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Eglīte smaržo un mirdz,
actiņās prieks, satraukta sirds

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Likteņdārzā top Ozolu
godasardze

Foto: Salas novada pašvaldība

Otrdien, 20. maijā, sešpadsmit
Latvijas pašvaldību vadītāji kopā ar
politiski represētajiem un senioriem
stādīja ozolus Likteņdārza amfiteātSenioru koris „Atblāzma”
rī, turpinot pērn aizsāktā pašvaldību
īpašāBunkus
veltījuma Likteņdārzam – OzoJana
lu godasardzes izveidi.
Tādā noskaņā sestdien izskanēja
Inčukalna novada senioru Gada balle, kas ir skaista tradīcija jau ilgus
gadus.
Gada balli Inčukalna Tautas namā ar
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlējumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi
slimiem bērniem, atklāja senioru koris
„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina).
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un
man” labi papildināja Inčukalna nova-

Foto: www.floorball.lv
Izcīnīt Latvijas čempiona titulu ir katra sportista sapnis. „Coyote Inčukalns” U10
zēnu komandai tas izdevās šajā sezonā. Treneris Ģirts Bunkus.

su NSS/Krauzers” florbolisti (20), bet
bronzas medaļu ieguva „FS Masters/
Ulbroka” ar 19 punktiem. Pirmā posma
līderes „Lielvārde” un „Rubene” ieņēma tikai 4. un 5. vietu.
Lieliski, ka čempionātā rezultatīvākie spēlētāji nāk tieši no mūsu komandas. Tie ir Darels Dukurs un Daniels
Bunkus (komandas kapteinis).
Šī komanda gada sākumā izcīnīja 2.
vietu arī starptautiskajā florbola turnīrā Somijā, par ko vēstījām iepriekšējos
numuros.

Zelts Tallinā

No 23. līdz 25. maijam divas „koijotu” komandas – zēnu U10 un meiteņu
U14 – piedalījās starptautiskajā florbola turnīrā „Tallink Floorball Cup” Tallinā, Igaunijā. Zēnu komanda, lai arī cīnījās visiem spēkiem, tomēr neparādīja

Pirmos 15 no kopumā 38 projekta
autora Ozolu godasardzē iecerētajiem ozoliem 34 Latvijas pašvaldības
iestādīja jau pērn LTV ziedojumu akcijas „Top Latvijas Likteņdārzs!” laikā.
Stādīšana notika neformālā un draudzīgā atmosfērā, tautas dziesmām
skanot. Pēc ozola iestādīšanas ar
elektromobiļiem gida pavadībā pašvaldību vadītāji devās ekskursijā un
Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
apskatīja Likteņdārzu.
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savu labāko sniegumu. Pie iemesliem,
iespējams, minami nakts garais ceļš
pirms spēlēm, kā arī nepilns komandas sastāvs. Turklāt komandā tika
iekļauti jaunāki spēlētāji. „Tas tika
darīts apzināti. Daži spēlētāji nebija
pat sešus gadus veci. Galvenais, lai
arī mazie spēlētāji gūst starptautisku pieredzi, mācās laukuma spēli,
vēro citu valstu komandu sniegumu,
kā arī gluži vienkārši ir kopā ar savējiem, kas stiprina komandas garu.
Kādu dienu arī šie mazie spēlētāji
rādīs savai vecuma grupai atbilstošu
sniegumu,” pastāstīja visu „Coyote
Inčukalns” komandu treneris Ģirts
Bunkus.
Daudz pārliecinošāku sniegumu
rādīja mūsu meiteņu florbola komanda, kas turnīrā uzvarēja piecas no
sešām spēlēm. Spēle par 1. vietu ar
komandu no Somijas, kurai grupas
apļa spēlē tika zaudēts, izvērtās ļoti
spraiga un noslēdzās ar rezultātu
1:1. Tālāk sekoja pēcspēles metieni,
kuros mūsu meitenes izrādījās pārākas. „Šo pēcspēles metienu varēja arī
nebūt, ja tiesnesis no Somijas būtu
izrādījis mazliet lielāku objektivitāti
un neieskaitījis mūsu vārtos raidīto
metienu. Arī videoieraksts, kas ir pieejams turnīra mājaslapā, apliecināja,
ka metiena brīdī pretinieku spēlētāja
atradās
vārtsardzes
zonā, kas
tīvs
(vadītājs
Andrs Briņķis),
kurāpēc
pagaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas
neatmet cerību, ka kādu dienu kolektīvam pievienosies arī vīri.
Īpašs pārsteigums senioriem bija
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu
garais koncerts, kurā mākslinieks izpildīja sen zināmas un tautā iemīļotas
dziesmas. Skaistās melodijas iedrošināja sanākušos uzsākt dejas, un pasākuma saviesīgā daļa varēja sākties.
Inčukalna novada senioriem novēlam saglabāt Gada ballē dzirkstošo
Inčukalna novada domes
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs
sabiedrisko attiecību speciāliste
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vaiJana Bunkus
U14labās
meiteņu
komanda
rot
– arflorbola
laimi un
veselību„Coyote
piepil-Inčukalns” ir īpaši priecīga par Igaunijā izcīnīto zeltu. Finālspēlē tika pieveikta komanda no florbola lielvalsts Somijas.
dītās
– dienas!

Foto: Jana Bunkus

Inčukalna novada
dome vēl līksmu
līgošanu un skanīgu dziedāšanu,
vasaras saulgriežus
sagaidot!

Latvijas čempioni

Latvijas Bērnu un jauniešu florbola čempionāta vecuma grupas ZU10
turnīrs mūsu komandai izvērtās īpaši
veiksmīgs. „Coyote Inčukalns” ieguva
zelta medaļu un līdz ar to arī Latvijas
čempionu titulu. „Koijoti” aiz sevis 2.
un 3. vietā čempionātā atstāja tādas
stipras jauno florbolistu komandas kā
„Talsu NSS/Krauzers” un „FS Masters/
Ulbroka”.
Vecuma grupas ZU10 turnīrā nenotika izslēgšanas spēles – vispirms visas
17 komandas pa reizei sacentās viena
ar otru, bet pēc tam labākās deviņas
un pārējās astoņas aizvadīja vēl pa
vienam spēļu aplim. Pirmajā turnīra
posmā pa 45 punktiem izcīnīja Kocēnu
„Rubene” un „Lielvārde”, tām sekoja
„Talsu NSS/Krauzers” (44) un „FS Masters/Ulbroka” (36), bet „Coyote Inčukalns” ar 32 punktiem bija tikai 6. vietā.
Finālturnīrā situācija krasi mainījās –
„koijoti” uzvarēja septiņās no astoņām
spēlēm un ar 21 punktu kļuva par
čempioniem. Vicečempionu godā „Tal-

jaunas iespējas

Foto: Zinta Nolberga

Līgojati, līgojati,
Vairs nav tālu Jāņu diena.
Šī dieniņa, rīt dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

Inčukalna novada florbola komandas „Coyote Inčukalns” aizvadījušas
īpaši veiksmīgu sezonu. Tā nesusi
gan augstāko sportista titulu – čempions –, gan vairākas nozīmīgas uzvaras turnīros.
Šogad ar nosaukumu „Coyote Inčukalns” tika pieteiktas vairākas florbola
komandas dažādās vecuma grupās
gan jauniešiem, gan pieaugušajiem,
kuras piedalījās Latvijas čempionātā,
Vidzemes čempionātā, kā arī dažādos
turnīros Latvijā un ārvalstīs.

Foto: Vita Oša

Inčukalna novada domes
kolektīvs
sirsnīgi
sveic visus absolventus,
skolotājus un
vecākus ar veiksmīga
mācību gada
noslēgumu!

„Koijoti” iegūst Latvijas čempionu titulu un vairākas
Jaunsmedaļas
gads –

Foto:
Vita Oša
Foto: Salas
novada
pašvaldība

Ej, nešaubies, ceļš labi sācies,
No tevis dzīve prasīs daudz.
Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies
Un visu mūžu audz!

NOVADA VĒSTIS

Plašāku informāciju varat iegūt, zvanot pa tālr. 29421898 (Jānis), e-pasts: 1janisliepins@gmail.com.

Inčukalna novadā tiks realizēts
projekts „Florbola laukuma apmaļu
iegāde”
Projekta mērķis: pilnveidot spor- „Coyote – Inčukalns”, kas piedalās arī
ta infrastruktūru florbola nodarbī- starptautiska mēroga sacensībās. Inbu nodrošināšanai. Projekts tiek čukalna sporta organizatori regulāri
realizēts, lai dažādotu brīvā laika rīko turnīrus savās sporta bāzēs, lai
pavadīšanas iespējas, popularizētu motivētu sportistus sasniegt aizvien
veselīgu dzīvesveidu un dotu iespē- labākus rezultātus, dotu iespēju
ju izvēlēties katram savām iespē- salīdzināt savu sportisko līmeni un
piesaistītu aizvien jaunus dalībniekus,
jām atbilstošu sporta veidu.
Projektā plānots iegādāties ser- tomēr zāles nepilnīgais aprīkojums
tificētas florbola laukuma apmales, ir šķērslis pilnvērtīgi izmantot mūsu
lai nodrošinātu florbola nodarbībām sporta kompleksu. Arī skolas sporta
nepieciešamos apstākļus atbilstoši nodarbībās iekļauti florbola elementi,
vispārpieņemtajiem standartiem par tātad šie borti tiks izmantoti vēl aplaukuma izmēru, kas sniegtu iespē- mēram 150 skolas bērnu vajadzībām.
Projektu līdzfinansē ES Eiropas
ju sportistiem sagatavoties dažāda
mēroga sacensībām un arī pie sevis Lauksaimniecības fonds lauku attīsorganizēt starptautiskas sacensības. tībai pasākuma „Lauku ekonomikas
Sertificēto apmaļu vajadzība noteikta, dažādošana un dzīves kvalitātes
lai garantētu spēlētāju drošību, kas veicināšana vietējo attīstības strair ļoti būtiska šajā dinamiskajā spor- tēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
ta spēlē. Pašreiz Inčukalna novadā Projekta kopējās izmaksas (bez PVN)
florbola nodarbības apmeklē 65 bērni ir EUR 3998,15, no kurām publiskais
vecumā no 6 līdz 18 gadiem un 15 pie- līdzfinansējums ir EUR 3598,33.
augušie, un tas ir populārākais zāles
sporta veids. Ir izveidota komanda
Projektu vadītāja M. Līce

NOVADA V
INČUKALNA NOVADA informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Anete Nolberga, 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.

Kamēr audzinātāja vēl vāc atkritumus, tikmēr mazie rūķīši atpūšas pēc labi padarīta darba Lielās talkas laikā.

„Mammadaba meistarklase” ir
pastāvīga un vispusīga iespēja
skolām tuvināt mācību procesu dabai. Tā piedāvā skolotājiem kopā ar
skolēniem darboties starptautiskā
vides izglītības programmā „Izzini
mežu”, ko jau 8 gadus Latvijā popularizē „Latvijas valsts meži” (LVM).
Šajā mācību gadā arī Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības
iestādes „Jancis” 2. grupiņa piedalījās „Mammadaba meistarklasē” „Izzini mežu”. Projekts gan ir paredzēts
skolas vecuma bērniem, tomēr pieredzējuši kolēģi Daiga Udrase un Pēteris
Kaļva, no Rīgas Teikas vidusskolas,
iedrošināja arī mūs iesaistīties projektā. Mēs – pirmsskolas vecuma bērnu
grupiņa – nevarējām iesaistīties visās
aktivitātēs, tomēr ar vecāku aktīvu
atbalstu un līdzdarbošanos izdarījām
lielāko daļu no paredzētā. Kamēr Lielās talkas ietvaros PII Jancis” terito-

rijā darbojās talcinieki, tikmēr mežā,
kas ir LVM teritorija, rosījās mazi
rūķīši, kas savāca atkritumus, kas
nebija izmesti paredzētajās vietās,
un izdarīja lielu darbu, sakopa vietu,
kas www.talkas.lv bija atzīmēta kā
piesārņotākā. 16. maijā mēs braucām stādīt mežu Inčukalna novada
teritorijā pie jaunā gudrona dīķa un
netālu no Inčukalna karjera. Ropažu
meža iecirkņa vadītājs Jānis Ruks
kopā ar palīgu Edgaru mums mācīja, kā ir jāstāda priežu stādi ar stobru, izstāstīja interesantas lietas
par putnu būrīšu uzstādīšanu, ar
pacietību atbildēja uz visiem mūsu
jautājumiem un pēc kārtīgi padarīta
darba sarīkoja mums jauku pikniku
meža vidū. Pēdējais darbs projekta
ietvaros – ekskursija – bija vislielākais izaicinājums, jo bažījāmies, kā
bērni pārcietīs tālo ceļu autobusā uz
Tērvetes dabas parku. Dabas parkā

Foto: Linda Erdmane

Biedrība „Mūsu ezeriņi” aicina apmeklēt pastaigu un atpūtas parku „Ezeriņi”
Inčukalna pagastā, Zvaigžņu ielā, kas izveidots ar Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalstu projekta „Saimniecības „Ezeriņi” dīķu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana” ietvaros. Teritorijā izveidotas pastaigu taciņas, soliņi, koka tiltiņi un
koka terases.
Uz tikšanos atpūtas parkā „Ezeriņi”!
P.S Atbalstot veselīgu dzīvesveidu, teritorijā nav atļauta smēķēšana un alkoholisko dzērienu lietošana!
Būsim pateicīgi, ja radīsiet iespēju ziedot teritorijas uzturēšanai un tālākai attīstībai!
Biedrība „Mūsu ezeriņi”, reģ. Nr. 40008195693, Zvaigžņu iela 22, Inčukalns,
konta Nr. LV68HABA0551034241151.

Izzini mežu

Mazie uzmanīgi klausās un mācās, kā
pareizi rīkoties ar stobru meža stādīšanas laikā.

mūs sagaidīja laipna skolotāja, kas
mūs veda izglītojošā ekskursijā „Izzini mežu” ar dažādiem pārsteiguma
elementiem.
Visi esam lepni un priecīgi par padarīto darbu, ne tikai mazie, bet arī lielie
ir uzzinājuši daudz jauna par mežu.
Liels paldies Inčukalna novada domei par atbalstu un sarūpēto transportu, vecākiem par uzticēšanos un
atsaucību, PII „Jancis” vadītājai Kadrijai Janiselei par pacietību un līdzdarbošanos.
Ejam dabā!
Linda Erdmane un Līga Brizga,
Inčukalna novada Vangažu pirmsskolas izglītības iestādes „Jancis” 2.
grupiņas skolotājas

Mums bija
prieks
censties!
Tā var teikt divas Inčukalna pamatskolas klases, kuras uzvarēja
konkursā par labāko 2013./2014.
mācību gada klasi. Jau otro gadu
pēc kārtas šādas balvas piešķir
biedrība „Inčukalna izaugsmei”.
Konkurss notika no mācību gada
sākuma un noslēdzās ar rezultātu
paziņošanu Mātes dienas koncertā.
Konkursa rezultātus izvērtējot,
tika ņemti vērā: mācību rezultāti,
iekšējās kārtības noteikumu ievērošana, priekšmetu skolotāju vērtējums, pieklājība, disciplīna, piedalīšanās skolas pasākumos, konkursos,
aktīva piedalīšanās skolas un pagasta rīkotajos pasākumos, līdzdalība
pulciņos. Bet neattaisnota stundu
kavēšana, nepieklājība un kaitīgi
ieradumi (smēķēšana, apreibinošu
vielu lietošana) tika vēroti visa mācību gada garumā un par labu nenāca
nevienam.
1.–4. klašu grupā uzvarēja 4. klase
ar audzinātāju Agitu Mālupi un saņēma balvu 300 eiro, kuru jāiztērē, apmaksājot bērniem ekskursiju. Mazie
uzvarētāji dosies uz Bērnu zinātnes
centru „Z(in)oo” Cēsīs.
5.–9. klašu grupā uzvarēja 5. klase, kura visu mācību gadu mērķtie-

Foto: Irēna Ņikitina

Aicinām apmeklēt jauno pastaigas
un atpūtas parku Inčukalnā
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Foto: Linda Erdmane
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2013./2014. mācību gada labākā klase – 5.a – un audzinātāja Zinta Nolberga saka
lielu paldies šī konkursa rīkotājiem.

cīgi un apzinīgi strādāja, lai varētu
iegūt balvu – 400 eiro. Gribu, lai visi
zina – piektā klase, lai arī ir liela un
ļoti kustīga (mēs esam 23, no kuriem
ir tikai 7 meitenes), spēj saņemties,
ir draudzīga, azartiska, nekavē skolu neattaisnoti, nesmēķē un nedara
citas muļķības. Tieši pateicoties
šim konkursam, šogad varējām
iegūt: 1. vietu ozolzīļu vākšanas
konkursā, 1. vietu tautas bumbas
sacensībās, 1. vietu skolas „Talantu
šovā”; saņēmām godalgotas vietas
skolas Patriotiskās nedēļas konkursā, 100% piedalījāmies skolas peldēšanas sacensībās. Mums ļoti, ļoti
gribējās uzvarēt, un mēs uzvarējām!
Par piešķirto balvu aizbraucām

uz Igauniju, Tartu apmeklējām
zinātnes centru AHA, skatījāmies 4D
filmas, redzējām Igaunijas augstāko
pauguru Munameģi.
Ļoti ceru, ka arī nākamajā gadā
tiks rīkots līdzīgs konkurss, jo sacensības gada garumā palīdz bērniem censties, bet tālākas ekskursijas transporta izdevumi parasti ir
tik lieli, ka visas ģimenes to nevar
atļauties.
Abu uzvarētāju klašu bērnu un audzinātāju vārdā – liels paldies biedrībai „Inčukalna izaugsmei” par dāvāto iespēju – sacensties un uzvarēt!
5. klases audzinātāja
Zinta Nolberga

2014. gada JŪNIJS

Domes svarīgākie lēmumi maijā
• Piešķirt finansiālu atbalstu Vangažu baptistu draudzei, lai segtu dalības
maksu vasaras kristīgajā nometnē.
• Piešķirt biedrībai „Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”” finansiālu
atbalstu džudo turnīra „Gauja 2014” rīkošanai.
• Apstiprināt nolikumu „Par Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas skolēnu apbalvošanu par augstiem sasniegumiem mācību darbā un
interešu izglītības programmās”.
• Apstiprināt nolikumu „Par stipendijām 10.–12. klašu skolēniem Vangažu
vidusskolā”.
• Apmaksāt ceļa izdevumus vienai personai.
• Iznomāt biedrībai „Vangažu māmiņu klubs” telpas Inčukalna novadā pilna
laika bērnu pieskatīšanas istabas izveidei.
• Noteikt Inčukalna novadā iztikas minimumu vienam iedzīvotājam EUR
252,19 apmērā.
• Uzņemt dzīvokļu rindā divas personas.
• Uzņemt sociālo dzīvokļu rindā vienu personu.
• Izīrēt sociālo dzīvokli vienai personai.
• Izīrēt īres dzīvokli vienai personai.
• Pagarināt zemes nomas līgumu ar AGĪKS „Vangažu moto”.
• Iznomāt LR IeM Nodrošinājuma valsts aģentūrai telpas Vangažos
Valsts policijas valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai.
• Noteikt kā Inčukalna novada pašvaldībai piekrītošu zemi, piešķirt adresi un noteikt NĪLM pieciem zemes gabaliem.
• Noslēgt zemes nomas līgumu ar termiņu uz pieciem gadiem ar divām
personām par mazdārziņa izmantošanu.
Visi domes lēmumi apskatāmi mājaslapā www.incukalns.lv.

Важнейшие решения думы в мае
• Предоставить финансовую поддержку Вангажской баптистской
общине, чтобы покрыть плату за участие в летнем христианском
лагере.
• Предоставить финансовую поддержку обществу „Детско-юношеский центр развития „Гауя”” для организации турнира по дзюдо
„Gauja 2014”.
• Утвердить положение „О награждении учеников Инчукалнской
основной школы и Вангажской средней школы за высокие достижения в учебной работе и по программам образования по интересам”.
• Утвердить положение „О стипендиях ученикам 10-12 классов в
Вангажской средней школе”.
• Оплатить одному лицу расходы на поездку.
• Сдать в аренду помещения обществу „Вангажский клуб мамочек”
в Инчукалнском крае для создания комнаты присмотра за детьми
на полный день.
• Установить в Инчукалнском крае прожиточный минимум для одного жителя в размере EUR 252,19.
• Принять двух лиц в очередь на квартиры.
• Принять одно лицо в очередь на социальные квартиры.
• Сдать внаем одну социальную квартиру одному лицу.
• Сдать внаем наемную квартиру одному лицу.
• Продлить договор земельной аренду с КОВАГ „Vangažu moto”.
• Сдать в аренду помещения Государственному Агентству обеспечения МВД ЛР в Вангажи для обеспечения функций государственного управления Государственной полиции.
• Установить, что для принадлежащей самоуправлению Инчукалснского края земли, присвоить адрес и установить ЦИНМ пяти земельных участкам.
• Заключить договор земельной аренды с двумя лицами для использования под огороды сроком на пять лет.
Все решения думы размещены на домашней странице
www.incukalns.lv.

Darbs jauniešiem
Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) realizē projektu „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”, kur tiek piedāvāts darbs jauniešiem/
bezdarbniekiem no 18 līdz 24 gadiem administratora un ēkas uzraugu
amatā.
Darba laiks līdz 4 stundām dienā.
Stipendija 90 eiro mēnesī.
Interesentus lūdzam zvanīt centra „Gauja” vadītājam Dmitrijam Tončinskim pa tālr. 20544154 vai rakstīt uz e-pastu: skgauja@gmail.com.
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VANGAŽU VIDUSSKOLAS ADMINISTRĀCIJA AICINA PIETEIKTIES APGŪT VISPĀRĒJĀS
VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 10. KLASĒ 2014./2015. MĀCĪBU GADĀ
• Skolēns tiek uzņemts 10. klasē pēc atestāta vērtējuPIETEIKTIES PIE SKOLAS SEKREmiem.
TĀRES NO PLKST. 9.00 LĪDZ PLKST.
• Skolai ir tiesības neuzņemt skolēnu, ja pirms tam vi- 16.00
ņam ir bijušas nopietnas disciplīnas problēmas.
LĪDZ 2014. GADA 28. AUGUSTAM.
• Skolā ir apstiprināts nolikums par stipendijām skolēNepieciešamie dokumenti uzņemniem par augstiem un labiem sasniegumiem mācību šanai:
darbā.
• PASE,
Skolā:
• APLIECĪBA PAR PAMATIZGLĪTĪBU UN SEKMJU IZRAKSTS,
• mācības notiek mūsdienīgā, sakārtotā vidē;
• PAMATIZGLĪTĪBAS SERTIFIKĀTS LATVIEŠU VALODĀ
• fiziku, bioloģiju, ķīmiju, valodas apgūst labiekārtotos,
MAZĀKUMTAUTĪBU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS.
ar mūsdienīgiem tehnikas līdzekļiem nodrošinātos kaPapildu informācija pa tālr. 67995629 – direktores vietniebinetos.
ce mācību darbā, 67995428 – direktore.

Velosipēds ir zagļu iekārojams
kumoss
Arvien vairāk iedzīvotāju savā
ikdienā kā pārvietošanās līdzekli izmanto velosipēdu, kas zagļiem kļūst
par iekārojamu medījumu.
Zādzības tiek paveiktas visdažādākajos veidos – gan uzlaužot
šķūnīšus un pagrabus, gan izdarot
zādzības no privātmājām un
automašīnām, nozogot velosipēdus
no daudzdzīvokļu māju kāpņu
telpām, dzīvokļu balkoniem un
lodžijām, privātmāju pagalmiem
vai vienkārši no publiskām vietām,
pārkniebjot pretaizdzīšanas trosi.
Tāpēc Reģionālā pašvaldības policija aicina velosipēdistus padomāt
par sava spēkrata drošību un uzdot
sev jautājumu – vai es kā velosipēda
īpašnieks būtu gatavs novietot naudas
summu, kura atbilst mana velosipēda
vērtībai, mazaizsargātā vai vispār brīvi
piekļūstamā vietā? Domājams, ka tā
nerīkotos neviens. Tieši tāpat vajadzētu attiekties pret savu velosipēdu.
Lai parūpētos par sava velosipēda
drošību pret zagļiem, jāievēro vairāki ieteikumi:
– Reģistrēt velosipēdu CSDD un uzlīmēt tam reģistrācijas uzlīmes.
– Neatstāt to neieslēgtu vai nepieslēgtu, neizmantot simtiem eiro vērta
velosipēda pieslēgšanai vislētāko trosīti, ko elementāri var pārkniebt (skat.
1. attēlu).
– Nepieslēgt velosipēdu aiz riteņa,
bet tikai aiz rāmja, jo zagļi mēdz atskrūvēt un atstāt tikai riteni. (skat. 2.
attēlu).

1. attēls.

– Neatstāt velosipēdus privātmāju
pagalmos, daudzdzīvokļu māju kāpņu
telpās, uz balkoniem un lodžijām, jo
tie var kļūt par vieglu garnadžu laupījumu.
– Neatstāt velosipēdu bez pieskatīšanas, tikai uz minūti ieejot veikalā,
aptiekā vai kādā citā iestādē.
– Neatstāt velosipēdus automašīnās
vai piestiprinātus uz to jumtu bagāžniekiem.
– Atstājot velosipēdu uz ilgāku laiku,
noņemt un aiznest līdzi uzkabi: pumpi,
gaismas signālu, dzeramo pudeli utt.
Var pat noņemt un aiznest sēdekli, jo
tie bieži ir pierīkoti ar ekscentra slēdža
palīdzību un tātad ir viegli noņemami.
– Izvērtēt, vai šķūnīša, pagraba atslēgas vai durvis ir pietiekami drošas
un adekvātas velosipēda vērtībai.
– Vienoties ar darba vai mācību vietas administrāciju par iespēju novietot
velosipēdu apsargātā teritorijā.
– Censties novietot velosipēdu novērošanas kameras redzeslokā.
– Padarīt velosipēdu atpazīstamu ar
uzlīmju un krāsojuma palīdzību.
– Saglabāt velosipēda iegādes dokumentus, iegādājoties velosipēdu bez

2. attēls.

dokumentiem, jūs riskējat iegādāties
zagtu „zirgu”.
– Pārrunāt ar bērniem, kā viņi rūpējas par savu velosipēdu.
Ja velosipēds tomēr pazudis:
1. Iegaumējiet (pierakstiet) precīzu
laiku, kad tas noticis.
2. Nekavējoties vērsieties tuvākajā
policijas nodaļā, vēlams – līdzi ņemot
transporta līdzekļa foto un reģistrācijas un/vai iegādes dokumentus.
3. Mēģiniet atrast notikušā lieciniekus, pierakstiet viņu tālruņu numurus.
4. Apskatieties, vai apkārt nav videonovērošanas kameru. Ja tādas ir –
vērsieties pie to lietotājiem ar lūgumu apskatīt attiecīgajā laika periodā
uzņemto video.
5. Ja izdodas atrast savu īpašumu
citu lietošanā, nemēģiniet to atņemt
pats – tas ir tiesību sargājošo iestāžu darbs!
Ja esat kļuvis par garnadžu upuri
vai velosipēda zādzības liecinieku,
lūdzam informēt par to Reģionālās
pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļu pa diennakts tālruni
67937102.

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna
novada nodaļas atskaite par 2014. gada maiju
RPP INN saņēmusi 112 izsaukumus,
no tiem – 35 Inčukalnā, 17 – Gaujā un
60 – Vangažu pilsētā:
1. Sadzīves konflikti, kas saistīti ar
ģimeni vai kaimiņiem – 27;
2. Sabiedriskās kārtības pārkāpumi
(kautiņi, guļošie, alkohola lietošana, trokšņošana) – 36;
3. Par dzīvnieku apdraudējumu – 5;
4. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (pret īpašumu, pret personas
veselību) – 10;
5. Par pārkāpumiem ceļu satiksmē –
12;
6. Par palīdzības sniegšanu citiem
dienestiem (NMP, VP u.tml.) – 5;
7. Cita informācija – 17.

RPP INN sastādījusi 51 administratīvā pārkāpuma protokolu, no
tiem 9 pēc Inčukalna novada Saistošajiem noteikumiem un 42 saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu:
1. Par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibuma stāvoklī
sabiedriskā vietā – 15;
2. Par dzīvošanu LR teritorijā bez
personu apliecinoša dokumenta
un/vai dzīvesvietas nedeklarēšana – 4;
3. Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu – 3;
4. Par pārkāpumiem ceļu satik
smē – 3;

5. Par Latvijas valsts karoga
pacelšanas veida un kārtības
pārkāpumiem – 17;
6. Par apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu – 3;
7. Par huligāniskām darbībām –
2;
8. Par citiem pārkāpumiem – 4.
RPP INN uzsākusi 15 lietvedības, reģistrējusi 12 iesniegumus,
nogādājusi 7 personas savā dzīvesvietā/patversmē, aizturējusi 4
personas un nodevusi 7 personas
VP Ceļu policijai.
Dzīvnieku patversmē „Mežvairogi” nogādāti 2 dzīvnieki.
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Ceturtdien, 12. jūnijā,
plkst. 19.00
Inčukalna pamatskolas
izlaidums.
Sestdien, 14. jūnijā,
plkst. 11.00
Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas brīdis
pie pieminekļa izsūtītajiem Inčukalna stacijas laukumā.
Uz pasākumu jūs varat nokļūt ar
autobusu pa maršrutu: plkst. 10.00
Gauja – Indrāni – Kārļzemnieki –
Vangažu kultūras nams – Vangažu
„Brālis” – Vangažu stacija – Sēnīte –
Inčukalns.
Svētdien, 22. jūnijā
Inčukalna tirgus laukumā
ZĀĻU TIRGUS
Aicināti visi, kas vēlas pirkt, pārdot
un vienkārši papriecāties par
vasaras veltēm.
Visi mīļi aicināti!
Tirgotājus aicinām pieteikt savu
dalību, zvanot Vijai pa
tālr. 67977373.
Pirmdien, 23. jūnijā,
plkst. 23.00
Visi mīļi aicināti Inčukalna parka
estrādē uzLīgonakts balli pie
Jāņuguns!
Jums visu laiku labākos latviešu
mūzikas gabalus atskaņos RETRO
DISKO. Ieeja brīva. Lūdzam
nepilngadīgus bērnus neatstāt bez
pieaugušo uzraudzības. Svētku
laikā notiks pastiprinātas pašvaldības policijas dežūras
Piektdien, 4. jūlijā, plkst. 18.00
Piemiņas brīdis
Inčukalna vecajos kapos, pie Raganas kaujā kritušo atdusas vietas.

Ar katru gadu Deju svētku dalībnieku skaits tikai aug. Šogad deju soļus Inčukalna
parka estrādē izdejoja aptuveni 400 dalībnieku!

Tāpat kā ielēkt aukstā ūdenī, karstā
vasaras dienā riskējam nosalt, sagaidot siltu pavasari un vasaru, nekad nevar zināt, kāds būs laiks. Organizējot
pasākumus brīvā dabā, nekad nevari
būt drošs par to, ko „debesis sūtīs”.
Katru dienu iznāk sarunas par siltumu,
lietu, sausumu, ugunsgrēkiem, mākoņiem, negaisiem, un nekad neviens
nevar būt pavisam pārliecināts par to,
kas mūs sagaida. Bet tur jau arī ir savs
jaukums. Pesimisti sēž mājās, optimisti riskē.

5. Inčukalna 4. maija
velobrauciens
Vēja brāzmas konkurēja ar slapjumu
un aukstumu par pirmo vietu „Riebīgo
laika apstākļu TOP 3”. Savilkuši cepures, cimdus, brilles un jakas, 16 bezbailīgi velobraucēji devās maršrutā, kas
kopumā izrādījās 51 kilometru garš.
Pirmo reizi Inčukalna velobraucienam
pievienojās 3 cilvēki, bet pārējos jau
var saukt par „veterāniem”. Pie Murjāņiem, lejā pie Gaujas, no brāzmām
paslēpāmies starp kokiem; pie „Zābakiem” sagaidījām „tehnisko palīdzību”
no mājām, un viens braucējs tika pie
jauna braucamā; Krimuldas baznīcas
tējas namiņā pasildījāmies ar tēju
un kakao, bet Krimuldas sanatorijas
kafejnīcā tikām pie pelnītas maltītes,
kas bija pilnīgi nepieciešama, lai pabeigtu šīs dienas braucienu. Pusdienu
laikā siltajās kafejnīcas telpās pārlaidām īslaicīgu ledus aukstu lietu un
tikāmies ar mākslinieku Jāni Anmani,
tad, līdzīgi kaskadieriem, izmēģinājām nobraukt lejā uz gājēju tiltu pār
upi – dažs pa nogāzi, dažs pa kāpnēm, dažs pa šķembainu ceļu. Un vēl
joprojām jutāmies dzīvespriecīgi un
pat atpūtušies. Atpakaļceļš veda gar
Gaujas kreiso krastu un pa mežu, tāpēc aukstums tā īsti netika klāt. Tā ka

mājās tikām visi un pat ļoti apmierināti.
Neskatoties uz laika apstākļiem, bijām
jauki pavadījuši dienu labā kompānijā
un apskatījuši ievērojamas vietas visa
maršruta garumā.

Nikolaja Gogoļa luga
„Precības”
Jau gadu Inčukalna tautas nama
teātris strādāja pie Nikolaja Gogoļa
lugas „Precības”. Ir notikušas divas
pirmizrādes 30. aprīlī un 10. maijā ar
diviem sieviešu lomu sastāviem. Darbs
mēģinājumos pašiem aktieriem, kā jau
tas pierasts, likās ļoti interesants un
jautrs, bet režisore Zigrīda Ezeriņa bija
īpaši piedomājusi pie dekorācijām un
tērpiem. Kopdarba rezultāts bija labs.
Par dekorācijām jāsaka liels paldies
režisorei un teātra aktieriem Arnim Miķelsonam un Armandam Pētersonam,
bet par tērpiem – Rudītei Kalniņai, kas
lieliski realizēja Zigrīdas Ezeriņas ieceres. Cerēsim, ka šo pamatīgo kopdarbu
varēsim parādīt arī viesizrādēs. Paldies
skatītājiem par atsaucīgo uzņemšanu!

Koncerts
„No sirsniņas es mīlēju”
Svētdienas rītā, 11. maijā, koncertā „No sirsniņas es mīlēju” Inčukalna
tautas namā māmiņas un vecmāmiņas Mātes dienā iepriecināja mazie
Inčukalna dejotāji skolotājas Līgas
Dombrovskas vadībā, līnijdejotāji skolotājas Kitijas Vāveres vadībā, mazie
daiļlasītāji un dziedātāji, kurus sagatavoja Inčukalna pamatskolas skolotājas. Bet otrajā koncerta daļā bija jauks
pārsteigums – pavisam jauni, skanīgi
un Latvijā jau atpazīstami trīs tenori:
Emīls Kivlenieks, Mihails Čulpajevs un
Raimonds Počs, kurus pavadīja Inčukalnā dzīvojošā pianiste Lelde Tīrele.
Tautas nams tika piepildīts ar krāšņām

Foto: Anete Nolberga
Līgava Agafja (centrā) ar krustmāmiņu un savedēju pārrunā potenciālos preciniekus.

balsīm, skaistām melodijām un patiesu prieku māmiņu sirsniņās.

Inčukalna 5. deju svētki

Inčukalna 5. deju svētkus sestdien,
17. maijā, arī gaidījām ar bažām – kā
nu atkal būs ar tiem laika apstākļiem...
Nedēļu pirms tam lija lietus... Ko tad?
Cerējām uz to labāko, un atkal sanāca!
Sanāca ne tikai „noorganizēt” ideālu
laiku, bet arī kuplu dalībnieku pulku
un skatītājus. Svētkos piedalījās 19
deju kolektīvi un pūtēju orķestris. Sarēķinot kopā, sanāca ap 400 dalībnieku,
kuri mēģinājumus sāka jau no 10.30
rītā. Raitā dejas solī, precīzi ievērojot
mēģinājumu grafiku, stalti ejot gājienā
un enerģiski izdejojot veselas 40 dejas,
svētkos piedalījās: Tautas deju un mūzikas kluba „Liesma” VPDK „Oglīte”,
vadītājs Jānis Marcinkēvičs (Rīga), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmijas deju ansamblis „Pērle”,
vadītājs Raimonds Dzintars, Carnikavas novada tautas nama „Ozolaine”
VPDK „Arnika”, vadītājs Andis Lēnmanis, Sakaru darbinieku un biedrības
„Cīpars” VPDK „Cīpars”, vadītāja Aija
Šrādere (Rīga), Rīgas 45. vidusskolas
VPDK „Čiekurs”, vadītāja Ineta Bērziņa,
Skultes pagasta VPDK „Lecam pa vecam”, vadītāja Rasma Graudīte, Liepas
pagasta kultūras nama VPDK „Sadancis”, vadītāja Marita Rieksta-Krivjonoka, Ķeipenes pagasta tautas nama
VPDK „Dandzis”, vadītāja Aiga Jermaka, Rīgas Kultūras un tautas mākslas

centra „Ritums” VPDK „Rēvele”, vadītājs Raimonds Dzintars, Garkalnes novada kultūras centra „Berģi” senioru
deju kolektīvs „Baltābele”, vadītāja
Liene Gailāne, Rīgas 45. vidusskolas
JDK „Čiekurs”, vadītāja Ineta Bērziņa,
Rīgas Tehniskās koledžas JDK „Jancis”, vadītāja Aija Šrādere, Skultes
pagasta JDK „Prieks”, vadītāja Rasma
Graudīte, Garkalnes novada Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolas bērnu deju kolektīvs, vadītāja
Gabija Bīriņa, Vangažu kultūras nama
pirmsskolas bērnu deju kolektīvs „Pīlādzītis”, vadītāja Ilona Petrovska,
Vangažu neatkarīgā deju grupa „Ciprese”, vadītāja Ilona Petrovska, Inčukalna pirmsskolas bērnu deju kolektīvs,
vadītāja Līga Dombrovska, Inčukalna
tautas nama JDK un VPDK „Virši”, vadītājs Andrs Briņķis, Inčukalna tautas
nama „Labāko gadu VIRŠI”, vadītājs
Andrs Briņķis, un pūtēju orķestris Vitāļa Kikusta vadībā. Tradīcijas iedibinātājam un svētku virsvadītājam Andram
Briņķim novēlam enerģiju un uzņēmību,
saglabājot tradīcijas un gādājot, lai
latviešu tautas deja mūsu novadā tiek
godā celta. Svētku noslēgumā gan viesus, gan savējos dejotājus un skatītājus gaidīja zaļumballe.
Vasara turpinās, priekšā daudz interesantu darbu un arī izklaides iespēju.
Būsim optimisti – lai tāds sīkums kā
nepatīkams laiks mums nebojā omu!
Mākslinieciskā vadītāja
Zinta Nolberga

Foto: Zinta Nolberga

Sestdien, 7. jūnijā, plkst. 14.00
Inčukalna mākslinieku kopas
vadītāja
mākslinieka Jāņa Zvirbuļa 90
gadu jubilejas izstādes atklāšana.

Aizveram acis – un
tik uz priekšu!

Un 5. deju svētku gājiens var sākties!

LAI MŪSU BĒRNI KĀ PUĶES AUG – DZIEDĀDAMI... DEJODAMI...

Siltā pavasara saulīte dara brīnumus ne tikai dabā, pārvēršot
visu apkārtni par ziedošu dārzu, skolas gaitas. Kustīgās „puķītes”
arī cilvēki savās sirdīs sāk justies izdejoja gan koncertuzvedumam
brīnumainai ziedēšanai piederīgi. speciāli veidotos horeogrāfiskos
To apliecināja 25. maijā Inčukalna uzvedumus, gan deju skatē dejoparka estrādē notikušais Līgas tās dejas, par kurām kompetentā
Dombrovskas bērnu deju kolektī- žurija bija piešķīrusi 1. pakāpes
va koncerts „Kā puķe aug”. Estrā- diplomu. Dejotāju uzburtajām „pudi „piedipināja” un pieskandināja ķītēm” jauks papildinājums bija PII
visskaistākie ziedi pasaulē – ma- „Minka” mazo dziedātāju sniegums
zie dejotāji: gan pavisam maziņie un atraktīvie koncertuzveduma va(no pusotra gadiņa), gan brašie dītāji.
pamatsastāva
septiņgadnieki,
kuriem rudenī jau sāksies īstās
Vadītāja Līga Dombrovska

Foto: Zinta Nolberga

Inčukalna
tautas nama
pasākumi
jūnijā
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Mazās Inčukalna „puķes”.

P.S. Liels prieks man ir par
brašajiem dancotājiem – gandrīz
veselu simtu. Tātad mūsu Deju
svētkiem Inčukalnā ir nākotne, jo
jaunā dejotāju maiņa aug. Paldies
vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni
iemācās deju soļus, un paldies vadītājai Līgai Dombrovskai par uzņēmību, neatlaidību un mīlestības
vairošanu uz deju mūsu novadā.
Tautas nama vadītāja
Inga Freimane
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Foto: Evija Ozola

ni aktrisei uzdeva daudz dažādu
jautājumu par teātri un seriālu
„Ugunsgrēks” (aktrise ir Helēnas lomas atveidotāja), līdz ar to izvērtās
jauka diskusija par teātra mākslu un
aktiera darbu.
Teātra dienā bija ļoti liela gan
mazu, gan lielu skatītāju atsaucība,
kas iepriecināja un iedvesmoja mazos aktierus teātra izrādēm.
10. maijā estrādes deju grupa „Ciprese” (skolotāja I. Petrovska) ar deju
programmu piedalījās Mātes dienas
koncertā Rīgā, Kongresu namā.
17. maijā bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” (skolotāja I. Petrovska, koncertmeistare A. Kolčina) un
Sākumskolas teātra pulciņš estrādes deju grupa „Ciprese” (sko(vadītāja Olga Kravčenko) ar lotāja I. Petrovska) piedalījās deju
izrādi „Pirāti”;
svētkos Inčukalnā.

Olgas Kravčenko teātra pulciņa „pirāti”.

Līgosvētku
ieskaņas
koncertuzvedums
Vangažos

15. jūnijā plkst. 17.00 pie Vangažu
kultūras nama Līgosvētku ieskaņas
koncertuzvedums.
Pasākumā piedalās bērnu tautas
deju kolektīvs „Pīlādzītis”, bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”, estrādes
deju grupa „Ciprese”, teātra studija
„Pigoriņi”, sieviešu vokālais ansam
blis „Kaprīze”, līnijdeju grupa „Drime
dance”, Vangažu vidusskolas vokālais
ansamblis, Krievu kultūras biedrības
vokālais ansamblis „Krievu kadriļa”,
Ukraiņu biedrības vokālais ansamblis
„Jatraņ”, baltkrievu vokālais ansam
blis „Žuravka”. Visi mīļi aicināti! Ieeja
brīva!

Teātra dienas meistarklases dalībnieki kopā ar aktrisi un pasniedzēju Zani Daudziņu
(centrā).

cākiem, redzot savu bērnu uz skatuves ar smaidu un prieku izpildot labi
sagatavotos priekšnesumus.
29. maijā kultūras namā notika
krāšņs un krāsains estrādes deju
grupas „Ciprese” koncerts.
1. jūnijs ir īpaša diena, ko svin bērni
visā pasaulē. Arī Vangažos šo dienu
atzīmējam katru gadu, un bērniem
tiek piedāvāta izklaides un kultūras
programma visas dienas garumā.
Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” (vadītāja Maira Lazdiņa) pie
kultūras nama sniedza koncertu.
Bērni rosījās radošajās darbnīcās
(skolotāja Diāna Krieviņa), ar prieku
izmēģināja sejiņu apgleznošanu, ko

veica profesionāla vizāžiste Svetlana, priecājās piepūšamajās atrakcijās.
Teātra studija „Pigoriņi” (vadītāja
Evija Ozola) izrādīja ludziņu „Pelnrušķītes atgriešanās”. Paldies šuvējai Verai Ivanovai par krāšņo kostīmu
šūšanu!
Stadionā pie ezera noritēja spraigi futbola mači, kuros piedalījās 8
komandas no visas Latvijas. Vakars noslēdzās ar krāšņu diskotēku,
kurā bija daudz atrakciju, konkursu,
fotografēšanās un citu aizraujošu
lietu.
Mākslinieciskā vadītāja
Evija Ozola

Mazie „Pīlādzīša” dejotāji kopā ar Inčukalna „Minkāna” dejotājiem ar atbildību izdejo dejas.

Teātra studija „Pigoriņi” (vaĢimenes dienā kultūras namā
dītāja Evija Ozola) ar izrādi sniedza koncertu bērnu kolektīvi –
„Pelnrušķītes atgriešanās”.
tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”
Bērni lieliski izspēlēja savas lomas, (skolotāja Ilona Petrovska, koncertvisi pa īstam bija iejutušies savos tē- meistare Aļona Kolčina), vokālais
los un bija ieguldījuši lielu darbu izrā- ansamblis „Karuselis” (skolotāja
žu tapšanā, lai skatītājam uzburtu šo Maira Lazdiņa), estrādes deju grupa
brīnumu un pasaku valstību. Paldies „Ciprese” (skolotāja Ilona Petrovsbērniem un skolotājām par ieguldīto ka), Mūzikas skolas vijoļu ansamblis
darbu!
(skolotāja Līga Zaula).
Pēc pasākuma visi teātra pulciņu
Ģimenes dienas koncerts noritēja
dalībnieki piedalījās meistarklasē ar jaukā un sirsnīgā atmosfērā, rosināja
pazīstamo un profesionālo aktrisi un padomāt par ģimenes pamatvērtībām
pasniedzēju Zani Daudziņu. Aktrise un mūsu talantīgajām atvasēm.
iepazīstināja bērnus ar profesio- Liels bija bērnu prieks sniegt
nāliem aktiera darba paņēmieniem. priekšnesumus saviem mīļajiem
Bērni ar lielu prieku un aizrautību vecākiem, vecvecākiem, māsām un
piedalījās. Pēc meistarklases bēr- brāļiem, un tikpat liels prieks bija ve-

Foto: Zinta Nolberga

•

Estrādes deju grupas „Ciprese” meitenes uz Inčukalna parka estrādes.

Eiropas Parlamenta
vēlēšanu rezultāti

24. maijs bija svarīga diena ne pirmās vēlēšanas. Vangažu iecirknī pēc
tikai novadā, bet visā Latvijā un Ei- laulību ceremonijas bija atnācis vēlēt
ropā, jo notika Eiropas Parlamenta arī kāds jaunais pāris no Vangažiem.
(EP) vēlēšanas. No Latvijas Eiropas Līgava un līgavainis kopā svinīgi atdeParlamentā bija jāievēl 8 deputāti.
va savas balsis par kādu no EP deputāKā jau Centrālā vēlēšanu komisija tu kandidātiem.
Kā rāda Centrālās vēlēšanu komibija prognozējusi, vēlētāju aktivitāte
uz šīm vēlēšanām nebija ne tuvu tik sijas statistika, novadā kopā ir 5323
aktīva kā pašvaldību vēlēšanās, bet balsstiesīgo, no kuriem vēlēt atnāca
tas ir saprotams. Gan Inčukalna, gan tikai 1510. Pa abiem iecirkņiem visVangažu vēlēšanu iecirknī pirmā ak- vairāk balsu tika atdotas par partiju
tivitāte sākās jau agri no rīta, pirms „Vienotība” (46,36%), tad par Nacionālo
iestājies lielais karstums, lai vēl var apvienību „Visu Latvijai!” – „Tēvzemei
paspēt aiziet uz dārzu vai aizbraukt uz un Brīvībai/LNNK” (14,04%) un trešajā
jūru, vai ciemos. Prieks, ka daudzi nāca vietā bija sociāldemokrātiskā partija
vēlēt un tie viņiem bija svētki. Daudzi „Saskaņa” (10,53%).
Kopumā Latvijā nobalsojuši 445 225
arī noteikti nāca vēlēt, lai izpildītu
savu pilsoņa pienākumu. Daži atnāca vēlētāji, bet par derīgām tika atzītas
intereses pēc. Kādam tās noteikti bija 440 288 vēlēšanu zīmes.

Foto: Anete Nolberga

Ir prieks, ka daudziem mūsu pilsētas bērniem teātris ir sirdslieta,
aizraušanās un dzīve. Teātra pulciņos bērni apgūst dažādas prasmes,
kuras noder, ne tikai spēlējot teātri,
bet arī visdažādākajās jomās, dzīves situācijās. Vēlos pieminēt, ka
dažiem jauniešiem šī aizrautība
un mīlestība uz teātri turpinās un
tiek saistīta ar nākamo profesiju. Mūsu pilsētas Kristiāna Runce
šobrīd mācās Valmierā, skolā ar
teātra novirzienu, un nupat teātra
skatē ieguva nomināciju „Labākā
aktrise”. Arī viņa savulaik ir piedalījusies dažādos mūsu teātra iestudējumos.
Teātra dienu mūsu pilsētā aizsāka skolotāja Marina Zlotņikova,
kura ilgstoši vada teātra studiju
„Licedejs”. Ar svētku uzrunu pasākuma atklāšanā uzstājās Inčukalna
novada domes priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova.
Pasākumu ar krāšņu deju atklāja
ritmikas deju grupa „Kolibri’” (vadītāja Tatjana Everse).
Teātra dienā mūsu pilsētā
piedalījās 3 teātra kolektīvi:
•
Skolas
teātra
studija
„Umurkumurs” (vadītāja Solvita Runce) ar izrādi „Fui,
peli, fui”;

•

Foto: Zinta Nolberga

30. aprīlī Vangažu kultūras namā
notika Teātra dienas festivāls.

Foto: Evija Ozola

Mākslas piepildītais maijs

Jaunais pāris Vangažu iecirknī svinīgi nobalso par EP deputātu kandidātiem.

EP vēlēšanām Latvijā bija reģistrēti
14 partiju un partiju apvienību deputātu kandidātu saraksti, kuros kopā
iekļauti 170 deputātu kandidāti (110
vīrieši un 60 sievietes). Tādējādi uz vie-

nu no astoņām Latvijas EP deputātu
vietām pretendēja vidēji 21 deputātu
kandidāts.
Anete Nolberga
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Jautrās
precības

nemaz nerunājot par krāšņo pārējo precinieku buķeti. Sajūsmināja katra un visu aktieru spēja
tik savdabīgi un interesanti ie-

Līgava Agafja (centrā) kopā ar krustmāmiņu un savedēju iepazīstas un novērtē
brangāko no preciniekiem.

Foto: Anete Nolberga

Pirmkārt, ļoti aizrautīgu, pat
azartisku aktieru sniegumu – sākot ar Podkoļosina jaunskungu
un beidzot ar viņa iecerēto Agafju,

Foto: Anete Nolberga

Kādā siltā maija vakarā Inčukalna tautas nams pulcēja pilnu zāli
ar skatītājiem, kas bija izsalkuši baudīt pašmāju teātra sniegumu.
Lugas izvēle – klasika ne pa jokam – Nikolaja Gogoļa „Precības”.
Interesanti, ko mūsu steidzīgajā 21. gadsimtā varēsim paņemt no
šīs klasikas?

Visi kolorītie N. Gogoļa „Precības” tēli kopā pirms pirmizrādes.

justies raksturlomās un tās tik
spilgti parādīt skatītājiem.
Otrkārt, aizrāva laikmeta un
tautības, manuprāt, trāpīgais
raksturojums gan apģērbā, gan
runasveidā, gan frizūrās, gan
ekspresijā un pat tējas dzeršanā,
piegraužot cukurgraudu.
Treškārt, pārdomas par precēšanās tēmu vispār un līdzi jušanu
varoņiem cerībā, ka būs laimīgas
beigas. Tik ļoti gribējās, lai Agafja
izvēlas tieši Ivanu Kuzmiču, un tā
arī notika, bet pašās beigās... Pilnīgi prasās pēc turpinājuma, kurā
viss tomēr atrisinās laimīgi, bet
varbūt, ka tieši šīs beigas bija
vislaimīgākās?!
Ceturtkārt, priecīgu un ļoti labi
pavadītu vakaru mākslinieciskā
vidē. Mūsu tautas nama telpas
vienmēr noskaņo tieši brīnišķās

Sagaidīsim 40. gadu jubileju, skanot sēru maršam
Nākošgad apritēs 40 gadu, kopš
toreizējo likumu kārtībā tika nodibināts garāžu kooperatīvs, lai
dotu iedzīvotājiem vietu, kur turēt automašīnas. Diemžēl pat līdz
šim tās nav nodotas ekspluatācijā, tādēļ paver iespēju dažādām
spekulācijām.
Tie, kuri bija 2010. gadā uz tagadējā kooperatīva dibināšanu, noteikti atceras, kā viens deputāts
visus aģitēja neko nedarīt, turklāt
pirms tam, 2009. gadā, solīja visiem, ka sakārtos garāžu jautājumu.
Toreiz, pretēji viņa piedāvājumam,
iedzīvotāji nobalsoja par kooperatīvu, uz ko laikam viņš ir tik stipri
apvainojies, ka visus šos gadus
dara visu, lai šīs garāžas netiktu
ierakstītas zemesgrāmatā, jo tad
tiešām tās kļūtu par lietotāju īpašumu un viņam būtu jāaizmirst par
245 000 latu novērtēto nekustamo
īpašumu. Atradis dažus, kuri ne
visai grib maksāt, cenšas mani
apmelot un apturēt visu virzību uz
priekšu. (Lai izvairītos no vēl vienas prasības, ko izvirzīs pret mani,
iesaku apskatīties maksājuma orderos, kur S. Morozs ir maksājis uz
pusi mazāk nekā M. Kaļeiņikovs.
Vai tad viens bija uz pusi lielāks

biedrs nekā otrs? Un kā tad ar S.
Moroza parakstu lūgumā par zemes nomas līguma noslēgšanu
jaundibinātajam
kooperatīvam?
Varbūt, pirms visu apstrīdēt, labāk
būtu uzmanīgi visu izlasīt?)
21. maijā tiesa pēc A. Augustāna lūguma apturēja tiesvedību līdz
brīdim, kamēr viņš, apstrīdot visu,
ko kooperatīvs ir panācis, iztiesāsies visās citās tiesās. Redzot, ka
neuzvarēs tiesā, jo tiesa uzdeva
daudz jautājumu, uz kuriem viņš
nevar atbildēt, ir nolēmis tiesāties
mūžīgi. Nezinu, cik „priecīgi” par
to ir augstāk minētie kungi, kuru
vārdā it kā darbojas A. Augustāns,
jo tas var izstiepties uz 3 līdz 4 gadiem, bet ne jau kooperatīva biedri būs ārpus vārtiem. Pēc tiesas
daži atkal sāka izplatīt baumas
par manu vēlēšanos visu „savākt
sev”. Laikam katrs spriež pats pēc
sevis?
Varu visus uzreiz nomierināt,
kamēr šie kungi centīsies apmierināt savas ambīcijas un tiesāsies,
iedzīvotājus tas ietekmēs tikai
tik daudz, ka nevarēs ierakstīt
garāžas zemesgrāmatā. Bet tā kā
nākošgad apritēs 40 gadu jubileja, tad vēl daži gadu desmiti vairs

neliekas tik svarīgi. Vienīgais, kas
ir slikti, jo, apstrīdot būvatļauju,
par ko šie divi pat nav padomājuši,
viņi faktiski apstrīd padomju laikā
izdoto likumīgo pamatu šo garāžu
būvniecībai. Tas nozīmē, ka viņi
apstrīd pašu šo garāžu celtniecības likumību, jo A. Augustāns pat
nav pacenties izlasīt, kāda tad
būvatļauja ir izdota. Ja uzvar, tad
šīs garāžas nekad nebūs ierakstāmas zemesgrāmatā un pēc likuma
nekad nevienam netiks ierakstītas
kā īpašums. Tas, protams, būtu
apmierinājis „mirušo”, jo nevarētu
piedzīt nemaksātos nodokļus jeb
atsavināt soda par maluzvejniecību segšanai, bet tādas darbības
nav sevišķi saprotamas no likuma
sargājošās iestādes darbinieka
puses. Jā, tagad, kad ir piešķirts
kadastrālais numurs, ko arī apstrīd, vairs nav tik viegli nojaukt,
būtu jāpierāda visu padomju laika
izdoto zemes piešķiršanas aktu
nelikumība, bet vairs neizslēdzu,
ka pēc jau apstrīdētā viņi to darīs. Pareizāk gan būtu teikt, ka to
darīs ambiciozais A. Augustāns, jo
ļoti apšaubu, ka S. Morozs vispār
saprot, kas notiek. Deputāts ar
advokātu nez ko sasolījuši, bet tie

divi tik gaida, nezinot, ka gadījumā,
ja uzvar viņu pārstāvis un ēkas netiek ierakstītas, viņi arī paliks bez
jebkā. Jo pašvaldībai var galu galā
apnikt gaidīt, un viņa izliek visus,
jo ir vienīgais šīs teritorijas likumīgais īpašnieks. Bet ja pašvaldība
iesniegs tiesā, tad visi jūsu murgi
par valdījuma tiesībām, A. Augustāna kungs, būs tukšas skaņas
vērti – Civillikuma 968. pants – palasiet un galvenais – pārtulkojiet
to S. Morozam. Es esmu pilnīgi
pārliecināts, ka viņš pat nesaprot,
ko nozīmē šis pants. Latvijas likumdošana nepieļauj boksu ierakstīšanu un vispār jebkādu reģistrāciju, pirms netiek ierakstītas
zemesgrāmatā garāžas kopumā.
(Neviens dzīvoklis nav reģistrēts
uz īpašnieka vārda, pirms māja nav
nodota ekspluatācijā un nav reģistrēta kā kopīpašums.) Visi garāžu
kooperatīvi Rīgā ir reģistrēti tādā
veidā. Protams, ja kooperatīva
biedri nolems tālāk neko nedarīt,
uz ko ļoti cer minētais deputāts,
lūdzu, nav problēmu, nodošu lietas.
Tikai neviens neslēgs līgumus
atsevišķi ar katru, jo zeme tika
piešķirta vienā NEDALĀMĀ gabalā,
tātad likumīgi var pastāvēt tikai

mākslas baudīšanai, kā arī
veiksmīgas dekorācijas, ļoti piemērota mūzika un inteliģenta,
radoša, zinoša un prasīga publika,
kas noteikti nāk skatīties savus
paziņas un draugus, kuri nevienam nelika vilties.
Piektkārt, šī izrāde sniedz
skaidru norādi par to, ka Inčukalna mākslas un teātra mīļi gaidīs
atkal jaunus iestudējumus, turpinājumu mūsu ilgām pēc skaistuma, garīguma un spējas just līdzi,
iejušanās varoņu tēlā, un atgādina, ka pamatvērtības nemainās,
ka mīlestība, palīdzēšana citiem
un sevis ziedošana maina pašu
cilvēku un sniedz laimi arī otram.
Paldies un gaidām jaunas tikšanās!
Lilita Atare
kopā. Nojaukt vairs nevarēs, bet,
kā izskatījās dažus gadus atpakaļ,
ceru, vēl neesat aizmirsuši. Bet
A. Augustānam vēlu veiksmi un
pacietību rakstīšanā. Visas rakstu
pērles varēs iekalt kapu plāksnē,
ko varēs uzstādīt uz pamesto
garāžu gruvešiem. (Tāds piemērs
bija Rīgā, tagad tur ir tukša vieta,
jo garāža ir vajadzīga tad, kad esi
drošs, ka no rīta tā nebūs uzlauzta.) Bet varbūt to tieši viņš vēlas,
jo gruveši būs pastāvīgs piemineklis viņa ambīcijām. Ja jau savulaik
pats sevi piedāvāja uz iekšlietu ministra amata vietu, tad kaut kādas
pilsētiņas iedzīvotāju vēlēšanās
sakārtot 40 gadus ilgstošo problēmu tāds sīkums vien ir, jo zaudējot
var sabojāties „reputācija”, tā
jau sievas izdzīšana ziemā uz ielas „drusku” to sabojāja. Neesmu
gan pārliecināts, ka tie divi, it kā
patiesie prasītāji, vēlas sev tādu
pieminekli. Bet kas to zina? Cilvēku egoismam nav robežu. Ne
visām slavenībām dzīves laikā
uzstāda piemiņas kapakmeņus,
bet šeit var būt veseli divi hektāri,
kas nākotnē atgādinās par tiem,
kuriem varēsim pateikties par gruvešiem, jo patiesais lietas bīdītājs
turas ēnā.
I. Purmalis
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Kad bija apgūts, kā strādāt ar stobru, tad darbi raiti gāja uz priekšu un talcinieki ar
lielu prieku un apņēmību aktīvi sastādīja 2000 priežu konteinerstādu.

Tikšanās ar rakstnieci, 10 grāmatu autori, aktrisi, režisori, teoloģi Inčukalna novada bibliotēkā
notika maijā. „Esmu diplomēta
aktrise, režisore Kuldīgas Tautas
teātrī, mācītāja pienākumu izpildītāja trijās draudzēs, rakstniece,
mamma, vecmāmiņa, sētniece,”
tā viņa iepazīstināja ar sevi. Priede stāstīja par latviešu pašapziņu,
teātri, par saviem hobijiem, grāmatām un to tapšanu. „Esmu dzimusi un augusi Rīgā, bet dzīvojusi
arī laukos: protu dārzu rakt, govi
slaukt un citus lauku darbus. Mani
hobiji ir rotu un grāmatzīmju veidošana. Es nezinu, kura ir mana
īstā profesija. Visas un neviena.”

Foto: Vija Onskule

Foto: Anete Nolberga

Inčukalna novads Dace Priede
kļuvis zaļāks
/pseidonīms Patrīcija Egle/

Dace lasīja pasaciņas – cilvē9. maijā Inčukalna novadā notika „Mežu dienas 2014”, kad kopā sanāca ka sarunas ar Dievu no grāmatas
Arī mazā Alvīne Birkāne bija ieradusies uz tikšanos ar rakstnieci.
interesenti un devās stādīt mežu 0,7 ha platībā. Šis pasākums plašāk Inču- „Mana dienasgrāmata”. Katrai dienai
kalnā notika pirmo reizi, un par to ir jāpasaka paldies mežsaimniecības pa- sava pasaciņa, cita skumjāka, cita
kalpojumu kooperatīvajai sabiedrībai „L.V.Mežs”, kura solīja arī turpmākos jautrāka. Dace iepazīstināja ar savām jau izdotajām grāmatām. Viņa to redzu es, tad jāizlasa šī grāmata,” tas tika paņemtas lasīšanai, un citi
piecus gadus rīkot Mežu dienas.
Mežu dienas tiek rīkotas ne vien, lai iestādītu vai sakoptu kādu mežu, bet arī, stāstīja par savu interesi par indi- teica autore. „Esmu sapratusi, ka pierakstījās rindā. Daudzi nopirka
lai iepazītu novadu, tāpēc pirmā tikšanās un apskates vieta bija pie Vangažu baz- āņiem, kura radusies jau bērnībā, neviens cits cilvēks tam, kurš tajā Daces grāmatas un veidotās grānīcas, kur sanākušos uzrunāja MPKS „L.V.Mežs” valdes priekšsēdētājs Modris kad noskatījās pirmās indiāņu fil- ir ierauts, nevar palīdzēt, iekams matzīmes no dabīgiem materiāliem
Kalvāns. Pēc atklāšanas uzrunām un nelielas informācijas par Vangažu baznīcu mas. Par atklāsmi, ka mēs neesam viņš pats sev negribēs palīdzēt. ar savu vārdu. Ļoti skaistas zīmes
sanākušie devās tālāk uz talkošanas vietu – mežu aiz Vangažu kapiem. Visi apņē- brīvi un ka abām tautām piemīt Pats negribēs izrauties un mainīties. un nevienas vienādas! Kuri jau bija
mības pilni un lieliskā garastāvoklī nonāca izcirtumā ar vagām, kur bija paredzēts milzīgas alkas pēc brīvības. Stās- Manās grāmatās ir daļa patiesības lasījuši Priedes grāmatas „Mēnesstādīt priežu konteinerstādus. Pirms stādīšanas notika neliela instrukcija, lai tīja par savu ceļojumu uz Ameriku, un daļa fantāzijas. Par sevi varu stars pār jūru” un „Mēnesstars pār
visi mācētu rīkoties ar stobru. Pēc sadalīšanās pa pāriem, lai darbs ātrāk ietu uz uz indiāņu rezervātu, un par to, cik teikt, kā kādas manas grāmatas ezeru”, jautāja, kad būs turpināpriekšu, notika liela rosība. Bija prieks vērot ikviena darba sparu un entuziasmu, daudz līdzību var atrast mūsu un in- varone: „Es rakstu ar savas sirds jums šīm grāmatām. Atbilde bija,
mežs tika stādīts ar prieku un apziņu, ka Latvija būs zaļāka vēl par vienu meža diāņu kultūrā, vēsturē, rakstu zīmēs asinīm un atbildu par katru vārdu, ka uzrakstīts jau ir, bet vajag finanteritoriju.
un abu tautu likteņos. Izteica savu ko es rakstu.”” Dace Priede stāstīja sējumu, lai izdotu. Mēs, Inčukalna
Kopā tika iestādīti 2000 priežu konteinerstādu, ar kuriem nodrošināja va/s sāpi par to, ka mūs grib asimilēt un lasīja stāstus no bērnu grāmati- bibliotēkas lasītāji, apsolījām, ka
„Latvijas valsts meži”. Savu roku pie mežu stādīšanas pielika pārstāvji no Valsts lielās valstis. Tas viss ir arī atspo- ņas „Pasakas manam mazulim”, ko atbalstīsim rakstnieci, lai ātrāk sameža dienesta: ģenerāldirektors A. Krēsliņš, LLU Meža fakultātes dekāns D. guļots romānu sērijā par latviešu un vēlējās dzirdēt ar omīti I. Kaupužu gaidītu grāmatu turpinājumu. AtvaDubrovskis, Zemkopības ministrijas, Inčukalna novada domes un Meža īpašnieku indiāņu kultūru saistību, par cilvēku atnākušais mazais Emīls Fogels. doties lasītāji rakstniecei pateicās
biedrības pārstāvji, Inčukalna mežniecības vecākais mežzinis, Tukuma un Mado- draudzību un mīlestību. Šajā sērijā Rakstniece paņēma puisīti klēpī ar ziediem, un Edīte Auziņa teica,
nas meža īpašnieku kooperatīva pārstāvji un citi talcinieki.
ietilpst trīs romāni: „Mēnesstars un stāstīja omulīgajam puisītim un cik žēl tos, kuri to visu nedzirdēja.
Ilggadējs Inčukalna novada domes vadītājs, mežsaimnieks, mednieks un dabas pār jūru”, „Mēnesstars pār ezeru” mums pasaku. Priede prot atrast Patiešām – tik emocionāli pozitīvs
mīļotājs Arvīds Blaus par meža kopšanas tradīcijām Inčukalnā stāsta: „Jau ta- un „Mēnesstars pār okeānu”. Pēdē- ļoti labu kontaktu ar klausītājiem, pasākums ilgi paliks atmiņā. Mēs
gad Inčukalna novads ir viens no zaļākajiem Latvijā. Un šeit ir dzimuši, auguši un jais gan vēl nav izdots.
paņem tos savā varā. Klausījāmies iepazinām tuvāk vienu jauku, tastrādājuši daudzi mežsaimnieki. Šeit ir nostiprinājušās meža kopšanas tradīcijas.
Grāmata „Zirnekļa tīkls smil- vairākas stundas, un rakstniecei lantīgu, pozitīvu rakstnieci. Paldies
Katru gadu novada dome rūpējas par kokiem novada centrā un pie sabiedriskajām gās” – tā ir sāga, kurā attēlots triju tematu neaptrūkās. Mūsu bibliotē- mūsu lasītājiem un atbalstītājiem.
ēkām. Ja nu kāds ir jānocērt, tad pēc tam tas tiek interesantā veidā izmantots. paaudžu sieviešu dzīves plūdums. kas lasītāji bija ļoti gandarīti par šo
Piemēram, informatīvais stabs pie Inčukalna tautas nama ir tapis no Inčukalna „Ja kāds grib redzēt pasauli tā, kā tikšanos. Visas rakstnieces grāmaBibliotekāre M. Aleksejeva
novadā auguša koka, tāpat kā dekoratīvais stumbrs turpat pie tautas nama, kur
pavasarī un vasarā tiek izveidotas puķu dobes.”
Mežu dienas Inčukalnā noslēdzās ar Inčukalna Velnalas apskati un maltīti pie
bijušās Inčukalna Medību pils, kur dalībnieki tika iepazīstināti ar pils vēsturi un
MPKS „L.V.Mežs” nākotnes iecerēm gan attiecībā uz kooperatīva darbību, gan Inčukalna pamatskolas skolotāji priecājas par savu audzēk- Samanta Asīte – 1. vieta
Valsts atklātajā matemātikas
ņu sasniegumiem 2013./2014. mācību gadā:
plāniem saistībā ar Medību pili.
Mežu dienas ir lielisks piemērs visiem, kā parūpēties par Latvijas nākotni, jo Anete Zepa ( 9. klase) – 3. vieta Pierīgas novada skolu 36. olimpiādē (skolotāja Alma
Deņisova);
meži taču ir mūsu zelts un tos vajag gan stādīt, gan arī pēc tam apkopt. Katram bioloģijas olimpiādē (skolotāja Rita Bikše);
Anete Zepa – 1. vieta Pierīgas novadu skolu vēstures olim- Sofija Šarlote Šmēmane –
kārtīgam latvietim taču ir jāiestāda vismaz viens koks savā dzīves laikā.
piādē, izvirzīta uz valsts olimpiādi (skolotāja Irēna Ņikitina); atzinība Pierīgas novadu maAnete Nolberga
Anete Zepa – 2. vieta Pierīgas novadu skolu latviešu valo- temātikas olimpiādē (skolotāja Alma Deņisova);
das un literatūras olimpiādē (skolotāja Lilita Atare);
Anete Zepa – 3. vieta Pierīgas novada skolu matemātikas Arta Adrija Kerna – 3. vieta Pierīgas vizuālās mākslas
olimpiādē (skolotāja Alma Deņisova);
olimpiādē (skolotāja Kristīne Rone);
Anete Zepa – atzinība Vēstures 20. valsts olimpiādē (skolo- Liāna Ozoliņa – 1. vieta Pierīgas vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja Kristīne Rone);
tāja Irēna Ņikitina);
Eleonora Ponomarjova (9. klase) – 2. vieta Pierīgas krievu 5.–9. klašu koris – 2. pakāpes diploms Pierīgas koru skatē
(skolotāja Jeļena Tresikova);
valodas olimpiādē (skolotāja Inga Indriksone);
Everita Makarova (8. klase) – 3. vieta Pierīgas krievu valo- Pūtēju orķestris – 1. pakāpes diploms Pierīgas un Rīgas
orķestru skatē (skolotājs Vitalis Kikusts);
das olimpiādē (skolotāja Inga Indriksone);
Ance Miķelsone (7. klase) – atzinība Pierīgas novadu mate- Latvijas „Latvenergo” projekts – 3. vieta (skolotāja Inguna Hokkonena);
mātikas olimpiādē (skolotāja Alma Deņisova);
Liāna Ozoliņa ( 7. klase) – 2. vieta Pierīgas novadu skolu at- Latvijas konkurss „Esi drošs, neesi pārdrošs” – 2. vieta
klātajā angļu valodas olimpiādē (skolotāja Zinta Nolberga); (skolotāja Lilita Atare)
Katrīna Bille (7. klase) – atzinība Pierīgas alternatīvajā
Paldies jums, skolēni!
Paldies bērnu vecākiem un skolotājiem!
mājturības un tehnoloģiju olimpiādē (skolotāja Kristīne
Rone);
Arī Inčukalna novada domes pārstāvis un ar mežiem cieši saistīts cilvēks Arvīds
Inčukalna pamatskolas direktore
Samanta Asīte (5. klase) – 2. vieta Pierīgas novadu mateBlaus palīdzēja novadam tapt zaļākam.
Brigita Grūtupa
mātikas olimpiādē (skolotāja Alma Deņisova);
Foto: Anete Nolberga
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
jūnija 75, 80, 85, 90… gadu jubilārus, vēlot
labu veselību un možu noskaņojumu!
Tu esi atnācis šeit,
Lai pasauli pārveidotu,
Lai zvaigznes celtu
Un varavīkšņu tiltus būvētu.
Tu esi atnācis šeit,
Lai būtu šajā laikā,
Lai būtu šajā vietā.

LĪDZJŪTĪBAS
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt…
Mūsu visdziļākā līdzjūtība kolēģes Svetas Cepurnieces tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Inčukalna
novada
domes
kolektīvs

Tu būsi debesīs, zemē,
Tu vējā un saulē.
Tu savējo sirdīs,
Tie tevi neaizmirsīs.
Skumju brīdī esam kopā ar kolēģes Svetas Cepurnieces ģimeni, viņu mūžībā
pavadot.
Inčukalna
novada
Sociālais
dienests

SLUDINĀJUMI
Pārdodu un piegādāju ar pašizgāzēju beramās akmeņogles – 175 eiro
par tonnu ar piegādi. Tālr. 26376844.
SIA „SATIS”
Piedāvājam dzelzsbetona
izstrādājumus:
• Caurtekas d 400 mm –
1500 mm;
• Aku grodus ar gropi d 1000 mm, d
1500 mm, d 2000 mm;
• Aku vākus un pamatnes;
• Ceļu plātnes PDN 2*6*0,14 m;
• Pārseguma paneļus līdz 6,4*1,2 m.

Gaujas iela 24/21,Vangaži,
Inčukalna nov., LV-2136,
tālr. 67995788,
fakss 67995772,
e-pasts: info@satis.lv.

Vangažu ev. lut. draudze sveic novada ļaudis Vasarsvētkos, novēl svētību un aicina uz dievkalpojumu!
Svētdien, 8. jūnijā, plkst.14.00 Vangažu baznīcā.
Svētku viesis – Inčukalna jauktais koris “Mežābele”
Transports plkst.13.10 pa maršrutu Inčukalns – Gauja – Vangaži – baznīca.

Mazliet no vēstures

Tuvojas 14. jūnijs, kad tika arestēti Latvijas armijas virsnieki un izsūtīti uz Noriļsku. Pēc kara, ar kara tribunāla spriedumu, arī es nonācu Noriļskā un tur satikos
ar viņiem, mani pieņēma kā sev līdzīgu. Daudzi bija savu sodu, 10 gadus, izcietuši,
bet aizbraukt nedrīkstēja. No viņiem uzzināju par dzīves apstākļiem. Augstākos
artilērijas virsniekus nosūtīja pie Lamas ezera akmeņainā vietā, drošā nāvē. 1942.
gadā tos, kas bija palikuši dzīvi, likvidēja.
1990. gadā tika organizētas ekskursijas vēsturnieka Bambala vadībā. Tur uzstādīja krustu un uzmūrēja pieminekli trīs republiku bojāgājušajiem. 1942. gadā
ar troikas spriedumu tika daudzi, no leitnanta līdz ģenerālim, nošauti. Virsnieku
nošaušana sākās jau 1940. gadā Madonā, Stāmerienā, Krāslavā, Ķuzes vasarnīcā
Baltezerā, centrālcietumā Litenē poļitruki nesodīti slepkavoja. 1942. gadā Noriļ
skā bija palikusi tikai puse virsnieku, pārējie bija miruši no bada un slimībām.
1953. gadā pēc Staļina nāves Berija izdeva likumu par amnestiju kriminālnoziedzniekiem. Tajā laikā arī katordznieki prasīja dzīves uzlabojumus, lai barakas
naktīs netiktu slēgtas un no apģērba tiktu noņemti numuri, saīsināt darba laiku,
atļaut neierobežotu saraksti, ieviest raktuvēs darba aizsardzību, katordznieki vēl
prasīja, lai notiesāto lietu izskata uz 8. panta pamata. Tā kā tas netika pildīts,
ieslodzītie pieteica streiku. Celtniecības krānus pagrieza pret rietumiem, pie strēlēm piekāra dažādus lozungus, uzlika karogus – melnu un sarkanu. Karavīri mēģināja tos sašaut, bet nevarēja. Redzēju, ka uz nepabeigtas mājas ceturtajā stāvā
kāds jauns cilvēks raidīja signālus ar karodziņiem, arī uz viņu šāva, bet netrāpīja,
un viņš mierīgi turpināja savu darbu. Pēc tam sākās nomierināšana, kas prasīja
daudz upuru. Jūlija sākumā es strādāju koksa ķīmiskajā rūpnīcā nakts maiņā un
no koksa baterijas labi redzēju, kā pie 25. katordznieku šlāgera piebrauc automašīna ar karavīriem. Ap plkst. 03.00 no rīta notika šaušana pa barakām, pēc tam
visu dienu veda līķus. Pilsētā sieviešu zona bija pieteikusi bada streiku, bija daudz
mirušo. Sievietes mēģināja nomierināt ar ūdens strūklu palīdzību. Staļina laikā
Noriļsku izgājuši ap 5 000 000 ieslodzīto. Cik bojā gājušo nomierināšanas laikā –
nezinu, varbūt desmit, varbūt simti.
Andrejs Mazins

NODERĪGI
Cīņa pret
uzmācīgajiem sīcējiem
Istabā pret uzmācīgajiem sīcējiem, kas spēj sabojāt katru atpūtas
mirkli, palīdz loga ailē nostiprināts
pretodu tīkls, bet ārā ir jāpaļaujas
uz zināšanām un izdomu, ja veikalos un aptiekās nopērkamie līdzekļi
pret odiem ir par dārgu.
Gan odus, gan arī citus kukaiņus
atbaida vairāki aromāti: eikaliptu,
lavandu, baltegļu, citronu, kampara, mentola ēteriskā eļļa, bet
visspēcīgākā iedarbība ir krustnagliņām – to ēteriskās eļļas galvenā
sastāvdaļa eigenols ir pietiekami
stiprs atbaidītājs.
Var mēģināt sevi un citus pasargāt, ieberzējot atklātās ķermeņa
vietas arī ar smaržīgiem augiem vai
liekot to zariņus un lapas kabatās.
Tādam mērķim noder lupstāja, pētersīļa, piparmētru un tomātu lapas,
baziliks, dievkociņu zariņi, vērmeles, ķiršu un upeņu lapas, kalmes,
lauka un upes mētra, biškrēsliņu
ziedi un lapas, vīgriežu ziedi un
sakneņi, baldriāna saknes, vībotņu
laksti.

Receptes

Lasīšana un vērtēšana ir sākusies!

Arī šogad no 2. jūnija Vangažu 11+
pilsētas bibliotēka aicina bērnus Māris Rungulis. Lapsu kalniņa
un vecākus piedalīties projek- mīklas. – Rīga: „Liels un
tā „Bērnu žūrija 2014 ”. Nāciet uz mazs”, 2014.
bibliotēku un ķerieties pie jauna- Viks. Kenijas pasaciņas. –
jām, interesantajām „Bērnu žūrijas” Rīga: „Jumava”, 2013.
grāmatām. Vecāku žūrija darbosies Maritana Dimsone. Rozā
arī šogad, esiet atbalsts saviem kvarca brālība. – Rīga: „Dienas
bērniem, kopā atjaunosim unikālo Grāmata”, 2013.
grāmatu lasīšanas nozīmi sabied- Lēlo Tungala. Daudzpusīgais
rībā un lasīšanas tradīcijas ģimenē. ronis. – Rīga: „Liels un mazs”,
Žūrijas mērķis ir nostiprināt saikni 2014.
starp bērnu un pieaugušo, pavadot Ingvars Ambjērnsens. Sambrīvo laiku kopīgās sarunās par sons un Roberto. – Rīga: „Liels
iepazītajām grāmatām. Grāmatu un mazs”, 2013.
lasīšana audzina bērnus par izglītotiem, domājošiem cilvēkiem ar 15+
attīstītu gaumi.
Vivo. Noljāras kristāli. – Rīga:
Kļūstiet par lasīšanas ekspertiem „Zvaigzne ABC”, 2013.
kopā ar draugiem un vecākiem.
Henrika Andersone. Emma
Ar jauno Bērnu žūrijas kolekciju Glorija un sarkanā ilgu
varat iepazīties Inčukalna un Van- grāmata. – Rīga: „Liels un
gažu bibliotēkās:
mazs”, 2013.
Rafaels Alberti. Jūrnieks uz
5+
sauszemes. – Rīga: „Liels un
Māra Cielēna. Mazais mākoņmazs”, 2013.
zaurs. – Rīga: „Lietusdārzs”, 2013.
Rensoms Rigss. Mis
Peregrīnes nams
Ojārs Vācietis. Astoņi kustoņi. –
Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2013.
brīnumbērniem. – Rīga: Zvaigzne ABC”, 2013.
Juris Zvirgzdiņš. Ahoi! Plūdi Daugavā! – „Zvaigzne ABC”, 2013.
Braiens Selzniks. Hugo Kabrē
Karīne Lorēna, Stefānija Alastra.
izgudrojums. – Rīga: „Zvaigzne
ABC”, 2013.
Vistiņa iemīlējusies. – Rīga: „Jumava”, 2013.
Vecāki
Robs Skotons. Runcis Puncis. –
Laima Kota. Matilde un
Rīga: „The White Book”, 2013.
Terēze jeb Kā būt Te, Tur un CiMateriāls sagatavots, izmanto- 9+
tur. – Rīga: „Dienas Grāmata”,
jot žurnālu „Dārza Pasaule”
Uldis Auseklis. Man ir runcis
2013.
Mikolajs Ložiņskis. Grāmata. –
Francis. – Rīga: „Jumava”, 2013.
Luīze Pastore. Maskačkas
Rīga: „Mansards”, 2013.
FOTO: odi.jpg
Māra Zālīte. Pieci pirksti. –
stāsts. – Rīga: „Neputns”, 2013.
Āgneša Bālinta. Vējainā ģimene. – Rīga: „Mansards”, 2013.
Rīga: „Jumava”, 2014.
Daniels Penaks. Cilvēkēdāju
paradīze. – Rīga: „Omnia Mea”,
Kriss Ridels. Ada un peles rēgs. –
Rīga: „Zvaigzne ABC”, 2014.
2013.
Eduards Uspenskis. Tēvocis
Fjodors, suns un kaķis. – Rīga:
Vangažu un Inčukalna bibliotē„Zvaigzne ABC”, 2014.
kas bibliotekāres

Krustnagliņu uzlējums: 1 tējkaroti krustnagliņu aplej ar pusglāzi verdoša ūdens, vāra uz mazas
uguns 10–15 minūtes, ļauj ievilkties vēl 15 minūtes, nokāš, atdzesē. 10 pilienus uzlējuma samaisi ar
ēdamkaroti degvīna un, dodoties
dabā, ar šo maisījumu ieberzē gan
rokas, gan plecus, gan plikos stilbus, gan dekoltē.
Krustnagliņu eļļas izvilkums:
tējkaroti krustnagliņu (tās var arī
samalt) aplej ar 1 glāzi eļļas (rapšu, saulespuķu vai citu). Ļauj siltā
vietā 5–7 dienas ievilkties, nokāš.
Atkal ar izvilkumu ieberzē plikumus.
Pāris stundu odi netuvosies.
Ātrā palīdzība jau sadzeltajiem
Ja odi savu jau padarījuši un
koduma vieta niez kā traka, veidojas apsārtums un tūska, labākais
palīgs ir vēss apliekamais (aukstā
ūdenī samērcēts audums, ledus).
Tas ātri remdē kairinājumu un mazina nepatīkamās sajūtas.
Līdz kartupeļa vai sīpola sula –
to pārgriež un parīvē cietušo vietu.
Noder arī ceļteku un pētersīļu
lapu sula: lapas saņurca un pieliek
pie sadzeltās vietas.
Kairinājums mazinās, ja cietušo
vietu apmazgā ar dzeramās sodas
šķīdumu (1 tējkarote sodas + glāze ūdens) vai ar vāju (mazliet rozā)
kālija permanganāta (zilo graudiņu)
šķīdumu.

