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Eglīte smaržo
un mirdz,
Ar zivīm
jāmāk sarunāt
actiņās prieks, satraukta sirds
Jauns gads –
jaunas iespējas

26. jūlijā atpūtas kompleksā
„Saules zivis”, kas atrodas mūsu
novadā, vietā ar nosaukumu
„Jaunbajāri”, norisinājās amatieru makšķerēšanas sacensības.
Kā novēroja laikraksts „Novada
Vēstis”, makšķernieki lietā lika
visu savu meistarību, bet ne māņticību.

Makšķerēšanas sacensības atpūtas kompleksā „Saules zivis” norisinās jau daudzus gadus. Un ne velti,
jo ezerā var nomakšķerēt tādas zivis, kā karpas, karūsas, līņus, līdakas, asarus, foreles, āmurus un pat
samus.

Atpūta un hobijs
vienlaikus

Senioru koris „Atblāzma”

Jana Bunkus

Foto: Vita Oša
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Sacensības sākās jau deviņos no
rīta ar dzidri skaidrām debesīm un
svelmējošu sauli, kas makšķerniekiem ne visai patika. „Ei nu zini, kā
zivis jūtas tādā karstumā. Šādos
laika apstākļos cope var arī nesanākt,” īsi pirms starta drūmi noteica sacensību ilggadējais dalībnieks
Viesturs, „kaut gan – ar zivīm ir jāmāk sarunāt, nekāda māņticība te
neder. Ja man neizdosies sarunāt,
mājās došos tukšām rokām un bez
balvas.”
Savukārt Pāvels un Kirils, kuri sacensībās piedalījušies jau iepriekš,
Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs
šīs dienas notikumus uztvēra ar ab-

Jaunā gada sākums ir laiks,
kad gribas cerēt – slikto lietu
paliks aizvien mazāk, labo – pulka vairāk. Gan vienā, gan otrā
variantā mēs paši esam noteicēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc
šajā gadā visiem Inčukalna novada iedzīvotājiem vēlu būt labā
ierosinātājiem.
Labas pārmaiņas notikušas
arī ar laikrakstu „Novada Vēstis”. No šī gada tas iznāk citā
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju,
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau
nonācis laikraksts jaunajā formātā un izskatā. Mūsu modernajā laikmetā arī pašvaldības
izdevumam jāiet līdzi laikam,
tam jākļūst modernākam gan
formāta, gan noformējuma ziņā.
Un tas ir noticis!
Turklāt – palielinājies eksemplāru skaits un arī informācijas
apjoms, jo kā ielikums mūsu
laikrakstā tagad ir laikraksta
„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
Makšķerēšanas sacensību dalībnieks Viestursvarat
ar lepnumu
pozē, demonstrējot
sasazināties
ar redakciju
censību lielāko copi – gandrīz deviņus kilogramus smagu karpu.
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Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas bija kā laba ceļamaize visiem novada
Tādā noskaņā sestdien izskanēja Gofmanes laba vēlējumi novada se- senioriem 2013.gadam, kad ikviens
Inčukalna novada senioru Gada bal- nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt –
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus dienests sanākušajiem dāvāja gardu veselību.
Apsveikuma vārdus teica arī Latvigadus.
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB”
direktoram Uldim Mierkalnam par dā- jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa koGada balli Inčukalna Tautas namā ar vanu visiem pasākuma dalībniekiem!
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlēNeapšaubāmi, savs vārds sakāms un Inčukalna novada domes deputāts
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās bija arī abām mūsu senioru apvienī- Staņislavs Ungurs.
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada bu – Inčukalna pensionāru padomes
Elegantais sieviešu klubiņš „Ruiedzīvotāju sarūpētajiem labestības un Vangažu pensionāru biedrības – dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko)
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete- kopā ar solistu Rihardu Keišu ieslimiem bērniem, atklāja senioru koris rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa- līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu
dziedāšanu.
„Atblāzma”
(vadītājastarta
Ņinasignāla
Kiršteina).
visiemrosība.
aktīvistiem,
domei un darīja
Tūlīt pēc sacensību
ap ezeru darbību
sākās spraiga
Katrs makšķernieks
visu iespējamo,
lai izvilktu
lielāko
Kora
dziesmu
„Laizivi.
laba diena tev un „labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā
Savukārt uz deju soli aicināja šajā
man” labi papildināja Inčukalna nova- gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu sezonā izveidotais senioru deju kolek-

Hobijs ar
nopietniem
izdevumiem

NOVADA VĒSTIS

2014. gada AUGUSTS

Turnīri bērniem dienas centrā „Gauja”

Inčukalna bibliotēkā saulainā
vasara
Foto: Marija Aleksejeva

Lasīt nozīmē sapņot
ar svešu roku palīdzību.
/Fernandu Pesoa/
Vasara pilna ar sauli,
ogām, sēnēm, ziediem,
atpūtu. Bērni nāk uz
bibliotēku ar vēlamās
literatūras sarakstiem,
tas ļoti priecē. Bērnu
žūrijas fani steidz lasīt Arī vasaras laikā bibliotēka ir aktīvi apmeklēta.
attiecīgās grāmatas.
Fantastikas mīļotāji gaida kādu jaunu darbu, mazie – priecājas par kārtējo krāsaino grāmatu, pieaugušie lasītāji labprāt palasa kaut ko nopietnu karstajās dienās,
kad baidās iziet no mājas. Mēs cenšamies apmierināt katra bibliotēkas lietotāja
vēlmes un iepērkam jaunas grāmatas.
Šoreiz jūsu vērtējumam piedāvājam S. Ganas „Vasaras saldais skūpsts”, Dž.
Menselas „Mīlestība un citas spēles”, N. Noihausas „Sniegbaltītei jāmirst”, D.
Zigmontes „Pavedieni”, S. Gailītes „Es stāstīšu visu…”, M. Valtari „Turms, nemirstīgais”, J. Adomo „Es + ZB= ES”, Z. Kubelkas „Ardievu, Vīne – sveika, Parīze!”
un vēl, un vēl…
Bērniem, jauniešiem piedāvājam Ievas Melngalves „Bulta, Zvaigzne un Laī”, Dž.
Stiltona „Četras peles džungļos”, R. Lāgerkranca, Ē. Eriksones „Mana laimīgā dzīve”, L. Dokrila „Dārsija Bērdoka”, „Pūķu un bruņinieku stāstus”, H. Vorkala „Seši
stāsti par ASV vēsturi”, S. Dāles „Trīs uzticami draugi”. Iegādājāmies mazajiem
brīnišķīgu grāmatiņu, lai paši varētu iemācīties spēlēt klavieres – „Manas pirmās
klavieres”. Lai šī burvīgā, skanīgā grāmata sagādā daudz prieka spēlējot, dziedot
un rotaļājoties! Praktiskiem darbiem lieti noderēs grāmatiņa „Krāsainie aksesuāri: rokdarbi” – iemācīs, kā veidot piespraudes, rotas, kaklarotas, auskarus.
Brīnišķīga grāmata iznākusi mūsu iemīļotajai K. Apškrūmai – „Labi vārdi mūža
gadiem”.
Arī makulatūru var atstāt pie bibliotēkas, lai nekrājas mājās. Visi bibliotēkas
piedāvātie pakalpojumi ir jums pieejami.
Bibliotekāre M. Aleksejeva

Piesaki savu bērnu
sporta nodarbībām

Ir vasara, un, kā jau vasarā,
bērni dienas centrus apmeklē
biežāk, jo nav jāmācās un var izbaudīt brīvlaiku.
Sacensības un turnīri ir tās aktivitātes, kuras bērniem ļoti patīk
izbaudīt, apmeklējot dienas centru.
Visi, kuri iesaistās kārtējā turnīrā,
to dara no sirds un ar lielu vēlmi
uzvarēt, iegūt diplomu un balviņu.
Protams, uzvarēt visi nevar un reizēm nākas sastapties ar vilšanos
un pat kādu asaru, taču, lai prieks
par pasākumu būtu visiem, pēc
turnīra parasti notiek pasēdēšana
pie tējas galda, kur paslavēti un
uzmundrināti tiek pilnīgi visi dalībnieki.
Nesen notika turnīri novusā,
dambretē un galda futbolā. Novusā
godpilno pirmo vietu izcīnīja Dāvis
Aļekperovs, atstājot aiz sevis ikgadējos līderus. Dāvis bija pelnījis
šo uzvaru, jo labu laiku vēl pirms
turnīra ļoti cītīgi trenējās; otro vie-

Foto: Inese Strauta
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Turnīru uzvarētāji ir priecīgi par saņemtajiem diplomiem un balviņām.

tu novusā ieguva Alens Ribins, bet
trešo – Nikolajs Ivanovs. Dambretē
pirmā vieta tika Jegoram Makarovam, otrā – Ruslanam Vlasovam
un Nikolajam Ivanovam, bet trešā –
Tomam Šūbertam un Alenam Ribinam. Galda futbolā pārliecinošu

uzvaru guva Ruslans Vlasovs, otro
vietu ieguva – Arkādijs Hmurkov
skis, bet trešo – Paula Cimberga un
Alens Ribins. Apsveicu vēlreiz visus
savus bērnus!
Dienas centra „Gauja” vadītāja
Inese Strauta

Iespējamas bezmaksas apmācības ar
mežiem saistītos jautājumos
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Meža īpašnieki, meža nozaMežaudžu kopšanas pamati –
rē strādājošie un mednieku ko- 18.–19. jūlijs Inčukalnā, 23.–24.
lektīvu biedri jūlijā, augustā un jūlijs Kuldīgā.
septembrī tiek aicināti apmeklēt
Apmācību laikā jūs uzzināsiet
mežsaimniecības pakalpojumu ko- informāciju par meža apsaimoperatīvās sabiedrības „L. V. Mežs” niekošanas ciklu un mežaudžu
rīkotās bezmaksas apmācības parametriem, to noteikšanas
Inčukalna novadā un Kuldīgā par metodēm, kā arī mežaudžu kopzemāk minētajām tēmām. Pirmajā šanas pamatprincipus jaunaudzēs
apmācību dienā notiks teorētiskās un vidēja vecuma audzēs, darba
apmācības, bet otrajā – praktiskās paņēmienus mežaudžu kopšanā,
apmācības.
pielietojamo tehniku un aprīkoMazvērtīgo un neproduktīvo jumu mežaudžu kopšanā. Būs arī
mežaudžu produktivitātes celša- neliels ieskats darba aizsardzības
na – 8.–9. augusts Inčukalnā, 6.–7. jautājumos.
augusts Kuldīgā.
Medību jautājumi – 16.–17.
Apmācību laikā jūs iegūsiet zinā- augusts Inčukalnā, 19.–20. sepšanas par meža resursu izmantoša- tembris Kuldīgā.
nu, kokaudžu struktūru, to krāju un
Apmācības mērķis ir zināšanu
kvalitāti, neproduktīvu un mazvērtī- papildināšana par savvaļas dzīvgu mežaudžu nomaiņu ar produktī- nieku slimību, medījuma gaļas hivām mežaudzēm.
giēnas un pārtikas drošības jautā-

dīšanās + sporta spēles un 1 stunda
Bērnu un jauniešu attīstības centrs
cīņa. Treneris Leonīds Kuzņecovs.
„Gauja” aicina pieteikt bērnus no 5 gadu
vecuma sporta nodarbībām mūsu sek- • Cīņas sambo pusaudžiem un pieaucijās:
gušajiem. Treniņi notiek katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu no
• Peldēšana. Treniņi notiek Inčukalplkst. 21.00 līdz plkst. 23.00. Treneris
na Sporta kompleksa peldbaseinā
Leonīds Kuzņecovs.
katru otrdienu un ceturtdienu no
plkst.17.00 līdz plkst. 20.00 pa gruVisas nodarbības vada visaugstāpām (jo mazāks bērns, jo vēlāk tre- kās klases licencēti speciālisti. Maksa
niņš). Nodarbības ilgums: 30 min. par piedalīšanos sporta centra „Gauja”
sausais treniņš sporta zālē + 45 min. sporta sekcijā ir 12,00 eiro par katru mēnesi. Apmeklējot divas sporta
ūdenī. Trenere Raita Lapa.
• Ūdenspolo. Treniņi notiek Inčukalna sekcijas, otrajai sekcijaii ir 50% atlaiSporta kompleksa peldbaiseinā kat- de – kopā 18,00 eiro par divām sporta
ru otrdienu un ceturtdienu no plkst. sekcijām.
Uz visiem treniņiem katru dienu
15.00 līdz plkst. 17.00 un katru sestdienu no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00. kursē bezmaksas autobuss pa marNodarbības ilgums: 1 stunda sausais šrutu Gauja–Inčukalns–Vangaži.
treniņš sporta zālē + 1 stunda ūdenī.
Vasaras periodā organizējam sporta
Treneris Vjačeslavs Ternovskiy.
nometnes.
Bērnu un jauniešu attīstības centrs
• Džudo. Uzmanību! Sakarā ar paplašināšanos džudo treniņi no „Gauja” aicina uz Atvērto durvju die„Gaujas” tiek pārcelti uz Vangažu nām, kuras notiks septembra pirmajā
vidusskolas sporta zāli. Treniņi nedēļā, un izmēģināt nodarbības bez
RPP INN saņēmusi 158 izsaukumus,
notiek katru pirmdienu, trešdienu un maksas.
no tiem – 51 Inčukalnā, 30 – Gaujā, 9 –
piektdienu no plkst. 20.00 līdz plkst.
Pieteikties nodarbībām var pa tālr. Egļupē un 68 – Vangažu pilsētā:
22.00. Treniņa ilgums: 1 stunda iesil- 20544154 vai atnākot uz treniņu.
1. Sadzīves konflikti, kas saistīti ar ģimeni vai kaimiņiem – 18
2. Sabiedriskās kārtības pārkāpumi
(kautiņi, guļošie, alkohola lietošana,
trokšņošana) – 49
3. Par dzīvnieku apdraudējumu – 12
4. Par noziedzīga nodarījuma izdarīINČUKALNA NOVADA informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
šanu (pret īpašumu, pret personas
Materiālus apkopojusi Anete Nolberga, tālr. 20271787. Maketu saveselību) – 9
gatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mū5. Par pārkāpumiem ceļu satiksmē –
kusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada
17
Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas preci6. Par palīdzības sniegšanu citiem diezitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un
nestiem (NMP, VP u.tml.) – 6
reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.
7. Cita informācija – 47

jumiem, pareizu medību produkcijas
pirmapstrādi un uzglabāšanu.
Apmācības par pirmajām divām
tēmām būs bezmaksas. Noklausoties tēmu „Mežaudžu kopšanas pamati”, apmācāmie varēs doties uz
Ogres Valsts tehnikumu, lai nokārtotu eksāmenu un saņemtu motor
instrumentu vadītāja apliecību.
Par „Medību jautājumu apmācībām” būs jāmaksā 10 eiro. Pēc šīm
apmācībām klausītājiem tiks izsniegta izziņa, ka viņi tiks reģistrēti
Pārtikas un veterinārā dienesta datubāzē kā attiecīgā kursa apguvēji.
Precizēt interesējošos jautājumus,
kā arī pieteikties uz apmācībām var,
zvanot pa tālr. 29448967 (Aiga) vai
rakstot e-pastu uz adresi aiga.smiltane@lvmezs.lv.
Informācija pieejama arī mūsu mājaslapā www.lvmezs.lv.

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna
novada nodaļas atskaite par 2014. gada jūliju

NOVADA V

RPP INN sastādījusi 44 administratīvā pārkāpuma protokolus, no
tiem – 22 pēc Inčukalna novada Saistošajiem noteikumiem un 22 saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu:
8. Par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā – 16
9. Par dzīvošanu LR teritorijā bez personu apliecinoša dokumenta un/vai
dzīvesvietas nedeklarēšana – 1
10. Par dzīvnieku turēšanas noteikumu
pārkāpšanu – 2
11. Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 6
12. Par apzināti nepamatotu speciālo
dienestu izsaukšanu – 1

13. Par huligāniskām darbībām – 1
14. Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem – 2
15. Par teritorijas labiekārtošanu un
kopšanu – 9
16. Par Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpumiem – 3
17. Par citiem pārkāpumiem – 3
RPP INN uzsākusi 45 lietvedības, reģistrējusi 13 iesniegumus, nogādājusi 1
personu savā dzīvesvietā/patversmē,
aizturējusi 2 personas un nodevusi 2
personas VP ceļu policijai.
Dzīvnieku patversmē „Mežvairogi”
nogādāti 19 dzīvnieki.
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Inčukalna novada bāriņtiesas sastāvs nemainās

• Bāriņtiesas locekļi:
• Apstiprināt pašvaldības SIA „Vangažu avots” darbības un attīstības
Pašreizējais
bāriņtiesas
uzdevumus personām, kuru dzīplānu 2014.–2016. g.
sastāvs ievēlēts ar 2009. gada 12.
 Marita Rušiņa (augstākā juri- ves vieta deklarēta Inčukalna
diskā izglītība);
• Piešķirt līdzfinansējumu vienai personai privātās pirmsskolas izglītī- augusta Inčukalna novada domes
novada teritorijā. Par notariālo
bas iestādes apmeklējumam.
lēmumu, un tās sastāva darbības
 Māris Onskulis – pašvaldības darbību veikšanu, saskaņā ar Bādzīvojamā fonda pārvald- riņtiesu likumu, no fiziskām per• Piešķirt vienai personai finansiālu atbalstu, lai piedalītos deju studi- termiņš beidzas 2014. gada 31.
nieks (augstākā juridiskā iz- sonām tiek iekasēta valsts nodejas „RV Studio” rīkotajā vasaras sporta deju treniņnometnē bērniem augustā, tāpēc ar 2014. gada 16.
Staicelē.
jūlija Inčukalna novada domes
glītība);
va, kura tiek iemaksāta Inčukalna
 Jānis Šate – ģimenes ārsts novada domes kasē.
• Piešķirt Vangažu pilsētas iedzīvotājiem autobusu braucienam uz lēmumu no šī gada 1. septembra
Vangažu kapiem 1 reizi mēnesī.
tiek ievēlēta jauna bāriņtiesa
(augstākā medicīniskā izglīInčukalna novada bāriņtiesa
tība);
• Iznomāt biedrībai „DANTE DEO” telpas Vangažos bezmaksas humā- uz pieciem gadiem. Bāriņtiesas
pieņem apmeklētājus Inčukalnā
 Māris Kaļeņikovs – policijas un Vangažos divas reizes nedēļā –
nās palīdzības sniegšanai.
sastāvs paliks nemainīgs:
• Apstiprināt dzīvojamo telpu Inčukalna novadā, Krustiņos, Kārļzem- • Bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveiecirkņa inspektors (vidējā pirmdienās plkst. 9.00 – 12.00
nieki 4-9, īres tiesību izsoles sākuma cenu, kā arī apstiprināt izsoles
ta Kokina (augstākā pedagoģisizglītība).
un plkst. 13.00 – 19.00; ceturtnoteikumus „Inčukalna novada pašvaldības divistabu dzīvokļa īpakā un juridiskā izglītība; maģisInčukalna novadā bāriņtie- dienās plkst. 8.00 – 12.00 un
šuma Kārļzemnieki 4 dz.9, Krustiņos, Inčukalna novadā, īres tiesību
tra grādi sporta pedagoģijā un sa
Civillikumā
paredzētajos plkst.13.00 – 18.00.
izsole uz 5 gadiem”.
civiltiesībās);
Bāriņtiesa prioritāri nodrošina
gadījumos
sniedz
palīdzību
• Pagarināt sociālā dzīvokļa īres līgumu ar vienu personu uz sešiem
• Bāriņtiesas
priekšsēdētājas mantojuma lietu kārtošanā, gādā bērna vai citas rīcībnespējīgas
mēnešiem.
vietniece Ināra Lucāne (aug- par mantojuma apsardzību, kā personas tiesību un tiesisko inte• Izīrēt īres dzīvokli trīs personām.
stākā pedagoģiskā un sociālā arī izdara apliecinājumus un rešu aizsardzību.
• Uzņemt dzīvokļu rindā sešas personas.
pedagoga maģistra grāds);
Anete Nolberga
pilda citus likumā noteiktos
• Uzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas grupā divas personas.
• Iznomāt nekustamo īpašumu, angāru Inčukalna novadā, Plānupes
ielā 29a, ar kopējo platību 488,00 kv.m platībā, organizējot nomas
tiesību mutisku izsoli.
• Pagarināt zemes nomas termiņu uz pašvaldībai piederošās zemes
Priecājamies jūs informēt, ka, • Slēdzot
līgumu
Inčukalna
vienības vienai personai uz vienu gadu.
sākot ar šī gada 1. septembri, uzdomē – Atmodas ielā 4 (no 11.
• Noslēgt zemes nomas līgumu ar termiņu uz pieciem gadiem ar vienu sāksim atkritumu apsaimniekošaaugusta līdz 11. septembrim,
personu par mazdārziņa izmantošanu.
nas pakalpojumu sniegšanu jūsu
pirmdienās no plkst. 14.00 līdz sonām) un reģistrācijas apliecība
• Iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes vienību divām personām uz novadā. Līdz šim datumam ir jānoplkst. 19.00 un ceturtdienās no (juridiskām personām).
slēdz līgums par atkritumu apsaimplkst.13.00 līdz plkst.18.00)*;
12 gadiem.
• Slēdzot līgumu Vangažu pilsēJebkuru neskaidrību gadījumā
• Piešķirt 3. Zemessardzes novada 19. nodrošinājuma bataljonam niekošanu ar SIA „Clean R”.
autobusu, lai piedalītos Zemessardzes 23. vasaras sporta spēlēs
Aicinām jūs izvēlēties sev ērtāko
tas pārvaldē Meža ielā 1 (pirm- lūdzu sazināties ar SIA „Clean R”
līgumu slēgšanas veidu:
dienās no 11. augusta plkst. Klientu apkalpošanas centru, rak
Augstkalnē, Tērvetes novadā.
11.00 līdz plkst. 13.00)*;
stot uz e-pasta adresi: kc@cleanr.lv
• Apstiprināt pašvaldības SIA „Vangažu ambulance” darbības un at- • Aizpildot līguma pieteikumu
www.incukalns.lv;
• Slēdzot līgumu SIA „Clean vai zvanot pa tālruni 67111001. Vitīstības plānu 2014.–2016. g.
• Aizpildot līguma pieteikumu
R” birojā Rīgā, Vietalvas ielā siem, kuri būs noslēguši līgumu par
www.cleanr.lv;
5 (darba dienās no 8.30 līdz atkritumu apsaimniekošanu, SIA
Visi domes lēmumi apskatāmi mājaslapā
• Piesakot līgumu SIA „Clean R”
16.20)*.
„Clean R” sadzīves atkritumu tvertwww.incukalns.lv.
apkalpošanas centrā, zvanot pa
*Līdzi jāņem pase vai cits personu nes nodos lietošanā bez maksas!
„Clean R”
tālr. 67111001;
apliecinošs dokuments (privātper-

Cienījamie Inčukalna iedzīvotāji!

Важнейшие решения думы в июле

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

• Утверждение плана деятельности и развития муниципального
ООО «Vangažu Avots» на 2014–2016 годы.
Inčukalnā 2014. gada 18. jūnijā Nr.12/2014
• Предоставление софинансирования одному лицу на посещение
Grozījumi Inčukalna novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos
частного дошкольного образовательного учреждения.
• Предоставление одному лицу финансовой поддержки для уча- noteikumos Nr. 14/2010 „Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju
стия в тренировочном детском лагере по летним спортивным танuzturēšanu un apstādījumu aizsardzību Inčukalna novadā”
цам в Стайцеле, организованном студией танцев «RV Studio».
• Выделение автобуса жителям города Вангажи на поездки на Izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu
Вангажское кладбище 1 раз в месяц.
un 43. panta pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu
• Сдача в аренду товариществу «DANTE DEO» помещений в Ванга1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14/2010 „Par teritoжи для оказания бесплатной гуманной помощи.
• Утверждение первоначальной цены аукциона на право найма
rijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju uzturēšanu un apstādījumu aizsardzību Inčukalna novadā” šādu
жилых помещений по адресу: Инчукалнский край, Крустини, Карgrozījumu:
льземниеки, 4–9, а также утверждение условий аукциона «АукIzteikt 4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
цион на право найма двухкомнатной квартирной собственности
„4.1. nekustamā īpašuma, kas atrodas Vangažu pilsētā, Inčukalna, Gaujas, Krustiņu, Griķu, Meža miers, Egсамоуправления Инчукалнского края Карльземниеки, 4, кв. 9,
ļupes un Kļavu ciemā, teritorijā – teritorijas sakopšanu, zālienu nopļaušanu (zāles garums nedrīkst pārКрустини, Инчукалнский край, сроком на 5 лет».
sniegt 15 cm) un zālāja nopļaušanu (ne retāk kā vienu reizi gadā un ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim), zāles sa• Продление договора найма социальной квартиры с одним лицом
vākšanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, ūdens tilpņu tīrīšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu
сроком на шесть месяцев.
uzkrāšanos.”.
• Сдача в наём квартиры по найму трём лицам.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada Vēstis”.
• Постановка на очередь на получение квартиры шести лиц.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko
• Постановка на очередь на получение квартиры в первоочередной группе двух лиц.
• Сдача в аренду недвижимости – ангара в Инчукалнском крае по 2011. gada 17. maijā noslēgta vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/
улице Планупес, 29а, общей площадью 488,00 м², с организацией VRAA/008/122 par Eiropas Savienības fonda projekta „Speciālistu piesaiste
устного аукциона на право аренды.
Inčukalna novada domei” īstenošanu
• Продление срока аренды земли на принадлежащей самоуправPašreiz projekta ietvaros Inčukalna novada domes
лению земельной единице одному лицу сроком на один год.
Projekta ietvaros plānots piesaistīt divus speciālis• Заключение договора аренды земли сроком на пять лет с одним tus pašvaldības autonomu funkciju veikšanai un admi- Sociālajā dienestā strādā sociālais darbinieks, kura darnistratīvās kapacitātes paaugstināšanai, t.i., sociālo bu atzinīgi novērtē sociālā dienesta kolektīvs, atzīstot,
лицом на использование огорода.
• Сдача в аренду земельной единицы самоуправления двум лицам darbinieku uz nepilna laika slodzi un projektu koordi- ka ideja piesaistīt speciālistu tieši sociālajam dienesnatoru uz nepilna laika slodzi, kuru darbs no projekta tam bijusi veiksmīga.
сроком на 12 лет.
Projekta vadītāja
• Выделение автобуса 19-му батальону по обеспечению третьего budžeta līdzekļiem tiek apmaksāts 24 mēnešus.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
Margita Līce
отряда краевого Земессарзде для участия в 23-их летних спор18 499,97 LVL.
тивных играх Земессардзе в Аугсткалне, в Терветском крае.
Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100%
• Утверждение плана деятельности и развития муниципального
no kopējām attiecināmajām izmaksām.
ООО «Vangažu Ambulance» на 2014–2016 годы.
Ieguldījums
Darbu projektā jau beidzis projektu koordinators, kurš
tavā
Все решения думы можно просмотреть на сайте:
atbilstoši projekta nosacījumiem pašvaldībā nostrādāja
nākotnē!
www.incukalns.lv
30 mēnešus.
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Inčukalna vārds šovasar skanējis Rīgā,

Foto: Zinta Nolberga

Ārā vairāk nekā 30 grādu, bet orķestra puiši pilnā formā gatavi pirmās festivāla
dienas koncertam.

viešu diplomāts un ārlietu ministrs
Zigfrīds Anna Meierovics, un vēl
atpakaļceļā atveldzējās jūriņā pie
Engures. Skolotāja Kristīne Rone
pat meldrus savāca jaunai darba
sezonai ar Inčukalna topošajiem
mazajiem māksliniekiem.
Lieliskas bija savstarpējās sarunas un pieredzes apmaiņa. To nu es
tagad zinu: māksliniekiem ir redzīgākas acis un dodošāks gars. Liels
paldies Inčukalna novada domei
par piešķirto transportu un iespēju
tik daudz redzēt.
Inga Freimane

doties uz kādu festivālu ārpus
Latvijas robežām. Ļoti saistošs
bija piedāvājums piedalīties
starptautiskā Mūzikas un dejas
festivālā Ungārijas galvaspilsētā
Budapeštā.
Skaistais ceļojums sākās 2. jūlija
rītā ar dažāda izmēra instrumentu
kastu, formas tērpu un personīgo
lietu iekārtošanu autobusa bagāžas nodalījumā. Pateicoties orķestrantu vietējo koncertbraucienu
pieredzei, šis uzdevums nekādas
problēmas neradīja ne pirmajā, ne
pārējās dienās. Ceļš cauri Lietuvai un Polijai apmēram 1000 km

Viņiem nekas nav par grūtu lielajā karstumā, arī nokļūšana pie vareno dzelzs zirgu
statujām Varoņu laukumā.

garumā tika veltīts gulēšanai un
spēlēm, cik nu autobusa salons to
atļāva, bet vakarā nonācām viesnīcā Krakovā, kur varējām ērti atpūsties un sagatavoties nākamās
dienas ekskursijai pa pilsētu un
pārbraucienam cauri Slovākijai līdz
Budapeštai.
Bagātīgas poļu brokastis deva
spēku veikt „pārskrējiena” ekskur-

*****

Foto no personīgā arhīva

Jau vairāk nekā
gadu (vēl pirms
2013. gada Dziesmusvētkiem) mūsu
Inčukalna pūtēju orķestris, kurš tikko
kā bija nosvinējis
savu 30. dzimšanas dienu, nolēma

Foto: Inga Freimane

Tika apskatīta Kukšu muiža –
mākslas darbu kolekcija un mūsu
mākslinieces Daces Saulītes sienu
un griestu gleznojumi. Viesošanās
noslēdzās ar kafijošanu pie smalki
klātiem galdiem un ar paša saimnieka Daniela izcili ceptās plūškoka kūkas degustēšanu. Secinājums – izcilas lietas var paveikt, ja
ir gudrs saimnieks un labs mākslinieks (to es par mūsu Daci – mēs
lepojamies).
Ceļš turpinājās uz Kurzemes
deviņu pakalnu pilsētu Talsiem,
kurā pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā strādāja mūsu
Mākslinieku kopas vadītājs Jānis
Zvirbulis par tautas nama vadītāju.
Ar lielu interesi visi vēroja lietišķās mākslas kolektīvu darbnīcas,
izstādes un telpas radošajiem procesiem. Mums tur bija ko pamācīties un paņemt interesantas idejas
ciemakukulī uz mājām.
Pūres pagasta Ružmuižā mūs
gaidīja vēl kāds pārsteigums –
mākslinieces
Lailas
Ķelles
paradīze – viesu māja pusmuižā ar
mākslas un dabas garu. Te ikviens
var saņemt mieru un piepildīt dvēseli jaunam darba cēlienam.
Vēl mākslinieki pasmēlās spēku
pie Kaives dižozola, nolieca galvas
vietā, kur bojā aizgāja izcilais lat-

Foto: Zinta Nolberga

Visi esam jau pieraduši un
uztveram to kā pašu par sevi
saprotamu lietu, ka Inčukalnā ir
pašiem savi mākslinieki un viņu
darbus vienmēr var apskatīt
tautas namā. Mūsu Mākslinieku kopas 12 gadu pastāvēšanas laikā paši amata brāļi un
māsas (šoreiz pievienojās arī
Vangažu čaklās mākslinieces –
rokdarbnieces) 9. jūlijā devās radošajā braucienā uz Zemgali un
Kurzemi (iepriekšējo reizi, 2007.
gadā, viesojās Latgalē un Sēlijā).

Mākslinieki Dace Saulīte un Pauls Putniņš apspriež Kukšu muižas
interjera sienas gleznojumu nianses.

Vienojamies kopīgā foto pie Budapeštas Zvejnieku bastiona skaistajiem tornīšiem.

siju pa Krakovas vecpilsētu, atdurties pret Vāveles pils slēgtajiem
vārtiem, jo kāds „labvēlis” bija ziņojis par ievietotu spridzekli. Gaisa
temperatūra tajā dienā bija tuvu
30 grādiem, bet mēs, pieraduši jūnijā pie Latvijas +12, par to nebēdājām, tikai izbaudījām. Ceļš pāri
Slovākijai un Ungārijas daļai līdz
Budapeštai bija ļoti interesants –
mazās slovāku pilsētiņas, kas
satupušas kalnu maliņās, vīnogu
lauki, aitu ganāmpulki un bezgalīgi
lieli un apbrīnojami skaisti saulespuķu lauki – to varēja vērot līdz
pašai Budapeštai. Izbraukuši cauri
Budapeštas „Ķengaragam”, mēs
nonācām tuvāk centram, mūsu
viesnīcā „Rila”, kurā jau priekšā bija šī paša festivāla bulgāru
grupa. Viesnīca bija atbilstoša
aprakstam – gultas bija labas, tīras un ērtas. Vakariņas, ko mums
pasniedza šajās dienās dārziņā pie
viesnīcas, – sātīgas un bagātīgas.
Daudzi mazāki un tievāki orķestranti varēja dalīties savās kūkās
ar lielākiem biedriem – lielās porcijas neievietojās mazizmēra punčos. Jau pirmajā vakarā devāmies
braucienā ar kuģīti pa Donavu. Tas
noteikti paliks mūsu atmiņā kā
pasakains sākums mūsu Ungārijas
dienām – izgaismotie tilti un ēkas,
Štrausa valšu melodijas un tumšie
upes viļņi. Tādēļ vien vēlētos
atgriezties – lai vēlreiz izbaudītu
nakti uz Donavas.
Piektdien jau sākās festivāls, bet
tomēr no rīta bija laiks apmeklēt
netālu esošo mazo mākslinieku
pilsētiņu Sentendre, kas mūs sagaidīja ar kārtīgu karstumu, maziem
„rotaļu” namiņiem, Marcipāna muzeju un visuresošo Donavu. Katrs
no šīs mazās vietas atcerēsies ko
citu – viens milzu marcipāna figūras, viens peldēšanos vēsajos upes
viļņos, cits šaurās ieliņas, vēl kāds
gardo augļu ledus dzērienu, bet
daudzi tieši šajā dienā – pilnīgi nemanot apdegušos plecus, pieres,
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Foto: Rita Bikše

Ventspilī, Talsos, Gaujienā un… Budapeštā

Visi kopā pēc festivāla otrās dienas koncerta, kas izskanēja pašā Budapeštas vecpilsētas sirdī.

Tā kā tā bija tikai viena diena,
tad liela noguruma nebija, bet bija
tikai prieks, ka varam piedalīties.
Arī jūlija datumi ap Annām
dziedātājiem un orķestrantiem
ir vienmēr aizņemti. Jau daudzus gadus piedalāmies Edgara
Račevska organizētajās Jāzepa
Vītola dienās Gaujienā – dziedam
šī gada aktuālākās dziesmas
(šogad koncerta programmā tika
iekļautas arī Pasaules koru olimpiādes repertuāra dziesmas) un
kā vienmēr Jāzepa Vītola kora
dziesmas. Bet mūsu Inčukalna
orķestris ir kļuvis par šī koncerta balstu – jāspēlē gājienā un
jāpavada koristi. Labi, ka mūsu
diriģents Vitalis Kikusts ir spēka
un uzņēmības pilns!
Te varam pielikt labu punktu
2013./2014. gada sezonai un gaidīt jaunu tikšanos un jaunus radošus izaicinājumus jau pēc pāris
mēnešiem.

*****

Foto: Zinta Nolberga

kvalitatīva uzstāšanās; bija iespēja iepazīties ar citu tautu kultūru, tradīcijām; apskatīt lielās
un skaistās pilsētas Krakovu un
Budapeštu; tagad zinām arī, ar
ko atšķiras Inčukalna baseins no
minerālūdens baseina; radās saprašana par to, kā jāuzvedas kolektīva braucienā, lai viens otram
neapniktu un „nesakristu uz nerviem”.
Esam ļoti pateicīgi visiem, kas
mums dāvāja šo lielisko iespēju
pārbaudīt un pierādīt savus spēkus
festivālā – Inčukalna novada domei,
a/s „PATA AB”, SIA „GAUJA AB”,
SIA „Graanul Pellets”, SIA „Latgranula”, atpūtas parkam „Rāmkalni”, Inčukalna veikaliem „Aibe”
un „ELVI” un, protams, paldies arī

Koriste Ināra ar prieku brien Pasaules koru olimpiādes mēģinājuma laikā salijušajā
lielajā peļķē, jo citādāk jau nemaz nevar tikt prom no estrādes.

Foto: Anete Nolberga

ārzemniekiem jau autobusu, nojumes, mētelīšu nav… Liela daļa
viesu koru, salijuši līdz ādai, tā arī
uz koncertu neatgriezās… Cerams,
ka skatītājiem tas nebija liels
zaudējums, jo pāri palikušie
dziedāja, ko jaudāja. Arī nemēģinātās ārzemju dziesmas. Garīgais pacēlums un dziesmas spēks mums
palīdzēja radīt vienotības sajūtu,
kas dod enerģiju vismaz vēl vienam
gadam uz priekšu!

Inčukalna amatierteātris savu
10 gadu pastāvēšanas laikā 25.
jūlijā pirmo reizi devās uz Latvijas amatierteātru salidojumu
(pēc skaita 13.), kas šoreiz notika Ventspilī, – veselas trīs dienas
tur valdīja saule, jūra un teātris …
teātris… un vēlreiz teātris. Maza
piebilde, ko nevar nepateikt: pārsteidzoši labs teātris! Mēs bijām
viens no gandrīz 120 kolektīviem,
kas sevi „izrādīja” teatrālās un
atraktīvās darbībās Ventspils
promenādē. Starp kolēģiem valdīja īpaši draudzīga gaisotne un neviltota interese vienam par otru.
Ventspilī bija iespēja noskatīties
gandrīz 30 labākos amatierteātru
iestudējumus. Bijām pārsteigti,
ka ir tik daudz labu lugu, režisoru
un aktieru ārpus profesionāliem
teātriem. Mums bija ko mācīties.
Noteikti aicināsim labākos Tautas
teātrus ciemos arī uz Inčukalnu.
Lai jauka atpūta kolektīviem
un to vadītājiem pēc labi padarīta darba augustā, un tiksimies
jauniem izaicinājumiem jau septembrī.

Daļa no kora „Mežābele” kadrā noķertajiem koristiem jau pēc izskanējušā Pasaules
koru olimpiādes koncerta Mežaparkā.

vecākiem. Mīļie atbalstītāji, orķestris ir gatavs spēlēt jūsu rīkotajos
pasākumos – dodiet tikai ziņu!
Ilggadējā Inčukalna pūtēju orķestra fane un brauciena kārtotāja
Zinta Nolberga

*****

Šīs vasaras lielais notikums
korim bija Pasaules koru olimpiādes lielkoncerts Mežaparka
estrādē 13. jūlijā. Varbūt kādam
liekas, ka tur būt ir nieka lieta,
bet patiesībā tas ir vesela gada

darba rezultāts – mēģinājumi un
kopmēģinājumi ar citiem koriem.
Tikai koncerta dienā koristi varēja
sadziedāties varenajā kopkorī –
daudzos svētkos iemācītie dziedātāji taisnās rindās aši piepildīja
estrādi, bet ārzemniekus pirmajā
mēģinājumā vēl nemanīja. Pēc
latviešu dziesmu izmēģināšanas
un pusdienu pauzes varēja manīt
daudzo ārzemju koru pieplūdumu. Ejot kājām krāšņos tērpos un
labā garastāvoklī, tie mēroja ceļu
no Zooloģiskā dārza, kur viņi tika
izlaisti no autobusiem, uzdziedot

Foto: Zinta Nolberga

kaklus, muguras… Šeit arī derētu
atgriezties vēlreiz… Vakarā festivāls. Vienpadsmit kolektīvi, katra
uzstāšanās ilgst 20–30 minūtes,
bet mēs – trešie no beigām. Sākumā
likās – tik ilgi jāgaida, bet, kad koncerts sākās, bija ko redzēt! Krāsaini,
spilgti, izteiksmīgi bulgāru dejotāji
un dziedātāji; grieķu dejotāji, kas
iekustina visus; dziedātāji no Krievijas, Ukrainas, Polijas vairāk vai
mazāk pazīstamām dzidri skanīgām
dziesmām, pašmāju ungāru dejotāji
un mēs – vienīgais pūtēju orķestris,
kas uzmundrināja, iekvēlināja skatītājus un lika tiem dejot valša un
ungāru deju ritmos. Ticiet vai neticiet – mūsu orķestris bija lielisks un
būtu varējis spēlēt vēl, bet noteiktais laika limits mūs ierobežoja.
Sestdien mums atvēlēja vairāk
uzstāšanās laiku. Pārliecinājušies,
ka spēlējam godam, mums deva
iespēju spēlēt gandrīz vai veselu
stundu pilsētas centra gājēju ielas
sākuma laukumā, pašā Budapeštas
sirdī. Mūsējiem sākot spēlēt, apkārt
sanāca gan citi festivāla dalībnieki,
gan tūristu bari. Neiztika bez dejošanas un dziedāšanas līdzi, jo mūsējie spēlēja Štrausa valšus, „Ungāru
deju”, „Toreadoru” un citus pasaulē
pazīstamus skaņdarbus. Muzikanti
jutās gandarīti par labo uzņemšanu.
Vēl brīvajā laikā bija iespēja redzēt Zvejnieku bastionu, Uzvaras
laukumu, Parlamentu u. c. ievērojamas vietas, bet kas gan tā būtu par
Ungāriju, ja mēs neizbaudītu minerālūdens baseinus?! Gan Budapeštā,
gan pēdējā dienā Egerā bija iespēja
no sirds izmirkt daudzajos ārstnieciskajos ūdeņos un vēl pasildīties
saulē, ja kādam tās pietrūka.
Ungārijas dienu noslēgumā vīna
pagrabiņā nogaršojām arī ungāru
gulaša zupu, kā arī šajā vīna darītavā gatavotos vīnus (mazākajiem
tāds prieks netika – priekšā tika
likts bezalkoholisks dzēriens).
Pūtēju orķestra ieguvumi no
šī sešu dienu ilgā brauciena: tika
ieguldīts pastāvīgs darbs, bija
mērķtiecīgs treniņš, lai sanāktu

un uzgavilējot. Svētku atmosfēra
valdīja it visur – laba oma, labs
laiks, dziedātprieks – ko gan vairāk
varētu gribēt… Otrajā mēģinājumā
atkal – tikai latviešu dziesmas,
bet pie pēdējās „Saule, Pērkons,
Daugava” – kā saukts lielais lietus
ar spaini klāt… Ne vairs padziedāt,
ne notis un diriģentu ieraudzīt.
Latviešu dziedātāji, rūdīti būdami,
salijuši caur saviem vienreizējiem
lietusmētelīšiem, optimismu nezaudēja, bet ārzemniekus lietus
pārsteidza negaidot… svētku tērpi salija, lietusmētelīši netika izvilkti… Ārzemju dziesmas palika
nemēģinātas… sarežģītas, svešā
mēlē, ar pavadījumu…
Pērkons un zibens savu darbu
padarījuši, varavīksni un norakto zelta podu tās galā atstājuši
tieši skatītāju rindu vidū, devās
cituviet. Latviešu dziedātāji pa
peļķēm līdz autobusiem aizbriduši,
tautas tērpus un lietusmētelīšus
uzvilkuši, atgriezās estrādē, bet

Inčukalna amatierteātris Ventspils promenādē izspēlēja etīdi par saules ceļu debesīs un tās mijiedarbību ar kukainīšiem, puķēm un mūsu pašu novada simbolu – kaķi
Inci.
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Inčukalna novadā pabeigta divu Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto projektu īstenošana

Augustā, pabeidzot būvniecības
darbus Inčukalna novada Inčukalna ciemā, tika pabeigta ERAF
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna
novada Inčukalna ciemā”, projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/138, īstenošana. Maijā tika
pabeigta ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība
Inčukalna novada Gaujas ciemā”,
projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/139, īstenošana. Pasūtītājs
abos projektos bija pašvaldības
SIA „Vangažu avots”, būvdarbus
veica SIA „Vidzemes Energoceltnieks”, tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību būvniecības
laikā nodrošināja SIA „Firma L4”,
būvuzraudzību veica SIA „Jurēvičs
un partneri”.
Projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā” ietvaros tika rekonstruēti 4357 m ūdensapgādes tīklu,
rekonstruēta artēziskā aka un izbūvēts jauns dziļurbums. Esošās
artēziskās akas rekonstrukcija un
jaunas akas izbūve nodrošina, ka
ciemā ir sakārtotas ūdens ņemšanas vietas, kas spēj nodrošināt nepieciešamo dzeramā ūdens apjomu
jaunu pieslēgumu gadījumā. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas rezul-

tātā tika samazināti dzeramā ūdens
zudumi, kas rodas avāriju rezultātā.
Projekta realizācija nodrošina
vairākus ieguvumus.
Ekonomiskais iegums
Pēc projekta realizācijas dzeramajam ūdenim elektroenerģijas
patēriņš uz vienu dzeramā ūdens
m3 samazinājies līdz 1,3 kW/m3, jo
tika veikta urbumu rekonstrukcija.
Kopējais elektroenerģijas patēriņš
gadā samazināsies, jo, veicot tīklu rekonstrukciju, tika samazināti
dzeramā ūdens zudumi. Aptuvenais
elektroenerģijas patēriņa samazinājums gadā tiek plānots par aptuveni 18%. Ūdens zudumi samazināsies no 20% līdz 15%.
Vides kvalitātes ieguvumi
Projekta rezultātā 857 Gaujas
ciema iedzīvotājiem tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens
nepārtraukta piegāde, kā arī ir ticis
samazināts zudumu apjoms.
Kvantitatīvie vides ieguvumi
Patērētājiem tiek piegādāts kvalitatīvs dzeramais ūdens 100% no visa
patērētājiem padotā ūdens.
Projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Inčukalna novada Inčukalna ciemā” ietvaros tika izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 2400
m, veikta esošo kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija 2200 m un rekon

struētas divas kanalizācijas sūkņu
stacijas. Veicot Inčukalna ciema
divu esošo kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukciju, tika nodrošināts,
ka visi notekūdeņi tiek novadīti uz
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas
rezultātā tika samazināta infil
trācija no 30% līdz 13%. Izbūvējot
jaunus tīklus un paplašinot centralizēto kanalizācijas sistēmu, tika
nodrošināti atbilstoši notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un
attīrīšanas pakalpojumi papildus
9% iedzīvotāju, kā rezultātā tika
novērsts grunts, gruntsūdeņu un
virszemes ūdeņu piesārņošanas
risks no izvedamo bedru un septiķu
pārplūšanas. Gruntī, gruntsūdeņos
un virszemes ūdenstilpēs nenonāks
neattīrīti notekūdeņi, līdz ar to tiks
samazināta piesārņojuma slodze
Gaujas sateces baseinam. Tādējādi
arī šī projekta realizācija nodrošina
gan ekonomiskus ieguvumus, gan
kvalitatīvus un kvantitatīvus vides
ieguvumus.

Centrālā finanšu un līgumu
aģentūra (CFLA) projektu īstenošanā piedalījās kā sadarbības
iestāde, administrējot projektu
īstenošanu visos tā īstenošanas
posmos.

Foto: Laura Siliņa

ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA INČUKALNA NOVADA
INČUKALNA CIEMĀ un ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA
INČUKALNA NOVADA GAUJAS CIEMĀ

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Inčukalna novada Gaujas ciemā” nodošana ekspluatācijā. No labās: PSIA „Vangažu avots” valdes priekšsēdētājs Guntars
Indriksons, būvinspektors Jānis Pelēķis, Inčukalna novada domes izpilddirektors
Oskars Kalniņš, PSIA „Vangažu avots” valdes loceklis Staņislavs Ungurs, būvuzraugs Jānis Reiniks.

Pašvaldības SIA „Vangažu
avots” turpina ūdenssaimniecības sakārtošanu Inčukalna novadā. Ir uzsākti divi II kārtas ERAF
līdzfinansētie projekti.
Gaujas ciemā tiks rekonstruētas trīs kanalizācijas sūkņu stacijas un veikta kanalizācijas tīklu
rekonstrukcija, tai skaitā spiedvada rekonstrukcija 2925 m.
Inčukalna ciemā tiks veikta
ūdens sagatavošanas stacijas,

Ieguldījums tavā nākotnē!
Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

ka pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju
viedoklis un vēlmes. Novērots, ka šīs
metāla konstrukcijas piesaista ne vien
pusaudžus, bet arī pirmsskolas vecuma bērnus, kuri vingrojot attīsta ķermeni un uzlabo stāju, kas mūsdienās
ir plaši izplatīta problēma. Labs darbs,
kas padarīts!
Dainis Guks

*****

Priecē, ka Inčukalna dome tur solījumu un izveido aktīvās atpūtas zonu
jauniešiem. Konstrukcijas ir ērtas, labi
izkārtotas un kompaktas, kā jau tam
būtu jābūt. Nedaudz apbēdina tas, ka
dome neizmantoja lielisku iespēju sa-

Pauls Albužis arī vēlā vakara stundā izmanto iespēju pavingrināties uz
jaunuzliktajiem vingrošanas rīkiem.

darboties ar ielu vingrošanas biedrību
un tādā veidā plašāk popularizēt ielu
vingrošanu novadā ar šīs biedrības atbalstu, kā arī vēlētos redzēt domes interesi tieši piesaistē, lai jaunieši aktīvi
trenētos. Vingrošanas rīki ir ērti, materiāls un kvalitāte liekas pieņemama, tomēr šķiet, ka tā diezgan ātri sāks rūsēt,
taču cerams, ka tā nenotiks. Vienīgi
preses sols ir pietiekami ciets, taču šī
problēma labi tiek atrisināta ar papildu
mīkstumu no paklājiņa, bet rezultāti
aug tikai caur smagu darbu un sāpēm,
tā kā tas norūdīs jaunos sportistus un
visus vingrošanas cienītājus.
Henrijs Avotiņš

Foto: Anete Nolberga
Šie puķu podi nodrošina to, ka Vangažos atpūtas vieta pie ezera kļūst vēl drošāka
un pieejamāka kājāmgājējiem, kuriem nu vairs nav jāuzmanās no braucošajām mašīnām gar atpūtas vietu. Puķēm gan ir ko turēt šajā karstumā.

*****

Mēs esam ļoti apmierināti ar
jaunizveidoto vingrošanas laukumu. Mums patīk, jo rīki atbilst
mūsu prasībām. Uz tiem neslīd rokas, var droši un brīvi vingrot. Arī
vieta ir pareizi izvēlēta, jo iekļaujas

kopējā atpūtas zonā pie Vangažu
ezera, kur var gan sauļoties, gan
spēlēt volejbolu, gan peldēties vai
vienkārši atpūsties, sēžot uz soliņiem. Paldies par vingrošanas laukuma ierīkošanu.
Vangažu pilsētas jaunieši

Foto: Anete Nolberga

Jūlijā novadā tika uzstādīti vingrošanas rīki trīs Inčukalna novada atpūtas vietās. Inčukalnā vingrošanas
laukums tika uzstādīts centrā – blakus bērnu laukumam un basketbola
laukumam, kur bērni, jaunieši un pieaugušie visvairāk pavada savu brīvo
laiku. Vangažos tika izvēlēta vieta pie
volejbola laukuma, blakus Vangažu
ezeram. Savukārt Gaujas ciematā bērni un jaunieši var izmantot vingrošanas
rīkus, kas ir uzstādīti blakus Gaujas
volejbola laukumam.
„Novada Vēstis” aptaujāja vingrošanas laukuma apmeklētājus:
Vingrošanas laukuma uzstādīšana
Inčukalnā ir skaidrs apliecinājums tam,

Foto no privātā arhīva

Foto: Anete Nolberga

Vingrošanas laukumi novadā

Aktīvās atpūtas laukums Inčukalnā. Kā „Novada Vēstis” novēroja, jaunieši jau tam
ir iedevuši savu nosaukumu „Kačene”.

otrās pakāpes sūkņu stacijas un
rezervuāra izbūve, ūdensapgādes
tīklu rekonstrukcija 2200 m, jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve 280
m un viena urbuma rekonstrukcija. Šobrīd tiek veikta abu projektu
tehniskā projekta izstrāde.
Informāciju sagatavoja:
Laura Siliņa,
pašvaldības
SIA „Vangažu avots”
projektu koordinatore

Vangažos vingrošanas laukums lieliski iederas kopējā ainavā, jo turpat blakus ir
gan volejbola laukums, gan ezers, kur nopeldēties, gan vieta, kur vienkārši pasēdēt
un padomāt.
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Turpinājums. Sākums 1. lpp.
ir nopietns hobijs, neapšaubāmi
liecināja arī līdzpaņemtais aprīkojums. Jāteic, aprunājoties ar
dažiem makšķerniekiem, radās
iespaids, ka esam nokļuvuši vismaz Eiropas ranga sacensībās.
„Šajā jomā vairāk neesmu amatieris. Ne jau tāpēc, ka gribas
lielīties, bet tāpēc, ka man tas
vairāk nav vienkārši hobijs. Kas
tas ir – grūti nodefinēt. Arī darbs
tas, protams, nav. Teiksim tā –
esmu nopietns makšķernieks,”
smejot stāstīja Aleksejs, kurš arī
labprāt izrādīja visas savas glaunās makšķeres un aksesuārus.
Jautāts, cik tam visam iztērēta
nauda, makšķernieks vien smaidot pakratīja galvu: „Daudz, ļoti
daudz. Tomēr, kad kaut kas tevi
tik ļoti saista un patīk, par naudu nedomā. Makšķerēs un copei
nepieciešamajās lietās esmu iztērējis aptuveni 2300 eiro. Makšķerēm, kuras esmu iegādājies,
ir ražotāja izsniegta garantija uz
visu makšķeres, kā saka, dzīves
laiku, tāpēc arī cena tik liela. Šogad nolēmu iegādāties arī dārgāku barību zivīm. Parasti pirku
veikalā Anglijas ražojumu, šoreiz
sazinājos ar privāto uzņēmēju un
nopirku no viņa. Šī barība kilogramā maksā 30 eiro, tomēr es absolūti nenožēloju iztērēto naudu, jo
efekts bija jau sacensību pirmajās minūtēs – es viens no pirmajiem izvilku pirmo lomu.”
Līdzīgās domās ir arī Viesturs,
kurš arī ieguldījis brangus līdzekļus, lai izkoptu savu hobiju līdz
pilnībai. „Sacensībās piedalos
pirmo reizi, tomēr uz šo ezeru
braucu bieži. Par hobiju to jau
vairs nesaucu, tas ir kas vairāk.
Līdz ar to arī neticu māņticībai,

Ar zivīm jāmāk sarunāt

Ar nožēlu jāsecina, ka karstais
laiks ir nelabvēlīgi ietekmējis daža
tautas kalpa spēju uztvert realitāti.
Šī gada 16. jūlija sēdē tas atspoguļojās pilnā apjomā. Visi jau it kā esam
pieraduši, ka I. Bernats periodiski
sēžu laikā melo un izsaka rupjus
citu cilvēku aizvainojošos izteicienus. It sevišķi tos, kuri pastāvīgi tiek
adresēti man, tad viņš sūta mani atpakaļ uz Gulbenes vakareni, nievājoši izsakās par mani kā betonētāju.
Es jau sāku pierast, ja cilvēkam nav
citu argumentu, tikai rupjības, tad ir
žēl tikai viņa vēlētājus, jo deputāts
parasti raksturo viņu ievēlējušos
cilvēkus. Bernata kungs visu laiku
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Vienam zivis,
citam alus

Kopā sacensībās piedalījās
24 makšķernieki. 1. vietu ieguva
Maksims ar kopējo lomu – 20 kilogrami 600 grami (balvā dāvanu
karte 600 eiro vērtībā atpūtai
kompleksa lielajā pirtī). 2. vietu
ieguva Viktors ar lomu – 10 kilogrami 640 grami (balvā dāvanu
karte 350 eiro vērtībā atpūtai
kompleksa mazajā pirtī), bet 3.
vietā, kā jau minējām, ierindojās Viesturs (balvā dāvanu karte
200 eiro vērtībā atpūtai kompleksa mazajā pirtī). Savukārt
citiem dalībniekiem tika piešķirti
diplomi ar dažādām nominācijām – „Makšķernieks virtuozs”,
„Makšķernieks cerība” (dalībnieks,
kuram paveicās vismazāk, viņš
nomakšķerēja vien 300 gramu
smagu zivteli), „Jaunākais makšķernieks”, „Viltīgākais makšķernieks” un „Par piedalīšanos”. Šis
diploms tika piešķirts dalībniekam, kurš visaktīvāk piedalījās
sacensību cienasta apēšanā un
alus izdzeršanā. Kā novēroja
„Novada Vēstis”, šis dalībnieks
par saņemto diplomu priecājās
visvairāk un arī saņēma vislielākās ovācijas.
Sacensību kopsvars: 58 kilogrami 480 grami!
Ņemot vērā lielo atsaucību,
Draugi sacensībās nepiedalījās pirmo reizi, tomēr par profesionāļiem sevi neuzskata. Tāpat kā citi dalībnieki, arī Pāvels un Kirils
uzskata, ka galvenais ir atpūta, kas apvienota ar patīkamu un aizraujošu hobiju.
amatieru makšķerēšanas sacensības kompleksā šovasar norisināsies vēl vienu reizi. Tāpēc visi
interesenti tiek gaidīti atpūtas
kuru izmanto citi makšķernieki. vai ne, to neviens nepateiks, bet nu lomu ierindojās 3. vietā. Citi kompleksā jau 9. augustā plkst.
Uzskatu, ka visu nosaka labs ap- Viestura vārdi piepildījās pilnībā. sacensību dalībnieki tajā brīdī 8.00. Sīkāka informācija pa tālrīkojums un veiksme. Esmu dzir- Veiksme Viesturam patiešām uz- vien nopūtās, ka arī meistarībai ir runi: 27886617 un mājaslapā
dējis par dažādām paražām pirms smaidīja, un viņš ar vienu lomu iz- liela nozīme. „Ar vienu zivi ierin- www.sauleszivis.lv.
makšķerēšanas, bet es nevienu vilka sacensību lielāko zivi, kura doties 3. vietā – tā vajag mācēt!”
Foto un teksts:
no tām nepielietoju,” smejot svēra astoņus kilogramus un 700 nosmēja kāds baltas skaudības
Jana Bunkus
piebilda makšķernieks. Sakritība gramus! Tādējādi Viesturs ar vie- mākts sacensību dalībnieks.

„Karstuma skartie”
Deputāta statusa iegūšana dot
ne tikai tiesības, bet uzliek arī
pienākumu būt vienmēr izsvērtam un nest atbildību par jebkuru
izteikumu publiskā vidē. No ievēlēšanas brīža sēdēs deputāts
vairs nepārstāv sevi, bet gan pārstāv viņa vēlētāju intereses. Tā
kā mani apvainoja publiski, man
publiski ir jāatbild, jo uzskatu, ka
ir rupji apvainoti tie, kuri balsoja
par mani.

NOVADA VĒSTIS

norāda, ka man nav augstskolas
diploma. Ziniet, tādu skolu es pat
negribētu pabeigt, kur (laikam) tā
tika traktētas uzvedības normas.
Labāk tad būt bez tāda diploma,
kura īpašniekam vārds „ētika” ir pilnīgi svešs.
Bet 16. jūlija karstums bija pārkarsējis galvas galīgi. Paziņot sēdes
laikā pēc rupja epiteta, kurš veltīts
lēmuma projekta autoram, ko tajā
brīdī apsprieda, – tas ir man, ka
nākošreiz lai uzvelku tīras zeķes,
jo viņam – I. Bernatam – ir grūti
elpot. Tas jau ir kaut kas! Tādu reāli
paziņot var tikai divos gadījumos,
sēžot pie galda ar vēl 12 personām.
Pirmajā gadījumā to var paziņot
persona, kura pati ar savām rokām ir
uzvilkusi šīs „netīrās” zeķes sev jeb
pakalpojusi kādam citam, jo citādāk
jau nevar zināt, ka zeķes tiešām ir
„netīras”, kājas taču visiem zem galda. Bet tad rodas jautājums, kāpēc
tad neizvēlējās uzvilkt tīras zeķes?
Jeb otrs variants, ka I. Bernats bija
palīdis zem galda, apskatījis un apostījis visiem pie galda sēdošajiem
un noteicis, ka tās nav viņa. Ņemot
vērā viņa korpulenci, ir grūti iedo-

māties, ka viņš tik ātri to izdarīja, tiek izšķērdēti pašvaldības līdzek- maksas norādītas presē – 240 000
ka to pat nenofiksēja kamera un ļi? Ah, jā! Ja vērsīsies pret reālu LVL. Bez komentāriem.
neatspoguļojas ierakstā. Tad atliek izšķērdētāju, tad zudīs jebkura
Ne jau velti atkal ar lozungu „vatikai pirmais variants, bet es neat- cerība nosēsties galda otrā pusē. jag Vangažiem lētu siltumenerģiceros, ka I. Bernats būtu palīdzējis Tas laikam saucas – politiskais ap- ju” Vangažu pilsētā nolēmuši celt
man apģērbties pirms sēdes. Varbūt, rēķins. Bet neba jau visi vēlētāji tik jaunu katlumāju, lai nodrošinātu
protams, saules ietekmē es būtu akli un neredz, kurš ir kurš! Es vēl Norvēģijas pilsoņiem ienākumus no
palaidis garām šo brīdi. Žēl!!! Būtu joprojām ceru, ka vairākums var Vangažu pilsētas iedzīvotāju maieteicis, lai paņem tīras, jo savādāk atšķirt demagoģiju no faktiskās ciņiem. „Laikam jau viņiem iet tik
man tagad jāsarkst vēlētāju priekšā, darbības. Ja jau tieši sēdes laikā grūti? Mums obligāti jānodrošina
var paziņot, ka plāksnes, kuras at- viņiem lielākā nākamās pelņas daļa.
ka neuzstāju, lai uzvelk man tīras.
Apspriežot šo pašu jautājumu, radās gadu desmitiem gar stadio- Pašiem atstāt sev nedrīkst, jo var
arī M. Jaunupa kungs piedzīvoja na malu, pēkšņi viņš – I. Bernats – būt kā Ķekavā. Izlasot par Ķekavu
halucinācijas. Viņš pilnā balsī pa- ir nopircis (pat sauca kaut kādu un redzot balsojumu, nav brīnums,
ziņoja, ka man ir uz pieres rakstīts. cenu), lai izveidotu stāvlaukumus. ka salīdzināja ar Ķekavu, laikam
Es pat nobijos – kurš tad būs tur ko Ja tā nav nekaunīga izšķērdība? zina, ka izšķērdēs un neko neuzcels.
uzrakstījis? Bet, ak vai, pārskatot Tad nav komentāru Inčukalna no- Skumji. Gribējās tik pajautāt Inčuierakstu, pārliecinājos, ka tur nekas vada „Vienotības” frakcijas balso- kalna un Gaujas iedzīvotājiem, vai
nebija rakstīts. Jau agrāk Jaunupa jumam.
jūs nedomājat, ka nākotnē arī jūsu
P.S. Kad tapa šis raksts, saņēmu samaksātais par siltumu aiztecēs
kungs dažreiz pats atbildēja uz
saviem uzstādītajiem jautājumiem. atbildi no prokuratūras jautājumā uz citurieni, jo tagad sāk sakārtot
Laikam jums būtu mazāk jāuztu- par 2006. gadā uz KNAB izmeklē- katlumājas, bet pēc tam ar saukli
ras tādā karstumā, jo, nedod dievs, šanas pamata iesāktās krimināl- „vajag lētu siltumu” ieguldīs privātavēl kaut kas sāks rādīties. Bīstami lietas par nelikumīgu pašvaldības jā sabiedrībā? Mums te, Vangažos,
īpašuma privatizāciju – Vangažu jau otrreiz apgalvo, ka nepiecieša„pārkaršanas” simptomi.
Bet, ja runā nopietni, tad tie katlumāju. Tagad vairs nebrīnos, ma „lēta” siltumenerģija. Bet viņas
attaisnojumi no Inčukalna novada ka Bernata kungs izturas tik dro- kā nav, tā, domāju, arī nebūs. Jūs
„Vienotības” frakcijas bija nožēlo- ši, jo cik tad viņš pierakstīja savā cerat, ka novērsīsiet tādu scenāriju?
jami – neesot pietiekami materiā- tāmē – pāris tūkstošus? Ja asto- Ar tādiem deputātiem, kuriem pat
la, lai nodotu lietu izmeklētājiem. ņus gadus „veiktā” izmeklēšana ir atklāta sava stāvokļa izmantošana
Revidenta atzinums, izrādās, nav secinājusi, ka KNAB ir kļūdījies un iedzīvošanās nolūkā nav arguments,
materiāls. Bet kurš pastāvīgi, vis- lieta 2014. gada 1. aprīlī ir izbeig- lai iesāktu izmeklēšanu???
pār bez jebkādiem materiāliem ta noziedzīgā nodarījuma sastāva
nodarbojās ar demagoģiju, ka visur trūkuma dēļ. Bet katlumājas izI. Purmalis
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
augusta 75, 80, 85, 90… gadu jubilārus, vēlot
labu veselību un možu noskaņojumu!

Es šūpošos tik ilgi, ilgi, ilgi,
Līdz kamēr zars no zara nolūzīs.
Es mīlēšu tik karsti, karsti, karsti,
Cik karsti ogles sadeg ugunī.
Es lidošu, kā putni lido projām,
Līdz kamēr vējš uz augšu mani cels.
Es dzīvošu tik ilgi, ilgi, ilgi,
Cik ilgi mani slavēs kāds vai pels.
/Guntars Račs/

LĪDZJŪTĪBA

2014. gada AUGUSTS
Sludinājumi
Jaunu dalībnieku uzņemšana! Sporta deju klubs „Ausma” sāk jaunu
dalībnieku – zēnu un meiteņu – uzņemšanu ar un bez priekšzināšanām sporta dejās no 6 gadu vecuma. Nodarbības notiek 2–3 reizes
nedēļā Krimuldas novada Raganā. Dejotājiem bez priekšzināšanām
nodarbības notiek 2 reizes nedēļā, dejotājiem ar priekšzināšanām
nodarbības notiek 3 reizes nedēļā. Pieteikt bērniņus nodarbībām
var jau jūlijā un augustā pa tālr. 26431155 vai rakstīt uz
e-pastu sdkausma@inbox.lv. Nodarbību sākums septembrī.
Pārdodu un piegādāju ar pašizgāzēju beramās akmeņogles –
175 eiro par tonnu ar piegādi. Tālr. 26376844

Pateicība

Pāri sirmām kapu priedēm
Pāršalc tavas dzīves stāsts.
Pāri darbam, sāpēm, ilgām
Baltu, vieglu smilšu klāsts.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Oskaram Kalniņam, tēvu mūžībā pavadot.
Inčukalna novada domes kolektīvs

Vēlamies izteikt pateicību Mārcim Zommeram un
Eduardam Isakovam par soliņa uzstādīšanu pagalmā starp Gaujaslīču 35. un 39. māju. Paldies!
35. un 39. mājas iedzīvotāji

Kurzemes ceļos
Pirmā pietura – Pūres Šokolādes
muzejs. Varam no sirds priecāties, cik
pārdomāti un interesanti iespējams
iepazīstināt ar šokolādes ražošanu. Sākot ar džungļos augošu kakao
pupiņu koku līdz gardumam uz mūsu
galda. Vairākās telpās, pārbūvētā muižas spirta brūzī, izvietota ekspozīcija
iepazīstina ar katru posmu produkcijas tapšanā. Apskati bagātina gides
interesantais stāstījums. Nobeigumā
nogaršojam dažādās šokolādes, noskatāmies nelielu filmiņu un beidzot
varam firmas veikaliņā iegādāties kādu
našķi no ļoti daudzveidīgā un bagātīgā produkcijas klāsta. Pūres saldumi
„Pure chocolate” ir ražotne, kuru izveidojuši jauni, enerģiski ļaudis, un šobrīd
Pūres produkcija ir pazīstama daudzviet pasaulē.
Nākamā pietura – Valdeķu muiža –
preses magnātu Benjamiņu dzimtas
īpašums, kurš pilnībā atdzimis no
grausta, pateicoties Benjamiņu vedeklas Johannas neatlaidībai. Muiža

ir sakopta, parkā aug daudz puķu,
muižā pie sienām lielformāta dzimtas
fotogrāfija. Autors ir dēls Juris – profesionāls fotogrāfs. Muiža ir dzimtas īpašums, tā nav pārdodama, tikai iegūstama kā mantojums. Prieks, ka atkal
kāds mūsu zemes stūrītis ir sakopts.
Par mīlestību pret savu pilsētu liecina jaunizveidotā Promenāde Kandavā
ar septiņiem tiltiņiem un ozolzīli kā
simbolu dažādos veidos – gan puķu
dobes, gan dekori, kas padara šo vietu
īpaši raksturīgu Kandavai, jo pilsētas
ģerbonī ir ozolzīles.
Tad klāt pusdienu laiks. Tās mums
iepriekš pasūtītas Talsu novada god- Folkloras takās Jāņkalnos.
algotā kafejnīcā „Serpentīns”. Ēdiens
tiešām gards un kvalitatīvs.
kur izveidota ugunskura vieta – aplī
Varam doties tālāk. Ceļš ved uz akmeņi, vidū ugunskurs un starp akMundigciema „Jāņkalniem”. Mūs sa- meņiem un ugunskuru ir izklātas puķes.
gaida Zigrīdas kundze tautiskā linu Mēs aplī ejam apkārt un dziedam, un
tērpā ar izšūtām latvju zīmēm. Te nu Zigrīda met ugunī deviņus dažādus zanokļūstam ļoti interesantā un nepa- rus, vēlot visiem labu veselību. Tad parastā vietā. Sākas folkloras manto- dzeram garšīgu avota ūdeni un ļoti pojuma taka, kuru rotā ļoti liela izmēra zitīvi noskaņoti braucam uz Vandzenes
no koka izgatavotas latvju zīmes. Pie „Mazkuģnieku” aveņu dārziem. Diena
katras zīmes ir īpaši stāsti, dziedam jau krietni pēcpusdienā, bet avenes
tautasdziesmas un ejam rotaļās. Klau- jānogaršo, jo tās, trauciņos salasītas,
sāmies Zigrīdas kundzes stāstījumu un gaida tieši mūs. Tas ir tik spirdzinoši
izpildām, ko viņa liek, pat rāpjamies pa karstajā dienā. Vēl iegriežamies Vantrepēm ozolā. Un tad seko kas īpašs – dzenes centrā, kur viesnīcā „Rezidence”
uguns rituāls veselībai. Kāpjam kalnā, iekārtota viņu novadnieka rakstnieka

Viļa Veldres (īstajā vārdā Fricis Gulbis)
piemiņas istaba. Rakstnieks pazuda
1941. gadā kara sākumā 36 gadu vecumā, atstājot ap 12 grāmatu un dažādu
rakstu. Viņš pamatīgi iepazinis Kurzemes jūrmalu, izstaigājot to kājām.
Diena košu iespaidu bagāta. Braucam mājās. Paldies šoferītim Ervīnam
un īpašs paldies Inčukalna novada
domei par piešķirto autobusu, lai pensionāriem būtu iespēja iepazīties ar tik
dažādo Latviju.
Maršrutu sagatavoja un ekskursiju
vadīja šī raksta autore
Inta Tetere

Dārza darbu kalendārs
nākamajā gadā. Ja zemenes jau
iestādītas, tad jāskatās, lai nezāles
tās nenomāc.
Sargā dārzu no slimībām un
kaitēkļiem. Līdz ar sēņu laiku mežā,
arī dārzā, mēdz ieviesties dažādas
sēnes un sēnītes. Kartupeļiem var
uzmesties lakstu puve, sīpoliem un
vēl citiem augiem – miltrasa, kā arī
citas kaites. Jānogriež un jāiznīcina
bojātās augu daļas, jānovāc liekie
laksti, zari un kāti. Siltumnīcas un
lecektis jāvēdina, cik vien iespējams.

Jānogriež arī ogu krūmu jaunie dzinumi,
jo tie ir visuzņēmīgākie pret slimībām.
Nodrošinies ar zaļumiem vēlam
rudenim. Siltumnīcā un lecektīs sēj
rukolu, koriandru, lapu sinepes un dažādus salātus, kam nav nepieciešams
ilgs dīgšanas laiks.
Novāc un pārstrādā ražu. Augustā
dārzos ir jānovāc daudz augļu, ogu un
dārzeņu. Lai nekas neaizietu postā, ir
jāķeras pie saldēšanas un konservēšanas – gan ēšanai pēc pāris nedēļām,
gan saglabāšanai ilgākam laikam. Ir

Svētdien, 17. augustā
plkst.15.30 Vangažu kapos
Autobuss kursēs pa maršrutu
plkst.14.30: Inčukalns – Vangaži –
Vangažu kapi.

Inčukalna tautas
nams aicina

BRĪVAM BRĪDIM

Rūpējies par pienācīgu laistīšanu. Tā kā šobrīd laiks ir karsts un
tveicīgs, tad dārzu vēlams laistīt 1–2
reizes nedēļā, bet pamatīgi un no rīta
vai vakarā. Lai pasargātu dobes no
gliemežiem, labāk ir laistīt no rīta, jo
tad naktīs klaiņojošiem gliemežiem
nešķiet tik garšīgi.
Jāsakopj
zemeņu
dobes.
Jānogriež
nodzeltējušās
lapas,
jāizgriež stīgas un jāstāda jaunās
zemeņu dobes. Jo vēlāk iestāda,
jo mazāka, iespējams, būs raža

Svētdien, 10. augustā
plkst. 14.30 Inčukalna Vecajos
kapos
plkst. 16.00 Inčukalna Jaunajos kapos
Autobuss kursēs pa maršrutu
plkst.12.00: Gauja – Indrāni – Kārļzemnieki – Vangaži – „Brālis” – Vangažu stacija – „Sēnīte” – Inčukalna
Vecie kapi.
Plkst.15.30: Inčukalna Vecie
kapi – Inčukalna Jaunie kapi – Gauja – Indrāni – Kārļzemnieki – Vangaži – „Brālis” – „Sēnīte” – Inčukalna
Jaunie kapi.

Svētdien, 10. augustā
Tirgus diena „Sveika skola”
Inčukalna Tirgus laukumā
Aicinām tirgotājus pieteikties pie
Vijas (tālr. 67977473 vai 26388289)

Foto: Anete Nolberga

23. jūlijā agri no rīta Vangažu pensionāri labā noskaņojumā pulcējās
pie pulksteņa, lai sagaidītu autobusu un dotos ekskursijā pa Kurzemi.
Beidzot iestājusies ilgi gaidītā vasara – saulaina un silta.

EKUMĒNISKIE
KAPUSVĒTKI INČUKALNA
NOVADĀ

taču tik patīkami ziemas vidū ēst vasaras ogas.
Augustā stāda ķeizarkroņus
skaistumam un pret grauzējiem.
Ķeizarkroņus jeb karaliskās fritilārijas ir vērts ieviest dārzā divu iemeslu
dēļ. Pirmkārt, tie krāšņi zied, un,
otrkārt, to sīpoli atbaida grauzējus –
vismaz tā uzskata kāds dārzkopis.
Kad ķeizarkroņi ir noziedējuši un

Trešdien, 27. augustā,
plkst. 20.00
4. Laikmetīgās dejas festivāla „VIDES DEJA 2014” viesizrāde
Inčukalna tautas namā
„Dunkani – dīvaiņi vai pravieši?”
Tas ir mēģinājums pēc 100 gadiem
paskatīties uz laiku, kad modernā
deja un māksla tikai veidojās. Meklējot atbildes uz to, cik lielā mērā Aisedoras Dunkanes ietekme ir jūtama
laikmetīgajā dejā, dejotājas izrādes
laikā izdejo gan Dunkanes mantojumu, gan seko vispārīgiem viņas kustības un idejiskajiem principiem.
Plkst.17.00 ikviens dejas interesents (bez vecuma un dejas pieredzes ierobežojumiem) varēs praktiski piedalīties Laikmetīgās dejas
meistarklasē, kuru vadīs šīs jomas
profesionāļi.
Ieeja brīva – visi laipni aicināti.

Uzmanību!!!

Sestdien, 13. septembrī, ikgadējās
Inčukalna Dzejas dienas
Aicinām pieteikt dzejas rakstītājus
pieteikties līdz 2. septembrim tautas
namā, zvanot pa tālr.. 29478251 Ingai vai rakstot uz e-pastu: ingatn@
inbox.lv vai atniez@inbox.lv.
pēc tam to virsējā daļa ir nokritusi,
sīpolus izrok, apžāvē un sagatavo
stādīšanai – vispiemērotākais laiks ir
augusts. Lai ķeizarkroņi labi augtu un
skaisti ziedētu, katrs sīpols jāstāda
četru sīpolu dziļumā, turklāt saulainā
vietā. Augsnei jābūt irdenai un
ūdenscaurlaidīgai. Ja augsne ir pārāk
smaga, vēlams tajā iestrādāt nedaudz
smilšu. Ķeizarkroņu sīpoliem piemīt
īpatnējs aromāts, kas, pēc dārzkopju
novērojumiem, ļoti nepatīkot pazemes
grauzējiem, tādēļ tie turoties pa
gabalu. Der pamēģināt!

