju pjedestāla – īpašas
čempionu medaļas, pārklātas ar īstu zeltu.
Turnīra jaunie dalībnieki, treneri, komandu pārstāvji un viesi vienprātīgi uzteica „Gaujas Gulivera
kausa 2016” augsto sportisko un organizatorisko
līmeni. Par dalībnieku ēdināšanu un izmitināšanu
gādāja viesu nams „Strops”, kur notika arī saviesīgs
sportistu draudzības vakars. Paldies nama saimniekiem par rūpēm un atsaucību!
Aizvadītais turnīrs kārtējo reizi apliecināja sporta vienojošo spēku. Zināms, ka pretrunas valstiskā
līmenī pastāv starp Latviju un Krieviju, joprojām nav
atrisināts Ukrainas un Krievijas konflikts. Uz Inču-

un Antru Upīti). Nedaudz tālāk, izmantojot transportu,
uz Siguldas novada Allažu pagasta Kaļķugravas avotiem devās 5. klase kopā ar skolotāju Almu Deņisovu,
bet 2.a klase ar skolotāju Inesi Ziemeli apmeklēja zooloģisko dārzu „Rakši” Cēsīs. Ar velosipēdiem Inčukalna
novadu apceļot devās 8. klase kopā ar skolotājām Zintu
Nolbergu un Kristīni Roni un 9. klase ar skolotājiem Agnesi Kalniņu, Sandi Kalniņu un Kasparu Kiri. Bet vistālākie ceļotāji šoruden bija 4. klases skolēni – tie, kas joprojām piedalās projektā „Sporto visa klase”. Šoreiz ceļš
veda uz Igauniju, Ēsmae pamatskolu (Ääsmäe Põhikool)
Saue apriņķī, kur tika pavadītas 2 dienas. Kopā ar igauņu audzēkņiem mūsu skolēni piedalījās daudzās sporta
spēlēs Starptautiskajā olimpiskajā dienā. Līdzi devās
4. klases audzinātāja Agnese Kalniņa un skolas direktors
Kaspars Kiris. Ēsmae pamatskolā mūsējos draudzīgi sagaidīja un izmitināja skolas direktors Jānus Kallions ar
kolēģiem un 4. klasi. Šīs sporta spēles ir sākums jaunai
draudzībai ar Ēsmae pamatskolu. Ceram uz turpmāku
sadarbību gan starpskolu, gan plašākos projektos.
Iesāktie projekti „Sporto visa klase”, „Veselīga skola”, „Datorika” turpinās, bet jau no jūnija skola ir iesaistījusies programmā „Erasmus+” un pašlaik īsteno
projektu, ko nosaucām par „Zaļo lietussargu”. Šis projekts ir paredzēts pedagogu tālākizglītībai. Jau šoruden
mūsu skolas skolotājām būs iespēja apmeklēt mācību
kursus un iegūt jaunas zināšanas par iekļaujošo izglītību Somijā („Ikkatrs skolēns ir svarīgs”). Kursi noritēs
Somijā, Joensū pilsētā. Pēc atgriešanās skolotājas
Zinta Nolberga un Irēna Ņikitina dalīsies ar iespaidiem
un izglītos pārējos Inčukalna pamatskolas skolotājus,
ieviešot ikdienas darbā ar skolēniem jauniegūtās zināšanas un pieredzi.
Lai veiksmīgs skolas gads, jauks un krāsains rudens
visiem!
Kaspars Kiris

kalna tatami valdīja vien sportisks spars un sacensī- kojumi). Organizatori izsaka pateicību šiem saprobu azarts, ārpus tā – savstarpēji draudzīga interese. tošajiem un dāsnajiem uzņēmējiem, kuriem nav
Varam būt droši, ka turnīra viesi no NVS valstīm mā- vienaldzīga jaunās paaudzes nākotne Inčukalnā.
jup devās kā Latvijas draugi.
Atsevišķs paldies Timuram Sviridovam un komanNovada mērogiem vērienīgo turnīru rīkoja bērnu dai – brīvprātīgo grupai, kura praktiski palīdzēja
un jauniešu attīstības centrs „Gauja”. Tā sekmīga turnīra sagatavošanā un norisē!
norise nebūtu iespējama bez daudzveidīga „Gaujas
Pēc gada dažādu valstu jaunos džudistus aicinās
Gulivera kausa 2016” sponsoru atbalsta. Turnīra „Gaujas Gulivera kauss 2017”. Jau tagad rīkotājiem
laikā ar piemiņas medaļām un atzinības rakstiem padomā jauninājumi, kas padarīs turnīru daudztika apbalvoti bērnu sporta pastāvīgie labvēļi no- veidīgāku, palīdzēs vairot dalībnieku cīņas mākslu.
vadā – Edgars Demidovs („Guliver”), Arta Jamsena Paredzams, ka notiks ne tikai sacensības, bet līdz(„Vangažu nafta”), Gustavs Zatlers („Cēsu alus”), tekus tām Inčukalnā tiks rīkotas īpašas meistarklaKaspars Liepiņš („Vidzemes ekomežs”), Andrejs ses, kuru laikā turnīra dalībniekus ar cīņas mākslas
Ždans („Forevers”), Valerijs Kļimovs („Izoterms”), tehniskajiem smalkumiem praktiski uz tatami iepaOjārs un Māris Bērziņi („Latgranula”), Viktors zīstinās labākie Latvijas džudo treneri.
Grūtups („Rāmkalni”) un Jana Škutāne (PFAT tulAivars Gaujinieks
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Motosezona 2016 ir noslēgusies!
Līga Neimane atzīst: „Liels prieks un
gandarījums, ka motobraucēji bija tik
atsaucīgi un ka šogad pirmo gadu izdevās motociklistu kolonnu ievirzīt Inčukalna centrā, lai iedzīvotājiem būtu,
ko redzēt. Pasākums izdevās lielisks,
jāsaka paldies visiem atbalstītājiem
un palīgiem.” Arī laikapstākļi sestdie-

Sestdien, 24. septembrī, norisinājās Motosezonas 2016 noslēgums.
LZS Jaunatnes nodaļa kopā ar LZS
Inčukalna nodaļu sadarbībā ar Latvijas Motoklubu asociāciju, MC „Dzelzs
ērglis” un MC „Brīvie vanagi” bija
parūpējušies, lai Inčukalna novada
iedzīvotājiem pirmo reizi būtu iespēja
aplūkot motociklus un piedalīties šā
pasākuma turpinājumā tieši Inčukalnā.
Sākuma daļa norisinājās Mālpils
centrā, kur grupa „AC/DC Project” vairāku stundu garumā izklaidēja motobraucējus un skatītājus. Mālpilī LZS
Jaunatnes nodaļa piedalījās vairāk kā
darbaspēks, izlīdzot dažādos organizatoriskos darbos.
Šis ir pirmais gads, kad pēc
pasākuma sākuma daļas Mālpilī
motobraucēji bija aicināti uz
turpinājumu Inčukalnā. Kopīgais
parādes brauciens, kas pulcēja
vairākus tūkstošus motociklu, no
Mālpils uz Inčukalna centru noslēdzās Inčukalna stacijas laukumā, kur,
karogam plīvojot, ieradās motociklu
kolonna, kuru ar sajūsmu sagaidīja
gan iedzīvotāji, gan grupa „CCR Tribute”, spēlējot populārās Creedence
dziesmas. LZS JN vadītāja vietniece

aktīvākajiem LZS Inčukalna nodaļas
biedriem Dainis Domiņš, bez kuru palīdzības pasākums nebūtu izdevies, pēc
aktīvā organizatoriskā darba un gatavošanās procesa ir gandarīti par izdevušos pasākumu un ir gatavi turpināt
iesākto darbu un turpmāk sadarbībā
ar motoklubiem organizēt arī citus
pasākumus.
LZS Jaunatnes nodaļa un LZS Inčukalna nodaļa saka lielu paldies Latvi-
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INČUKALNA
TAUTAS
NAMS
Pasākumi
oktobrī
Piektdien,
7. oktobrī, plkst. 19.30
Dzintara Čīčas solokoncerts „Likteņlīnijas”.
Biļešu
iepriekšpārdošana
www.bilesuparadize.lv vai
Inčukalna Tautas namā Inčukalna bibliotēkā.
Biļešu cena: 5,00, 8,00 un
10,00 eiro.

nas pēcpusdienā lutināja, un iedzīvotāji, klausoties mūziku, varēja aplūkot
dažādos un interesantos motociklus,
kas iedārdināja visu Inčukalna centru.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs un LZS Inčukalna nodaļas
vadītājs Aivars Nalivaiko un viens no

jas Motoklubu asociācijai, MC „Dzelzs
ērglis”, īpaši kluba prezidentam Ulmasam Tabakam, kā arī Raimondam
Grollim, Aldonim Priškam un pārējiem,
kas iesaistījās šī vērienīgā pasākuma
organizēšanā.
Līga Neimane

Piektdien,
14. oktobrī, plkst. 18.30
Radošā apvienība „Teātris
un es”
Jautra komēdija bērniem un
vecākiem „Baltais lācis –
superzvaigzne”.
Režisors: Armands Ekštets.
Biļešu
iepriekšpārdošana
Inčukalna Tautas namā un
Inčukalna bibliotēkā.
Biļešu cena: 3,00 eiro
iepriekšpārdošanā vai
4,00 eiro izrādes dienā.
Ceturtdien,
20. oktobrī, plkst. 16.00
Rokdarbu izstādes
„Dāmu paradīze” atklāšana
Aicinām līdz 14. oktobrim
čaklajiem
rokdarbniekiem
iesniegt izstādes darbus –
rotas, adītus, tamborētus
cimdus vai zeķes, izšuvumus,
filcējumus un citas smalkas
pašdarinātas lietas.
Vairāk informācijas, zvanot
Ingai pa tālruni 29478251
vai rakstot uz e-pastu:
ingatn@inbox.lv.
Svētdien,
23. oktobrī, plkst. 18.00
Teātra studijas „Haritas”
viesizrāde
A.Čehovs. „Trīs māsas”.
Biļešu cena: 2,00 eiro.

Grafiti pasākums
3. septembrī ar Inčukalna novada domes atbalstu Vangažos notika Vangažu
25. gadadienai veltīts Grafiti festivāls. Konkursa 1. kārtā darbu skices tika iesūtī-

Žūrijas vērtējumā galveno balvu ieguva KIWI-VOUR

tas grafiti meistaram Aleksandram, kurš atlasīja labākās idejas, kuras tika realizētas uz garāžu sienas. Konkursā piedalījās 12 dalībnieku. Darbus rūpīgi vērtēja
žūrija, un galveno balvu ieguva KIWI-VOUR.
Visi darbi bija ļoti interesanti un krāsaini, dalībnieki zīmēja ar īstu aizrautību.
Paldies garāžu kooperatīva vadītājam Igoram Purmalim par sienas sagatavošanu zīmēšanai un Modrim Jaunupam no biedrības „Inčukalna izaugsme'” par telti mūzikas aparatūrai!
Evija Ozola

Aicinām līdz 16. oktobrim
Inčukalna Tautas namā apmeklēt Eduarda Kalniņa,
Ritas Valneres un Ievas
Kalniņas gleznu izstādi.
Svētdien, 16. oktobrī,
Inčukalna Tirgus laukumā
Rudens gadatirgus
Aicinām tirgotājus ar rudens
veltēm un aukstākam laikam
vajadzīgām lietām pieteikties pie Vitas, zvanot pa tālruni 26388289.
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Pierīgas pašvaldību vadītāji Rīgas domē
vienojas par sadarbības nepieciešamību
ar galvaspilsētu
22. septembrī Pierīgas pašvaldību vadītāji Rīgas domē tikās ar galvaspilsētas izpilddirektoru
Juri Radzeviču un atzina, ka nepieciešams sadarboties kopīgu problēmu risināšanai, nosakot
konkrētus darbības virzienus un regulāras tikšanās.
Sabiedriskais transports un ceļu savienojumi, izglītības un veselības pakalpojumi, ražošanas
un loģistikas centru izvietojums, ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūra – tie ir daži no
problēmjautājumiem, par kuriem Pierīgas pašvaldību apvienības biedri diskutēja Rīgas domē.
J. Radzevičs atzina, ka Rīgai daudzas problēmas ir radniecīgākas ar Pierīgas pašvaldībām,
nevis pārējām Latvijas lielajām pilsētām.
„Rīga un Pierīga ir viena urbāna struktūra, lai arī to veido daudzas pašvaldības. Zaudētāji
no pašvaldību nesadarbošanās ir iedzīvotāji, tāpēc jāveido darba grupas, jāmeklē risinājumi,
kopīgi projekti un tiem jāpiesaista finansējums,” pauda Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks.
Sanāksmē tika pieminēta nepieciešamība aktualizēt arī problēmjautājumus sadarbībā ar SIA
„Rīgas meži”, veidot sociālo pakalpojumu centrus Pierīgā, veicināt kopīgo jautājumu risināšanu Rīgas un Rīgas reģiona pašvaldību speciālistu līmenī, izstrādāt Rīgas metropoles areāla
attīstības plānu, rosināt Galvaspilsētas likuma izveidi, kas noteiktu zināmus ierobežojumus
un kārtību, kā sadarboties ar Pierīgu dažādās jomās, risināt jautājumus par nodokļiem un to
sadalījumu pašvaldībām u.c.
Pierīgas pašvaldību apvienība
2015. gada rudenī 13 Pierīgas pašvaldības – Ādažu, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas un Mārupes novadu domes – nodibināja savu apvienību, lai kopīgiem spēkiem īstenotu Pierīgas pašvaldību tiesisko
interešu aizsardzību, veicinātu to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sekmētu sadarbību
savstarpēji un ar citām Latvijas un ārvalstu institūcijām.
Sandra Baltruka

Iedzīvotāju sabiedriskās apspriešanas
sanāksme par novērtējuma ziņojumu par
smilts ieguvi atradnē „Liepkalni”
Paredzētā darbība: smilts ieguve atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta
nekustamajā īpašumā „Liepkalni”.
Paredzētās darbības ierosinātājs: Sandra Ratniece, adrese: „Liepkalni”, Krustiņi, Inčukalna
pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.
Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) lēmums Nr. 332 par ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu pieņemts 2014. gada 15. jūlijā, bet Programmu ietekmes uz vidi novērtējumam VPVB izdevis 2014. gada 3. oktobrī.
Novērtējuma ziņojums par paredzētās smilts ieguves atradnē „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamā īpašuma „Liepkalni” (zemes kadastra apzīmējums 8064 002
0160) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194 ietekmes uz vidi novērtējumu
sagatavots 2016. gada septembrī. Novērtējuma ziņojuma izstrādātājs: SIA „Vides konsultāciju
birojs”, Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014; tālrunis 67557668, mājaslapa: www.vkb.lv, e-pasts:
birojs@vkb.lv.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Inčukalna novada Inčukalna pagasta „Liepkalnos” 2016. gada 14. oktobrī plkst. 18.00.
Aicinām visus interesentus laikā no šī gada 4. oktobra līdz 7. novembrim iepazīties ar zemes īpašumā „Liepkalni” paredzētās smilts ieguves ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un
sniegt savus komentārus par to.
Ar ziņojumu var iepazīties:
• Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, katru darbdienu no plkst. 10.00 līdz
16.00 vai mājaslapā: www.incukalns.lv;
• SIA „Vides konsultāciju birojs” telpās Ezermalas ielā 28, Rīgā, katru darbdienu no plkst.
8.30 līdz 17.30 vai mājaslapā: www.vkb.lv.
Rakstiski priekšlikumi un atsauksmes novērtējuma ziņojuma labojumiem un/vai papildināšanai tiks gaidīti no šī gada 4. oktobra līdz 7. novembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālrunis 67321173, mājaslapa: www.vpvb.gov.lv; SIA „Vides konsultāciju birojs” Ezermalas ielā 28, Rīgā, LV-1014, e-pasts: birojs@vkb.lv un „Liepkalni”, Krustiņi,
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141.

Informācija iedzīvotājiem par ietekmes uz vidi novērtējuma
ziņojumu par smilts-grants un smilts ieguvi atradnē
„Lorupe III Meža iecirknis”
Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2016. gada 23. septembrī Vides pārraudzības
valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par SIA „Vides eksperti” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu AS „Latvijas valsts meži” paredzētajai darbībai – smilts-grants un smilts
ieguvei derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var
iepazīties Inčukalna novada domē un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē,
kā arī Vides pārraudzības valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālrunis 67321173, un biroja
tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv.
Vineta Maskava

2016. gada OKTOBRIS

Iespēja jauniešiem!
Inčukalna novads sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Eiropas Sociālo fondu novadā sāks projektu „PROTI un DARI”.
Projekta mērķis ir sniegt atbalstu jauniešiem vecumā no 15–29 gadiem, kuri nestrādā un nemācās, arī
jauniešiem ar invaliditāti.
Ja atbilsti šiem kritērijiem un tev ir
• grūti izlemt, ko vēlies darīt turpmāk;
• esi saskāries ar kādām grūtībām, kuras vēlies pārvarēt;
• vēlies meklēt jaunus mērķus;
• vēlies pamēģināt ko jaunu;
• nestrādā un nemācies,
droši raksti e-pastu uz: ugis.lapins@incukalns.lv vai zvani pa tālruni 67977466 (sociālais darbinieks
Uģis).

Aptauja par centralizētās kanalizācijas
sistēmas ierīkošanu

PSIA
„Vangažu
avots” ilgtermiņā
plāno ierīkot centralizēto kanalizācijas sistēmu Inčukalnā, rajonā aiz
dzelzceļa.
Tomēr,
lai varētu izstrādāt
tehniski ekonomisko
pamatojumu
finansējuma piesaistei, nepieciešams iedzīvotāju viedoklis par gatavību pieslēgties centralizētajai sistēmai.
Tiktu izbūvēti maģistrālie kanalizācijas vadi, tomēr iedzīvotājiem par saviem līdzekļiem būtu
jāveic pieslēgums pie tuvākās kanalizācijas akas. Iedzīvotājiem būtu iespējams pieslēgties saviem spēkiem vai arī izmantojot PSIA „Vangažu avots” piedāvāto būvnieku, kura noskaidrošanai tiks veikts centralizēts iepirkums. Iespējamās izmaksas būs atkarīgas no aku izvietojuma
plāna. Jebkurā gadījumā, pieslēgšanās izmaksas būs lētākas, ja pieslēgumu veidos iespējami
vairāk kaimiņu. Līdz ar to lūdzam izrādīt lielāku aktivitāti, atbildot uz aptaujas jautājumiem, lai
projektam būtu iespējama finansējuma piesaiste, kā arī varētu precīzāk veikt projektēšanu. Ja
jūs jau esat aizpildījuši aptauju iepriekš, lūdziet to izdarīt arī kaimiņus.
Attēlā redzams provizoriskais kanalizācijas maģistrālo vadu plāns, tomēr tas var mainīties
projektēšanas laikā atkarībā no dažādiem tehnoloģiskajiem aspektiem, kā arī no tā, kur iedzīvotāji aktīvāk izteiks vēlmi un gatavību pieslēgties.
Lūdzam līdz 2016. gada 21. oktobrim atbildēt uz zemāk publicētajiem jautājumiem vienā
no minētajiem veidiem:
• aizpildīt šo veidlapu un iemest tuvākajā „Vangažu avots” pastkastītē (pie Inčukalna novada
domes, Atmodas ielā 4 pie ziņojuma dēļa vai pie mājas Inčukalnā, Meža ielā 3/5) vai
• aizpildīt aptauju elektroniski šajā saitē: http://ej.uz/ybah vai
• noskenēt šo kodu un aizpildīt aptauju mobilajā ierīcē.
Kārlis Spravņiks

Jautājums
Mājas īpašnieka vārds, uzvārds
Mājas adrese
Tālruņa nr.
E-pasts
Iespējas gadījumā par saviem līdzeļiem vēlos pieslēgties
centralizētajai kanalizācijas sistēmai
Citi komentāri vai ieteikumi

Atbilde
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Paziņojums par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa
infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” būvniecībai paredzētās darbības akceptu
Ierosinātājs: Satiksmes ministriAtbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” prasī- ja, reģistrācijas Nr. 90000088687.
bām Ministru kabinets 2016. gada
9. augustā pieņēma un 25. auParedzētās darbības vieta: Sagustā oficiālajā izdevumā „Latvi- lacgrīvas novads, Limbažu novads,
jas Vēstnesis” publicēja rīkojumu Sējas novads, Inčukalna novads,
Nr. 467 „Par Eiropas standarta pla- Ropažu novads, Garkalnes novads,
tuma publiskās lietošanas dzelzce- Stopiņu novads, Salaspils novads,
ļa infrastruktūras līnijas „Rail Balti- Ķekavas novads, Iecavas novads,
ca” būvniecībai paredzētās darbības Bauskas novads, Baldones novads,
akceptu”, ar kuru pieņēma lēmumu Mārupes novads, Olaines novads un
akceptēt Eiropas standarta platu- Rīga.
ma publiskās lietošanas dzelzceļa
Datums, kad pieņemts Ministru
infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” būvniecībai paredzēto darbību, kabineta rīkojums par paredzēnosakot paredzētās darbības vietu tās darbības akceptu: 2016. gada
(dzelzceļa līnijas trases izvietojumu) 9. augustā pieņēma un 25. augustā
Latvijas teritorijā šādos posmos: publicēja oficiālajā izdevumā „LatIgaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, vijas Vēstnesis” Ministru kabineta
B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, rīkojumu Nr. 467 „Par Eiropas stanA4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, darta platuma publiskās lietošanas
A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, dzelzceļa infrastruktūras līnijas
C3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, „Rail Baltica” būvniecībai paredzētās
A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar darbības akceptu”.
šā rīkojuma pielikumu).
Ministru kabineta rīkojuma
Paredzētās darbības nosaukums: apraksts: Ar Ministru kabineEiropas standarta platuma pub- ta rīkojumu Nr. 467 „Par Eiropas
liskās lietošanas dzelzceļa infra- standarta platuma publiskās liestruktūras līnijas „Rail Baltica” tošanas dzelzceļa infrastruktūras
būvniecības paredzētās darbības līnijas „Rail Baltica” būvniecībai
paredzētās darbības akceptu” Miakcepts.

nistru kabinets pieņēma lēmumu gada 11. maijā izsniedza programmu
Pamatojoties uz saņemtajiem Viakceptēt Eiropas standarta platu- „Programma ietekmes uz vidi novēr- des pārraudzības valsts biroja un citu
ma publiskās lietošanas dzelzceļa tējumam Eiropas standarta platuma institūciju viedokļiem par paredzētās
infrastruktūras līnijas „Rail Balti- publiskās lietošanas dzelzceļa infra- darbības ietekmes uz vidi novērtējuca” būvniecībai paredzēto darbību, struktūras līnijas „Rail Baltica” būv- ma ziņojumu, tika izstrādāta aktuālā
nosakot paredzētās darbības vietu niecībai”.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņoju(dzelzceļa līnijas trases izvietojumu)
Izvērtējot Ietekmes uz vidi no- ma redakcija, kas Vides pārraudzības
Latvijas teritorijā šādos posmos: vērtējuma sākotnējās sabiedris- valsts birojam iesniegta 2016. gada
Igaunijas robeža, A1, B2-1, B2-2, kās apspriešanas laikā iesniegtos 31. martā.
B2-3, B2-4, C4, A3-2, C1, B3-2, A4-1, priekšlikumus, kā arī sadarbojoties
A4-2, A4-3, A5-0, A5-1, A5-2, A5-3, ar pašvaldībām, iedzīvotāju interePasākumi, kas tiks veikti, lai
A5-4, A5-5, A5-6, A5-7, A5-8, A5-9, šu grupām un citām ieinteresēta- novērstu vai samazinātu nelabvēC3, A5-11, A5-12, A6-1, A6-2, A7, jām pusēm, tika izstrādātas papildu līgo ietekmi uz vidi: Lai novērstu un
A8 un Lietuvas robeža (saskaņā ar alternatīvas „Rail Baltica” trases samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz
šā rīkojuma pielikumu).
novietojumam Salacgrīvas, Limbažu vidi, tiks veikti pasākumi saskaņā ar
un Mārupes novados (C3, C4 un C5 paredzētās darbības ietekmes uz vidi
Ministru kabineta lēmuma alternatīvas).
novērtējuma ziņojumu un Vides pārpamatojums: Likuma „Par ietekPapildu alternatīvu sākotnējā raudzības valsts biroja 2016. gada
mes uz vidi novērtējumu” 22. panta sabiedriskā apspriešana noritēja 3. maija atzinumu Nr. 5 „Par Eiropas
pirmā, otrā, ceturtā un sestā daļa.
no 2015. gada 4. septembra līdz standarta platuma publiskās lietošaDzelzceļa likuma 22.1 pants.
nas dzelzceļa infrastruktūras līnijas
24. septembrim.
Paredzētās darbības ietekmes „Rail Baltica” būvniecības ietekmes
Informācija par sabiedriskās uz vidi novērtējuma ziņojuma sa- uz vidi novērtējuma ziņojumu”.
apspriešanas procesu: Paredzētās biedriskā apspriešana norisinājās no
darbības sākotnējā sabiedriskā ap- 2015. gada 11. novembra līdz 11. deLaiks un vieta, kur sabiedrība
spriešana notika no 2015. gada 13. cembrim.
var iegūt informāciju par pieņemto
februāra līdz 15. martam, un sabiedPēc sabiedriskās apspriešanas paredzētās darbības akceptu
riskās apspriešanas sanāksmes or- tika izvērtēti saņemtie priekšlikumi un iepazīties ar dokumentiem:
ganizētas visu novadu pašvaldībās, un 2015. gada 23. decembrī papil- LR Satiksmes ministrijā darba laikā,
kuras šķērso „Rail Baltica”. Pēc sā- dinātais ziņojums iesniegts Vides Gogoļa ielā 3, 506. kab., iepriekš sakotnējās sabiedriskās apspriešanas pārvaldes valsts birojam atzinuma zinoties un precizējot laiku pa tālruni
Vides pārraudzības valsts birojs 2015. sniegšanai.
67028275.

Paož, paož, paosta, sajūt – nau... smaku!!!
Nolēmu izteikt savu viedokli par „Vangažu naftas” ja uzņēmuma darbība tiks apturēta, viņiem visiem būšot
darbību, jo, aprunājoties ar Vangažu iedzīvotājiem, sa- jābrauc prom uz Angliju.
pratu, ka ļoti daudzi tā arī vēl nesaprot, kurš un ar kādu
Vai tiešām mēs pieļausim, ka Latvijas iedzīvotāji tiek
ķīmiju viņus indē.
indēti ar šādu kravu ievešanu un pārkraušanu Latvijas
Mani nepārsteidz „Vangažu naftas” nekaunība, jo teritorijā? Protams, Krievijai tas ir ērti, jo šīs indīgās
tai šādi rīkoties atļauj Valsts vides dienests (Dienests). kravas ir veiksmīgi novirzītas uz Latviju. Kāpēc tai būtu
Dienesta pārstāvis domes sēdē atļāvās teikt: „Teritorijā jāindē savi iedzīvotāji, ja to labprāt izdara Latvijas uznekāda neatļauta darbība netiek konstatēta”, kaut gan ņēmēji Latvijā?
deputāti ar savām acīm pārliecinājās, kā „Vangažu nafta”
Interesanti, ka Dienesta vēstulēs un izdotajā atļaujā ir
apzināti indē novada iedzīvotājus. No tā izriet, ka visi rakstīts, ka ķīmiskā smaka nāk no dzelzceļa. Jautājums
deputāti ir skatījuši mirāžu.
„Latvijas Dzelzceļam”: vai Dzelzceļš ir informēts, ka pārVelti teikt, ka „Vangažu naftas” teritorijā fotografēt vadā ar merkaptānu aplietas un smirdošas cisternas, vai
mums aizliedza it kā drošības apsvērumu dēļ. Redzē- tomēr šī smaka nāk no „Vangažu naftas” teritorijas?
jām tā saucamo „attīrīšanas iekārtu”, kura atradās lielā
Atgādinu, ka līdz 2016. gada 16. oktobrim tikai iedzīšķūnī, bez jebkādas (vismaz redzamas un darbojošas) votāji, kuri dzīvo „Vangažu naftas” tuvumā, var iesniegt
iespējamo gāzu noplūdes savākšanas sistēmas. Abi bi- prasību Administratīvajā tiesā par Dienesta lēmuma
jušie noliktavas vārti bija vaļā, veidojot caurvēju, sma- par atļaujas izdošanu atcelšanu, jo dome diemžēl, pakām ļaujot vienkārši aizplūst atmosfērā. To laikam sauc teicoties personai, kura vadīja un vada Attīstības kopar gāzu savākšanu? Nav grūti iedomāties, uz kurieni miteju, 2013. gadā ir pieņēmusi lēmumu par teritorijas
šīs gāzes aizplūst. Tāpat no cisternām paredzētās ben- plānojumu, pamatojoties uz komitejas lēmumu, kuru ir
zīna tvaiku uztveršanas un pārstrādes iekārtu caurules parakstījis Attīstības komitejas priekšsēdētājs I. Beriztvaikoja gaisā virs tā saucamās operatora „būdas”.
nats (manā skatījumā, pilnīgi absurds teritorijas plānoLielu sašutumu man izraisīja cisternu izkraušanas jums).
vieta, jo faktiski pusei no cisternām noplūdes gadījumā,
Protams, domes sēdē viņš kā parasti atturējās, lai takas ir neizbēgama pie šādas tehnoloģijas, šis smirdo- gad varētu novirzīt iedzīvotāju domas no tā, kas faktiski
šais maisījums nokļūst tieši zemē. Tā laikam skaitās viņiem būtu jādara, – jāaptur tiesā Dienesta lēmums.
„Vangažu naftas” reklamētā vēsturiskā piesārņojuma
Ļoti ceru, ka „Vangažu nafta” pārtrauks savu darbību,
attīrīšana, nomainot to pret jaunu piesārņojumu?
ja tiks iesniegta iedzīvotāju prasība tiesā, līdz iegādāsies
Tālāk es vairs nespēju klausīties „Vangažu naftas” nepieciešamās tehnoloģiskās iekārtas, lai bez noplūdēm
solījumos, jo šobrīd viņi atļaujas iesniegt iesniegumu pārkrautu naftas produktus ar merkaptāna piejaukumu,
policijā, lai sauktu pie kriminālatbildības visus, kuri ceļ bet atbildīgās iestādes uzraudzīs šī uzņēmuma darbību,
lai tiktu ievērotas visas normas un lai Vangažu iedzīvotrauksmi par šo indējošo smaku.
Atskatoties vēsturē, 2002. gadā iedzīvotāju spiedie- tāji atkal dzīvotu tīrā un nepiesārņotā vidē.
Inčukalna novada domes
na rezultātā Liepāja un Ventspils pārtrauca pārkraut
deputāts Igors Purmalis
naftas produktus ar merkaptāna piejaukumu. Speciālisti toreiz norādīja, ka Latvijā nav tehnoloģisku iekārLūgums pēc palīdzības aculieciniekiem
tu, lai bez noplūdēm pārkrautu no dzelzceļa cisternām
Lūdzu atsaukties visus, kuri 26.09.2016.
naftas produktus ar merkaptāna piejaukumu. Pasaulē
plkst.14.00 bija aculiecinieki konfliktam, kas nošāda tehnoloģija ir pieejama, bet tā maksā ļoti dārgi.
risinājās pretī motelim „Sorbas”. Paldies! TālruEs ļoti apšaubu, ka šis uzņēmums plāno šādu iekārtu
nis 27829338.
iegādāties, jo, kā norādīja „Vangažu naftas” pārstāvis,

Dzejas diena
„Kad ābelē iekārtās šūpolēs šūpojos,
Kad debesīs un saulē lūkojos,
Man vēderā līksmi zaķīši lēkā
Un kūleņo līdzi no visa spēka...”
/Ieva Samauska/
21. septembrī sadarbībā ar Vangažu bibliotēku un vidusskolu pie
mums viesojās bērnu dzejniece un
rakstniece Ieva Samauska. Vangažu
vidusskolas lielajā zālē kuplā skaitā
pulcējās sākumskolas audzēkņi un

citi dzejas mīļotāji. Tikšanās noritēja radošā gaisotnē. Ieva Samauska
lasīja savus dzejoļus, asprātīgi un
rotaļīgi iesaistot publiku. Bērni minēja atsevišķus vārdus un nosaukumus
dzejas tekstā. Dzejniece rosināja
un mudināja viņus vērīgi klausīties,
domāt līdzi un prasmīgi nonākt pie
īstā atslēgas vārda. Par atminējumu
bērni piemiņai saņēma viņas darinātas kartītes. Tikšanās bija aizrautīga
un saistoša. Paldies dzejniecei un
rakstniecei Ievai Samauskai par jauko pasākumu!
Evija Ozola

Kopā ar māsām Legzdiņām nosvinēta
Senioru diena

1. oktobrī Vangažu, Gaujas un Inču- mes priekšsēdētājs A. Nalivaiko, vietkalna pensionāri kopā svinēja Senioru niece L. Vorobjova un sociālā dienesta
dienu. Viesojās arī seniori no Ikšķiles.
vadītāja Z. Gofmane.
Ar atraktīvu, skanīgu koncertu uzJaukus vārdus pēcpusdienas dastājās māsas Legzdiņas, kuru sniegums lībniekiem teica Vangažu pensionāru
tika uzņemts ar lielu atsaucību. Māks- biedrības vadītāja Inta Tetere, Gaujas
linieces izpildīja tautā iemīļotas un po- pensionāru padomes vadītāja Ņina
pulāras dziesmas, kuras ikviens varēja Bērziņa.
dziedāt līdzi. Dziesmas mijās ar dzejas
Īpašs paldies LZS Inčukalna nodaļas
rindām un stāstiem par spilgtām epizo- biedram Dainim Domiņam par seniodēm no mākslinieču skatuves gaitām.
riem sagādāto cienastu no kafejnīcas
Kā katru gadu viesi no Ikšķiles Jāņa „Brālis”!
Rijnieka vadībā bija sagatavojuši īpašu
Pēcpusdiena aizritēja siltā un jaukā
priekšnesumu ar dziesmām un dzeju.
gaisotnē. Vēlam mūsu senioriem veseMūsu seniorus ar siltiem vārdiem un lību, enerģiju un dzīvesprieku!
cienastu sveica Inčukalna novada doEvija Ozola
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90…
Labu veselību un možu noskaņojumu!

Atļauj šodien gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,
Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc.

Labais vairo labo

Mūsu novadā dzīvo daudz labu cilvēku, un ikviens no viņiem
velta laiku, domas un darbus, lai mūsu novads kļūtu vēl labāks, lai tajā dzīvotu vēl laimīgāki cilvēki. Un reizēm nevajag daudz, lai mūsu ieguldījums būtu nenovērtējams. Tāpēc
Inčukalna novada dome aicina iedzīvotājus pastāstīt
par ikvienu, kurš ir pelnījis pateicības vārdus. Mūsu vidū
taču ir tik daudz cilvēku, kuri ar savu darbu, hobiju, talantu,
prasmēm, profesiju, aktīvu rīcību, palīdzīgu roku vai ko citu
ir izcēluši mūsu novadu, padarījuši to vēl labāku, krāsaināku, laimīgāku. Nepalaidīsim garām iespēju pateikt paldies.

/A. Āre/

Pateiksimies šiem cilvēkiem valsts svētku pasākumos novembrī.
Aprakstu brīvā formā aicinām iesniegt Inčukalna novada
domē vai Vangažu pilsētas pārvaldē, atsūtīt pa pastu (Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141; Vangažu pilsētas pārvalde, Meža
iela 1, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136) vai iesūtīt elektroniski uz e-pastu: agnese.liepina@incukalns.lv ar norādi:
Labais vairo labo. Sīkāka informācija pa tālruni 20271787.
Aprakstā jānorāda izvirzītās personas vārds un uzvārds, kā
arī jāsniedz apraksts par šī cilvēka labajiem darbiem vai
veikumiem. Lai labais vairo labo!
Agnese Liepiņa

Veselības veicināšanas diena
5. novembrī, Vangažu 25. dzimšanas dienas svinību laikā!
Dienas plāns:
plkst. 11.00 – radošās darbnīcas lieliem un maziem ar Diānu Krieviņu (Vangažu kultūras namā);
plkst. 11.00 – atklātā zumbas nodarbība visiem interesentiem ar Lienu un Mariju (Vangažu kultūras namā);
plkst. 14.00 – mācāmies nūjot (neliela pastaiga pa Vangažu priežu mežu) un video par nūjošanu;
(tiekamies pie Vangažu klutūras nama).
plkst. 14.30 – multiplikācijas filma bērniem „Viesnīca Transilvānija 2” (Vangažu kultūras namā);
plkst. 14.40 – vingrošanas nodarbība „Vingrot ir veselīgi” (Vangažu vidusskolas mazajā zālē).
Aicināti piedalīties visi – lieli un mazi! Gaidīsim!

Evija Ozola

Izstāde
„Mana novada
pieturzīmes”
Vangažu pilsētas
bibliotēkā no 26.09.
līdz 28.10. ir apskatāma ceļojošā izstāde „Mana novada
pieturzīmes”. Tās
vadmotīvs – kultūras
kanons novadā. Visi
laipni gaidīti!

Sākam gatavoties Vangažu 25. dzimšanas dienas svinībām
Aicinām visus radošos novadniekus
• pieteikties ar savu muzikālo priekšnesumu brīvās skatuves pasākumam „Dāvana pilsētai”, kas notiks 12. novembrī plkst. 12.00 pie Vangažu kultūras nama
vai sliktos laikapstākļos kultūras namā;
• iesūtīt fotogrāfijas, kurās atspoguļota dzīve Vangažos – brīnišķīgi cilvēki,
skaista daba, nerimstoša kultūras un sporta dzīve, bet visam pāri – mīlestība
pret savu pilsētu.
Informējam, ka iesūtītās fotogrāfijas tiks rādītas publiski Vangažu 25. dzimšanas
dienas pasākumos novembrī.
Lūdzam pieteikt savu dalību brīvās skatuves pasākumam „Dāvana pilsētai”
līdz 3. novembrim Vangažu kultūras namā personīgi pie Evijas Ozolas vai elektroniski,
rakstot uz e-pastu: ktn@vangazi.lv, fotogrāfjas elektroniski lūdzam iesūtīt līdz 28. oktobrim Agnesei Liepiņai uz e-pastu: agnese.liepina@incukalns.lv vai atnest tās klātienē
uz Inčukalnanovada domi, Atmodas ielā 4, vai Vangažu pilsētas pārvaldi, Meža ielā 1.

Sociālie maksas
pakalpojumi dienas
centrā „Gauja”

Printēšana/kopēšana

Cena eiro ar PVN
par 1 lapu

A4 formāts melnbalts

0,15

A4 formāts melnbalts, no abām pusēm

0,30

A4 formāts krāsains
0,80
Iedzīvotāji laipni aicināti izmantot šādus pakalpojumus:
0,40
•
veļas mazgāšana (1x – 1eiro + A3 formāts melnbalts
savs pulveris);
A3 formāts melnbalts, no abām pusēm
0,54
•
dušas pakalpojumi (1x – 1eiro
+ sava dušas želeja, šampūns,
dvielis);
Pakalpojumi pieejami visos Inčukalna novada dienas centros: DC „Gauja”, DC
•
printēšanas/kopēšanas darbi.
„Sarma” un DC „Vangaži”. Laipni gaidīti!
Inese Strauta

Inčukalna novada bāriņtiesas darba laiki
26.09.–21.10. (ieskaitot)
Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ināra Lucāne
būs atvaļinājumā, apmeklētājus pieņems bāriņtiesas priekšsēdētāja
Iveta Kokina (tālrunis 29424944).
Pirmdienās (26.09; 03.,10.,17.10.):
plkst. 9.00–12.00 Vangažos, Meža ielā 1;
plkst.13.00–19.00 Inčukalnā, Atmodas ielā 2A.
Ceturtdienās (29.09; 06.,13.,20.10.):
plkst. 8.00–12.00; 13.00–14.30 Inčukalnā, Atmodas ielā 2A;
plkst. 15.00–18.00 Vangažos, Meža ielā 1.
Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 4. panta otro daļu bāriņtiesa prioritāri
nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību, tāpēc notariāli dokumentu noformēšana un
izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā.
Iveta Kokina

Aptauja par satiksmes maršruta atjaunošanu

Inčukalna novada dome aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par autobusa satiksmes maršruta Inčukalns–Vangaži–Rīga atjaunošanu.
Aptaujas anketu veidlapas pieejamas:
• Inčukalna novada domē (Atmodas ielā 4, Inčukalnā);
• Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža ielā 1, Vangažos);
• dienas centrā „Gauja” (Centra iela 6, Gauja).
Informējam, ka aptaujas anketas būs derīgas tikai parakstītas, lūdzam
iedzīvotājus tās aizpildīt līdz 2016. gada 21. oktobrim. Paldies!

Klientu apkalpošanas centrs
Inčukalna novada klientu apkalpošanas centrs (Atmodas ielā 4, Inčukalnā) ir izveidots, lai uzlabotu iedzīvotāju apkalpošanu un informētu
apmeklētājus par valsts iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem. Pašlaik
esam noslēguši sadarbības līgumus
ar šādām valsts iestādēm:
1. Lauku atbalsta dienests.
2. Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra.
3. Valsts ieņēmumu dienests.
4. Valsts darba inspekcija.
5. Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistrs.
6. Nodarbinātības valsts aģentūra.
7. Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde.

8. Valsts zemes dienests.
Mūsu darbinieki laipni sniegs konsultācijas par sadarbības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem, to
pieejamību, kā arī konsultēs jautājumos par e-pakalpojumiem, kas
pieejami portālā www.latvija.lv.
Klientu centra darba laiki:
Pirmdienās: plkst. 9.00–12.00 un
plkst. 13.00–19.00.
Otrdienās, trešdienās: plkst. 8.00–
12.00 un plkst. 13.00–17.00.
Ceturtdienās: plkst. 8.00–12.00 un
plkst. 13.00–18.00.
Piektdienās: plkst. 8.00–14.00.
Tālrunis informācijai 66954820.
Indra Rafelde

