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Eglīte smaržo un mirdz,
actiņās prieks, satraukta sirds

Jauns gads
–
Inčukalna medību pils attīstības
vīzija

Inčukalna novada domes kolektīvs

Senioru koris „Atblāzma”
Atgriežoties no Sočiem, Mārtiņš Onskulis ar māsu Sniedzi.

Jana Bunkus
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Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas
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CIENĪJAMIE VECĀKI!

Pirmā stāva priekštelpa.

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā 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.
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Sveicam Onskuļu ģimeni ar mazdēla Mārtiņa Onskuļa panākumiem olimpiādē „Soči 2014”, kurš, piedaloties pirmo reizi olimpiskajās spēlēs, savos
19 gados izcīnīja slalomā 27. vietu, kas ir mūsu kalnu
slēpotāju labākais sasniegums Sočos.
Lai turpmāk veicas vēl labāk!
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„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod
iespēju ne tikai uzzināt jaunumus mūsu novadā, bet arī kaimiņos.
Izbaudiet šīs pārmaiņas, un
ceru uz sadarbību šajā gadā!
Ja jums ir kas sakāms, allaž
varat sazināties ar redakciju
pa tālruni 29170955, rakstot
uz Inčukalna novada domi vai
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši
veidot pilnvērtīgāku saturu. Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar
laikrakstu!
Laikraksta elektronisko formātu jūs varat atrast arī mūsu pašvaldības mājas lapas www.incukalns.lv sadaļā „laikraksts”.
Esiet aktīvi un līdzdarbojieties
arī dažādos sociālajos medijos,
kuros ir pārstāvēts Inčukalna novads: portālā draugiem.lv (domubiedru grupas: Inčukalns, Vangaži),
portālā www.facebook.com (sadaļā: Inčukalna novads), portālā
Twitter (konts: @incukalnanovads).
Uz sadarbību, un radošu gadu
mums visiem! Lai veicas ikvienam!
Foto: Liena Bleidele
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Inčukalna medību pils atrodas Inčukalna novadā, Inčukalna pagastā,
„Kārļzemniekos”, gleznainā Gaujas
krastā, un ir pašvaldības nozīmes
kultūrvēsturisks piemineklis nr. 1.
Pils tika uzcelta jūgendstilā 1914.
gadā pēc Baltijas naftas bāzes direktora barona fon Zonberharda
pasūtījuma. Kā vēsta neoficiāli ziņu
avoti, tā bijusi dāvana barona meitai
un trim dēliem. Pirmā pasaules kara
laikā visi barona dēli krita, bet meita
pili pārdeva.
Neskatoties uz to, ka pilij 100
gadu laikā ir nomainījušies pieci
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Foto: Zinta Nolberga

Inčukalna novada domes
vīriešu vārdā – priekšsēdētājs
Aivars Nalivaiko

Līdz šim brīdim ir pagājis pietiekami ilgs laiks, kopš ēka vairs netiek apdzīvota. Ēkā šobrīd nedarbojas apkures sistēma, kas apgrūtina
ēkas ekspluatāciju un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
Mērķis ir apkures sistēmas atjaunošana, lai pilī būtu iespēja uzturēties
pastāvīgi visu gadu. Pašreiz cokolstāvs ir visbēdīgākajā stāvoklī. Sliktā stāvoklī ir arī parketa grīdas, kas
gandrīz vairāk nekā pusgadsimta
garumā tikušas nepienācīgi koptas
un uzturētas.
Reāli iepriekš minētos remontdarbus pilī būs iespējams plānot un
paveikt tikai tad, kad būs iepazīta
ēka un saprasts, kur un kādā secībā
mēs drīkstam strādāt, nesabojājot
pašu celtni kā kultūras pieminekli.
Lai uzsāktu plānošanu un projektēšanu, nepieciešams veikt arhitektoniski māksliniecisko inventarizāciju. Projektu paredzēts īstenot trīs
mēnešu laikā. Tajā ietilpst darbs
objektā – konstrukciju, plānojuma
inventarizācija ar kontrolzondāžām; fasāžu apdares un krāsojuma

Foto: Vita Oša

Vēlos mīļi sveikt visas sievietes, dāmas, lēdijas, lieliskās
meitenes, māsas, mammas,
vecmammas, kolēģes, skolotājas un nezināmās laikraksta lasītājas Starptautiskajā sieviešu
dienā un aicināt izbaudīt katru
skaisto dzīves mirkli!

Foto: Jana Bunkus

Sievietei…
Tu bagāta – ir par ko lūgt, ko sargāt.
Tu bagāta – tev ir ko mīlēt, lolot.
Tu bagāta, ja vari mīlot piedot.
Tu bagāta, ja vari dot
un ziedot...
			
/I. Tora/

Foto: Liena Bleidele

Dārgās sievietes!

Inčukalna novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Jana Bunkus
Viens no daudzajiem pils kamīniem.

NOVADA VĒSTIS

Dienas centra „Vangaži” Amatnieku kopa aicina visus interesentus 8. aprīlī paviesoties kopas telpās dienas centrā un iepazīties
gan ar meistariem, gan ar viņu arodiem.
Pavisam nesen Amatnieku kopa ar prieku iekārtoja savas darbnīcas
lielākās telpās turpat dienas centrā. „Mūs paliek aizvien vairāk, un
tas patiešām priecē. Cilvēkiem šeit ne par ko nav jāmaksā, vien līdzi
jāpaņem materiāli un labs garastāvoklis,” pastāstīja Amatnieku kopas
aktīviste daiļamatu meistare Ilze Kopmane.
Lielākas telpas deva arī iespēju iekārtot pastāvīgo ekspozīciju jeb
izstādi, kuru var apskatīt katru darba dienu, kā arī sanākt kopā ne tikai
otrdienās, kā tas bija līdz šim, bet katru dienu. „Braucam no Gaujas,
izmantojam šo lielisko iespēju iemācīties kaut ko jaunu. Es, piemēram,
vēlos uzadīt vairākus dūraiņu pārus ar latviskiem rakstiem. Šeit ir gan
nepieciešamā literatūra, gan vieds meistaru padoms,” uzsvēra gaujieniete Aija Mukāne.
Ņemot vērā, ka pieaug iedzīvotāju interese nodarboties ar dažāda
veida rokdarbiem dažādos laikos, no 2014. gada marta Amatnieku kopas aktīvās darbošanās laiki būs:
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 – pērļošana;
Otrdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 – adīšana;
Trešdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 – mezglošana;
Ceturtdienās no plkst. 13.00 līdz 16.00 – rišeljē;
Piektdienās – pēc iepriekšējas vienošanās ar meistariem –
floristika (tālr.: 26775994).
Amatnieku kopas aktīvisti gaida interesentu ierosinājumus, idejas,
kā arī jaunus dalībniekus aktīvai darbībai.
Uz tikšanos Amatnieku dienā 8. aprīlī DC „Vangaži”, Amatnieku kopas telpās Parka ielā 2, 2. stāvā!
Foto un teksts: Jana Bunkus

Inčukalna novada Sociālajam dienestam
un bāriņtiesai jaunas telpas

Sociālais dienests pašvaldībā veic ļoti svarīgu uzdevumu – sniedz palīdzību tiem novada iedzīvotājiem,
kuriem radušās sociāla un psihosociāla rakstura pro
blēmas, kuras traucē ikdienā pilnvērtīgi dzīvot. Sociālais darbs nav viegls, tas prasa lielu uzmanību, iejūtību
un plašu zināšanu klāstu.
Savukārt bāriņtiesas svarīgākais uzdevums ir
uzņemties rūpes un aizstāvību par tiem novada bērniem un jauniešiem, kuri ikdienā netiek pilnvērtīgi
aprūpēti un aizsargāti, kā arī bāriņtiesa novadā deklarētiem iedzīvotājiem sniedz tik ļoti nepieciešamos
notariālos pakalpojumus.

Foto: Valerijs Jegorovs

Meistari aicina uz
Amatnieku dienu

2014. gada MARTS

Ar svinīgo sarkanās lentes pārgriešanu priekšsēdētājs Aivars
Nalivaiko kopā ar Sociālā dienesta vadītāju Zinaīdu Gofmani
atklāj jaunās telpas.

Foto: Anete Nolberga
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Sociālajam dienestam nu ir jaunas mājas Atmodas ielā 2A.

18 gadu šīs abas iestādes atradās šaurās, caurstaigājamās telpās novada domes ēkā, lielais klientu
skaits reizēm radīja drūzmu, telpās nebija iespējams
veikt konfidenciālas sarunas, kas cilvēkiem ar dažādām problēmām ir tik ļoti svarīgi. Iestādes nebija pieejamas cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.
Jau 2009. gadā radās iespēja labiekārtot Inčukalna
novada Sociālo dienestu Vangažos un cerība izveidot jaunas un atbilstošas telpas Inčukalnā, šī iecere
sāka realizēties 2013. gada rudenī. Domes ēkai blakus
esošajā ēkā, kas ilgus gadus bija kafejnīca, radās iespēja izveidot modernu, prasībām atbilstošu Sociālo
dienestu un bāriņtiesu, kas būtu patīkami un pieejami
visiem novada iedzīvotājiem. Renovējot šo ēku, ir ieguvuši ne tikai šo iestāžu klienti un darbinieki, bet arī
novads kopumā, jo ir sakārtota ēka, kas ilgāku laiku
bija neapdzīvota.

7. februāra rīts atnāca ne tikai ar 22. Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas gaidām, bet arī ar pacilātu noskaņojumu jaunajās Sociālā dienesta un bāriņtiesas telpās
Inčukalnā, Atmodas ielā 2a. Inčukalna Mūzikas skolas
audzēkņu un skolotāju radīto muzikālo priekšnesumu
pavadībā tika griezta sarkanā lente, teiktas apsveikumu runas un iepazītas jaunās telpas. Uzrunu teica
Sociālā dienesta vadītāja Zinaīda Gofmane, novada
domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, kā arī ciemiņi
no mūsu novada, kaimiņu novadiem un pat tālākiem
novadiem. Ievērojot senas tradīcijas, tika pasniegta
sālsmaize, kā arī daudz skaistu ziedu un dāvanu.
Uz Sociālā dienesta jaunās ēkas atvēršanu bija ieradusies Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre
Ilona Jurševska, viņa apsveica novadu ar jaunajām Sociālā dienesta un bāriņtiesas telpām un izteica prieku
par novada ieguldījumu iedzīvotāju labā.
Sociālais dienests un bāriņtiesa vēlas teikt lielu
paldies visiem ciemiņiem un labu vēlējumu teicējiem –
Inčukalna novada domes priekšsēdētājam Aivaram
Nalivaiko un domes deputātiem, novada domes darbiniekiem, LM pārstāvei, Siguldas, Saulkrastu, Krimuldas un Baldones sociālo dienestu un bāriņtiesu
pārstāvjiem, Inčukalna pamatskolai un Mūzikas skolai,
Vangažu pilsētas pārvaldes darbiniekiem, Inčukalna
tautas namam, Dienas centru pārstāvjiem, veikalam
„Elvi”, atpūtas parkam „Rāmkalni”, invalīdu biedrības
integrācijas centram „Mūsmājas”, PASAM „Gauja” un
Baldones aprūpes centram.
Uģis Lapiņš

Pārbaudām savas deju prasmes
starptautiskās sacensībās

Amatnieku kopas nodarbības kļūst aizvien populārākas, un tās apmeklē interesenti
ne tikai no Vangažiem. Kopas amatniekiem vienmēr ir vieds padoms un laba izziņas
literatūra. Atliek vien pievienoties!

NOVADA V
INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS”, reģ.Nr.2003
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.

No 21. līdz 23. februārim Rīgā
notika starptautiskas līnijdeju sacensības „Baltic Championships”
(BCWDC 2014), uz kurām devāmies
arī mēs – Inčukalna bērnu līnijdeju
grupas dejotāji. Šajās sacensībās
satikās dejotāji ne tikai no Latvijas,
bet arī no Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Zviedrijas, Nīderlandes, Vācijas, Turcijas u.c. valstīm.
Pārbaudīt savas deju prasmes
sacensībās devās Nikola Daude,
Inese Reinfelde, Sāra Elizabete
Vīnberga, Kristaps Neimanis, Dace
Rukmane, Lauma Vītola, Arta Adrija Kerna, Justīne Priekuna, Kristīne Povasere un Stefānija Lasmane.
Dejotāji sacensībās tiek sadalīti
vecuma grupās, kā arī prasmju pakāpēs. Šogad mēs piedalījāmies
grupās „Social”, kas ir iesācēju līmenis, un grupā „Newcomer”, kas
ir pirmais sacensību līmenis, kurā,
salīdzinot ar iesācēju līmeni („Social”), ir daudz stingrāki noteikumi

gan attiecībā uz sacensību deju
tērpiem, gan apaviem, kā arī daudz
stingrāk tiek vērtēta deju tehnika.
Piedalījāmies deju kategorijā „Modern Line” – šogad šī ir jauna deju
kategorija, kurā dejotāji var rādīt
prasmes ne tikai dejošanā, bet arī
aktiermeistarībā –, kā arī horeogrāfijas sacensībās, kur dejotājam
pašam ir jāizdomā sava deja.
Šī nedēļas nogale aizritēja ar
daudzām dejām, mācību klasēm,
kurās apguvām jaunas, interesantas dejas pie starptautiskiem sacensību tiesnešiem un dejotājiem,
kā arī ieguvām jaunus draugus un
mājās atvedām deviņus nopelnītos
apbalvojuma kausus.
Sacensību rezultāti:
„Social Teen” grupa: Stefānija
Lasmane – 2. vieta, Nikola Daude –
3. vieta, Kristīne Povasere – 4. vieta.
„Social Youth” grupa: Inese Reinfelde – fināls, Dace Rukmane, Arta

Adrija Kerna, Lauma Vītola, Justīne Priekuna – pusfināls (šī grupa
bija ar vislielāko konkurentu skaitu – 20 dejotāju).
„Newcomer Teen” meiteņu grupa: Sāra Elizabete Vīnberga – 4.
vieta.
„Newcomer Teen” puišu grupa:
Kristaps Neimanis – 1. vieta.
„Modern Line” Sāra Elizabete Vīnberga – 2. vieta, Kristaps
Neimanis – 4. vieta.
Horeogrāfijas sacensības: Kristaps Neimanis – 2.vieta.
Vēlējos pateikt lielu paldies visiem, kas mūs atbalstīja un turēja
īkšķus – vecākiem, draugiem, Inčukalna tautas namam par iespēju
trenēties jaukajā zālē. Kā arī mēs,
visi dejotāji, vēlamies pateikt lielu paldies Inčukalna novada domei
par sniegto atbalstu.
Kitija Vāvere
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Domes svarīgākie lēmumi
februārī
•

Uzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas grupā vienu
personu.
Neuzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas grupā vienu
personu.
Neuzņemt dzīvokļu rindā vienu personu.
Neuzņemt sociālo dzīvokļu rindā divas personas.
Anulēt ziņas par vienas personas deklarēto dzīves
vietu.
Slēgt līgumu ar SIA „Vangažu namsaimnieks” par
pašvaldībai īpašumā vai valdījumā esošo teritoriju
apsaimniekošanu Vangažu pilsētā no 2014. gada 1.
janvāra līdz 2014. gada 31. decembrim.
Piešķirt Inčukalna bērnu līnijdeju un mūsdienu deju
grupai finansiālu atbalstu dalības maksas segšanai
saskaņā ar iesniegto rēķinu, lai varētu piedalīties
starptautiskās līnijdeju sacensībās „Baltic Country
Western Dance Championship 2014”.
Piešķirt 2006. gadā dzimušo Inčukalna novada futbola komandas dalībniekiem finansiālu atbalstu dalības maksas segšanai saskaņā ar iesniegto rēķinu,
lai varētu piedalīties starptautiskā turnīrā Lietuvā.
Piešķirt trīs personām finansiālu atbalstu dalības
maksas segšanai saskaņā ar iesniegto rēķinu, lai
varētu piedalīties starptautiskā futbola turnīrā
„Lootos Cup” Igaunijā.
Apstiprināt papildus 0,75 amata likmi „Pirmsskolas
skolotāja palīgs” (auklīte) grupā, kuru apmeklē bērni no 1,5 līdz 3 gadu vecumam pirmsskolas izglītības
iestādē „Minka”.
Apmaksāt ar 2014.g. 1. janvāri ceļa izdevumus uz
skolu 100% apmērā vienai personai.
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Izpilddirektoram izstrādāt DKS „Draudzība Inčukalnā” ceļu rekonstruēšanas darbu tāmi, uzdevumus
un apsekot, izpētīt par ielu apgaismojumu un dot
priekšlikumus.
Apstiprināt 2014. gada 31. janvāra nekustamā īpašuma neapbūvēta zemesgabala – starpgabala „Mazās Beverīnas” – izsoles rezultātus.
Piedzīt no trīs personām nodokļu parādu par īpašumu, kā arī nokavējuma naudu.
Deleģēt Ķekavas novada pašvaldībai sekojoši no
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
12. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas – piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību – izrietošu Inčukalna
novada pašvaldības kompetencē esošu pārvaldes
uzdevumu izpildi Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā.
Pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz pieciem
gadiem ar vienu personu par mazdārziņa izmantošanu.
Iznomāt divas pašvaldībai piekrītošās zemes vienības uz 12 gadiem vienai personai.
Noslēgt zemes nomas līgumu uz pieciem gadiem ar
vienu personu par mazdārziņa izmantošanu.
Izbeigt zemes lietošanas tiesības vienai personai
uz pastāvīgā lietošanā piešķirto apbūves zemi un
noteikt, ka zemes vienība ir piekrītoša Inčukalna novada pašvaldībai.
Visi domes lēmumi apskatāmi
mājaslapā www.incukalns.lv.

Важнейшие решения Думы
в феврале
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Принять в квартирную очередь, группу первой очереди одно лицо.
Не принимать в квартирную очередь, группу
первой очереди одно лицо.
Не принимать в квартирную очередь одно
лицо.
Не принимать в очередь на социальную квартиру двух лиц.
Аннулировать сведения о декларированном
месте жительства одного лица.
Заключить с ООО «Vangažu namsaimnieks»
договор о хозяйственном обслуживании находящихся в собственности или во владении
самоуправления территорий в городе Вангажи с 1 января по 31 декабря 2014 года.
Оказать финансовую поддержку Инчукалнской детской группе танцев в линию и современных танцев в соответствии с представленным счетом для покрытия платы за участие
в международном конкурсе танцев в линию
«Baltic Country Western Dance Championship
2014».
Оказать финансовую поддержку участникам
футбольной команды Инчукалнского края
2006 года рождения в соответствии с представленным счетом для покрытия платы за
участие в международном турнире в Литве.
Оказать финансовую поддержку трем лицам
в соответствии с представленным счетом для
покрытия платы за участие в международном
турнире по футболу «Lootos Cup» в Эстонии.
Утвердить дополнительные 0,75 должностной ставки «Помощник дошкольного учителя»
(нянечка) в группе, которую посещают дети
в возрасте от 1,5 до 3 лет в учреждении дошкольного образования «Minka».
С 1 января 2014 года оплатить расходы на
дорогу в школу в размере 100% одному лицу.

•

Исполнительному директору разработать
смету работ, задачи по реконструкции дорог
садоводческого кооперативного общества
«Draudzība Inčukalnā» и обследовать, исследовать освещение улиц и дать предложения.
• Утвердить результаты прошедшего 31 января
2014 года аукциона недвижимого имущества – незастроенного земельного участка –
промежуточного участка «Mazās Beverīnas».
• Взыскать с трех лиц налоговую задолженность за имущество, а также штраф за опоздание.
• Делегировать самоуправлению Кекавского
края выполнение находящихся в компетенции самоуправления Инчукалнского края задач управления, вытекающих из установленной пунктом 12 части первой статьи 15 закона
«О самоуправлениях» автономной функции
самоуправления – участвовать в обеспечении
общественного порядка, бороться с пьянством и распутством – на административной
территории Инчукалнского края.
• Продлить срок договора об аренде земли –
использовании для небольшого сада – на
пять лет с одним лицом.
• Сдать в аренду два причитающихся самоуправлению земельных участка одному лицу
на 12 лет.
• Заключить договор об аренде земли – использовании для небольшого сада – на пять
лет с одним лицом.
• Прекратить право пользования землей одного лица в отношении выделенной в постоянное пользование земли для застройки и установить, что земельный участок причитается
самоуправлению Инчукалнского края.
Со всеми решениями думы можно ознакомиться
на веб-сайте www.incukalns.lv.
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Aicinājums vecākiem!

Lūgums visiem jaunajiem vecākiem, kuru pirmsskolas vai sākumskolas bērni
jau ir izauguši no apaviem un tie vairs nav vajadzīgi, ziedot šos apavus Vangažu
Sociālajā dienestā.
Sociālais dienests Vangažos, Meža ielā 1

Reģionālās pašvaldības policijas
Inčukalna novada nodaļas atskaite par
2014. gada februāri
RPP INN saņēmusi 73 izsaukumus, no tiem – 14 Inčukalnā, 16 Gaujā, 1 Egļupē
un 42 Vangažu pilsētā:
1. Sadzīves konflikti, kas saistīti ar ģimeni vai kaimiņiem – 10;
2. Sabiedriskās kārtības pārkāpumi (kautiņi, guļošie, alkohola lietošana,
trokšņošana) – 22;
3. Par dzīvnieku apdraudējumu – 5;
4. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (pret īpašumu, pret personas veselību) – 7;
5. Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 3;
6. Cita informācija – 26.
RPP INN sastādījusi 63 administratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem 9 pēc
Inčukalna novada Saistošajiem noteikumiem un 54 saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu:
1. Par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā
vietā – 9;
2. Par dzīvošanu LR teritorijā bez deklarētas dzīvesvietas – 5;
3. Par dzīvošanu LR teritorijā bez derīga personu apliecinoša dokumenta – 3;
4. Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu – 3;
5. Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 31;
6. Par citiem pārkāpumiem – 12.
RPP INN uz iesnieguma pamata uzsākusi 2 lietvedības, reģistrējusi 6 iesniegumus, nogādājusi 2 personas savā dzīvesvietā un aizturējusi 3 personas.

Turpinās būvniecības darbi projekta
„ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
INČUKALNA NOVADA GAUJAS CIEMĀ”
ietvaros
Īstenojot ERAF līdzfinansēto projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā”, projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/139,
pašvaldības SIA „Vangažu avots” turpina ūdenssaimniecības sakārtošanu Inčukalna novada Gaujas ciemā.
Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt 3720m ūdensapgādes tīklu, rekonstruēt vienu artēzisko aku un izbūvēt vienu jaunu dziļurbumu. Esošās
artēziskās akas rekonstrukcija un jaunas akas izbūve ciemā nodrošinās sakārtotas ūdens ņemšanas vietas, kas spēs nodrošināt nepieciešamo dzeramā
ūdens apjomu jaunu pieslēgumu gadījumā. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezultātā tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi, kas rodas avāriju rezultātā, par 5%.
Būvdarbus projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas
ciemā” veic SIA „Vidzemes energoceltnieks”, tehnisko projektu izstrādāja un
autoruzraudzību būvniecības laikā nodrošina SIA „Firma L4”, būvuzraudzību
veic SIA „Jurēvičs un partneri”.
Projekta realizācija nodrošinās vairākus ieguvumus. Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas patēriņš uz vienu dzeramā ūdens m3
samazināsies līdz 1,3 kW/m3, jo tiks veikta urbumu rekonstrukcija. Kopējais
elektroenerģijas patēriņš gadā samazināsies, jo, veicot tīklu rekonstrukciju,
tiks samazināti dzeramā ūdens zudumi. Aptuvenais elektroenerģijas patēriņa
samazinājums gadā tiek plānots par aptuveni 18%.
Projekta rezultātā 857 Gaujas ciema iedzīvotājiem tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens nepārtraukta piegāde, kā arī tiks samazināts zudumu
apjoms, kas rodas tīklu avāriju rezultātā.
Projekta īstenošanu plānots pabeigt 2014. gada maijā. Projekta kopējais
plānotais finansējums ir 609 302,17 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 424 513,80 EUR.
Laura Siliņa,
pašvaldības SIA „Vangažu avots”
projektu koordinatore
Ieguldījums tavā nākotnē!
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
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Medību pilī saimniekos
MPKS „L.V. Mežs”

2013. gada nogalē Inčukalna
medību pils nomas izsolē uzvarēja Mežsaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība (turpmāk
MPKS) „L.V. Mežs”. Kas ir jaunie
nomnieki? Ar ko nodarbojas šis kooperatīvs? Kādi ir viņu plāni saistībā ar medību pili? Uz šiem un vēl
daudziem jautājumiem laikraksta
„Novada Vēstis” redakcija meklēja
atbildes sarunā ar Modri Kalvānu –
MPKS „L.V. Mežs” valdes priekšsēdētāju.

- Pastāstiet, lūdzu, ar ko šis
mežu kooperatīvs nodarbojas?
- Latvijā šobrīd šādi mežu kooperatīvi ir seši. Tās ir bezpeļņas
organizācijas. MPKS „L.V. Mežs” ir
dibināts 2013. gada 12. martā. Nodarbojamies ar mežsaimniecisko
darbības veikšanu. Principā veicam
pilnu mežu apsaimniekošanas ciklu – stādīšanu, kopšanu, ciršanu,
kokmateriālu realizēšanu. Mūsu
kooperatīvā tuvākajā laikā būs arī
medību platību iznomāšana, lai
palīdzētu īpašniekiem sarunās ar
medniekiem.

tāpēc arī izmantojām iespēju piedalīties izolē.

Tā MPKS „L.V. Mežs” (centrālā daļa) izskatās uz pārējā Latvijas fona.

kam ir 7 ha. Mēs apvienojam gan ģimenes mežsaimniecības centru,
šos maziņos, gan lielos. Šajā brī- lai apvienotu mazos meža īpašniedī lielais meža īpašnieks iegūst, kus. Šī brīža meža īpašnieka por
ja viņš pats nav profesionālis, ja trets: samērā jauns, 30–40 gadu,
viņš ir cilvēks, kurš nav saistīts labi situēts, viņam nevajag naudu
ar mežu. Līdz ar to viņš pie mums no meža, bet viņam ir meža īpasaņem visu viņam nepieciešamo šums, tāpēc to vajag apsaimniekot
informāciju. Mazais īpašnieks sa- tikai priekš sevis. Tāda piedāvājuvukārt iegūst to, ka var dārgāk ma Latvijā tikpat kā nav. Nocirst?
pārdot savu produkciju. Piemērs Jebko var nocirst. Bet tā, lai apvarētu būt, ka cirsma ir 100 ku- saimniekotu ilgtermiņā, lai mežs
- Tātad jūs strādājat ar mežu bikmetru un 10 sortimentu, kas būtu kārtībā, investīcijas meža
īpašniekiem?
nozīmē, ka no katra sortimenta ir īpašniekiem ir.
- Jā, kooperatīvs veidojas, apvie- 10 kubikmetru. Iznāk ļoti nepilna
nojoties mežu īpašniekiem. Šajā mašīna. Mēs izveidojam loģistikas
- Kāpēc tieši medību pils?
brīdī mēs strādājam gandrīz pa ķēdi, savācam vairākus īpašniekus
- Redziet, pilij jau līdzi nāk šī
visu Latviju. Līdz 2013. gada bei- kopā, un līdz ar to kopējais cipars, aura – medību pils, kas arī tomēr
gām savā kooperatīvā esam uzņē- nododot materiālus, ir ļoti labs. ir saistīta ar mežu nozari. Mēs maz
muši 17 jaunu biedru, no kuriem Pretējā gadījumā īpašniekam būtu, par to runājam, bet šobrīd valseši ir no Inčukalna.
labākajā gadījumā, trīs vai četri da uzskats, ka mednieki ir elitārs
sortimenti, kas rada 30–40% zau- klubiņš, bet īstenībā jau medības
- Ko īpašnieks iegūst, iestājo- dējumu.
ir ļoti saistītas ar mūsu pašu mežu
ties kooperatīvā?
nozari. Šī vieta mums iepatikās,
- Īpašnieks iegūst to, ka
- Kāpēc tieši Inčukalnā ir dibiilgtermiņā viņa mežā ir profesio- nāts mežu kooperatīvs?
nāls saimnieks. Visa saimnieciskā
- Mēs esam ļoti veiksmīgi atradudarbība tiek saskaņota ar īpašnie- ši šo vietu. Pats es esmu no Inčuku – piedāvāts labākais modelis. kalna. Esam Latvijas sirdī, centrā.
Ja runājam par izstrādi, par pakal- Līdz ar to mums 100 kilometru
pojuma sniegšanu, tad kooperatīvs rādiusā nav nekādu problēmu
nodrošina lētāku pakalpojuma sa- komunicēt ar mežu īpašniekiem.
ņemšanu un, protams, visdārgāko Kopumā skatoties, Latvijai var izrealizāciju. Tie ir divi reāli ieguldī- braukt cauri vienā dienā. Pārējie
jumi. Protams, mēs esam arī vieta, kooperatīvi atrodas Beverīnā, Alkur atnāk konsultēties, jo mēs ru- sungā, Tukumā, Madonā un Līgatnājam ne tikai ar saviem biedriem, nē. Šajā brīdī mēs esam seši, kā
bet arī ar citiem mežu īpašniekiem. nu kuram iet, tas ir cits jautājums.
Bet lai cilvēki neuztver tikai to, ka Nododot gada atskaites, redzējām,
kooperatīvs – tie ir 90. gadi, kad ka pēc nepilna gada nostrādāšabija vīri ar BMW un plikām gal- nas mēs Inčukalnā esam labākie
vām. Tie laiki ir mainījušies. Mežu no visas Latvijas.
kooperatīvi ir plaša pasaules pieredze. Lielisks piemērs ir Vācijas
- Kur jūs atradāties līdz šim?
mežu kooperatīvi, jo viņiem man- Šobrīd mums birojs ir Salaspitojuma tiesības pienākas visiem lī, bijušajā mežierīkotāju institūtā,
ģimenes locekļiem, mantojums kur mēs nomājam biroja telpas.
tiek sadalīts kaut līdz 0,1ha lielai Mēs izmantojām iespēju piedalīplatībai, līdz ar to viņiem veidojas ties izsolē. Vinnējām, noslēdzām
ļoti daudz mazu mežu. Un mazā līgumu ar pašvaldību un plānojam
gabaliņā saimnieciskā darbība ir medību pilī veidot korporācijas
ļoti apgrūtināta. Godīgi sakot, Lat- centru. Kaut gan tas būs plašāks,
vijā situācija arī ir diezgan skumja, nebūs tikai korporācijas centrs.
Inčukalna medību pils 2014. gada janvārī.
jo vidējam latviešu mežu īpašnie- Mums ir tāda doma – pilī izveidot

- Tas, ka pils ir pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskais piemineklis,
taču arī uzliek kādus īpašus pienākumus?
- Redziet, te ir viena lieta – mēs
absolūti neiespringstam, ka te ir
kaut kas TĀDS. Tad mēs varētu uzbūvēt jaunā vietā, jo to taču izdarīt ir
daudz vienkāršāk. Mums ir vajadzīga
šī te aura, tāpēc arī esam pieteikuši
projektu „Bijušās Inčukalna medību
pils arhitektoniski mākslinieciskā
inventarizācija”, lai izvērtētu, kuras
tad tur ir tās vērtības. Pils jau ir tikai
pašvaldības kultūrvēsturiskais piemineklis, nav jau republikas līmeņa.
Mēs zinām, ka pilī pēc projekta no
slēguma noteikti būs lietas, ko mēs
saglabāsim, un varbūt pat tad, ja
kāds teikts, ka tas nav tas, ko vajadzētu saglabāt, mēs to darīsim. Pils
iekšpusē – tās pašas kāpnes, durvis,
tur ir ļoti daudz specifisku lietu.
- Šobrīd trīs mēnešus iet projekts,
un tikai tad jūs varēsiet sākt renovēt. Vai ir jau mērķis, kad varētu
pabeigt renovācijas darbus?
- Lielākais un skaistākais mērķis ir
tas, ka līdz septembrim, sliktākajā
gadījumā
decembra
sākumam,
mums pilī jau ir jābūt apkurei. Bet
pateikt, ka visa pils būs gatava jau
uz šo laiku, to mēs nevaram. Mums
vēl ir tāds sapnis, ka pils pagrabā
būs mācību virtuve, ražošanas līmenī – konservu, desu cehs medniekiem.
Bet tas tik ātri neies. Mēs esam

konsultējušies ar PVD darbiniekiem,
kuri ir teikuši, ka labāku vietu laikam
mēs neesam varējuši atrast (smejas).
Protams, viņi uzstādīja arī prasības –
ja mēs to darīsim, tad mums viss būs
jāizdara Eiropas līmenī, un tad viņi
esot gatavi arī ar mums draudzēties.
Republikā šobrīd situācija šajā jomā
ir ļoti bēdīga. Visā Latvijā ir divi legālie konservu cehi. Tas nav sarežģīti,
bet kāpēc darīt, ja var nedarīt? Līdz
ar to šajā brīdī tā ir diezgan interesanta ekonomiskā zona.
- Kas vēl pilī plānots bez biroja
telpām?
- Pils ir ļoti specifiska. Tai jau nav
lielu telpu. Veidosim semināra telpas un dienesta viesnīcu, jo mēs
plānojam organizēt arī seminārus
un sanāksmes ar mežu īpašniekiem,
tāpēc tā būs arī kā dienesta viesnīca,
lai cilvēkiem būtu kur palikt. Un, protams, arī citiem būs iespēja atpūsties, ja būs brīvas telpas. Vieta taču
ir ļoti skaista.
- Vai vasaras terasē arī kaut kas
tiks darīts?
- Šobrīd norit diskusijas. Varētu būt,
ka šī telpa tiks veltīta bērnu izglītībai.
- Kā liecina vēsturiskie fakti, pilij
šogad ir 100 gadu jubileja. Vai jūs
plānojat to atzīmēt?
- Jā, augustā pilij paliek 100 gadu,
un šī jubileja uzliek papildu pienākumus. Pēc visas vēsturiskās izpētes,
ko mēs pašreiz esam veikuši, informācija gan ir ļoti skopa. Acīmredzot
mēs sāksim pils apdzīvošanu ar talkas dienu, tad kaut ko mēģināsim
darīt Meža dienu ietvaros, piesaistot
publiku. Ja būs kāda atsaucība un
ideja, tad augustā taisīsim pasākumu. Mēs par to korporācijā esam
runājuši. Parasti jau to dara, kad viss
ir pabeigts un ir parkets, balles kleitas un smokingi. Mēs nospriedām, ka
darīsim otrādi. Parādīsim, kā te ir, un
varbūt tad pēc pieciem vai desmit
gadiem būs nākamā lielā balle. Tāds
ir mūsu šī brīža skatījums.

Foto: Liene Bleidele
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Paziņojums
iedzīvotājiem
Saistībā ar SIA „Vidzemes energoceltnieks” iesniegumu Inčukalna novada domē darām zināmu, ka
notiks būvdarbi objektā „Kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūve Inčukalnā, Inčukalna
novadā”, kuru laikā iespējami satiksmes traucējumi
Riekstu ielā (no Lazdu ielas līdz Zvaigžņu ielai),
Zvaigžņu ielā (no Riekstu ielas līdz Rožu ielai), Rožu
ielā – objekta pirmās kārtas izbūves laikā no 2014. g.
27. februāra līdz 12. aprīlim.
Būvdarbi var skart arī Saules ielu, kā arī citas ielas
šīs un nākamo kārtu izbūves laikā.
Inčukalna novada būvvalde

VAKANCE TEHNISKAJAM DIREKTORAM
SIA „Vangažu namsaimnieks” aicina darbā tehnisko direktoru apsaimniekošanā.
Prasības:
Vēlama augstākā izglītība; būvuzrauga sertifikāts;
pieredze apsaimniekošanā vismaz 3 gadi.
Darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Darbavieta Vangažos.
Nepieciešams iesniegt: CV, iespējamās atsauk
smes, dokumentus par darba pieredzi un izglītību.
Dokumentus lūgums iesniegt SIA „Vangažu namsaimnieks”, Vangažos, Gaujas ielā 6.
Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar SIA
„Vangažu namsaimnieks” – namsaimnieks@vangazi.
lv, tālr. 67995139.
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Vislabāk nodzēstais ugunsgrēks ir tas,
kas nav noticis
Ir pienācis pavasaris. Jāsāk rosīties pagalmos, laukos un piemājas
dārziņos. Visiem šiem pavasara vēstnešiem līdzi nāk pērnā zāle jeb tautā
sauktā – kūla.

Jau sen pierādīts, ka vislabāk nodzēstais ugunsgrēks ir tas, kas nav noticis, jo visiem ugunsgrēkiem vienmēr
ir ne tikai smagas ekonomiskas, bet
arī traģiskas sekas – tādas, kurās zaudējumi ir nenovērtējami un neatgriezeniski. Tāpēc nededzināsim kūlu un nepieļausim, lai to dara citi! Vienmēr būs
lētāk kūlu savākt un lietderīgi izmantot, nekā segt izdevumus, kas saistīti
ar ugunsgrēku nodarītiem postījumiem.
Cilvēki, kas aizdedzina kūlu, bieži
vien neaizdomājas par sekām, par to,
ka uguns acumirklī var palikt nevaldāms un nekontrolējams. Kūlas dedzināšana var atņemt cilvēkiem mājas un
pat dzīvību. Kūlas ugunsgrēkam var
būt arī pavisam cits cēlonis – stikla
gabaliņš, plēve vai jebkāds cits priekšmets, kura struktūra palielina saules
siltuma enerģiju un ar to izraisa uguns
aktivizāciju, kas tālāk pārvēršas par
ugunsgrēku, bet sākums visam tam ir
tīša, ļaunprātīga cilvēka rīcība – nevēlēšanās jau laikus sakopt savu teritoriju.
Kūlas dedzināšana ir aizliegta,
turklāt, ja šādas bezatbildīgas un

ļaunprātīgas darbības rezultātā cieš vērsīs uzmanību teritoriju sakoptībai.
īpašums, tad visā Latvijā pieņemtā Ja tiks konstatēti pārkāpumi, likumapdrošināšanas prakse nosaka, ka par sargi uzsāks administratīvo lietvedību
šādiem negadījumiem apdrošināšanas saskaņā ar Latvijas Administratīvo
atlīdzība netiek izmaksāta.
pārkāpumu kodeksu.
Notvert vainīgos kūlas dedzinātāRPP INN informē, ka atbildība par
jus ir samērā grūti, un tad tiek sodīti kūlas dedzināšanu ir naudas sods –
neapstrādātās zemes īpašnieki, kuru fiziskajām personām no 280 līdz 700
teritorijā konstatēts kūlas uguns- eiro. Savukārt par zemes apsaimniegrēks.
košanas pasākumu neizpildīšanu un
Tādēļ Reģionālā pašvaldības poli- zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas
cijas Inčukalna novada nodaļa (RPP veidošanos, uzliek naudas sodu fizisINN) aicina iedzīvotājus laikus sakopt kajām personām no 140 līdz 700 eiro,
sev piederošās teritorijas, lai pavasarī bet juridiskajām personām – no 700
samazinātu kūlas ugunsgrēku skaitu. līdz 2900 eiro.
Pašvaldības policijas darbinieki kopā
ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
Reģionālās pašvaldības
dienestu organizēs reidus, kuros piepolicijas Inčukalna novada nodaļa

Deputāta M. Jaunupa atbildes raksts uz 2014. gada
februāra „Novada Vēstīs” publicēto I. Purmaļa viedokli

Labdien, novadnieki!
Izlasot I. Purmaļa publiskās
pārdomas par demagoģiju un
par to, cik nepareizi rīkojos un
cik šausmīgs novada kaitnieks
esmu, tā vien liekas, ka vienīgais,
ko varētu darīt, ir nolikt deputāta mandātu, pārtraukt arī visas
citas darba attiecības un izdeklarēties no novada (labākajā gadījumā braukt uz ārzemēm), lai tam
nevarētu kaitēt.
Purmaļa kungs daudz runā un
runā skaļi, strādājot pēc principa – „kurš skaļāk bļaus, tam
taisnība”, tomēr izskatās, ka tas
ir arī vienīgais, ko Purmaļa kungs
spēj – pēc blakussēdētāja dunkas
sānos skaļi bļaut...
Viņš arī citē portālu Pietiek.
com un uzsver, ka esmu balsojis par 2000 latu prēmijām kādā
AO „VRC Zasulauks”, laikam jau
domājis akciju sabiedrību (a/s
„VRC Zasulauks”), bet izskatās, ka
krievu valoda Purmaļa kungam
tuvāka. Jauki, protams, ka Purmaļa kungs interesējies par manu
dosjē un vecas tenkas mēģina
pasniegt kā nezin kādu sensāciju,
turklāt tik muļķīgā veidā. Domāju,
pat profānam valsts pārvaldes
lietās un uzņēmējdarbībā vajadzētu saprast, ka balsošanu par
prēmiju piešķiršanu pelnošā uzņēmumā salīdzināt ar nodokļu

maksātāju uzturēto pašvaldību ir vojam vienā novadā ar vienu pār- fonda remontiem, tikmēr atbal daudz balsu, lai atļautos neņemt
tāpat, kā neatšķirt suni no kaķa.
valdi visiem iedzīvotājiem.
stot lielu summu novada domes vērā ne opozīcijas, ne iedzīvotāju
Atbildot par tālāko – protams,
Runājot par darbu un demago- ēkas remonta un rekonstrukcijas intereses – siltumapgādes sakārvēlēšanās piedalos, jo gribu kal- ģiju. Patiesi uzskatu, ka vislabāk veikšanai.
tošanu, apsaimniekošanas lietu
pot valstij, kurā dzīvoju. Atbalsts cilvēkus atspoguļo darbs, nevis
Ļoti skaļi arī mētājaties sakārtošanu u.c. Kurš tad īsti ir
ne vienmēr uzvārda dēļ un pub- vārdi, tādēļ arī nodibināju un pul- ar risinājumiem, lai novērstu politiski atbildīgais? Vai tie, kas
liskā spiediena dēļ ir bijis tik liels, cēju Inčukalna novada cilvēkus, pārkāpumus Vangažu kultūras iebilst un aicina sakārtot siltuma
kā gribētos. Tomēr Rīgas domē uzņēmējus biedrībā „Inčukalna nama celtniecībā, bet tiklīdz padevi, vai tomēr tie, kas pozīcijā
tiku ievēlēts, sekmīgi darbojos izaugsmei”, kura arī, daudziem „priekšnieks” pakratīja pirkstu, un tik ceļ rokas, lai nodrošinātu
kā komisijas vadītājs un ticu, par vilšanos, darbojas pēc vēlē- Jūs kļuvāt klusāks par akmeni. sev un sev pietuvinātajiem labu
ka panācām daudz laba Rīgas šanām un turpina atbalstīt gan Purmaļa kungs, varbūt atmetiet dzīvi?!
pašvaldībai. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas au- savas padomju laika manieres
Šī atbildes raksta beigās vēvēlēšanās piedalījos tieši tādēļ, dzēkņus, gan baznīcas draudzi, skaļi bļaut un neko nedarīt, un los uzsvērt, ka man ir ļoti žēl
lai vecumdienās varētu dzīvot gan izsludina konkursus sko- visu laiku cerēt, ka cilvēki domā, un skumji, ka oficiālajā „Novada
novadā, ar kuru lepojos un lepo- lēniem. Protams, vieglāk jau ir ka jūs strādājat.
Vēstnesī” tiek atvēlēts vesels
jas arī novadnieki, jo ticu un arī bļaut, nekā ko izdarīt, kaut vai
Par dzīvokļiem Plānupes ielā atvērums šāda veida rakstiem,
redzu, ka Inčukalna novadam ir to pašu piesaukto Vangažu labā. un Kārļzemniekos. Ģeniāli, ko tik ko Purmaļa kungs jau regulāri
milzīgs potenciāls. Tomēr dažam Vienīgais, ar ko Jūs, Purmaļa viens cilvēks savā saprašanā ne- rakstījis un „Novada Vēstis” publabam izsaimniekošanas metode kungs, esat guvis ievērību, ir ne- var saprast! Tik vienkāršas lietas, licējušas. Laikam ir aizmirsts, ka
ir tuvāka savam naudas makam. spēja vairāku gadu garumā sakār- ko nozīmē privatizēti īpašumi, „Novada Vēstis” pat pēc likuma
Piedalījos novada vēlēšanās, jo tot Vangažu garāžas kooperatīva kas jāapsaimnieko īpašniekam, ir definētas kā informatīvs izderedzu, kā var uzlabot novadu un statusu, veiklo zvejniecību, kas un pašvaldības īpašumi, kuri jā- vums par pašvaldību pieņemtaveicināt tā attīstību, un pirmkārt novedusi pie maluzvejniecības, apsaimnieko pašvaldībai, un, ja jiem saistošajiem noteikumiem
jau novadu saliedējot, nevis, kā un, protams, balsojumi par do- gadījumā mājā ir gan privāts un publiskajām apspriešanām.
Purmaļa kungs savā viedoklī at- mes vadības prēmijām, algu pa- īpašums, gan pašvaldības, tad Lai nu kā, novēlu novadniekiem
dala: jūs – inčukalnieši – un mēs – augstināšanu – jaunu uzvalku ie- ir jāmeklē kompromiss, kas ap- nepakļauties populismam vai
vangažnieki. Vēl, protams, traģis- gādei, par domes mašīnas stiklu mierina abas puses, tā ka mazāk skaistiem vārdiem, bet šad tad
kāka ir tikai izpratne par politisko tonēšanu un labi atmaksātu ama- demagoģijas un melu, Purmaļa paskatīties uz darbiem, kaut vai
pozīciju un opozīciju – vangaž- tu vietu veidošanas atbalstīšanu kungs!
novada domes sēdes balsojunieki pret inčukalniešiem, ko tad partijas biedriem.
Un galu galā, vai tad ne Pur- miem par jums svarīgiem jautālai daru es, kas dzīvo Krustiņos?!
Vēl neaizmirsīsim domes bal- maļa kunga pārstāvētā partiju jumiem. Savukārt „Novada Avīzei”
Katrā ziņā izskatās, ka politiskās sojumus par budžetu, kurā ar apvienība „Saskaņas centrs” nav vēlu publicēt iedzīvotājiem arsituācijas izpratne ir samērā sav- vieglu roku noraidījāt partijas koalīcijā un balso roku rokā ar A. vien aktuālas tēmas, kas skar to
dabīga, sadalot vienotu novadu. „Vienotība” frakcijas ierosinājumu Nalivaiko pārstāvēto pārstāvēto ikdienu, un uzraudzīt domes darCeru gan, ka dažam labam kādu izdalīt atsevišķu pozīciju novada „Latvijas Zemnieku savienību”?! bu, atspoguļojot tās darbu, nevis
dienu nāks apjausma, ka visi dzī- ceļu atjaunošanai un dzīvojamā Izveidotajai pozīcijai ir pietiekami personāžu viedokļus.
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„Oranžās mājas” Vilciņš un Pelīte ir
draudzīgi ar visiem.

21. februārī Vangažu hokeja
laukumā bijām sapulcējušies uz
bērnu izrādi „Oranžā māja”. Bērni
vēroja, kā Lapsiņa, Vilciņš, Pelīte
un Papagailis cēla māju un aktīvi
piedalījās darbā. Pēc izrādes bērni
kopā ar zvēriņiem gāja atraktīvās
rotaļās.
Pēc tam sākās sporta aktivitātes
un spēles ar skolotāju Ģirtu gan vismazākajiem, gan lielākajiem, gan
vecākiem. Paralēli aktivitātēm visi
varēja sasildīties arī ar karstu tēju.
Mākslinieciskā vadītāja
Evija Ozola

Sestdien, 15.martā,
plkst. 13.00
viesosies cirka izrāde
Ieeja 1,50 EUR.

Foto: Evija Ozola

Sestdien, 29. martā,
plkst. 12.00
Jautrā stunda ar Tofiku
(krievu val.)
Ieeja 1,50 EUR.
Svētdien, 30. martā,
plkst. 12.00 – 16.00
Meistarības diena
Piektdien, 4. aprīlī,
plkst. 18.00
Pirmsskolas vecuma bērnu
vokālais konkurss „Cālis”
Sestdien, 5. aprīlī,
Baltinavas teātra viesizrāde –
2. daļa „Kuozu goda jubileja”
Bērni pierunā vecākus atzīmēt kopā nodzīvoto gadu ar
nelielām svinībām, abi gaviļnieki
ar satraukumu gatavojas šiem
svētkiem, taču ne viss iecerētais
tiek īstenots, jo pārpratumi
ienes savas korekcijas.

Ceļojošā izstāde
„DZIESMU UN DEJU
SVĒTKU APDARE”
un „Es ES”
Izstāde būs apskatāma Vangažu bibliotēkas telpās no 3. līdz 28.
martam.
Šīs ceļojošās izstādes autori
ir Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskolas profesionālās ievirzes
„vizuāli plastiskā māksla” audzēkņi
un viņu pedagogi. Izstādes veidošanā
piedalījās gan paši mazākie mākslas
skolas audzēkņi (sagatavošanas klase), gan paši lielākie mākslinieki, kuri
šogad absolvēs mākslas skolu.
Izstādē var lieliski ieraudzīt, cik
dažādi var izspēlēt Dziesmu un deju
svētku tēmu un cik dažādi materiāli
tajā ir izmantoti – māls, vilna, krāsas,
krāsu zīmuļi.
Šo ceļojošo izstādi papildina fotoizstāde „Es Eiropas Savienībā”, kurā
atspoguļoti mums svarīgi dzīves
mirkļi. Šajā izstādē piedalījās ikviens
Garkalnes novada iedzīvotājs, kam
patīk fotografēt un uz brīdi apstāties,
lai ieklausītos, lai ieskatītos, lai sadzirdētu…
Visi mīļi aicināti apskatīt izstādi!

Popiela – 2014

Arī šogad bērni izrādīja lielu interesi par „Popielu”, un pasākumam pieteicās 30 bērnu un jauniešu.
Tradicionāli bērni izvēlas atdarināt iemīļotos un populāros dziedātājus,
un viņiem kā īstiem māksliniekiem ir iespēja parādīt sevi uz skatuves, prožektoru gaismās, un sajust skatītāju vērtējumu. Prieks par atsaucīgajiem
skatītājiem, kuri dzīvoja līdzi katram priekšnesumam un ar saviem aplausiem uzmundrināja un atbalstīja dalībniekus.
Pasākumam priekšnesumus bērni gatavo paši, un arī atbilstošus tērpus
un rekvizītus izvēlas paši. Liels paldies visiem dalībniekiem par labi sagatavotajiem priekšnesumiem.
Ikviens dalībnieks saņēma atzinību un balviņu par piedalīšanos un ieguldīto fantāziju un darbu.
Žūrijā piedalījās RTU apģērbu dizaina specialitātes studente Anita Niedra, „Ketristudio” pasākumu aģentūras vadītāja Jekaterina Lepe, tūrisma
speciāliste, Latvijas kultūras un izklaides pasākumu pārzine Anna Kalniņa.
Žūrijai bija grūti izvēlēties labākos no visiem lieliski sagatavotajiem priekšnesumiem. Rezultāti bija šādi:
1.vieta: „Serebro” – „Mi, mi, mi”– Valērija Vlasova, Katerina Guseva, Ksenija Ksitkovska.
1. vieta – „Fabrica” – „Mi takije raznije” – Vlada Vlasova, Sofija Galkovska,
Anželika Ivanova. Meitenes ieguva arī skatītāju simpātiju balvu.
2. vieta – Potaps un Nastja Kamenskih „Vmeste” – Elīna Goldina, Natālija
Ņikandrova.
2. vieta – Potaps un Nastja Kamenskih „Krepkij orešek” – izpildīja māsas
Katrīna Naumova un Sindija Kuļagina.
3. vieta – Ādams Lamberts „If I had you” – Anna Abramova, Adeļija
Jaņina.
Paldies pasākuma sponsoriem, uzņēmumiem – „Cita santehnika”, „Gaujas koks” – un Sarkanajam Krustam, „Rāmkalniem” par atbalstu ar balvām
un finansiālajiem līdzekļiem. Paldies žūrijai, estrādes deju grupai „Ciprese”,
skolas vokālajam ansamblim, deju grupai „Cats” un pasākuma vadītājām
Karīnai Škirmantei un Venijai Ņikiforovai, kuras piedalījās arī scenārija veidošanā un atraktīvi vadīja pasākumu.

Lai mazie vēsajā vakarā nenosaltu, tiek spēlētas spēles kopā ar skolotāju Ģirtu.

Bagātie nabagos nedzird
(tautas teiciens)

Atkal jāsecina, ka daži Inčukalna deputāti ne tikai nedzird, bet pat skaidri
parāda, ka pat negrib dzirdēt. Kārtējā
domes sēdē pat palūdzu atmest savu
politisko neiecietību pret citu viedokļiem un kaut vai noklausīties līdz galam, jo saistošo noteikumu par Sociālo
palīdzību Inčukalna novadā kvalitatīva
izstrāde tomēr var garantēt sociālo
pakalpojumu skaidru un kvalitatīvu
sniegšanu iedzīvotājiem. M. Jaunups
parādīja savu attieksmi pret sociālajiem jautājumiem, pārtraucot mani,
plātoties ar pulksteni. Bet cik tad laika aizņēma viņa demagoģija? Bet kurš
tad savulaik iesniedza piedāvājumu,
lai Jaunsargu pulciņi būtu gan Inčukalnā, gan Vangažos? Laikam jau cits M.
Jaunups? Un tagad, augstprātīgi pieprasot, lai tos 12 bērnus, kuri apmeklēja šo pašvaldības apmaksāto pulciņu
Vangažos, piespiedu kārtā vadā uz Inčukalnu. Jūs vecākiem esat pajautājis,
vai viņi vispār to vēlas? Kas Jūs tāds
esat, ka tik vienkārši lemjat vecāku
vietā? Vai tad direktorei tas jāorganizē? Vispār jau Vangažos šo pulciņu
apmeklēja divreiz vairāk bērnu nekā
Inčukalnā. Ja jau Jūs tā pārdzīvojat
par to, ka Jūsu cilvēkam nav auto, tad
„aizdodiet” viņam savu, Jums taču
ir pieredze dienesta transporta izmantošanā personiskām vajadzībām.
Mani pārsteidza „Vienotības” frakcijas biedri. Laikam jau jums ir tāpat
kā Saeimā. Sākumā valde nolemj, kā
jābalso, tikai paceļ pirkstu uz augšu
vai uz leju, bet, kad saprot, ka laikam
pieņemts ne tas, kā elektroenerģi-

jas tirgus atvēršanas gadījumā, tad
S. Āboltiņa mierīgi paziņo – laikam
deputāti nav izpratuši jautājumu. Bet
kurš tad lēma, kā frakcijai jābalso?
Man jau ir teikuši, ka kāds stipri izplata
domu, ka es uzstājos pret sociālajiem
pabalstiem. Nē! Es uzstājos, lai nenotiktu kā Jūrmalā, kur bijušajai MILJONĀREI PIEŠĶIRTS TRŪCĪGĀ STATUSS. Es uzskatu, ka to nevar pieļaut.
Tāpat gribētos pajautāt I. Bernāta
kungam, ja jau viņš iesāka runāt par
politisko atbildību. Kāpēc neviens
neatbildēja, kad pēc 2009. gada solījumiem sakārtot „Vangažu avotu”
un „Vangažu siltuma” jautājumus nekas netika izdarīts? Un kurš atbildēs
par Jūsu pārstāvja centieniem iznīcināt „Vangažu moto” tādā statusā,
kāds tas tika izveidots (pretēji Jūsu
piedāvājumam) ar absolūto iedzīvotāju vairākuma balsojumu?
Tagad Jūs cenšaties „palīdzēt”
dārzkopības kooperatīvam Inčukalnā.
Jūs tik ilgi pārskaitījāt, cik tur ir īpašuma nodoklis, norādījāt, ka tur ir
reģistrētas firmas, bet es tā arī nesaprotu – ja tur ir tik daudz finanšu,
tad kāpēc viņi lūdz pašvaldību ieguldīt 50–60 latu mēnesī, lai turpinātu
darbību? Kaut kā man ar matemātiku
sanāk problēmas! Laikam jau man
„no Gulbenes vakarenes” ir grūtības
izprast šo matemātiku, jo esmu mācījies tikai klasisko. Ļoti izskatās, ka
Jūrmalas miljonāres sindroms ir lipīgs.
Tā mēs diemžēl dzīvojam – dažādās
dimensijās.
Igors Purmalis

Mākslinieciskās daļas vadītāja Evija Ozola

Foto: Evija Ozola

Sestdien, 8.martā,
plkst. 16.00
koncerts „Viņas augstība –
sieviete”
Piedalās ritmikas deju grupa
„Kolibri”, krievu dziesmu ansam
blis „Krievu kadriļa”, estrādes
deju grupa „Ciprese”, vokālais
ansamblis „Kaprīze”, ukraiņu
dziesmu ansamblis „Jatraņ”,
baltkrievu dziesmu ansamblis
„Žuravka”, Vangažu vidusskolas
vokālais ansamblis. Ieeja brīva!

„Oranžā māja” Vangažos

Gan lielās, gan mazās meitenes ieguva 1. vietu. Tātad šogad divas 1. vietas!

Foto: Evija Ozola

Pasākumi
martā Vangažu
kultūras namā

2014. gada MARTS

Foto: Evija Ozola
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Visi aktīvie „Popielas” dalībnieki kopā pēc apbalvošanas.

2014. gada MARTS

Ziedlapiņu pieskārienu gaidot...

Atgādinām!
12. aprīlī Inčukalnā
„MĀKSLAS DIENAS – 2014”
Kā katru gadu:
•
Māksliniekiem darbi jāiesniedz līdz 7. aprīlim
•
Jaunrades darbu KONKURSA „Izkrāso savu
pasauli” (darbi var būt
izpildīti visdažādākajās
tehnikās) jāiesniedz līdz
4. aprīlim tautas namā.
Tuvāka informācija
iepriekšējā avīzes Nr. vai
tautas namā pie Ingas
(ingatn@inbox.lv) un Zintas (atniz@inbox.lv).
•
Šogad būs jaunums –
RADOŠĀ DARBNĪCA,
kurā Mākslinieku kopas
dalībnieki ar ikvienu interesentu no malas piedalīsies Inčukalna apkārtnes
vides objektu veidošanā
ar devīzi „Izkrāso savu
pasauli”– Esam gatavi!

Tas ir ne tikai Inčukalna māk
Kikusts bija sagatavojis daudzslinieku kopas veidotās jaunās izveidīgu programmu, lai parādītu,
stādes nosaukums, bet arī noskaka orķestris spēj spēlēt klasisņojums, kas pārņem, iznākot agrā
kus skaņdarbus, mūsdienīgas
saulainā rītā (kaut tādu vēl ir maz)
instrumentācijas, džezu, tautas
ārā no mājām. Sarosījušies ir ne
dziesmas un arī ziņģes. Pārejot
tikai putni, bet arī cilvēki – dienām
no vienas koncerta daļas uz otru,
paliekot garākām, atliek vairāk laiatklājās aizvien jaunas muzika sajust tuvojošos pavasari. Tumkantu spējas. Savu prasmi solo
šo laiku pārvarēt visiem palīdzēja
sniegumos dažādos skaņdarbos
mūsu olimpiešu lieliskie sasniegupierādīja saksofoniste Annelaine
mi – gribējās pie ekrāniem vien sēIndriksone, klarnetists Henrijs
dēt un just savējiem līdzi. Tās bija
Joņins, trompetists Pauls Albupiesātinātas, interesantas divas
žis, trombonists Haralds Gals,
nedēļas, kad varējām turēt īkšķus
tenora spēlētājs Toms Kaupužs.
par Latvijas sportistiem un patiesi Inčukalna Mūzikas un mākslas Mēs esam lepni, ka visi pūtēji ir
izjust patriotismu, piederību savai skolas vizuālās mākslas pasnie- mūsu novada iedzīvotāji – mūsu
dzēja Agnese Ozoliņa – zīda gleztautai, līdzīgi kā tas notiek Dziesmu nojums izstādē „Ziedlapiņu pieskā- skolu skolēni un absolventi.
svētkos, kad katrs ierindas latvietis rienu gaidot”.
Šogad kolektīvs ir nospraudis
var sajust prieku un lepnumu par
sev mērķi – vasarā piedalīties
savu tautu un tradīcijām.
starptautiskā folkloras festivālā
Izstādes „Ziedlapiņu pieskārienu gaidot” atklāša- Budapeštā. Jau ir izturēta atlase un ceļš ir „vaļā”,
na 15. februārī sakrita ar Inčukalna pūtēju orķestra atliek vienīgi centīgi meklēt sponsorus. Pūtēju mērķi
koncertu „Taures sauc”, ko orķestris kopā ar diriģen- palīdzēt īstenot ir apņēmusies arī Inčukalna novada
tu Vitali Kikustu bija sagatavojuši, lai nodemonstrē- dome.
tu orķestra varēšanas jaunu, augstāku profesionālo
Koncertu kuplināja Siguldas novada Allažu palīmeni. Izstādē tautas namā ir aplūkojami 11 māk gasta tradīciju ansamblis „Liepavots”, kura vadītāja
slinieku – Jāņa Zvirbuļa, Borisa Samusa, Valijas ir arī mūsu senioru kora „Atblāzma” diriģente Ņina
Balodes, Silvijas Aueres, Jolantas Bodnieces, Daces Kiršteina un gandrīz visas dziedātājas ir jauktā kora
Saulītes, Aijas Ausējas-Rudzītes, Agneses Ozoliņas, „Mežābele” dalībnieces, tātad – savējās. Kā dāvana
Ingūnas Lindes, Paula Putniņa un Anda Gūtmaņa – orķestra biedriem bija bundzidarbi, kuros redzama krāsu un ziedu daudzveidība. nieka Edgara Cīruļa, kas šobrīd
Gan daba, gan māksla vēsta par pavasari.
mācās Jāzepa Mediņa Mūzikas
Savukārt koncertā „Taures sauc” mūsu pūtēju or- vidusskolā, spēlētie džeza solo
ķestra jaunieši un bērni pierādīja, ka tikai neatlaidīgs, klavierskaņdarbi. Tā, it kā viņš
sistemātisks darbs var vainagoties ar labu sniegumu būtu „piedzimis kopā ar klavieun patiesu gandarījumu gan pašiem, gan skatītājiem. rēm” – emocionāli, daudzkrāsaiKaut arī pūtēju rindās ir tikai daži pieredzes bagāti ni un pārsteidzoši. Tas bija reizē
mūziķi, skanējums bija teicams. Diriģents Vitalis arī Edgara un viņa studiju biedru

Foto: Zinta Nolberga

Otrdien, 25. martā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums
14.00 – piemiņas brīdis stacijas laukumā pie pieminekļa
14.30 – Inčukalna Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu
koncerts
Uz pasākumu jūs varat nokļūt
ar autobusu pa maršrutu:
plkst. 13.00 „Gauja” – Indrāni – Kārļzemnieki – Vangažu
kultūras nams – Vangažu
„Brālis” – Vangažu stacija –
Sēnīte – Inčukalns.

Inčukalna pūtēju orķestris kopā ar savu diriģentu Vitali Kikustu pēc koncerta.

Foto: Zinta Nolberga

Svētdien, 16. martā,
plkst. 12.00
Valmieras Kinostudija piedāvā izrādi
„MADAGASKĀRA”
Biļetes iepriekšpārdošanā
tautas namā un Inčukalna
bibliotēkā 3,00 eiro.
Izrādes dienā 4,50 eiro.

Foto: Zinta Nolberga

Sestdien, 8. martā,
plkst. 11.00
Ikgadējais mazo vokālistu
konkurss
„Inčukalna CĀLIS 2014”
par prieku māmiņām un vecmāmiņām.
Visi mīļi aicināti!
Svētdien, 9. martā,
plkst. 17.00
(pārcelts no 1. marta)
MŪZIKAS VAKARS
„IEPAZĪSTI UN IEMĪLI DŽEZU
KOPĀ AR EDGARU CĪRULI”
Piedalās Jāzepa Mediņa Rīgas
mūzikas vidusskolas džeza
klases audzēkņi.
Visi mīļi aicināti!

7

Edgara Cīruļa emocionāli izjustais džeza solo klavierskaņdarbs.

Foto: Inga Freimane

Inčukalna
tautas
nama
pasākumi
martā

NOVADA VĒSTIS

Ikvienam „GhettoGames” filmas skatītājam gribējās
izmēģināt motosportista Jāņa Rozīša dzelzs rumaku.

pieteikums džeza mūzikas vakaram 9. martā Inčukalna tautas namā.
Koncerts beidzās gluži kā Dziesmu svētki ar kopīgi dziedātu visiem mīļu dziesmu un mūsu Inčukalna
Maestro – Vitaļa Kikusta – sumināšanu dzimšanas
dienā. Viens kopīgs vēlējums viņam: lai pietiek spēka,
veselības, neatlaidības pašam un „lielākajam bērnam” – pūtēju orķestrim.
22. februāra pēcpusdienā Inčukalna tautas nams
pievienojās Vislatvijas akcijai – 110 novados visā Latvijā tika demonstrēta lielākās ielu sporta un kultūras
kustības „GhettoGames” 2013. gada dokumentālā
filma „Tas ir tikai sākums”. „GhettoGames” mērķis ir
palīdzēt jauniešiem pilnveidot sevi, sniedzot iespēju
pozitīvā vidē sportot un lietderīgi pavadīt brīvo laiku,
attīstīt talantus un iesaistīties brīvprātīgajā darbā.
Pirms filmas tautas namā bija iespēja tikties ar filmas varoņiem – mūsu novadniekiem: stantraideru
Jāni Rozīti (kura „dzelzs zirgs” tika novietots zālē
un gaidīja fotografēties gribētājus) un „Zelta Volgas”
rallistu Jāni Tomsonu.
Svētdien, 23. februārī, noskaņojumu noteikti varēja uzlabot, noskatoties Laura Dzelzīša monoizrādi
„Līgavainis”. Tēma ļoti atbilstoša mūsu dzīves situācijai, bet īpaši noderīga tiem, kas nespēj izlemt – rīkot kāzas vai ne. Ja šaubāties – iesakām noskatīties,
iespējams, jūsu viedoklis mainīsies.
Nepaejiet garām – ienāciet apskatīt izstādi „Ziedlapiņu pieskārienu gaidot” arī jūs, lai saņemtu pozitīvu lādiņu, pavasari gaidot.
Mākslinieciskā vadītāja
Zinta Nolberga
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NOVADA VĒSTIS

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

2014. gada MARTS

Inčukalna bibliotēka martā

Ir taču fakts, ka tiem bērniem, kuri lasa vairāk, ir labāka lasītprasme.Tiem, kuri lasa savam priekam, ir labāka izpratne par tekstu, labāka gramatikas izpratne,
vārdu krājuma apjoma palielināšanās, pašapziņas celšanās, kā arī lasītprieks turpmākā dzīvē. Te bibliotēka
var daudz palīdzēt atrast katram sev tīkamu grāmatu.
Mēs cenšamies iepirkt tās grāmatas, kuras palīdz mūsu
bibliotēkas lasītājiem, lasot grāmatas, saturīgāk pavadīt brīvo laiku. Iepērkam pasaules ievērojamāko autoru darbus. Tā, piemēram: M. Gerbera „UzņēmējdarbīEs zinu, man laiks bija iedots
bas meistarība” – labākā biznesa rokasgrāmata, kura
Iepazīt pasauli šo,
sniedz atbildes uz jautājumiem, gan kā uzsākt savu
Nu, tagad Eņģelis esmu,
biznesu un izvairīties no kļūdām, gan kā nodrošināt
Ko sauksiet par savējo.
sava biznesa veiksmīgu attīstību. I. un L. Hadaņonoku
„Sociālā pedagoga palīdzība bērniem ar valodas sistēSakām lielu paldies
mas traucējumiem” praktiski izmantojama pedagogu,
PII „Minka” kolektīvam I. Podziņas vadībā, kā arī bērnu vecākiem,
psihologu un skolu vadītāju darbā un dod rekomendāInčukalna pamatskolas kolektīvam B. Grūtupas vadībā, bērniem, vecākiem. cijas, kā palīdzēt bērniem ar valodas sistēmas traucēMazajiem lasītājiem pie mums ļoti patīk.
SIA „Mundus NL”,
jumiem. H. Vorslijas „Mode.100 būtiskas idejas” stāsta
SIA „Gaida” kolektīvam un visiem labiem cilvēkiem, kas skumju brīdī sniepar modi kā globālu fenomenu un izskaidro revoluciodza atbalstu, pēdējā gaitā pavadot Tomu.
nāras izmaiņas sieviešu apģērbu modē no 1900. līdz 35 valstīs. Romānā „Kurpnieka sieva” dzīve sit augstu
2010. gadam. S. Knoras grāmata „Saldais baudījums”, vilni gan Itālijas Alpos, gan Amerikā, tajā atspoguļota
Alda un Jānis Ločmeļi kuru tulkojusi mūsu inčukalniete Sinda Krastiņa, mūs spilgtā jūtu pasaule. Latviešu autori arī čakli darbojas:
iepazīstina ar izsmalcinātām idejām kūciņu un desertu I. Ābeles „Klūgu mūks” ir par Latgales vēsturi, par piegatavošanā. Dž. Fennela grāmatā „Saruna suņu valo- dzimšanu un nāvi, par mīlestību. L. Inkina „Neizmandā” dalās ar mums pieredzē, kā palīdzēt ikvienam suņa toto iespēju laiks” – oriģināls viedoklis par padomju
Sirsnīgi pateicos Inčukalna pamatskolas direktorei Brigitai Grūtupas kunsaimniekam izveidot draudzīgas un sapratnes pilnas laika notikumiem un par norisēm pēdējos 20 gados.
dzei un visam skolas kolektīvam par lielo atbalstu dzīves smagākajā brīdi!
attiecības. Grāmata „Kristiāns Diors par Dioru” pirmo I. Rēdliha grāmatā „Soļi” ar aizrautību raksta par cilvēAlda Dikelsone reizi iznākusi Latvijā par cilvēku, kura vārds kļuvis par ku likteņiem un viņu jūtu samezglojumiem. D. Judinas
sinonīmu modei. Daiļliteratūras lasītājiem piedāvājam darbus vairs nevajag reklamēt, jo tos visi lasītāji ar nenokļūt uz salas un izdzīvot pēc lidmašīnas katastro- pacietību gaida, – šoreiz „Mēness pie jūras”. Lai jums
BEZMAKSAS JURIDISKĀS KONSULTĀCIJAS DABAS
fas T. Gērvisas-Greivsas grāmatā „Uz salas”. L. Pīrsas interesanti lasās!
AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS
„Bella” nu piedāvā turpinājumu „Solījums”. Mīlestība,
Sirsnīgs paldies Ivetai Čikutei par bibliotēkai dāvinādzīve un ziloņi – Dafnes Šeldrikas grāmatā „Āfrikas tajām grāmatām.
Biedrība „BALTA DABA” piedāvā bezmaksas juridiskās konsultācijas
mīlasstāsts”. A. Trigiani darbi ir tulkoti vairāk nekā
Bibliotekāre M. Aleksejeva
dabas aizsardzības jautājumos.
Konsultācijas pieejamas darba dienās, iepriekš sazinoties. Konsultācijas notiek Valmierā, taču iespējams konsultācijas saņemt, arī sazinoties
Apsveicam
pa e-pastu vai tālruni.
estrādes deju
Kontakti:
Ģirts Baranovskis, tālr. 26141259, e-pasts: dababalta@gmail.com, māgrupu
Katram cilvēkam ir vēlēšanās rast prieku ikdienas dzīvē. Mūsu pilsētā ir daudz pasākumu,
jaslapa – www.baltadaba.lv.
„Ciprese” un
ko es regulāri apmeklēju.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. EEZ
skolotāju
Ļoti skaista un atmiņā paliekoša bija egles iedegšana, patika L. Vorobjovas uzstāšanās.
finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” apakšprogramma „NVO
Ilonu
Petrovsku
darbības atbalsta programma”. Vairāk informācijas par EEZ Finanšu in Bija priecīgi gan bērni, gan vecāki, iepriecināja sieviešu vokālais ansamblis, viss bija labi orar
iegūtajiem
strumentu un tā piedāvātajām programmām Sabiedrības integrācijas fon- ganizēts.
1. pakāpes dipIepriecina kultūras nama lielā dejotāju saime I. Petrovskas vadībā, kā arī dziedātāji.
da mājaslapā http://www.sif.lv/ un http://www.eeagrants.lv/.
lomiem Pierīgas
Vienmēr skaisti noformēta un sagatavota zāle, par ko rūpējas Marija Jakubovska.
Par labu darbu vēlos uzteikt direktoru Aleksandru Čamkinu, mākslinieciskās daļas vadītāju
mūsdienu deju
Eviju Ozolu, gaismu un skaņu operatoru Igoru Klimenko.
konkursā Mālpilī.
Kultūras namā ierodoties uz pasākumu, prieks novērot, kā visi rosās un darbojas, lai pasāVēlam veiksmi
kums noritētu vislabākajā kārtībā.
konkursa
Esmu priecīgs par jauno pārvaldes vadītāju Juri Jakubovski, par to, ka labi veic savu darbu.
Sākot no šī gada 1. marta, „Swedbank” Klientu informācijas centrā Inču2. kārtā!
Andrejs Mazins
kalna bibliotēkā jauns darba laiks.
Esat laipni gaidīti katru pirmo un trešo mēneša
pirmdienu no plkst. 11.00
līdz 12.00.
Nerunāsim šodien par ziemu un sniegu,
Kas kokos, jumtos un matos mirdz.
Nerunāsim šodien par gadiem,
Kas nāca, gāja un ies.
Parunāsim šodien par prieku un sauli,
Parunāsim par ziediem un vasaru.

Foto: Vija Onskule

PATEICĪBAS

*****

Par Vangažu kultūras dzīvi

Uzmanību!
Visu „Swedbank” klientu zināšanai!

LĪDZJŪTĪBA

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

Nav tādu vārdu,
ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm,
kas sāpēm pielijušas…

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

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Aldai Ločmelei un viņas ģimenei.

Pārdod zemi ar mežu Inčukalna
nov. „Briežos”, pie Rīgas– Siguldas šosejas, blakus Virši-A
stacijai. Platība: 7,7 ha, cena:
50 000 EUR, 0,65 EUR / m2,
www.latcapital.lv/zeme.
Tālr. 25888898

PII „Minka” „Kukainīšu”
grupiņas bērni un vecāki

Šī gada februāris visā pasaulē ir raksturīgs ar Ziemas olimpiskajām spēlēm, kuras no 7.02. līdz 23.02. norisinājās Sočos.
Esam lepni un gandarīti par mūsu sportistu sasniegumiem:
izcīnītas 2 sudraba medaļas un 2 bronzas medaļas! Urrā!
Latvijas komandas sportistu iedvesmoti, arī PII „Minka” bērni – „Sprīdīši”, „Ezīši” un „Lapsēni” – 25. februārī
Inčukalna Sporta kompleksā aizsāka „„Minkas” olimpiādi
2014”, kas turpinājās arī 4. martā, kad spēkiem mērojās PII
„Minka” mazie bērni: „Rūķīši” un „Taurenīši”.
Pēc komandu sasveicināšanās un kārtīgas iesildīšanās
jaunie sportisti savas prasmes devās parādīt 6 stacijās. Gaisā virmoja sportisks sacensības gars! Veicamie uzdevumi
nebija no vieglajiem: ar nūju trāpīt bumbu vārtos, rāpot cauri
tunelim, lēkt no vienas lapas uz nākošo, noturēt līdzsvaru
u.c.
Uzvarētāji bija visi, tāpēc arī katra grupiņa noslēgumā saņēma diplomu par aktīvu piedalīšanos „„Minkas” olimpiādē
2014”, neizpalika arī svētku salūts, bērnu smiekli un daudz
pozitīvu emociju.
Paldies PII „Minka” sporta skolotājai Ingai Moškinai par
„„Minkas” olimpiādes” noorganizēšanu un vadīšanu.
PII „Minka” metodiķe Daiga

Foto no PII :Minka” arhīva

SLUDINĀJUMI

PII „Minka” olimpiāde

Mazie ar lielu atbildības sajūtu veic ikkatru olimpiādes
uzdevumu.

