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Par projektu „Invalīdu pacēlāja iegāde Inčukalna
novada sporta kompleksa pieejamības nodrošināšanai
invalīdiem” Nr. 13-04-LL01-L413101-000001

Senioru koris „Atblāzma”

Esam uzsākuši darbu 2014. gadā.
Dome kopā ar administrācijas darbiniekiem un iestāžu vadītājiem
šogad jau ir paveikusi vienu no nozīmīgākajiem darbiem – ir izstrādāts un apstiprināts domē viens no
svarīgākajiem dokumentiem, proti, 2014. gada budžets. Tagad var
sākties darbu izpilde, lai īstenotu
dzīvē visus tos plānus, ko iestāžu
vadītāji ir vēlējušies un ko varējām
atļauties, vadoties no finansiālajām
iespējām, iestrādāt budžetā, tiem
paredzot līdzekļus. Svarīgi, ka šis
joprojām nav attīstības budžets,
tas joprojām ir izdzīvošanas un neatliekamo darbu, kā arī pamatdarbu
budžets.
Joprojām plānojam un realizējam
pamatfunkcijas, bet, lai paveiktu ko
lielāku, jāmēģina piedalīties projektos, ar kuriem ir iespējams piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus.
Pateicoties ekonomiskajam pieaugumam valstī, Inčukalna novada
pašvaldības budžets 2013. gadā
izpildīts par 7% labāk, nekā bija
plānots. Diemžēl valsts, izstrādājot
savu budžetu 2014. gadam, neņēma vērā Latvijas pašvaldību lūgumu pārskatīt procentu sadalījumu
starp pašvaldībām un valsti, līdz ar
to šī gada budžets paliek nemainīgs.
Šajā nelielajā ieskatā neapgrūtināšu jūs ar skaitļiem. Jau tuvākajā
laikā ar domes budžeta pieņemto
plānu varēsiet iepazīties mūsu mājaslapā www.incukalns.lv.
Dome janvāra ārkārtas sēdē skatīja jautājumu par iespēju Inčukalna
novada Vangažu pilsētas rūpnieciskajā teritorijā piesaistīt investoru,
kas vēlas būvēt rūpnīcu. Tas nozīmē, ka nākotnē novada un pilsētas
iedzīvotājiem papildus varētu būt
ap 200 jaunu darba vietu. Paldies
Foto: Vita Oša
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trenerus no Krievijas. Pirmā bija KF
pieredzes bagātā trenere un pasaules čempione sinhronajā peldēšanā
JeļenaTernovska. Šī tradīcija noteikti turpināsies.
Šobrīd treneru kolektīvs veic
pārrunas par pirmā jaunatnes
ūdenspolo turnīra organizēšanu
Janvāra vidū Inčukalnā vecāku, draugu un treneru klātbūtnē jaunie starp mūsu un Lietuvas ūdenspolo
peldētāji un ūdenspolo spēlētāji kārtoja savu pirmo eksāmenu. 7. un komandām.
Šodien mēs varam atskatīties uz
14. janvārī baseinā noritēja četru ūdenspolo komandas grupu atklātās
stundas un paraugdemonstrējumi. Pirmais posms ir paveikts – bērni ir jau sasniegto – mūsu bērni ir ceļā
iemācījušies peldēt. Tas ir tikai pirmais solis ceļā uz nākamajām uz- uz pirmajām uzvarām un pirmajiem
varām, bet tik nozīmīgs mūsu novadam un visai Latvijai, jo pēc ilga sasniegumiem. Šodien mēs sakām
paldies mūsu draugiem: pašvaldības
pārtraukuma tieši pie mums Inčukalnā ir atdzimis ūdenspolo.
administrācijai, peldbaseina vadībai,
Tas viss kļuva iespējams, patei- vā uzaicināts bijušais Latvijas bēr- vecākiem, kuri atbalstīja topošo
coties novada pašvaldības adminis- nu un jaunatnes peldēšanas skolas skolu, un, protams, treneriem par
trācijas, īpaši domes priekšsēdētāja direktors Aivars Lapa. Lai bērnu viņu pašaizliedzīgo darbu.
Aivara Nalivaiko, domes priekšsē- apmācību padarītu daudzpusīgāku,
dētāja vietnieces Ludmilas Vorobjo- bija un ir ieplānots pieaicināt arī
Olga Konovalova
vas un Inčukalna sporta kompleksa
direktora Antona Geibas atbalstam.
Tieši viņi atbalstīja treneru kolektīva
uzsākto pasākumu, atvēlot treniņiem sporta zāli un treniņa laikus. Ir
jau nopirkti vārti, bumbas un spēlētāju ekipējums – viss nepieciešamais,
lai savulaik Latvijā populārais sporta veids atkal atgrieztos mūsu valstī.
Kad A. Nalivaiko un A. Geiba pasniedza kā balvas jaunajiem ūdenspolo
spēlētājiem komandas kreklus, varēja redzēt, cik priecīgi un satraukti
bija bērni.
Ar ūdenspolo un peldēšanu pie
mums nodarbojas vairāk nekā 50
Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs
bērnu, un pirmie sasniegumi jau ir
acīmredzami. Vēl pirms pāris mēnešiem lielākā daļa audzēkņu peldēja
tikai, izmantojot peldēšanas aproces. Šobrīd viņi visi pieveic 25 m
peldēšanas stafeti. Protams, galvenais nopelns šeit ir mūsu galvenajai
trenerei Raitai Lapai, kura savulaik
daudzu gadu garumā ir trenējusi
Latvijas peldētāju izlases komandu.
Jaunie ūdenspolo spēlētāji saņem balvās komandas kreklus no sporta kompleksa
Lai mūsu bērniem nostiprinātu
peldēšanas tehniku, treneru kolektī- direktora Antona Geibas.
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Krīzes postošās sekas

„Vērojot uzņēmumu attīstības posmus un termiņus, trešais ceturtais
uzņēmuma darbības gads ir tas, kad
uzņēmums sāk iegūt zināmu stabilitāti, atpelnīt investētos līdzekļus, taču
mums šis posms sakrita ar krīzi valstī.
Tā kā augām un paplašinājāmies, apguvām jaunus darbības virzienus, bija
nepieciešams specifisks tehniskais aprīkojums, daudz kas tika iegādāts kre-

Koks ir rūpīgi jākopj

J. Berce, ilgus gadus strādājot ar
kokiem, jau sen tajos nesaskata augus
vien. „Vienam koks tiešām ir tikai koks,
bet cits tajā saskata dvēseli. Šāda pieeja ir ļoti svarīga darbā ar kokiem. Jāsāk jau ar to, ka pati koka iestādīšana
ir ļoti atbildīgs brīdis, – daudzi stāda
koku, nepadomājot par pareizu tā atrašanās vietu un to, ka koks būs rūpīgi
jākopj. Nepareiza vietas vai paša koka
izvēle, nepareiza kopšana agrāk vai
vēlāk noved pie koka bojāejas.”
Visvairāk tas attiecas uz pašvaldībām, kuras izsludina iepirkumu par
koku piegādi un iestādīšanu, bet līguma ietvaros aizmirst vai nevar atļau-

Pasakiet mums – ko,
un mēs izdomāsim – kā
„Kā viens no pamata darbības virzieniem ir kokkopības – arborisma pakalpojumu sniegšana – koku novērtēšana,
koku inventarizācijas veikšana, koku
kopšana, vainagu veidošana, bīstamo koku zāģēšana īpaši sarežģītās
situācijās. Tā kā uzņēmuma sniegto
pakalpojumu klāsts arvien pieauga,
apguvām arī jaunas zināšanas, vīrs
izmācījās par kokkopi – arboristu, savukārt es izmantoju savas zināšanas
uzņēmējdarbībā, jo esmu ieguvusi atbilstošu izglītību mārketingā un uzņē-

Vainaga veidošana Vangažu liepām Gaujas ielas sākumā.

dītā. Sākoties krīzei valstī, pieprasījums krita par apmēram 80 procentiem,
bija jādomā, kā izdzīvot un izmaksāt
iegādāto inventāru. Viens no veidiem,
kā turpināt savu darbību, bija optimizēt izmaksas un diemžēl samazināt
personāla skaitu. Toreiz iemācījāmies
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Cits pēc cita tiek apzāģēti lielā koka
zari.

prasa uzmanību. Pareizā vietā iestādītam kokam būs ainaviska vērtība,
tas dos pavēni un ražos skābekli, bet
nepareizā – tas ar laiku kļūs bīstams
gan ēkām, gan cilvēkiem, tāpēc pirms
koka stādīšanas vislabāk konsultēties ar speciālistiem. Speciālists konsultēs – kur un kādu koku stādīt, kā
to pareizi iestādīt, kā kopt pirmajos
gados un ko darīt turpmākajos gados.
Tas ir arī lētāk, jo koks, kurš aug nepareizā vietā, sagādās vienas vienīgas raizes un finansiālus izdevumus,”
piebilst J. Berce.
Intervijas noslēgumā valdes locekle piebilst, ka Inčukalna novads ir
zaļākā (kokiem bagātākā) pašvaldība,
kurā SIA „Monitorings GJ” darbojas,
un tas patiesi priecē.
Jana Bunkus

Foto no personīgā arhīva

SIA „Monitorings GJ” ir dibināts
2005. gadā, un pašreiz Vangažos atrodas uzņēmuma Vidzemes filiāle.
„Pirms uzņēmuma dibināšanas abi ar
vīru strādājām citos uzņēmumos kā
algoti darbinieki. Vīrs nodarbojās ar
mežsaimniecību, bet es ar reklāmu un
sabiedriskajām attiecībām. Ar laiku
sapratām, ka strādāt ar savu komandu
ir daudz produktīvāk, tāpēc tika pieņemts lēmums dibināt savu uzņēmumu. „Monitorings GJ” simtprocentīgi
ir ģimenes uzņēmums, kurā jebkurš lēmums tiek pieņemts kopā,” pastāstīja
SIA „Monitorings GJ” valdes locekle
Jogita Berce.
Sākotnēji uzņēmuma pamatdarbība
bija mežsaimniecība un mežizstrāde,
taču, attīstoties un paaugstinoties
darbinieku kvalifikācijai, mainījās arī
uzņēmuma darbības profils. „Sākums,
kā jau jebkuram jaundibinātam uzņēmumam, bija ļoti aktīvs, jo vairāk tāpēc, ka turpināju strādāt algotu darbu
citā uzņēmumā. Tikai pēc pāris gadiem
pilnībā pievērsos ģimenes uzņēmumam.”

ties ietvert koku kopšanu turpmākajos
gados. „Tad izveidojas situācija, ka
kokus iestāda viens uzņēmums, kopj
vēl cits uzņēmums, nākamajā gadā –
jau vēl pavisam cits. Gala rezultātā
jau ir aizmirsts, kādēļ ir izvēlēts tieši
šīs sugas koks, kādēļ iestādīts tieši tā
un nevis savādāk, kādēļ tas jāveido tā
un nevis savādāk. Lielo koku kopšanā
vislielākā kļūda, lai gan pēdējos gados,
pateicoties aktīvam arboristu darbam,
tā ir samazinājusies, ir lielo koku galotņu nozāģēšana. Piemēram, ja lielai
liepai nozāģē galotni, automātiski
sākas laika atskaite līdz tās bojāejai,
šāda rīcība ir bumba ar laika degli,” uzsver valdes locekle.
Starp citu, Inčukalna pašvaldība ir
pirmā no mūsu sadarbības partneriem,
kas rīkojas savādāk – pareizi. „Sākotnēji mēs veicām koku inventarizāciju
un novērtēšanu, izrunājām un vienojāmies par koku kopšanas koncepciju,
kopā sapratām, kurā vietā koks ir jānozāģē, kurā jāstāda jauns, izstrādājām koku kopšanas plānu pieciem gadiem. Tas ir vispareizākais veids. Koka
kopšanā ir zināms cikliskums – trīs
četri gadi. Ja tiek veidots specifiskas
formas vainags, tad biežāk. Inčukalna
novadā tas viss ir un būs!”
Koku stādīšanas un kopšanas
principi būtu stingri jāievēro arī privātajās teritorijās. Rūpīgi jāizvēlas
koka stādīšanas vieta un jāsaprot,
ka koks, tāpat kā ģimenes loceklis,

“Vienam koks tiešām ir tikai koks, bet cits tajā saskata dvēseli. Šāda pieeja ir ļoti
svarīga darbā ar kokiem,” uzsver J. Berce.

Pašvaldības policisti stāsta par savu profesiju
29. janvārī Reģionālās pašvaldības
policijas (RPP) darbinieki Karjeras
dienā viesojās pirmsskolas izglītības
iestādē „Jancis”, lai iepazīstinātu
bērnus ar pašvaldības policistu ikdienas darbu Inčukalna novadā.
Mazajiem ķipariem likumsargi
pastāstīja, kā policija nodrošina un
garantē cilvēku drošību, novērš likumpārkāpumus, kā arī informēja
par sadarbību ar citiem dienestiem –
Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu – un par iedzīvotāju būtisko lomu
likumpārkāpumu veiksmīgā atklāšanā.
Karjeras dienas ietvaros bērniem
bija iespēja iepazīties ar RPP ikdienas
darba aprīkojumu, izmēģināt to un iejusties policijas darba ikdienā, veicot

izbraukumus dienesta automašīnā
pa Vangažu pilsētu. Izmantojot viesošanos bērnudārzā „Jancis”, RPP

atkārtoja drošības jautājumus, kurus
vajadzētu ievērot ziemā.
RPP INN

Foto: Helēna Brūna

SIA „Monitorings GJ” valdes locekle
Jogita Berce

mējdarbībā. Savs uzņēmums neapšaubāmi ir jāmāk pozicionēt un virzīt, jo
prasmīgāk to darīsi, jo labāk veiksies.
Sākotnēji strādājām tikai privātajā
sektorā, taču tad pievērsāmies publiskajiem iepirkumiem un sākām aktīvi
strādāt arī ar valsts un pašvaldību iestādēm. Pašreiz ir arī privātie klienti, bet
iepriekš lielākoties strādājām pilsētu
publiskajos apstādījumos. Palielinājās
darbinieku skaits, jo bija nepieciešami
speciālisti, kuri pārzina minētās jomas.
Katrā jaunajā darbiniekā meklējām ne
vien konkrēta profila speciālistu, bet
arī zināšanas un intereses, kuras attīstīt, lai varētu pievērsties vēl kādai
neapgūtai jomai. Uzņēmums strauji
attīstījās, tāpēc par mūsu saukli kļuva teiciens: „Pasakiet mums – ko, un
mēs izdomāsim – kā!”,” stāsta J. Berce.

ar minimāliem līdzekļiem panākt maksimālu efektu, iemācījāmies neapstāties pusceļā. Sapratām, kā iespējams
maksimāli izmantot tehniskos resursus. Skatījāmies, kā varam mainīt savu
piedāvājumu atbilstoši situācijai valstī
un pašvaldībās. Bija grūti, bet izturējām un ieguvām jaunu, lai arī sāpīgu,
pieredzi.”
Pašreiz uzņēmums piedāvā pilna
cikla apzaļumošanas, apstādījumu un
teritorijas kopšanas pakalpojumus –
no apzaļumošanas projekta izstrādei
līdz zaļās zonas un teritorijas iekārtošanai un uzturēšanai. „Tagad mūsu
piedāvājums ir no sēklas līdz skaistai
dobei, no auga iestādīšanas līdz tā
uzturēšanai un novērošanai visā attīstības posmā,” uzsvēra valdes locekle.

Foto no personīgā arhīva

Foto no personīgā arhīva

Laikraksts „Novada Vēstis” turpina rakstu sēriju par uzņēmumiem
un to darbību mūsu novadā. Šoreiz par uzņēmumu, kurš lielākoties nodarbojas ar arborismu – SIA „Monitorings GJ”.

Foto no personīgā arhīva

Vienam koks ir tikai koks, citam – dvēsele

Mazie izrāda lielu interesi par RPP INN ikdienas aprīkojumu un iespēju to aptaustīt
un izmēģināt.

2014. gada FEBRUĀRIS

AKTUĀLI

Domes svarīgākie lēmumi
janvārī
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neuzņemt dzīvokļu rindā trīs personas.
Neuzņemt divas personas sociālā dzīvokļa rindā.
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu diviem dzīvokļiem.
Izīrēt divus sociālo dzīvokļus.
Mainīt sešiem dzīvokļiem statusu no sociālā uz
īres dzīvokļa statusu.
Anulēt ziņas par četru personu deklarēto dzīves
vietu.
Iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību
vienai personai uz 12 gadiem.
Atļaut Latvijas nepilsonei iegūt īpašumā nekustamo īpašumu d/s „Draudzība”.
Apmaksāt ar 2014. gada 1. janvāri ceļa izdevumus 100% apmērā 11 personām.
Apmaksāt ar 2014. gada 1. janvāri ceļa izdevumus 50% apmērā četrām personām.
Piešķirt līdzfinansējumu vienai personai privātās
pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
Apstiprināt Vangažu kultūras nama pasākumu
ieejas maksu.
Pagarināt telpu nomas līgumu ar Vangažu Kristus apskaidrošanas pareizticīgo baznīcu par telpu izmantošanu.

•

•
•
•
•

•
•
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Saistošie noteikumi Nr.33/2013

„Par grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr.3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības
Apmaksāt Inčukalna novada pirmsskolas iz- budžetu 2013. gadam””.
glītības iestāžu darbiniekiem semināru „Bērnu
uzvedības traucējumi, to iespējamie risinājumi.
Darbs ar bērniem, kuriem ir mācīšanās un uzvedības grūtības”.
Ievēlēt deputātu Igoru Purmali Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas sastāvā.
Veikt grozījumus Inčukalna novada Bāriņtiesas
nolikumā.
Veikt grozījumus Inčukalna novada domes Sociālā dienesta nolikumā.
Piešķirt basketbola komandai „Hincenberga” finansiālu atbalstu dalības maksas segšanai, lai
varētu piedalīties „Triobet” basketbola līgas
turnīrā.
Apstiprināt no 2014. gada 1. janvāra Valsts
budžeta mērķdotācijas pašvaldības izglītības
iestādēm sadales kārtību.
Piedzīt no astoņām personām nodokļu parādu,
kā arī nokavējumu naudu.
Visi domes lēmumi apskatāmi
mājaslapā www.incukalns.lv.

Apstiprināti ar Inčukalna
novada domes 2013. gada
18. decembra sēdes lēmumu,
protokols Nr.15-7.§.

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 14., 21., 46. p. un likuma „Par pašvaldību
budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p., likuma „Par
budžetu un finanšu vadību” 11. un 41. p., likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12. p.

1. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumus par 11 698 latiem.
Pielikums Nr. 1.
2. Izmainīt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām. Pielikums Nr. 2
3. Izmainīt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2013. gadam pa
struktūrvienībām un iestādēm saskaņā ar pielikumu Nr.3
4. Samazināt aizņēmumu atmaksas apmēru 2013. gadam par 50 000 latu.
5. Palielināt līdzdalību SIA „Vangažu Namsaimnieks” pamatkapitālā par 50 000 latu.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

Reģionālās pašvaldības policijas
Inčukalna novada nodaļas

ATSKAITE PAR 2014. GADA JANVĀRI

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukal- LAPK. Kopā 52 administratīvā pārkāpuna novada nodaļa saņēmusi 73 izsaukumus, ma protokolus, no tiem:
no tiem:
1. Par alkohola lietošanu vai atrašanos
1. Sadzīves konflikti, kas saistīti ar ģimeni
alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā
vai kaimiņiem – 18
vietā – 2
2. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana citu 2. Par dzīvošanu LR teritorijā bez deklaiestāžu darbā (NMP, Sociālais dienests,
rētas dzīvesvietas – 2
UGD u.t.t) – 2
3. Par dzīvnieku turēšanas noteikumu
3. Sabiedriskās kārtības pārkāpumi (kautiņi,
pārkāpšanu – 1
guļošie, alkohola lietošana, trokšņoša- 4. Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 33
na) – 23
• Не принимать в квартирную очередь
Преображения Господня об использова5. Par Latvijas valsts karoga pacelšanas
4. Cita informācija – 11
трех лиц.
нии помещений.
veida un kārtības pārkāpšanu – 1
• Не принимать двух лиц в очередь на со- • Оплатить работникам дошкольных обра- 5. Par dzīvnieku apdraudējumu – 5
6. Par apkārtējo iedzīvotāju naktsmiera
циальную квартиру.
зовательных учреждения Инчукалнско- 6. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
traucēšanu – 2
• Присвоить статус социальной квартиры
го края семинар «Нарушения поведения
(pret īpašumu, pret personas veselī- 7. Par atkritumu apsaimniekošanu Inčuдвум квартирам.
детей, их возможные решения. Работа
bu) – 4
kalna novadā – 4
• Сдать в аренду две социальные квартис детьми, испытывающими трудности в 7. Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 10
8. Par apzināti nepamatota speciālo dieры.
обучении и поведении».
nestu izsaukšanu – 2
• Изменить статус шести квартир с соци- • Избрать депутата Игоря Пурмалиса в
RPP INN uzsākusi 17 lietvedības, no tām: 9. Par smēķēšanas ierobežojumu neievēальной квартиры на арендную квартиру.
состав Комитета по вопросам развития, 1. Uz iesnieguma pamata – 5
rošanu – 2
• Аннулировать сведения о деклариропромышленности и сельского хозяйства. 2. Uz iestādes iniciatīvas pamata – 12
10. Par citiem pārkāpumiem – 3
ванном месте жительства четырех лиц.
• Внести изменения в положение о Сирот• Сдать в аренду полагающийся самоуском суде Инчукалнского края.
RPP INN reģistrējusi 12 iesniegumus.
RPP INN sastādījusi 8 administratīправлению участок земли одному лицу
• Внести изменения в положение о Со- vā pārkāpuma protokolus pēc Inčukalna
на 12 лет.
циальной службе думы Инчукалнского novada Saistošiem noteikumiem un 44
RPP INN nogādājusi 1 personu savā
• Разрешить негражданке Латвии прикрая.
administratīvā pārkāpuma protokolus pēc dzīvesvietā un aizturējusi 3 personas.
обрести в собственность недвижимое
• Предоставить финансовую поддержку
CIENĪJAMIE VECĀKI!
имущество в садовом товариществе
баскетбольной команде «Hincenberga»
Vangažu vidusskolas administrācija aicina jūs pieteikt bērnu
«Draudzība».
для покрытия платы за участие, чтобы
1. klasē 2014./2015. mācību gadam.
• Оплачивать с 1 января 2014 года дорожможно было участвовать в турнире баPieteikties pie skolas sekretāres līdz 2014. gada 1. martam.
ные расходы в размере 100% 11 лицам.
скетбольной лиги Triobet.
Līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.
• Оплачивать с 1 января 2014 года дорож- • Утвердить порядок распределения ценые расходы в размере 50% четырем
левой дотации Государственного бюдлицам.
жета образовательным учреждениям
nas, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
• Выделить софинансирование одному
самоуправления с 1 января 2014 года.
sodu līdz četrdesmit eiro.
лицу для посещения частного дошколь- • Взыскать с восьми лиц налоговую заLatvijas valsts karogu pie publisko persoReģionālās pašvaldības policijas Inčukalного образовательного учреждения.
долженность, а также пеню.
na novada nodaļas (RPP INN) kolektīvs aicina nu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un
• Утвердить плату за вход на мероприятия
Inčukalna novada iedzīvotājus būt vienotiem, personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām
Вангажского дома культуры.
Со всеми решениями думы можно
paceļot Latvijas valsts karogu pie saviem ēkām novieto 1. maijā, 4. maijā, 21. augusознакомиться на веб-сайте
īpašumiem.
tā, 11. novembrī un 18. novembrī. Savukārt
• Продлить договор аренды помещений
с Вангажской православной церковью
www.incukalns.lv.
RPP INN atgādina, ka svētku, atceres un Latvijas valsts karogu sēru noformējumā
atzīmējamās dienās policija pievērš uzma- novieto 25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4.
nību tam, kā novada teritorijā tiek ievēroti jūlijā un decembra pirmajā svētdienā.
Latvijas valsts karogu lieto arī citos MinisLatvijas valsts karoga lietošanas nosacījumi, un brīdina, ka par Latvijas valsts karoga tru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gavai citu valstu karogu nepacelšanu Saeimas, dījumos. To var lietot arī tautas, reliģiskajos
Ministru kabineta, republikas pilsētu dom- un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos
Informējam, ka no 2014. gada
Apmeklētāju pieņemšanas laiki:
ju vai novadu domju noteiktajās dienās, kā gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.
arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas
RPP INN brīdina – ja pārkāpumi ir regulāri
10. februāra Inčukalna novada
Pirmdienās 9.00 – 12.00 un 13.00 – 19.00
Sociālais dienests un Bāriņtiesa
Ceturtdienās 8.00 – 12.00; 13.00 – 18.00
valsts karoga pacelšanas veida vai kārtības un liecina par demonstratīvi noraidošu atpārkāpšanu izsaka brīdinājumu. Par tādām tieksmi pret valsts simbolu, tiks piemērots
atradīsies jaunās telpās – AtmoInčukalna novada domes
das ielā 2A.
Sociālais dienests un Bāriņtiesa
pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti naudas sods.
RPP INN
gada laikā pēc administratīvā soda uzlikša-

Важнейшие решения
думы в январе

Pacelsim karogu!

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
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Sestdien, 22. februārī, 16.00
Latvijas dokumentālā kino izrāde
„GHETTO GAMES” – pirms seansa tikšanās ar
filmas varoņiem inčukalniešiem Jāni Rozīti, Māri
Orniņu un Jāni Tomsonu. Ieeja par brīvu!
Svētdien, 23. februārī, 18.00
Izrāžu apvienības PANNA
viesizrāde „Līgavainis”
/aktieris Lauris Dzelzītis meklē ideālo līgavu
Inčukalnā/
Izrādes veidotāji – režisors Juris Rijnieks un lugas autors Uģis Segliņš
Biļetes cena – 7,00 eiro
Iepriekšpārdošana tautas namā, Inčukalna
bibliotēkā un „Biļešu Paradīzes” kasēs

Inčukalna tautas nama
pasākumi martā
Sestdien, 1. martā, 19.00
MŪZIKAS VAKARS
„IEPAZĪSTI UN IEMĪLI DŽEZU”
Piedalās Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas džeza klases audzēkņi
Vada EDGARS CĪRULIS
Visi mīļi aicināti!
UZMANĪBU!!!
Sestdien, 8. martā, 11.00
Ikgadējais mazo vokālistu konkurss
„Inčukalna CĀLIS 2014” par prieku māmiņām
un vecmāmiņām
NOTEIKUMI:
•
Konkursā var piedalīties ikviens mazais
pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu
skanīgu dziesmu pēc brīvas izvēles.
•
Dziesmas pavadījums – akustiskais, ieraksts vai a capella.
•
Mazie dziedātāji tiks vērtēti trīs vecuma
grupās: 2-3 gadi, 4-5 gadi un 6-7 gadi.
•
Vecākiem vai pedagogiem bērni konkursam jāpiesaka līdz 3. martam Inčukalna
tautas namā vai pa tālr. 29478251, e-pasts
ingatn@inbox.lv; atniz@inbox.lv.
Noteikti nāc un pamēģini – TEV IZDOSIES!
Sākam jau gatavoties „MĀKSLAS DIENAS –
2014” pasākumam, kura atklāšana notiks
12. aprīlī.
•
Ikviens novadnieks (bez vecuma un
profesionālā līmeņa ierobežojumiem), kurš
grib „iemēģināt roku mākslas lauciņā”, var
piedalīties ikgadējā jaundarbu KONKURSĀ.
Šogad tiek piedāvāta tēma „Izkrāso savu
pasauli” (darbi var būt izpildīti visdažādākajās tehnikās, tie jāiesniedz līdz 4. aprīlim
tautas namā). Visi dalībnieki saņems
īpašās pateicības, bet labākie darbi tiks
izstādīti apskatei, un autorus gaida balvas.
Sīkāka informācija tautas namā pie Ingas
(ingatn@inbox.lv) vai Zintas
(atniz@inbox.lv).

Foto: Zinta Nolberga

Sestdien, 15. februārī, 17.00
Inčukalna PŪTĒJU ORĶESTRA
KONCERTS
Diriģents Vitalis Kikusts
Visi mīļi aicināti!

Liekas, ka ir pagājis vairāk nekā mēnesis bas priekšsēdētāja Inta Tetere. Labus vārdus
kopš Ziemassvētkiem, jo notikumu ir īpaši un dziesmas sanākušajiem veltīja dziedātājs
daudz. Gads iesācies, un baltākie, jaukākie Kaspars Antess un pianists Anatolijs Livča,
svētki tālu aiz muguras, tikai brīdis, un jau kuru izpildījumam pievienojās arī šarmantās
atkal Jāņu diena būs tuvāk nekā Ziemassvēt- Inčukalna dāmu klubiņa „Rudzupuķes” dalībki; dienas paliek garākas, bet Latviju apsēdis nieces. Pēc koncerta bija iespēja izkustēties,
kailsals. Nomainījušies premjerministri, nu dejojot senu un mīļu dziesmu pavadījumā.
jau ir arī cita valdība un klāt arī eiro, liekas, Mūsu novada senioriem pamudinājums dejot
uz palikšanu (cerams, būs noturīgāks nekā nebija vajadzīgs, viņi prot gan čakli strādāt,
mūsu valdība vai laika apstākļi). Sakām ar gan atpūsties un izklaidēties. Lai jums laba
dziesmas vārdiem „Paldies latiņam”, jo ne- veselība un dzīvesprieks visu šo gadu!
daudz skumji ir šķirties no tā. Tagad, kad
Inčukalna tautas namā jau 13. gadu tiek
izmisīgi gaidām sniegu... tā nav. Ir sniegs, ir svinēts KARNEVĀLS. Pēdējos gados tas
problēmas, nav sniega – atkal problēmas... tiek pakārtots Vecajam Jaunajam gadam
Bez sniega segas var izsalt augi, nosalt dzīv- par godu – šogad 18. janvārī. Ar katru reizi
nieki, aizsalt ūdensvads un kanalizācija – kā šie maskošanās svētki paliek aizvien krāsaijau ir noticis dažam labam inčukalnietim. To- nāki un krāšņāki, jo sevišķi šogad, kad pats
ties aiztaupās līdzekļi, kas paredzēti ielu un nosaukums mudināja uz īpašām emocijām
ceļu tīrīšanai, varbūt tos varēs iztērēt, lai sa- „Dzīve kā cirks, cirks kā dzīve”. Dalībnieku izkārtotu dažu labu novārtā pamestu ielu, ceļu domai nav gala; jau šogad tiek runāts, ko gavai novada nostūri? Jebkurā gadījumā – gads tavos nākamajā gadā, liekas, cilvēki iegājuši
ir sācies ar labiem nodomiem, ne jau ķibeles karnevāla azartā. Patīkami, ka mūsu maskaun kreņķi jāplāno!
rādei ir piekritēji ne vien no inčukalniešiem,
Kā jau pierasts un kļuvis par tradīciju, bet arī no citām vietām – šogad pie mums
pirmajā janvāra sestdienā, 4. janvārī, In- bija viesi no Siguldas, Lēdurgas, Rīgas, Valčukalna tautas namā kopā nāca mūsu mieras, Naukšēniem, Garkalnes un Staiceles.
seniori, kas pie novada Sociālā dienesta Protams, ka visvairāk bija klaunu, bet bija arī
sarūpētā cienasta atskatījās uz aizgājuša- burvju mākslinieki, stiprinieki, dažādi zvēri,
jā gadā padarīto. Cienījamos ļaudis sveikt virves dejotāja, mīmi, dzīvnieku dresētājas.
Jaunajā gadā bija atnākuši, labus vēlējumus Dzīvi kā cirku no Lēdurgas pārstāvēja „pats”
un veltes sniedza Sociālā dienesta vadītāja Einārs Repše, mēģinot nenopietnajā atmo
Zinaīda Gofmane, novada domes priekšsēdē- sfērā ieviest nopietnību. Žūrijas komisijā čaktājs Aivars Nalivaiko, kā arī deputāti Ludmila li strādāja nopelniem un ilggadējas pieredzes
Vorobjova, Alda Freimane, Arvīds Blaus un bagāti ļaudis, kuri paši vienmēr ir ieradušies
Modris Jaunups. Savus sveicienus un patei- kā vērā ņemami masku tēli. Galveno balcības par veiksmīgo sadarbību izteica arī In- vu ieguva tieši cienījama vecuma klauns no
čukalna pensionāru padomes priekšsēdētāja Garkalnes, kuram sekoja mīlīgais peļu pāris,
Ņina Bērziņa un Vangažu pensionāru biedrī- atraktīvais mīmu duets, divmetrīgais, bet rā-

Žūrija kopā ar burvju mākslinieku Semjuelu Viljamu Lielisko (centrā)

pojošais klaunu bēbis un „divdaļīgais” vīrietis,
2014. gada „laimes nesēji”, cirka spēkavīrs,
dzīvnieku dresētāja ar dalmācieti un zirgu,
kuri varēja izpausties atraktīvos priekšnesumos – muzikā, dejā un teātra spēlē. Īpaši
pārsteidza un iejūsmināja burvju mākslinieka
Semjuela Viljamsa Lieliskā „brīnumi” – īsts
CIRKS. Kas zem katra jaunās „ādas” bija paslēpies? Tas lai paliek mūsu mazais noslēpums. Paldies gan žūrijai par darbu un visiem
dalībniekiem par krāsaino piedzīvojumu!
Teātra mīļotājiem 25. janvārī tika piedāvāta austriešu dramaturga H. Bergera komēdija „Balkona ragneši”, ko uz Inčukalna
tautas nama skatuves izspēlēja Nacionālā un
Dailes teātra aktieri. Kaut gan situācija, protams, zināma, aktieri brīnišķīgi, teksti asprātīgi un atpūta tiešām no visas sirds. Tieši tas,
kas vajadzīgs, lai uz mirkli piemirstu rūpju
pilno ikdienu. Arī februārī ir paredzētas viesizrādes tautas namā gan bērniem, gan pieaugušajiem, atliek vienīgi atnākt – gaidīsim!
Mākslinieciskās daļas vadītāja
Zinta Nolberga

Foto: Zinta Nolberga

Piektdien, 7. februārī, 18.00
CIRKS – klaunu šovs „OKI - DOKI”
DAŽĀDI DZĪVNIEKI, BURVJU TRIKI
UN ŽONGLIERIS
Biļetes – 1,40 eiro
Iepriekšpārdošana tautas namā un Inčukalna
bibliotēkā

Nav garlaicīgi, vai ne?

Mūsu pašu labāko gadu deju kopa ir pārvērtusies par dažādiem cirka zvēriņiem.

Šarmantās dāmu klubiņa „Rudzupuķes” dalībnieces uzdzied kopā ar Kasparu
Antesu.

Cirks kā dzīve jeb Skats no malas!
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Foto: Zinta Nolberga

Inčukalna tautas nama
pasākumi februārī

2014. gada FEBRUĀRIS

Foto: Zinta Nolberga
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Danas māsas un mazā meitiņa bija iejutušās klaunu ādā. Fonā Danas mamma.

2014. gada FEBRUĀRIS

NOVADA VĒSTIS

Pasākumi februārī
Vangažu kultūras namā
Piektdien, 14. februārī, plkst.18.00
konkurss POPIELA
Žūrijas apspriedes laikā uzstāsies estrādes deju grupa „Ciprese”
un deju grupa „Cats”.
Ieeja 0,71 eiro

RŪĶU UN SNIEGAVĪRU LATVIJAS
APTIEKA
KOMPĀNIJĀ
VANGAŽOS
Foto: Anete Nolberga

Piektdien, 21. februārī, plkst.18.00 Hokeja laukumā
Uzvedums ”Oranžā Māja”
Darbojas pasaku tēli – Lapsiņa, Vilciņš, Pelīte un Papagailis.
Draugi nolemj uzcelt māju, un sākas piedzīvojumi, kuri beidzas
ar līksmošanos un kopīgām rotaļām.
Pēc izrādes ziemas sporta aktivitātes ar Ģirtu.
Sildīsimies ar karstu tēju.
Sestdien, 1. martā, plkst. 23.00
„KetriStudio” piedāvā diskotēku ar šovu
Ieeja 7 eiro. Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā pēc plkst.
15.00.

PII ,,Jancis” 2. grupiņas bērni
dodas uz bibliotēku

Maijas Bāguntes jaukā sniegavīru saime.

Foto: Vineta Bordane

Kas ir bibliotēka? Kāpēc tā ir vajadzīga? Ko tur cilvēki dara? Kas
ir bibliotekāre? Šādi jautājumi tika apspriesti nedēļas tēmā „Profesijas”. Bērni izteica savus minējumus – bibliotekāres ir grāmatu
tantes, bibliotēkas sargi utt.
Lai noskaidrotu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, PII
„Jancis” 2. grupiņas bērni devās uz Vangažu pilsētas bibliotēku, kur
viņus sagaidīja draudzīgas, laipnas bibliotekāres – Vineta Bordane
un Regīna Haprova. Bērni tika iepazīstināti ar bibliotekāra darba
ikdienu, uzzināja vairāk par šo profesiju. Katrs bērns varēja piedalīties grāmatu izsniegšanas procesā, atrast sev interesējošo
grāmatu un apskatīt. Paldies par jauki pavadīto laiku bibliotēkā!
Paldies Vangažu pašvaldības policijai, kas bērnus iepazīstinās
ar pašvaldības policistu darbu.
PII „Jancis” 2. grupiņa

Bērni aktīvi rosās pie grāmatu izsniegšanas.
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Mazliet pakavējoties atmiņās, gribas pieminēt laiku, kad tika gaidīti Ziemassvētki. Tajā
laikā Vangažu kultūras namā saradās jautra rūķu un sniegavīru kompānija – pensionāru
biedrības gadskārtējā izstāde. Šoreiz „Sētā nāk rūķīt’s ar dāvanu maisu”. Te nu varēja likt
lietā katra darinātāja izdomu un prasmi. Izstāde izdevās dzīvespriecīga un krāsaina.
Apmeklētājus sagaidīja Līvijas svītrainie rūķīši un īpašais sūnu daudzkājis, kurš siltajā
ziemā vēl nebija licies uz auss, Kamēlijas sniegavīru slēpotāju ģimene, Smaidas izcilais rūķu
orķestris neparastos tērpos, Tamāras meža gari un Maijas gatavotā ļoti mīļā un labestīgā
sniegavīru ģimenīte filcētos tērpos. Kā vienmēr lielu ievērību guva Dreijeru ģimenes darbiņi –
Ināra veidotie koka pakaviņi un sniegavīrs un Rasmas daudzie ļoti smalkie krustdūrienu
izšuvumi – eglīšu rotājumi un daudzie mīļie zirdziņi.
Lai decembra apmākušajās dienās mēs sajustu saules siltumu, sienu rotāja lielā skaidu
saule – Līvijas un Maijas darbs. Ievērības un cieņas vērtu darbiņu sarūpēja Ludmilla Solovjova – ļoti smalku ar roku izšūtu baltu blūzi. Un darbiņu bija vēl un vēl. Daudz un dažādi
dāvanu iesaiņojumi – gan mazas kārbiņas, apdarinātas un aptamborētas, gan īsti lielie linu
maisi, sevišķi Ungurītes maiss. Tad kolektīvie darbi – lielais rūķis un sniegavīru saime. Izstādi vēl papildināja Drosmas smalkie darbi, Kornēlijas īpašais skatījums uz izstādes tēmu,
Ilzes adījumi, Ausmas darbiņi, Annas, Ērikas, Gitas, Terēzijas u.c. dāvanu iesaiņojumi, kā arī
Mākslas skolas bērnu zīmējumi – kaķi sniegā.
Paldies visām čaklajām rokdarbniecēm, lai nepietrūkst spēka un izdomas!
Liels paldies Vangažu kultūras nama atsaucīgajam kolektīvam par jauko sadarbību, īpaši
A. Čamkinam un Marijai. Paldies no sirds novada domei, Vangažu pārvaldei un Sociālajam
dienestam, kuri vienmēr kuplā skaitā ir klāt ikvienā izstādes atklāšanā ar sirds siltumu
un mīļiem, iedvesmojošiem vārdiem. Paldies Elitai Vīnai, mūsu floristei, par atbalstu un
sirsnību.
Visiem vēlu radošu, veselīgu un jaukiem notikumiem bagātu šo gadu!
Inta Tetere

Teatrālās tikšanās

Daudziem Vangažu iedzīvotājiem
jau tik pierastā aptieka Vidzemes
ielā 11, pārtopot par „Latvijas aptiekas” tīkla aptieku, ir ieguvusi ne
tikai „jaunu seju”, bet arī būtiski
paplašinājusi piedāvājuma klāstu.
Kvalitatīva un pilnvērtīga farmaceitiskā aprūpe ir tas, kas nepieciešams un sniedz gandarījumu
ikvienam iedzīvotājam un pircējam.
„Latvijas aptiekai” ir raksturīga individuāla pieeja apmeklētājiem, un šo
apkalpošanas principu tagad izjutīs
arī Vangažos. Nav nemaz jāatgādina, ka „ārstē” ne tikai savas mājas,
bet arī savs cilvēks, kuram uzticaties. Pirmie soļi ir sperti:
„Latvijas aptieka” saviem klientiem:
• nodrošina augsti kvalificētu farmaceitisko aprūpi;
• izgatavo zāles pēc ārstu izrak
stītajām receptēm;
• piedāvā plašu recepšu un bezrecepšu zāļu, uztura bagātinātāju,
• medicīnas ierīču, higiēnas preču,
dermokosmētikas un ārstniecisko augu tēju klāstu;
• sniedz iespēju pret ārsta
izrakstītu recepti iegādāties
psihotropās zāles, kā arī valsts
kompensējamās zāles;
• sadarbojas
ar
vadošajām
veselības
apdrošināšanas
kompānijām ERGO, „Balta”,
BTA, BAN, „Gjensidiege”, IF un
„Seesam”;
• ārstniecības
iestādēm
un
sociālās aprūpes institūcijām
nodrošina arī zāļu iegādi
vairumtirdzniecībā;
• veic asinsspiediena mērījumus,
kā arī veic diabēta pacientu
farmaceitisko aprūpi.

Foto no personīgā arhīva

„Cipreses” atskaites koncerts

Foto: K.Krafts/agency F64

Aptiekas klientiem ir iespēja
Ir simboliski, ka pagājušā gada beigas un šī gada sākums mūsu pilsētā iezīmējās ar divu kļūt par lojalitātes programmas
teātra kolektīvu izrādēm. Decembrī, tieši Svētā Nikolaja dienā, pie mums viesojās Ļvovas dalībniekiem un saņemt „Zaļo
Muzikāli dramatiskais teātris un šī teātra direktors – Ukrainas Nopelniem bagātais mākslas karti” vai „Sudraba karti”.
30. janvārī Vangažu kultūras namā notika skaists un krāšņs estrādes darbinieks Nikolajs Gnatenko.
Iepērkoties „Latvijas aptiekās”,
deju grupas „Ciprese” koncerts.
Šogad 11. janvārī mēs uzņēmām Rīgas Ukraiņu tautas teātri, kuru vada Ukrainas Nopel- tiek piešķirtas atlaides, kā arī tiek
Koncerts bija veidots no 28 Ilonas Petrovskas oriģinālām deju horeo- niem bagātā skolotāja Marija Semjonova. Teātris ir iestudējis Ukrainas klasiķa N. Staricka uzkrāti punkti par katru iztērēto
grāfijām. Dejotājiem bija skaisti un krāšņi tērpi. Katrā dejā skolotāja Ilo- lugu „Diviem zaķiem pakaļ”.
eiro, kurus pēc tam var izmantot
na ir ieguldījusi lielu darbu, enerģiju un dejas mīlestību, lai deja krāšņā
Pašdarbības aktierus mēs gan uzņēmām, gan pavadījām ar sirsnīgiem aplausiem. Izrāde atkal jauniem pirkumiem. „Sudraun aizraujošā veidolā nonāktu pie mums – skatītājiem.
bija aizraujoša, ar saistošu sižetu un krāšņiem tērpiem. Skatītāji aktīvi dzīvoja līdzi lugas ba kartes” īpašniekiem papildus
Gatavošanās periodā bērni bija ļoti centušies un koncertā uzstājās notikumiem un aktieru meistarīgajai spēlei. Kolektīvam pasniedzām ziedus un jau tradicio- paredzētas īpašas priekšrocības
ar aizrautību un degsmi. Katrai kolektīva vecuma grupai bija iestudētas nālo Inčukalnā cepto kliņģeri.
Veselības centrā 4, medicīnas
vairākas dejas, kas koncerta laikā, sevišķi vecākajai grupai, prasīja labu
Pēc izrādes atpūtas vakara gaitā skanēja Salatēva apsveikumi un dziesmas par ziemu, sabiedrībā ARS, Latvijas Jūras
kuras dziedājām kopā ar mūsu ilggadējo sadarbības partneri un jauko koncertmeistari A. medicīnas centrā un MFD, kas ir
organizētību un veiklību, mainot tērpus un aksesuārus.
Vecāki, paši dejotāji un skatītāji ļoti gaida koncertus un priecājas par Kolčinu.
„Latvijas aptiekas” sadarbības parttiem, par ko liecina arī skatītāju sirsnīgā reakcija un pilnā zāle visos
Vakara gaitā minējām Jaungada mīklas, un mūsu vietējie aktieri, uzlādēti ar viesu teātra neri .
kolektīva koncertos.
radošo enerģiju, ļoti interesanti un saistoši izspēlēja teatrālas improvizācijas par Jaungadu
un vēlreiz parādīja, ka starp Vangažu iedzīvotājiem ir daudz talantīgu cilvēku.
Ilona saka lielu paldies Inčukalna
Visi vakara viesi draudzīgi un aktīvi piedalījās gan konkursos, gan spēlēs, kuras vadīja
novada domei, ka jaunieši ir saņēmuvakara vadītāja Olga Jefimova. Silti uzņemts tika Lienes Nesterovičas atraktīvi izveidotais
ši pie tērpiem tik ļoti vajadzīgos, ļoti
kvalitatīvos jaunos apavus – kurpes
ansamblis, un pati Liene visa vakara gaitā ar savām dziesmām priecēja viesus.
un zābakus!
Lai gan šis bija ukraiņu vakars, jo to organizēja ukraiņu kultūras biedrība „Jatraņ” un
vairāk skanēja ukraiņu valoda, visi lieliski sapratām cits citu – gan ukraiņi, gan latvieši, gan
Paldies skolotājai Ilonai par brīnišvakara krievvalodīgie viesi.
ķīgo koncertu, un vēlam panākumus
Zāli vakaram gatavoja kultūras nama kolektīvs kultūras nama direktora A. Čamkina vakonkursos un skatēs!
dībā, par ko ukraiņu biedrība saka viņiem lielu paldies!
Mākslinieciskās daļas vadītāja
Evija Ozola
Biedrības „Jatraņ” padomes loceklis V. Litviņuks
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NOVADA VĒSTIS

DEPUTĀTS RAKSTA

Cienījamie Inčukalna
iedzīvotāji!

Nelielam piemēram. Kad es
norādīju, ka būtu laiks sākt remontēt
pašvaldības
īpašumā
esošo
īpašumu – mājas Plānupes ielā un
Klausoties pastāvīgo demagoģiju Kārļzemniekos –, man norādīja, ka
domes sēžu laikā, gribēju drusku tas esot jādara par īrnieku samaksāto
īres naudu (kaut gan tur pārsvarā ir
publiski padomāt.
Pēdējā laikā bieži tiek cilāts sociālie dzīvokļi). Kad centos norādīt
jautājums par apkuri un problēmām uz likumu, kurš reglamentē, ka tas ir
Inčukalna pagasta teritorijā. Tik vien īpašnieka pienākums, atbilde bija –
skan – „Vangažu Namsaimnieks” ne- nav ko lasīt likumus, tie esot jāsaprot.
varot sakārtot, vieniem par karstu, Bet tavu brīnumu! Decembrī, kad
citiem par aukstu, domes sēdēs tik Privatizācijas aģentūra piedāvāja
raudulīgi izteicieni – vajagot taču pārņemt māju Gaujā, pēkšņi tiek
sākt kaut ko darīt. Piekrītu – vajag atgādināts šis likums, kaut gan šī
darīt, bet ne gausties. Deputātus māja (vizuāli) ir labākā stāvokli nekā
taču ievēl cerībā, ka viņi pieņems domes īpašumi. Tiek konstatēts
lēmumus, nevis domās, ka vajag (kā viens M. Jaunups Rīgas domē
kaut ko darīt. Vispār jau Inčukalna jau agrāk izteicās) – dzīvojamo
novads sen ir kā novads, un daži, kuri māju īpašniekam ir pienākums
visvairāk tagad gaužas, jau iepriekš pārvaldīt un apsaimniekot savu
sēdēja pie deputātu galda. Vangažos īpašumu. Tagadējais – nav ko
jau sen eksistē „Namsaimnieks”, pārņemt, lai sakārto, Inčukalnā ir
labi vai slikti strādā, bet eksistē. Bet daudz svarīgākas lietas, kur ieguldīt
Inčukalns vēl joprojām tik vien dara, līdzekļus. Jā, laikam! It sevišķi
kā gaužas, ka vajag kaut ko darīt. Es 1260 latu vingrošanas konstrukciju
nevaru saprast, kurš tad bremzē, lai uzstādīšanai, kurus prasīja biedrība
uzsāktu kaut ko darīt? Tagad jauns un kuri pārvērtās par 15 000 latu, lai
„zirdziņš” – vainīga jaunā vadība, jo uzstādītu visās dzīvojamās vietās,
izmaksāja sev prēmijas, aizmirstot ir ļoti svarīgi. To māju iedzīvotāji,
norādīt, ka prēmijas saņēma (vismaz kuriem pa šiem gadiem pat nav silbudžeta grozījumos bija iekļauts) tummezglu mājās, līdz ar ko ir pilnīgi
visi domes darbinieki. Savulaik viens neiespējami regulēt siltuma padevi
M. Jaunups (pieņemu, ka laikam jeb spiedienu sistēmā, varēs, ja būs
jau vārdabrālis), būdams AO VRC auksts, aizskriet pavingrot. Protams,
„Zasulauks” padomes priekšsēdētājs, es esmu par sportu, varbūt kādu
uz jautājumu par 2000 LVL prēmiju bērnu izdosies atraut no datora,
piešķiršanu
jaunajiem
valdes bet siltumapgādes jautājumi, manā
locekļiem atbildēja – padome skatījumā, skar lielāku iedzīvotāju
var lemt par mainīgas atlīdzības daļu, ja neskaita privātmāju
piešķiršanu (avots: „Pietiek.com.” īpašniekus, kurus laikam pārstāv
01.08.2012.) Protams, man vairākkārt dažs.
norādīja, ka es varot rakstīt, ko griProtams, man jau (kā dažs
bu, jo tas neko nemainīs. Protams, izteicās – no Gulbenes vakarenes)
nemainīs, jo, pat būdams visvairāk grūti saprast izglītoto loģiku (it
svītrotais kandidāts gan iepriekšējās sevišķi to, kuri, pabeidzot EkonomiSaeimas vēlēšanās, gan pašvaldību kas fakultāti, papildus ieguvuši
vēlēšanās savos sarakstos, turpina gan būvnieka sertifikātu, gan grei
to pašu demagoģiju bez jebkādiem derista tiesības, jo startē gan takonkrētiem piedāvājumiem. Man jos, gan tajos iepirkumos, ļoti radgan sēdēt pie deputātu galda ir liels nieciskas specialitātes), bet tomēr
kāpums manā karjerā, ko nevarētu bija liels pārsteigums dzirdēt, ka
teikt cilvēks, kurš ir izkritis gan no kultūra sākas no tualetes. Tad jau
Rīgas domes, gan, netiekot Saeimā, R. Blaumanis, kuram atšķirībā no
nonākot nelielas pašvaldības domē. tolaik daudziem piļu saimniekiem
Laikam jau to nevarētu atzīmēt kā nebija speciāla krēsla – poda, kuru
kāpumu pa karjeras kāpnēm. Bet iznesa kalpi, arī būtu uzskatāms
tāpat turpinās plika demagoģija un par nekulturālu cilvēku. Jeb
divkosība.
J. Pliekšāna dzimtajās mājas arī tāda

MEKLĒ MĀJAS!
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nebija. Ak, jā! J. Pliekšāns jau bija
sociāldemokrāts, kuri neiekļaujas
politisko draugu pulkā (laikam tāpēc,
ka Kangars, lugā mūsu – latviešu –
bāleliņš, un Melnais bruņinieks nāca
no rietumiem, nevis austrumiem).
Tad jau viskulturālākie 90. gados bija
tie daudzie, toreiz tā saucamie novije russkije, kuriem podi bija pārklāti
ar zeltu. Jā, tiešām, katram sava
kultūras mēraukla. Tad jau pods bija
kultūras rādītājs totālā deficīta laikā,
kad daži lapas no grāmatām izlasīja
un izlietoja pēc citas vajadzības.
Piekrītu, Vangažu kultūras namā ir
problēmas, jo jaunatnes vidū (kura
vēl nav aizbraukusi) arvien vairāk ir
tādu, kuri degradējas un lauž visu,
ko var. Bet veicot (manā skatījumā)
apzinātas darbības, lai Vangažu vidusskola tiktu slēgta, vai tad jūs
panāksiet, ka mazāk degradēsies?
Vēl viens demagoģijas piemērs. Uz
domi atnāca uzņēmējs, lai izvērtētu
iespēju investēt Inčukalna novadā
līdzekļus rūpnieciskajā zonā, kura
jau no padomju laika tika veidota
par tādu. Un, ak vai, atkal sākās
demagoģija – varbūt, iespējams kaut
kas, kaut kad, kaut kur var drusku
smakot? Turklāt ignorējot faktu, ka
Latvija jau sen ir Eiropas sastāvā un
līdz ar to pret jebkuru uzņēmumu
jau sen ir ļoti lielas prasības, it
sevišķi pret jauniem. Bet te nu sākās
spriedelēšana par apspriešanu.
Man nav nekas pret iedzīvotāju
viedokli, ja tas tiek ņemts vērā. Ne
tik sen viens sacēla veselu vētru
ap uzņēmuma vēlmi šķirot atkritumus. Kādi tik argumenti netika
piesaukti, it sevišķi man patika arguments par foreļu audzēšanu, tikai tā arī nesapratu, kāds labums
iedzīvotājiem no tā, ka kāds savā
dīķī audzē foreles? Neesmu redzējis
nevienu lētu foreli Vangažos. It
sevišķi tika cilāts arguments – kad
dedzinās „ķermenīšus”, tad nevarēs
elpot. Labi! Noprotestēja. Viens
ieguva lielas politiskās dividendes
kā Vangažu aizstāvis. Bet nez kāpēc
neviens neizstāstīja Vangažos, ka tas
uzņēmums iesniedza tiesā prasību
un uzvarēja. Neviens nepastāstīja,
ka katlumājā (rūpnīcā) dedzina šos
„ķermenīšus”. Kur tad palika Vangažu
interešu aizstāvis? Jā, tagad viņš
vienmēr atturas balsojumā par
nodokļu iekasēšanu. Grūti laikam
balsot par, kad paša uzņēmums
parādā VID pāri par 20 000 LVL
(avots: VID parādnieku saraksts).

Bet vispār jau pašvaldības budžets
Visu laiku tik dzirdam – šis SC grib
sastāv no nodokļu ieņēmumiem. Ko Latvijā iznīcināt visu latvisko. Man
tur! Lai maksā citi, es tāpat dabūšu gan kā latvietim ir tāds jautājums –
pašvaldības pasūtījumu (un dabūja)!
paskatoties atpakaļ, vai tad pie
Atgriezīšos pie prēmijām. Ja varas ir bijušas nelatviskas partā palasa, tad visvairāk tika tijas? Vai tad ir attaisnojušās
Sociālajam dienestam. Nebūtu jau barikāžu dalībnieku cerības uz labu
žēl, tikai viens bet. Izrādījās, ka jau dzīvi Latvijā? Mēs pat visos aspek
augustā veiktajā Labklājības mini tos atpaliekam no igauņiem. Un,
strijas pārbaudē tika konstatēti ja ieskatās vēsturē, tad visvairāk
pārkāpumi – nepamatoti izmaksātie latvieši atceras K. Ulmaņa valdību,
sociālie pabalsti. Tātad (iespējams), bet viņš taču bija, pēc politiskās
kam pienāktos, tas varbūt arī terminoloģijas, diktators, kurš
nesaņem. Visi Vangaži zina par vi- izdzenāja Saeimu. Tad varbūt
enu (manuprāt) tādu nepamatotu problēma ir tieši mūsos iekšēji?
gadījumu.
Atkal
pašvaldības Daudzās valstīs periodiski mainās
līdzekļu izšķērdēšana, bet par valdības, nāk labie, vēlāk kreisie,
to vēl piešķir prēmijas. Cepuri bet dzīve līdz ar to neapstājas, tinost! Decembrī Sociālais dienests kai attīstās. Bet Latvijā tik vien
iesniedza apstiprināšanai jaunos skan – glābieties, krievi nāk! Un
saistošos noteikumus, pret kuriem ļoti liela daļa iedzīvotāju glābjas –
es ļoti uzstājos, jo tur bija ļoti daudz aizbrauc prom no Latvijas. Līdzīgi
kļūdu, bet ar argumentu – mēs uz- notiek mūsu novadā. Tagad tik
ticamies darbiniekam – dome tos dzirdam – tie no Vangažiem pie
apstiprināja. Un kas? Tagad izrādās, visa vainīgi. Tikai nez kāpēc tieši
ka jālabo kļūdas. Jautājums Inčukalnā ir lielākās problēmas,
iedzīvotājiem – jums ir vajadzīga un domē vangažnieki ir tikai pieci,
tāda nekompetenta dome, kura un iepriekšējā sasaukumā bija
politisku apsvērumu dēļ pat nevar mazākumā. Varbūt tomēr ir laiks
sagatavot saistošos noteikumus, sākt vērtēt pēc padarītā, nevis
pēc kuriem vēlāk tiks veikta visa pēc lozungiem? Tik vien dzirdu –
Sociālā dienesta darbība? Grūti man jūs neko nesaprotat, tā ir bijis
spriest par tādu deputātu lietderību, pieņemts, mēs gadiem tā esam
kuri pilnīgi uzticas darbiniekiem, strādājuši. Varbūt taisni tur arī ir tā
kuri paši sev veido noteikumus, pēc problēma – gadiem nav nekas darīts,
kuriem vēlāk strādās, bet atsauk laiks būtu sākt darīt, nevis politiski
sies – deputāti taču tādu pieņēma. gausties, ka jāsāk darīt, un jāatstāj
Ļoti savdabīga pozīcija!
demagoģija tiem tur, par kuriem
Vēl jau, izrādās, ir tāda jau otrs prezidents ne visai labi
struktūrvienība – Inčukalna pa- atsaucas par viņu padarīto. Viens
gasta Pašvaldības ēku un terito- atlaida, otrs kritizē, bet darba vietā
rijas apsaimniekošanas daļa. Ti- tik vien dzirdam – sarkanas līnijas,
kai nav īsti saprotams, kāpēc pēc nedrīkst sadarboties. Bet vispār jau
Zolitūdes traģēdijas, kad tika sacel- „oligarhu partija” arī bija sarkanā
ta brēka ap Inčukalna bērnudārza līnija. Laikam jau, kad stiprie savā
dažām plaisām, dažas no tām ir starpā kaut ko vairs nevarēja
vienkārši no mitruma parādījušās sadalīt, līnija palika par nesarkanu.
kā sprauga starp rīģipša plāksnēm, Jā! Politiskā demagoģija. Tikai žēl,
šī struktūrvienība neko neizdarīja. ka arī mūsu novadā priekšroka tiek
Novērst spraugas – divu stundu dota demagoģijai, nevis darbam
jautājums normālam celtniekam. Bet iedzīvotāju labklājības uzlabošanai.
nekā! Izrādās, ka jārīko konkurss un Pesimistiskas sanāca pārdomas,
jāieplāno līdzekļi budžetā. Uz manu bet kā tautā saka: „Cerība muļķa
jautājumu, kāpēc to nevar veikt šī mierinājums,” tāpēc ceru uz labāko.
daļa, loģisku atbildi tā arī neesmu
Kaut gan mēs neesam ķīnieši, bet
saņēmis. Laikam jau daudz ar aci jau ieviesusies jauna tradīcija – ganeredzama darba ir jāveic šai daļai? dus sauc pēc viņu kalendāra, tātad
Būs jāizraksta stiprākas brilles, nākamais – Zirga gads. Novēlu nocitādāk nevaru saredzēt. Jā! Ilgi mēs vada iedzīvotājiem mierīgu Zirga
vēl labi nedzīvosim, izņemot tos gadu. Lai „zirgs” būtu rāms un
dažus, kuri jau sen pasludinājuši – necenšas iespert, bet lēnām velk šo
krīze ir beigusies! Iespējams, viņu smago vezumu – dzīvi.
kabatās varbūt?!
Igors Purmalis

Dzīvnieku atbalsta grupa - biedrība "Astēm būt!" palīdz atrast
mīlošus saimniekus bez pajumtes palikušiem dzīvniekiem.

Ārā nu ir kļuvis pavisam auksts, tāpēc māju meklēšana kaķiem kļūst īpaši aktuāla, jo žēl tos minčus, kam jāsalst uz ielas.
NIKIJS ir ~ 10 mēnešus
vecs, ļoti aktīvs un ziņkārīgs kaķu puika. Patīk labi
paēst, skriet, lēkt. Ļoti
svarīga cilvēku uzmanība
un glāsti! Vislabāk būt vienīgajam mīlulim ģimenē,
taču labi sadzīvo ar citiem
kaķiem. Nikijam jau ir veikta
kastrēšana.

MOLLIJA ir ~ 8 mēnešus veca kaķu meitene, mīļa, aktīva un draudzīga. Uz krūtīm balts
plankumiņš.
Mollijas
māsa un brālis jau ir
jaunās mājās, bet Mollija vēl joprojām gaida.

SOFIJA tika atrasta sašauta, nu jau ir atkopusies
pēc operācijas un ļoti vēlas
nokļūt mājās... Mīļa, pieticīga un miermīlīga kaķu meitene. Šķiet, ka viņas acīs un
mīlīgajā uzvedībā var lasīt
pateicību pat to, ka tikusi
izglābta no drošas nāves.

Mūsu kaķu bērni ir dzimuši uz ielas, pieradināti pie cilvēkiem, atblusoti, attārpoti.
Sīkāka informācija pa tālr. 29283125 (zvanīt no plkst. 16.00 līdz 20.00) vai info@astembut.lv; www.draugiem.lv/astem.but.

Precizēta informācija

Atvainojamies visiem lasītājiem
par neprecīzi sniegto informāciju
janvāra numura „Novada Vēstis”
rakstā par interešu izglītību Inčukalna novadā.
Publicējam precizētu informāciju:
Neatkarīga deju grupa „Ciprese”,
līnijdeju grupa „Drimedance”, ukraiņu kultūras biedrības ansamblis
„Jatraņ”, ukraiņu kultūras biedrības
ansamblis „Veselka”, krievu kultūras biedrības ansamblis „Krievu
kadriļa”, baltkrievu kultūras biedrības ansamblis „Žuravka”, amatnieku kopa, senioru deju kolektīvs –
šie visi ir bezmaksas.
„Novada Vēstis” redakcija
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Gada pirmajās dienās U10 florVisas spēles „Koijoti” aizvadīja
bola komanda „Coyote Inčukalns” pret komandām no Somijas. Pirgodam startēja Somijas florbola majā spēlē mūsu komanda tikās ar
kausā „HFC 2014” un pārveda „Blackbirds” un spēli noslēdza ļoti
mājās sudraba medaļu.
pārliecinoši – 7:1. Tikai pēc šīs uzvaras puišiem bija iespēja novērtēt
florbola gaisotni turnīrā kopumā. Kā
jau minēju, Somija ir florbola lielvalsts, kuras pieaugušo izlase Pasaules čempionātā neatkāpjas no
1. un 2. vietas, allaž sīvi cīnoties ar
Zviedrijas izlasi.
Satraukums spēlētāju vidū par
Florbolu Somijā spēlē lielākā
došanos uz Somiju – florbola liel- daļa bērnu, turklāt pieprasījums ir
valsti – sāka valdīt mirklī, kad tre- tik liels, ka komandu sastāvos tiek
neris Ģirts Bunkus, aprunājoties ar iekļauti tikai labi un ļoti labi spēlēvecākiem, nolēma – mūsu spēki jā- tāji. Pārējie var trenēties prieka pēc,
izmēģina arī tik lielā florbola noti- turklāt par iespaidīgām mēneša
kumā kā „HFC 2014”. Pierādīt sevi maksām.
sacensībās, kurās piedalās vairāk
nekā 300 komandu no sešām valstīm un turnīra laikā tiek izspēlēts
900 spēļu, ir izaicinājums jebkura
kaluma florbola komandai.

Pirmās spēles
pierādīja, ka varam
Lai arī treneris Ģ. Bunkus Latvijā
no dažiem treneriem dzirdēja šaubu
pilnus apgalvojumus, ka tik lielā
turnīrā „Koijotiem” diez vai izdosies
tālu „izsisties”, pirmās spēles pierādīja, ka „Coyote Inčukalns” ne tikai labi spēlē, bet spēlē pat ļoti labi.

„Coyote Inčukalns” U10 florbola komanda kopā ar treneri Ģirtu Bunkus. Godam izcīnīts sudrabs!

Arī valsts politika ir veidota tā,
lai valstī sports plauktu un zeltu.
Esam raduši, ka mūsu halles jau
pēc ārējā izskata vien acumirklī
atgādina sporta halli. Helsinkos
tā nebūt nav. Pirmajā acumirklī
pat šķiet, ka esam piebraukuši pie
vienkārši liela angāra vai uzņēmuma, nevis sporta halles. Tas tāpēc,
ka valsts uzņēmējiem ļauj celt lielās ražotnes tikai ar nosacījumu, ja
uzņēmuma ēkā tiek izbūvēti arī pāris sporta laukumi. Lielākoties tie ir
paredzēti florbolam. Hallēs, kurās
pabija „Koijoti”, bija ne tikai pāris
laukumu, bet to bija daudz vairāk,
turklāt vairākos stāvos. Ikviena
spēle turnīrā, kurš norisinājās daudzās hallēs visā Somijas galvaspilsētā, bija plaši apmeklēta. To, ka
šajā valstī ļoti mīl florbolu, var manīt jau pirmajās minūtēs, kad ieej
jebkurā sporta zālē.
Otrā spēle tika aizvadīta pret
„SB-Pro All Stars/Black”, un arī šoreiz „Coyote Inčukalns” pretiniekiem neatstāja cerības, jo spēle
noslēdzās ar pārliecinošu uzvaru un
rezultātu 7:0.

Uzvaras garša
pieaug
Nākamās dienas rīts nesa jaunas
nelāgas ziņas – vīruss skāris jau

Lai arī tas nav lēts prieks, par tik
labi aizvadītām trim spēlēm sevi
var palutināt.
Gandrīz visās ārvalstu komandās bija vismaz trīs treneri, dažās
pat vairāk. Lai arī „Koijoti” uz Helsinkiem devās glītajās jaunajās formās un uz laukuma izskatījās godam, ārvalstu komandu ekipējums
stipri pārsteidza – visiem bija viss:
vienādi garie un īsie treniņtērpi,
āra treniņtērpi, nūjas un to somas,
apavi, brilles, ūdens pudeles, pat
treneri bija tērpti vienādi. Un viss
tāpēc, ka Somijā sponsorēt kādu
florbola komandu ir nevis spiesta
lieta, bet fakts, ar kuru uzņēmējs
lepojas.
Nākamā spēle „Koijotiem” bija
pret „Tarkkinen”. Šī spēle lauza
mūsu florbolistu uzvaras birumu
un diemžēl noslēdzās ar „Koijotiem” nepatīkamu rezultātu 0:2.
Garastāvoklis spēlētājiem krietni uzlabojās ceturtdaļfināla spēlē
pret „Oilers Hurricanes White”, kad
tika izcīnīta pārliecinoša uzvara
10:3.

apbēdināja spēlētājus, un iegūtais
sudrabs nenesa gaidīto prieku, tomēr, kad dusmas un vilšanās pierima, spēlētāji ar lepnumu fotografējās un demonstrēja savas medaļas.
Turnīrā savā vecuma grupā par
labākajiem spēlētājiem tika atzīti: Daniels Bunkus, Darels Dukurs,
Rihards Simanovičš, Jānis Mežals
(vārtsargs), Ralfs Kliests un Alekss
Simanovičs.
Par fināla labāko spēlētāju mūsu
komandā tika atzīts Daniels Bunkus.
Sakām lielu paldies visiem spēlētājiem – jūs esat cīnītāji un ļoti
labi florbolisti! Turpināsim trenēties, un mums viss izdosies arī
turpmāk.

Inčukalna „Koijoti” (oranžajos tērpos) darbībā uz laukuma.

nāja angliski, lai treneris varētu
apstrīdēt to vai citu viņu lēmumu.
Spēle ritēja punkts punktā, un
divas minūtes pirms spēles beigām rezultāts nepavisam nebija
mums labvēlīgs 3:5. Šajā brīdī
Ģ. Bunkus paņēma pusminūtes
pārtraukumu, lai izrunātu „Koijotu” tālāko spēles taktiku. Tas
atmaksājās, jo jau pavisam drīz
„Coyote Inčukalns” guva ceturtos
Nākamās dienas rīts iezīmējās vārtus. Tomēr laika bija palicis
vēl drūmākās krāsās – jau atkal pārāk maz, un „Koijoti” nepaspēdiviem spēlētājiem kļuvis slikti. ja gūt vēl vienus vārtus. Tas ļoti

Cīņas gars nes
vairāk, nekā cerēts

Izcīnītā otrās vietas sudraba medaļa
tuvplānā.

Foto: Jana Bunkus

Inčukalna novada jaunākie florbolisti ne reizi vien pierādījuši, ka
ar cīņas sparu viņiem viss ir kārtībā. Arī celšanās divos naktī, lai
izbrauktu uz Somiju, ir nieks, ja
esi īsts florbola spēlētājs un vienlaikus arī fans. Lielākā daļa spēlētāju ceļā uz Tallinu, kur bija jākāpj
uz prāmja klāja, tā arī neaizmiga.
Daļa pirmo reizi devās uz ārvalstīm, daļa ar satraukumu gaidīja
savu pirmo ceļojumu ar prāmi, bet
pārējie vienkārši izmantoja brīdi,
kad var apspriest gaidāmās spēles
vai nedarīt neko.
Nakts melnumā komanda kāpa
uz prāmja un jau atkal pierādīja, ka
vajadzīgajā brīdī var būt ne tikai labi
spēlētāji, bet arī lieliski klausīt treneri un pat neapgāzt prāmi.
Uzreiz pēc izkāpšanas krastā komanda devās uz viesnīcu, tomēr tur
ne viss izdevās, kā plānots. Komandai rezervētie numuriņi vēl bija aizņemti, un arī ceļojuma lielākā liksta
bija klāt – Rota vīruss „nolauza” pirmos divus spēlētājus. Cerība, ka tas
tomēr nav minētais vīruss, gan bija,
tomēr ne ilgi, jo katru dienu slikti
kļuva arvien citiem spēlētājiem. Tie,
kuri „izbēga” no vīrusa Somijā, atveda to mājās, un atlikusī komandas daļa pirmdien neieradās skolā
sliktās pašsajūtas dēļ.
Viesnīcā dzīvoja daudzas turnīra komandas no dažādām vecuma
grupām.

Foto: Jana Bunkus

Helsinki –
mēs braucam!

nākamos spēlētājus, tomēr puiši ne Vīruss joprojām turpināja „terorimirkli nepadevās domai palikt vies- zēt” spēlētājus.
Tā kā diviem spēlētājiem bija
nīcā un veseļoties. Fakts, ka spēlētāji nepadevās, jau vien bija cieņas tik slikti, ka bija jāatsakās no iešanas laukumā, pārējai komandai
vērts. Malači!
Pirmajā spēlē „Koijoti” mērojās nācās vēl vairāk mobilizēties, jo
spēkiem ar „Erä Titanium”. Spēle bija sākušies pusfināli. Pusfināla
izvērtās ļoti līdzvērtīga, un uzva- pirmā spēle, kas tika aizvadīta
rošais punkts nenāca viegli. Tomēr pret somu komandu „SSV Voima
arī šī spēle tika vinnēta ar 1:0, un Supe”, piecēla kājās gan somu,
tas deva iemeslu uzaust cerībai par gan mūsu komandas līdzjutējus.
„Coyote Inčukalns” spēli noslēiespēju cīnīties par medaļām.
Tā kā pauze līdz nākamajai dza ar lielisku rezultātu – 6:3.
Līdz nākamajai spēlei, kura izspēlei bija liela, mūsu komandai
bija iespēja pavērot citu komandu šķīra 1. un 2. vietu, nācās gaidīt
sniegumu. Somijā junioriem jāspē- aptuveni piecas stundas. Pirmlē aizsargbrillēs (Latvijā nav šāda kārt, treneris puikām lika kārtīgi
noteikuma), tāpēc arī daļa mūsu atpūsties, otrkārt, servēja galdu
spēlētāju šādas brilles iegādājās. ar līdzpaņemtajām kukurūzas
pārslām spēku atgūšanai, treškārt, bija jāizdomā, kā uzveikt
vīrusu. Šajā brīdī ienācā prātā
Latvijas ārstu ieteikums brīdī,
kad vīruss triumfē un nav apstādināms – jādzer „Coca-Cola”.
Puikām tas ļoti patika – beidzot
varēja dzert saldo limonādi, turklāt – to pat lika darīt. Kas var
būt labāks par šo?
Fināla spēle sākās ar nokavēšanos, tomēr tas nebija brīnums,
ņemot vērā tiesnešu nesaskaņas
savā starpā iepriekšējā spēlē –
viņi epizodiski nespēja vienoties
ieskaitīt vai neieskaitīt gūtos
vārtus. Līdzīga uzvedība sekoja arī mūsu spēlē pret komandu
„Tarkkinen”, kuru ceturtdaļfinālā
vinnējām. Diemžēl tiesneši neru-

Foto: Jana Bunkus

„Koijoti” pārved somu sudrabu

Paldies spēlētāju vecākiem, kuri
atrada iespēju palaist savus puikas uz Somiju, kā arī tiem, kuri
devās līdzi, lai atbalstītu un palīdzētu!
Liels paldies Inčukalna novada
domei, kura ar savu finansiālo atbalstu parādīja, ka tic un zina, ka
esam laba florbola komanda.
Ar atvesto sudrabu mēs nepievīlām nevienu, bet galvenokārt
pierādījām pašiem sev, ka varam
sasniegt daudz.
Jana Bunkus
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NOVADA VĒSTIS

2014. gada FEBRUĀRIS

Inčukalna novada Sociālais dienests sveic janvāra un februāra 75, 80, 85, 90… gadu jubilārus, vēlot labu veselību un možu noskaņojumu!

Inčukalna pamatskolas kustīgi lustīgā nedēļa
Foto: Agnese Kalniņa

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve Tā skaista šodien, skaistāka vēl rīt:
Un laimīgs tas, kas spēj ar savu dzīvi,
Kaut vienu labu vārdu tajā ierakstīt.

Pateicamies Aliguseinam Šihaļijevam par
dāsno atbalstu pensionāru biedrības gada
noslēguma saietam.

Vangažu pensionāru biedrība

Dzīve nav kā kāpņu telpa,
redzot Tevi trūkst man elpa.
Gribu ģimeni un sievu,
draugu grupu, smārtu lielu!
Draugi sveic Renāru Bedrīti (Vilku) ar saderināšanos!
Draugi: Guntis, Mārtiņš un Mārtiņš

SLUDINĀJUMI
Pārdod meža un ūdens dzīvnieku
slazdus (bebru, jenotu, ūdeļu,
lapsu). Kvadrātveida un būrveida.
Iespējams izsūtīt pa pastu. Zvanīt
pa tālruni 29227761.

Pārdod plastmasas konteinerus
1000 l ar dzels rāmi un 200 l mucas. Zvanīt pa tālruni 29227761.

Pārdodu un piegādāju ar pašizgāzēju beramās akmeņogles –
Ls 125 par tonnu, ar piegādi.
Tālr. 26376844.

Muzikants (balss, sintezators)
spēlē visu laiku labāko latviešu mūziku dažādos saviesīgos,
privātos un publiskos pasākumos.
Tālr. 25985566 (Dainis)

SIA „Vangažu Namsaimnieks”
aicina darbā traktoristu. Prasības:
ar traktorista vadītāja apliecību.
Vēlama pieredze.
Vairāk informācijas pa tālr.
67995360.

Pārdodu klavieres Rīgā! Labā
stāvoklī, ar trīs pedāļiem, bet nav
noskaņotas! Atrodas Inčukalna
pag., Gaujā. Bildes pēc vajadzības
varu atsūtīt uz e-pastu!
Tālr. 22109273.

LĪDZJŪTĪBA
Vēl pēdējo saules staru
Vakars pie kājām man noliek,
Lai, tumšajā ceļā ejot,
Jums gaišas atmiņas paliek.
Skumju brīdī esam kopā ar
Aldu Dikelsoni,
vīru smiltainē
aizvadot.
Inčukalna
pamatskolas
kolektīvs

Aizej, bērniņ,
Pa saules ceļu,
Deviņās asarās
Nomazgāts.
Dieviņš zinās,
Vējiņš dziedās,
Sāpēsi māmiņai,
Sāpēsi tēvam.
Skumju brīdī esam kopā ar
Toma Ločmeļa ģimeni.
Inčukalna pamatskolas
kolektīvs un klasesbiedri
Mana diena atnākusi,
Sāpes, sapņus atņēmusi.
Dzīves laipa pārlūzusi,
Saules gaisma nodzisusi.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Intai Vanovskai, dzīvesbiedru smilšu kalniņā pavadot.
Koris „Mežābele”

Visizteiksmīgākie Jaungada tērpu nedēļas tēli.

Jaunais gads ir sagaidīts, šķiet,
ka ziema arī ir atcerējusies savus
pienākumus – saldēt vaigus, pūst
saltus vējus, lidināt pūkainas sniega
pārslas.
Otro mācību pusgadu esam sākuši
ar dažādām ārpusstundu aktivitātēm.
Trešdien, 15. janvārī, mūsu sporta
kompleksa peldbaseinā notika skolas
Peldēšanas diena.
Skolēni varēja demonstrēt savas
prasmes gan peldēšanas tehnikā, gan
peldēšanā uz ātrumu. Visatsaucīgākie
bija 1.–5. klašu skolēni. Mazie peldēja
2 disciplīnas – brīvajā stilā un kraulā
uz muguras.
Vecāko klašu bērnu aktivitāte bija
vidēja, bet tieši šajā grupā tika uzstādīti peldēšanas rekordi 50 metru peldēšanā gan brīvajā stilā, gan kraulā,
gan uz muguras, gan brasā.

Labākajam skolas peldētājam Ričardam Billem biedrība „Spēka Pasaule” dāvināja mēneša abonementu viņa
talanta attīstībai, lai apmeklētu un
trenētos trenažieru zālē.
Mēs varam lepoties un priecāties,
ka mums ir tāda iespēja ziemas laikā
apmeklēt peldbaseinu un apgūt peldēšanas prasmes, kas ir ļoti svarīgas
mūsu bērnu drošībai vasaras mēnešos, kad viņi peldēsies atklātajās
ūdens tilpēs un varēs būt pārliecināti
par saviem spēkiem un zināšanām, kā
rīkoties, atrodoties ūdenī.
Sacensības organizēja Inčukalna pamatskola, tās vadīja skolotāji Sandis
Kalniņš un Agnese Kalniņa.
Kopā sacensībās piedalījās 43 skolas meitenes un 70 pamatskolas zēni.
Vēl šī kustīgi lustīgā nedēļa interesanti izpaudās skolas 3. stāvā 1.–4.

Janvāris bibliotēkā

V. Onskule un es arī nedaudz atcerējāmies janvāra notikumus. Tikšanās noslēgumā bērni atbildēja uz jautājumiem un
arī saņēma piemiņas „medaļas” – šokolādītes. Paldies Inčukalna skolas skolotājai Lanai par sadarbību.
Nav skaistāka brīža par iedvesmu
Grāmatu jaunumi: „Latvijas viensētu stāsti” (stāsti par
Ko labu vārdu siltums raisa
Un rūpes kā smaržīgas konfektes
dzimtas saknēm, latviešu dzīvesziņas); „Latvijas 100 skaisIkdienas kabatās kaisa…
tākās vietas” (aizraujošs ceļojums pa mūsu zemes skaistākajām, interesantākajām vietām); E. Ruka – „Izdzīvo, piedzīJ.Bodniece
Beidzot sagaidījām ziemu, aizvadījām janvāri. Mūs ļoti vo, lido” (gan personisks stāsts, gan vēstījums par autores
sarūgtināja televīzijas kadri, kuros bija parādīts, ka daudzi paaudzi); M. Rābe – „Grieziens” (psiholoģisks trilleris); N.
jaunieši Rīgā neko nezināja par barikāžu dienu notikumiem, Geimens – „Okeāns ielas galā” (romāns atzīts par labāko
par Andri Slapiņu, par Gvido Zvaigzni… Daži skolēni pat at- 2013. gada grāmatu Lielbritānijā), S. Deja – „Ievijos tevī”
bildēja, ka 1991. gada janvārī Rīgai uzbruka vācieši. Tad nu (pasaulē atzītās rakstnieces darbs).
Arī bērniem iepirkām daudz interesantu grāmatu: „Mājas
mēs nolēmām mazināt neziņu par janvāra notikumiem un
uzaicinājām Inčukalna skolēnus, lai pastāstītu un parādī- mīluļi”, „Cilvēka ķermenis”, „Mums no gaiļa vairs nav baiļu”,
tu, kas notika 1991. gada janvārī. Parādījām Ivana Onskuļa „Vecās Bekas baiļu stāsti”, „Būt kopā ir tik labi!”. Nāciet, visi
piemiņas medaļu par piedalīšanos janvāra notikumos. Viņš atradīsiet sev interesantu lasāmvielu!
M. Aleksejeva
veda malku barikāžu dalībniekiem, lai viņi tajās aukstajās
janvāra dienās varētu sildīties ugunskuru siltumā. Mūsu
skolēnu autobusa šoferītis Ervīns Brengulis arī veda malku,
kurināja ugunskurus, lai citi varētu sildīties, stāvot aizsardzības postenī. Cik daudzi vangažnieki un inčukalnieši aktīvi piedalījās barikādēs, cik daudzi veda maizītes un karstu
tēju, to visu vajag apkopot, lai viss paliek vēsturei. Arī mēs,
mājās palicēji, negulējām, bet, bērnus gulēt nolikuši, klausījāmies radio ziņas. Visur valdīja uztraukums un nemiers,
sāpes par zaudējumiem. Visus uztrauca: kas nu būs? Vai būs
kā Lietuvā, kur krievu tanki sabrauca cilvēkus?! Aldis Auziņš
Skolotāja Lana Jēkabsone ar 1. klases skolēniem pirms dobija barikāžu notikumu aculiecinieks, viņš parādīja filmiņu ar
šanās uz bibliotēku, lai uzzinātu ko jaunu par barikāžu laiku.
nelielu ieskatu janvāra notikumos un dalījās savās atmiņās.
Foto no personīgā arhīva

PATEICĪBA

klašu kolektīvos – Jaungada tērpu
nedēļā.
Pirmdiena bija Aizraujošo apavu
diena, otrdiena – Īpašo cepuru diena,
trešdiena – Neparasto briļļu diena, ceturtdiena – Neparasto frizūru diena un
Jautro aksesuāru diena, piektdiena –
Pasaku tēlu diena.
Skolēni un vecāki bija ieguldījuši
milzīgu darbu, lai šī nedēļa izdotos
īpaši jautra un krāšņa. Fantāzijai nebija robežu! Vecāko klašu skolēni un
skolotāji katru dienu ar sajūsmu apbrīnoja mazos karnevāla dalībniekus.
Pārģērbšanās dažādās maskās arī pašos dalībniekos radīja īpašas sajūtas
un spēju iejusties cita „ādā”.
Atsaucība bija tiešām liela, un ceram, ka nākamajā gadā vēl vairāk
bērnu piedalīsies šajā krāšņajā pasākumā.
Godalgotās maskas saņēma ikdienas atzinības, un piektdienas noslēguma pasākumā tika apbalvoti klašu
kolektīvi.
Visu pasākumu rezultāti un dalībnieku aktivitāte pozitīvi ietekmēs
biedrības „Inčukalna izaugsmei” rīkoto konkursu „Labākā klase”.
Pasākumu rīkoja sākumskolas skolotājas: Lana Jēkabsone, Aiva Švikule,
Inese Ziemele un Agita Mālupe.
DVAD Agnese Kalniņa

M. Ragas ārstnieciskās masāžas prakse Inčukalnā, Miera ielā 2
• Veic ārstniecisko masāžu pēc medicīniskām indikācijām, izmantojot
segmentāro, manuālo un trigerpunktu masāžu.
• Uzlabo locītavu kustības ar masāžu, vingrojumiem un unikāla
līdzekļa „Saprogela” aplikācijām.
„Saprogels” ir dabīgs dūņu produkts,
kas satur bioloģiski aktīvās vielas –
fulvoskābi, lipīdus, sterolus, aminoskābes, fermentus, vitamīnus –,
tādējādi pastiprinot vielmaiņas un
adaptīvos procesus, uzlabo asinsriti, aktivizē imūnsistēmu un nervu

•
•
•
•

procedūra Kati – Basti akūtu sāpju
šķiedru reģenerāciju, darbojas kā
pretiekaisuma līdzeklis.
noņemšanai.
Veic kustību izstrādi pēc traumām, • Procedūras veic ar ēterisko eļļu
insulta.
maisījumiem, kas pastiprina teraMedicīniskā teipošana.
peitisko efektu.
Bērnu un grūtnieču masāža pēc • Strādā ar ārstu biedrības izdotu
medicīniskām indikācijām.
sertifikātu, nepieciešamības gadījumā sniedz neatliekamo palīdzību,
Pieejama ajūrvēdas, antistresa,
Taizemes pēdu masāža, aromtekā arī padomus alternatīvajā medirapijas, anticelulīta, limfodrenāža,
cīnā.
sejas un dekoltē zonas masāža un • Strādā ar POLISĒM, var iegādāties
dabīgās maskas, medus masāža,
dāvanu kartes, iespējamas mājas
prāniskā dziedināšana jeb ķermeņa
vizītes.
Rezervācija pa tālr. 26753898.
enerģētiskā korekcija. Ajūrvēdas

