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Pašvaldības
policijas galvenais
Eglīte smaržo
un mirdz,
uzdevumssatraukta
– mainīt attieksmi
actiņās prieks,
sirds

Iedzīvotāju
zināšanai

Policija izglīto skolēnus par drošību
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Vai pēc Kriminālpolicijas darbs
nešķita pārāk mierīgs?
Noteikti nē, jo darbs pašvaldības
policijā atšķiras no darba Kriminālpolicijā. Turklāt darbs šajā policijā
man joprojām šķiet interesants, jo
problēmas ir savādākas un tās var
risināt dažādi. Pašvaldības policijai
Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs
ir iespēja mainīt cilvēku domāšanu
un attieksmi.
Sākotnēji darbs pašvaldības policijā bija diennakts. Sapratu, kas ir
kas, izjutu specifiku un ar laiku sāku
plānot, ka vēlos mainīt esošo amatu. Apzinājos, ka vēlos vadīt kādu
struktūrvienību. Šāda iespēja man
radās, aptuveni gadu nostrādājot
pašvaldības policijā. Gandrīz gadu
nostrādāju Reģionālās pašvaldības
policijas Ikšķiles novada nodaļas
priekšnieka amatā. Rotācijas kārtībā no Reģionālās pašvaldības policijas Ikšķiles novada nodaļas nokļuvu Reģionālās pašvaldības policijas
Senioru koris „Atblāzma”
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Iepazīstiniet, lūdzu, ar sevi
mūsu novada iedzīvotājus.
2002. gadā absolvēju Latvijas Policijas akadēmiju, kuras tagad diemžēl vairs nav. Iegūtā specializācija –
kriminālpolicija. Uzreiz pēc studijām
sāku strādāt Kriminālpolicijā Rīgā,
kur nostrādāju gandrīz 10 gadu.
Darbs bija interesants, tomēr pagāja laiks un es sapratu, ka esmu
sevi izsmēlis, turklāt apzinājos, ka
atalgojums nav adekvāts ieguldītajam darbam. Biju sasniedzis majora
pakāpi, un bija laiks domāt – ko darīt
tālāk?
Toreiz tika dibināta Reģionālā pašvaldības policija, un mani ieinteresēja tā pamatdoma, ar kādu šī policija
tika dibināta un kādi bija tās mērķi.
Sāku strādāt par inspektoru Reģionālajā pašvaldības policijā.
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No pagājušā gada 1. novembra
Reģionālās pašvaldības policijas
Inčukalna novada nodaļu vada
jauns priekšnieks – Ilgonis Babris.
Šajā intervijā par pirmajiem darba
mēnešiem un nākotnes plāniem.
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NOVADA VĒSTIS

2015. gada JA NVĀRIS

Svarīgākie domes lēmumi decembrī

• Nolemts piedalīties projekta „Gaujas nacionālā parka teritorijas kā starptautiska
tūrisma galamērķa veicināšana” īstenošanā
2015. gadā, tāpēc slēgt sadarbības līgumu ar
Siguldas novada domi par projekta „Gaujas
nacionālā parka teritorijas kā starptautiska
tūrisma galamērķa veicināšana” īstenošanu
2015. gadā.
• Atbalstīt biedrības „Vangažu māmiņu klubs”
projektu „Pilna laika bērnu pieskatīšanas istabas izveide” un piešķirt projekta realizācijai
nepieciešamo līdzfinansējumu 1173,95 EUR
apmērā, apmaksu paredzot veikt no pašvaldības 2015. gada pamatbudžeta. Noslēgt ar
biedrību „Vangažu māmiņu klubs” sadarbības
līgumu projekta „Pilna laika bērnu pieskatīšanas istabas izveide” realizācijai, iekļaujot tajā
sadarbības līguma mērķi un uzdevumus, kā arī
paredzēt iesniegt izlietoto finanšu līdzekļu attaisnojošos dokumentus lēmuma par mantas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
• Apstiprināt Inčukalna tautas nama un Vangažu kultūras nama pasākumu cenrādi.
• Izskatīts SIA „Little More 8” iesniegums ar
lūgumu iznomāt PII „Jancis” telpu angļu valodas apmācības veikšanai PII „Jancis” audzēkņiem otrdienās un trešdienās no plkst. 14.30.
līdz 17.30. Nolemts slēgt ar SIA „Little More 8”
līgumu par PII „Jancis” telpas nomu no 2014.
gada 1. septembra līdz 2015. gada 30. aprīlim,
kā arī noteikt maksu par telpu.
• Pamatojoties uz Līgas Ceras iesniegumu,
veikt izmaiņas 2014. gada 22. oktobra nedzīvojamo telpu nomas līgumā Nr.14-0393/2014
un iznomāt PII „Jancis” aktu zāli bērnu muzikāli attīstošajām nodarbībām „Mini studija
mūzikā” ceturtdienās no plkst. 16.30. līdz
17.30.
• Izskatīts Inčukalna pensionāru padomes
iesniegums ar lūgumu ieplānot 2015. gada
budžetā finansiālu atbalstu Inčukalna pensionāru pasākumu rīkošanai: Jaunā gada balle
pensionāriem (mūzikas nodrošināšana, apsveikumi, priekšnesumi, tējas galds) – 300,00
EUR; ikgadējais muzikālais pasākums „Kopā
būt” (Salaspils) – 30,00 EUR; autobuss vienas
dienas ekskursijai pa Latviju 40 cilvēku sastāvā. Ņemot vērā iepriekš minēto un saskaņā ar
likumu „Par pašvaldībām”, nolemts iekļaut
pašvaldības 2015. gada budžetā izdevumus
330,- EUR apmērā Inčukalna pensionāru pasākumu rīkošanai. Ieplānot divas ekskursijas,
aptuveni 350 km viena.
• Izskatīts biedrības futbola kluba „Dinamo
Saurieši” iesniegums ar lūgumu finansiāli
atbalstīt Inčukalna futbola komandas „Dinamo Vangaži” un „Dinamo Inčukalns/Vangaži”.
Komandā „Dinamo Vangaži” trenējas 2008.
un 2009. gadā dzimušie bērni, bet komandā
„Dinamo Inčukalns/Vangaži” trenējas 2005. un
2006. gadā dzimušie bērni. Saskaņā ar nolikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā” un likumu „Par pašvaldībām” nolemts piešķirt biedrības futbola
klubam „Dinamo Saurieši” finansiālu atbalstu
300,- EUR apmērā treniņu izdevumu segšanai.
• Izskatīts biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Sport Star”” iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt Inčukalna ūdenspolo
komandu „Zibens”.

Saskaņā ar nolikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā” un
likumu „Par pašvaldībām” nolemts piešķirt
Inčukalna ūdenspolo komandai „Zibens” finansiālu atbalstu 300,- EUR apmērā treniņu izdevumu segšanai.
• Izskatīts Sergeja Konoņenko iesniegums ar
lūgumu finansiāli atbalstīt biedrību „BJAC
SPORT STAR”, apmaksājot Latvijas Cīņas federācijai biedra maksu par 2014. gadu 200,00
EUR apmērā un licenci 100,00 EUR apmērā.
Saskaņā ar nolikumu „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna novadā” un
likumu „Par pašvaldībām” nolemts piešķirt
biedrībai „BJAC SPORT STAR” finansiālu atbalstu 200,- EUR apmērā Latvijas Cīņas federācijas biedra maksas segšanai un 100,- EUR
licences segšanai.
• Veikt izmaiņas Inčukalna novada pašvaldības
struktūrā un noteikt, ka administrācijas struktūrvienība ir Inčukalna novada bibliotēka ar
filiālbibliotēku „Vangažu pilsētas bibliotēka”.
• Saskaņā ar 2013. gada 16. oktobra Inčukalna
novada domes lēmumu Nr. 11-29§ „Par Inčukalna novada dienas centru maksas pakalpojumu cenu apstiprināšanu” tika veikta dienas
centru maksas pakalpojumu cenu konvertācija,
pārejot no latiem uz euro. Dienas centru maksas pakalpojumu cenu aprēķins tika veikts
2009. gadā. Pamatojoties uz likumu „Par
pašvaldībām”, nolemts apstiprināt Inčukalna
novada dienas centru maksas pakalpojumu
cenas, kā arī atcelt 2013. gada 16. oktobra
Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 11-29.§
„Par Inčukalna novada dienas centru maksas
pakalpojumu cenu apstiprināšanu”.
Inčukalna novada dienas centru maksas
pakalpojumu cenas (trūcīgām un
maznodrošinātām personām).
Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
EUR

Automātiskās veļas
mašīnas izmantošana

1 mazgāšanas
cikls

1,00

Dušas izmantošana

1 reize

1,00

• Uzdot SIA „Vangažu Namsaimnieks” veikt
pašvaldības dzīvojamo māju „Kārļzemnieki”
4, „Lielpurvi” 2 Inčukalnā un Gaujaslīču iela
3 Gaujā, un Plānupes iela 10 Inčukalnā apsaimniekošanu. Noteikt apsaimniekošanas
maksu 0,54 EUR apmērā par katru dzīvokļa
kopējās platības kvadrātmetru mēnesī.
• Izskatīts SIA „Vangažu Avots” iesniegums ar
lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu 4279,38
EUR apmērā, kas nepieciešams Gaujas ciema atdzelžošanas stacijas rekonstrukcijai
un Gaujas ciema iedzīvotāju ūdens kvalitātes uzlabošanai. Inčukalna novada Gaujas
ciema ūdens atdzelžošanas iekārtas ir uzstādītas 1999. gadā. Nolemts piešķirt SIA
„Vangažu Avots” 3919,57 EUR no 2015. gada
budžeta, kā arī uzdots SIA „Vangažu Avots”
noslēgt ar apkalpotāju līgumu par iekārtu
apkalpošanu un uzturēšanu.
• U.c.
Ar visiem Inčukalna novada domes
lēmumiem varat iepazīties novada mājas lapā
www.incukalns.lv.
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INČUKALNA NOVADA informatīvs
izdevums “NOVADA VĒSTIS”

Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, 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.

Важнейшие решения думы в декабре

• Решено принять участие в проекте «Оказание
содействия территории Национального парка ГАУЯ как конечной цели международного
туризма» в 2015 году, в этих целях заключить
договор сотрудничества с думой Сигулдского края о реализации проекта «Оказание содействия территории Национального парка
ГАУЯ как конечной цели международного
туризма» в 2015 году.
• Оказать содействие проекту товарищества
«Клуб Вангажских мамочек» - «Организация комнаты присмотра полного времени за
детьми» и выделить необходимое для реализации проекта софинансирование в размере
EUR 1173,95, предусмотрев произведение
оплаты из основного бюджета самоуправления на 2015 год. Заключить с товариществом «Клуб Вангажских мамочек» проект
сотрудничества для реализации проекта
«Организация комнаты присмотра полного
времени за детьми», включив в него цели и
задачи договора сотрудничества; предусмотреть выдачу документов, оправдывающих
затрату финансовых средств, а также решения о передаче имущества в безвозмездное
пользование.
• Утвердить прейскурант на мероприятия Инчукалнского народного дома и Вангажского
дома культуры.
• Рассмотрено заявление ООО «Little More 8»
с просьбой сдать в аренду помещение дошкольного образовательного учреждения
(ДОУ) «Янцис» для обучения английскому
языку воспитанников ДОУ «Янцис» по вторникам и средам с 14:30 до 17:30. Принято
решение заключить с ООО «Little More 8»
договор аренды помещения ДОУ «Янцис» с 1
сентября 2014 года по 30 апреля 2015 года, а
также определить плату за помещение.
• На основании заявления Лиги Церы внести
изменения к договору аренды нежилых помещений № 14-0393/2014 от 22 октября 2014
года и сдать в аренду актовый зал ДОУ «Янцис» для музыкально развивающих занятий
для детей «Музыкальная мини студия» по
четвергам с 16:30 до 17:30.
• Рассмотрено заявление Инчукалнского совета пенсионеров с просьбой запланировать
на 2015 год финансовую поддержку для
проведения мероприятий Инчукалнских пенсионеров: новогодний бал для пенсионеров
(музыка, поздравления, концерт, чайный
стол) – EUR 300,00; ежегодное музыкальное
мероприятие «Вместе быть» (Саласпилс) –
EUR 30,00; автобус на однодневную экскурсию по Латвии на 40 человек. С учётом вышеизложенного и на основании закона «О
самоуправлениях» решено включить в бюджет самоуправления на 2015 год расходы в
размере EUR 330,00 для проведения мероприятий для Инчукалнских пенсионеров. Запланировать две экскурсии, примерно на 350
км каждую.
• Рассмотрено заявление футбольного клуба
товарищества «Динамо Сауриеши» с просьбой оказать финансовую поддержку Инчукалнским футбольным командам «Динамо
Вангажи» и «Динамо Инчукалнс/Вангажи».
В команде «Динамо Вангажи» тренируются
дети, родившиеся в 2008 и 2009 годах, а в
команде «Динамо Инчукалнс/Вангажи» тренируются дети, родившиеся в 2005 и 2006
годах. Согласно положению «О поддержке
самоуправлением содействия спорту в Инчукалнском крае» и на основании закона «О
самоуправлениях» принято решение о выделении футбольному клубу товарищества
«Динамо Сауриеши» финансовых средств в
размере EUR 300,00 для оплаты расходов на
тренировки.
• Рассмотрено заявление Детского и молодёжного центра развития «Sport Star» с просьбой

финансово поддержать Инчукалнскую команду по водному поло «Зибенс». Согласно
положению «О поддержке самоуправлением
содействия спорту в Инчукалнском крае» и
на основании закона «О самоуправлениях»
принято решение выделить Инчукалнской
команде по водному поло «Зибенс» финансовые средства в размере EUR 300,00 для
оплаты расходов на тренировки.
• Рассмотрено заявление Сергея Кононенко с
просьбой оказать финансовую помощь товариществу «BJAC SPORT STAR» в виде оплаты
членских взносов Латвийской Федерации
борьбы за 2014 год в размере EUR 200,00 и
лицензии в размере EUR 100,00. Согласно
положению «О поддержке самоуправлением содействия спорту в Инчукалнском крае»
и на основании закона «О самоуправлениях» принято решение оказать товариществу
«BJAC SPORT STAR» финансовую помощь в
виде оплаты членских взносов Латвийской
Федерации борьбы за 2014 год в размере
EUR 200,00 и лицензии в размере EUR 100,00.
• Произвести изменения в структуре самоуправления Инчукалнского края и установить,
что административным структурным подразделением является библиотека Инчукалнского края с библиотекой-филиалом «Вангажская городская библиотека».
• Согласно решению думы Инчукалнского края
№ 11-29§ от 16 октября 2013 года «Об утверждении цен на платные услуги Дневных центров Инчукалнского края» была произведена
конвертация цен на платные услуги Дневных
центров в связи с переходом с латов на евро.
Расчёт цен на платные услуги Дневных центров был произведён в 2009 году. На основании закона «О самоуправлениях» принято
решение утвердить цены на платные услуги
Дневных центров Инчукалнского края, а также отменить решение думы Инчукалнского
края № 11-29§ от 16 октября 2013 года «Об
утверждении цен на платные услуги Дневных центров Инчукалнского края».
Цены на платные услуги Дневных
центров Инчукалнского края
(для бедных и малоимущих лиц)
Вид услуги

Единица
измерения

Цена, в
евро

Использование
автоматической
стиральной машины

1 цикл стирки 1,00

Пользование душем

1 раз

1,00

• Поручить ООО «Vangažu Namsaimnieks» обслуживание жилых муниципальных домов
«Карльземниеки-4», «Лиелпурви-2» в г. Инчукалнсе, по улице Гауясличу, 3 в Гауе и по
улице Планупес, 10 в г. Инчукалнсе. Установить плату за обслуживание в размере EUR
0,54 в месяц за каждый квадратный метр
общей площади квартиры.
• Рассмотрено заявление ООО «Вангажу
Авотс» с просьбой предоставить финансовую поддержку в размере EUR 4279,38,
необходимую для реконструкции станции
для обезжелезивания воды в посёлке Гауя
в целях улучшения качества воды для населения поселка Гауя. Оборудование для
обезжелезивания воды в посёлке Гауя Инчукалнского края установлено в 1999 году.
Принято решение выделить ООО «Вангажу
Авотс» EUR 3919,57 из бюджета 2015 года,
а также ООО «Вангажу Авотс» поручено
заключить с обслуживающей организацией
договор об обслуживании и содержании
оборудования.
• И. др.
Со всеми решениями думы Инчукалнского
края можно ознакомиться на домашней
страничке: www.incukalns.lv
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Paziņojums par iepirkumu
Inčukalna novada dome dara zināmu, ka, pamatojoties uz 2014. gada 11.
novembra iepirkuma procedūras IND 2014/25 „Inčukalna novada iestāžu un
ielu apgaismojuma elektroierīču tehniskā uzturēšana, apkalpošana un remonts”, kas veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, rezultātiem, noslēdza līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Fāze Sigulda”,
vienotais reģistrācijas Nr. 40103021744, Gāles iela 3A, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150, fakss. 67973236 e-pasts: faze.sigulda@inbox.lv, līdz 2017.
gada 13. novembrim.
Saskaņā ar līgumu atbildīgā persona ir Jānis Breikšs, tālr. 29192337,
29464190.
„Fāze Sigulda” nodrošina bojājumu izsaukumu pieņemšanu 24 stundas
diennaktī, kā arī nodrošina pieņemšanas laikus 2 reizes nedēļā Gāles ielā
3A, Siguldā, Siguldas nov., LV-2150, pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un
trešdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 Inčukalna apmeklētāju pieņemšanai –
projektu un rakšanas saskaņošanai, kabeļu uzrādīšanai, konsultācijām, tālr.
29192337, pa kuru pieteikt pieņemšanu.
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Ziemas prieki arī Gaujā

Inčukalna novada domes izpilddirektors Oskars Kalniņš

Pavisam piereģistrēti 46 bērni, 20 meitenes, 26 zēni, paternitāte noteikta
20 bērniem, 1 bērnam tēvs nav uzrādīts.
2014. gadā ir piereģistrēti 76 mirušie.
Svinīgi salaulāti 24 pāri, un diviem baznīcā laulātajam pāriem noformēti
dokumenti.
Laulību reģistru skaits, kuros izdarīta atzīme par laulības šķiršanu, ir 10.
Izsniegtas 12 atkārtotas apliecības no uzkrātā arhīva un no citu dzimtsarakstu nodaļu arhīviem.
2014. gadā veiktas divas uzvārdu maiņas, iekasēti 142,28 eiro.
Pavisam iekasēta valsts nodeva Ls 705,22.
Lai laimīgs un skaistiem notikumiem bagāts jaunais gads ikkatrā ģimenē!
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Jautrīte Siliņa

Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” kopā ar jautro Rūķi.

15. decembrī ar jautru un skanīgu pasākumu tika iedegta eglīte arī Gaujas ciematā.
Ziemassvētku eglīšu iedegšana ir izveidojusies kā tradīcija visā novadā, tāpēc pirmdienas vakars arī Gaujas ciematā atnāca ar skanīgām dziesmām un jautrām rotaļām. Gaujas iedzīvotājus vēl pirms pasākuma sagaidīja lustīgs Rūķis, kurš vēlāk
arī izmantoja dažādas burvestības, lai kopā ar iedzīvotājiem iedegtu Ziemassvētku eglīti.
Skaistas svētku dziesmas dziedāja Vangažu kultūras nama bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” un sieviešu vokālais
estrādes ansamblis „Kaprīze”.
Pasākuma dalībnieki tika cienāti ar kraukšķīgām piparkūkām un gardām konfektēm.
Paldies visiem, kuri atnāca uz pasākumu, kā arī visiem, kuri rūpējās, lai pasākumā būtu daudz skaistu priekšnesumu. Paldies arī visiem čaklajiem rūķīšiem, kuri ieguldīja savu darbu pasākuma tehniskajā nodrošināšanā.
Foto un teksts: Jana Bunkus

Vangažos jauns veikals – ELVI
12. decembrī Vangažos, Gaujas
ielā 10, tika atvērts jauns veikals
ELVI.

Veikala īpašnieks ir SIA „ELVI
Latvija” ilggadējs franšīzes partneris SIA „VITA mārkets”, kam kopumā piederēs jau 18 veikalu ELVI,”
informēja SIA „ELVI Latvija” komercdirektore Laila Vārtukapteine.
„Vangažos tas būs pirmais veikals
21. decembrī „Jauno jātnieku skolas” sporta centrā Inčukalnā notika ELVI, bet Inčukalna novadā – otšī gada pēdējās sacensības konkūrā jeb šķēršļu pārvarēšanā – „„Lat- rais. SIA „Gaida” veikals ELVI, kas
vijas dzelzceļa” Ziemassvētku kauss”, kurā piedalījās jātnieki gan no atrodas Inčukalnā, Laimes ielā 1,
Latvijas, gan Igaunijas. Sacensību galvenajā maršrutā uzvarēja jaunā tika atvērts jau 2004. gadā.”
jātniece Nellija Nulle ar zirgu Lord Picasso.
„Veikals ELVI Vangažos, kura
tirdzniecības zāles platība ir 181
Kopumā sacensībās bija m2, būvēts un iekārtots pēc frančetri dažādi maršruti, sākot šīzes partnera redzējuma un ELVI
ar 50 cm augsto maršrutu standartiem tā, lai pircējiem būtu
bērniem līdz 120 cm augstajam „Latvijas dzelzceļa”
kausam, kurā sacentās spēcīgākie sportisti un uzvaru
guva jātniece Nellija Nulle,
pārstāvot SK „Gaujas krasti”, aiz sevis atstājot Igaunijas sportisti Kristi Luhu un
pieredzējušo jātnieku Daini Ozolu.
Maršrutā bērniem līdz 16 gadiem uzvaru guva Denīze Hazane ar zirgu Talisman Pikabello, pārstāvot „Jauno jātnieku skolu”. 100 cm augstajā atvērtās klases maršrutā pirmā ierindojās Laura Luīze Leinerte ar Passo (JSK „Kriķi”), taču
110 cm augstajā maršrutā uzvarētāja bija jātniece no Igaunijas – Eleri Kiveste.
„Jauno jātnieku skola” pateicas sacensību atbalstītājiem un sadarbības partneriem, kā arī visiem dalībniekiem un skatītājiem par lieliski aizvadīto sacensību
sezonu.
Pasākumu organizēja „Jauno jātnieku skola” sadarbībā ar SIA „LDZ infrastruktūra”.
Sacensību atbalstītāji: Latvijas Jātnieku federācija, „Vanilla Travel”, Ģimenes
vīna darītava „Abavas”, „Ceano Cosmetics”, „Pien Spa”, ARS, „Havens”, „Lexa”,
„Baileys”.
www.latvianhorses.lv

„„Latvijas dzelzceļa”
Ziemassvētku kauss”

ērta produktu izvēle, lai izvairītos
ELVI ir franšīze, kas vieno jau 51
no drūzmēšanās un iepirkšanās Latvijas mazumtirgotāju – franšīsagādātu tikai patīkamas emo- zes ņēmēju –, kam kopumā pieder
cijas,” skaidro L.Vārtukapteine. 103 veikali ELVI visā Latvijā. ELVI
Jaunais veikals strādās katru die- prioritāte ir vietējais cilvēks, viņa
nu no plkst. 8.00 līdz 21.00.
ikdienas vajadzības, dzīves kvali„Esam patiesi gandarīti, ka tāte un vieta, kurā viņš dzīvo. Mūsu
Inčukalna novadā durvis ver vēl uzdevums ir nodrošināt pircējus
viens veikals ELVI, piedāvājot pir- ar svaigu piedāvājumu un būt par
cējiem plašu Latvijā audzētas un draudzīgu, viņiem saprotamā valoražotas produkcijas klāstu,” at- dā runājošu dzīves sastāvdaļu. SIA
zīst L.Vārtukapteine, papildinot – „ELVI Latvija” ir zīmola ELVI turētāja
kopumā decembrī tiek atvērti divi un franšīzes devēja, kas nodrošina
jauni veikali ELVI – 11. decembrī veikalu sekmīgu darbību, garantē
Kārsavā un 12. decembrī Vanga- mārketinga atbalstu, vienotu iepiržos.
kumu, IT nodrošinājumu, tirdzniecīVeikala ELVI atklāšanā Vanga- bas atbalstu veikala iekārtošanas
žos bija sarūpēti īpaši svētku pār- laikā un ikdienas darbā.
steigumi: baloni, konfektes bērniem un nelielas dāvanas.
www.elvi.lv

Foto: Jana Bunkus

Atskats uz Inčukalna novada
Dzimtsarakstu nodaļā
padarīto 2014. gadā
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Eglīte, iededzies!

Vangažu kultūras nama
pasākumi janvārī
Sestdien, 10. janvārī, plkst. 19.00 pārsteiguma tēli ar izrādi
„Ziemassvētki pie krustmātes Mūmū”. Aitiņas un Vilka kā tradicionālo gaismas un tumsas simbolu spēkošanās ir neatņemama
Ziemassvētku norises daļa. Abi šie tēli līdz ar Latvijas Zilo Govi
un Stārķi, kas šoziem aizķēries Mūmū bēniņos, ir mūsu jaunās Ziemassvētku izrādes galvenie varoņi. Uzjautrinoša un dinamiska, audzinoša un izklaidējoša, pilna smieklīgu piedzīvojumu, dziesmu un
deju – šī izrāde noteikti priecēs gan mazus, gan lielus. (Ieeja brīva)
Sestdien, 24. janvārī, plkst. 17.00 Ukraiņu biedrības 20 gadu
jubilejas koncertuzvedums. Ieeja ar ielūgumiem, līdzi jāņem groziņš.
Piektdien, 30. janvārī, plkst. 19.30 estrādes deju grupas
„Ciprese” koncerts.
Piektdien, 6. februārī plkst. 18.00 Vangažu hokeja laukumā
viesosies „Baltais fonds” (Čučumuiža) ar izrādi „Rūķīša Kikī pirmā
blēņa”.

Ziemassvētki nav tikai
svētki ziemā

ra vēl vairāk krāsu un svētku noskaņu.
Visi kolektīvi bija aizrautīgi gatavojušies un patiesi iepriecināja skatītājus.
Pateicoties Inčukalna novada domei
un Sociālajam dienestam, mūsu pilsētas bērni katru gadu decembrī tiek
aicināti uz sevišķu Ziemassvētku pasākumu ar dāvanām. Šogad pie mums
viesojās Ditas Balčus teātris „Divas
acis” ar priecīgu un atraktīvu izrādi
„Pepijas Ziemassvētki”. Pēc izrādes pie
bērniem viesojās Ziemassvētku vecītis,
no kura visi saņēma dāvaniņas, noskaitot dzejolīti vai nodziedot dziesmiņu.
Visu decembri kultūras nama Mazajā zālē bija apskatāma Andra Lindes
gleznu izstāde.
A.Linde dzimis Ķeipenes pagastā
1943.
gada martā. Kopš 1957. gada
Rūķis uz Vangažiem atveda jautras rotaļas un jauku noskaņojumu.
viņa dzīve saistīta ar Suntažu vidusJaukajā Ziemassvētku gaidīšanas
Ludziņas darbībā lieliski ievijās skolu. Pēc mācību beigšanas turpat
laikā arī Vangažu kultūras namā tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, es- sāka strādāt. Skolā mācīja vizuālo
notika liela rosība – gatavošanās
Ziemassvētku pasākumiem, telpu
un pilsētas rotāšana ar svētku dekoriem. Visi jutās kā čakli rūķi.
Foto: Jana Bunkus
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Foto: Jana Bunkus

Foto: Jana Bunkus

Foto: Jana Bunkus

Otrajā Adventē, 8. decembrī, tika
iedegta mūsu lielā egle Vangažos pie
Vangažu pilsētas pārvaldes ēkas. Ar
Ziemassvētku dziesmām pasākumā
Par to, kas īsti ir Ziemassvētki, aizdomājamies katru gadu. Vai par to piedalījās bērnu vokālais ansamblis
var pastāstīt zvēriņi zooloģiskajā dārzā? Var gan!
„Karuselis” (vadītāja Maira Lazdiņa),
sieviešu estrādes vokālais ansamblis
Mūsu novadā dzīvo daudz talantīgu, rosīgu cilvēku, pateicoties kuriem, „Kaprīze” (vadītāja Jana Bunkus) un
apkārtējo dzīve kļūst interesantāka un krāsaināka. Mēs esam priecīgi, ka soliste Liene Nesteroviča.
šādi cilvēki ir mūsu vidū. Firmas „Riko” grāmatvede Irīna Kondratenko ievēAr svētku uzrunu pasākumā pieda- Bērnu vokālā ansambļa „Karuselis” skanīgās balstiņas priecēja ikvienu pasākuma
roja, ka daudzi bērni neizprot patieso Ziemassvētku nozīmi, un nolēma viņus lījās Inčukalna novada domes priekš- dalībnieku.
uzrunāt, iestudējot Ziemassvētku izrādi. Šim nolūkam viņa atrada intere- sēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova
santu scenāriju, palūdza Vangažu vidusskolas 9.a klases skolnieci Santu
Kauliņu pārtulkot to latviešu valodā un izveidoja entuziastu komandu.
mākslu, rasēšanu, noformēšanu, lieAicinājumam atsaucās trīs skolotājas no Vangažiem – Tatjana Bordane,
tišķo informātiku, mākslas un kulOksana Riekstiņa un Olga Kravčenko –, Vangažu kultūras nama darbinieces
tūras vēsturi. No 2009. gada strādā
Evija Ozola un Aija Duļbinska, kā arī 8.b klases skolniece Darja Petrago. Šī
Suntažu kultūras namā un vidusskolā
projekta ietvaros mēs sadraudzējāmies un kļuvām viena otrai tuvākas. No
par mākslinieku noformētāju. Kopš 60.
kopīgi padarītā radošā darba guvām lielu gandarījumu.
gadiem fotografē Suntažu ainavu pārAr izrādi mēs viesojāmies Vangažu un Garkalnes skolās, Inčukalna kulvērtības, notikumus, cilvēkus. 1978.
tūras namā, pansionātā „Gauja”, Dzirnieku ciematā un bērnu kristīgajā nogadā absolvē Latvijas Mākslas akametnē Gančauskās. Vangažu baptistu draudze bija sarūpējusi arī dāvanas
dēmiju, iegūdams mākslinieka glezskatītājiem, kuras mēs nogādājām visās viesošanās vietās, izņemot skolas.
notāja un mākslas pedagoga diplomu.
Lugā zoodārza iemītnieki strīdas, jo cenšas noskaidrot, kas tad ir ZiePedagoga darbs, fotografēšana, darmassvētki. Izrādē ir gan jautri, gan smieklīgi brīži, joki, dejas un dziesmas.
bība pašpārvaldē ir aizņēmusi daudz
Lugas finālā dzīvnieki uzzina, ka Ziemassvētki ir mūsu Glābēja Jēzus Krislaika. Gleznošanai pievērsies tikai
tus dzimšanas dienas svētki. Luga ļauj skatītājiem aizdomāties par to, ka,
fragmentāri. Glezno savu redzējumu
piedzimstot uz zemes, Jēzus Kristus vēlējās dāvināt katram cilvēkam Sevi,
uz apkārtējo pasauli – ainavas dažāSavu mīlestību, piedošanu, tuvas attiecības ar Sevi. Tā ir visnozīmīgākā Diedos gadalaikos un noskaņās, kluso
va dāvana Ziemassvētkos tev un man. Lai šī priecīgā vēsts ienāk katrā mājā
dabu, ziedus. Savus darbus daudzkārt
un katrā sirdī: „Bet eņģelis uz tiem sacīja: „Nebīstieties, jo redzi, es jums
rādījis Suntažu un apkārtējos kultūras
pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs
namos, Ogrē un citur. Liela daļa glezInčukalna novada domes un Vangažu pilsētas pārvaldes darbinieki egles iedegšanas
dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.” Lūkas evaņģēlijs 2:10–11.
nojumu atrodas privātkolekcijās Latsvētkos visā novadā labprāt iejūtas rūķu lomā un palīdz izdalīt gan gardās piparkūkas,
Olga Kravčenko
vijā un ārzemēs.
gan siltu tēju – paldies viņiem par to! Attēlā: Vangažu pilsētas pārvaldes sekretāre Dace.
Izstāde jau ir iepriecinājusi daudzus
vangažniekus un ir apskatāma līdz 28.
un Vangažu pārvaldes vadītājs Juris trādes deju grupa „Ciprese” (vadītāja janvārim. Paldies māksliniekam!
Jakubovskis, kurš iededza egli ar bu- Ilona Petrovska), bērnu vokālais anramvārdiem: „Eglīte, iededzies!”
Evija Ozola
samblis „Karuselis”, kas izrādei piešķīTradicionāli uz pasākumu pulcējās
daudz pilsētas iedzīvotāju, un Vangažu pārvalde kopā ar Sociālo dienestu
visus cienāja ar tēju, piparkūkām un
konfektēm.
Liels bija bērnu prieks, ka mūs apciemoja Rūķis, kurš kopā ar bērniem
piedalījās jautrās rotaļās un dejās.
19. decembra vakarā kultūras namā
pulcējās pašdarbības kolektīvi, lai
dāvātu iedzīvotājiem Ziemassvētku
noskaņu un svētkus. Teātra studija
„Pigoriņi” (vadītāja Evija Ozola) rādīja
ludziņu „Ziemassvētku vakars” – stāstu par to, ka Ziemassvētki atnāk pie
Šogad mūsu pašvaldības bērniņus priecēja allaž lustīgā Pepija. Pateicoties Inčuvisiem un visur, arī pie tiem, par kuriem
esam aizmirsuši, lai visi sajūt Ziemas- kalna novada domei un Sociālajam dienestam mazajiem novadniekiem ne tikai bija
iespēja skatīt izrādi, bet arī saņemt gardas dāvaniņas.
svētku brīnumu un prieku.
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Svētku eglītes, sveces, sniegs un
dāvanas – tas ir decembris
Šogad tautas namā mēģinājām rīkoties tāpat kā mūsu senči – drūmo, tumšo laiku pirms Ziemassvētkiem padarīt
gaišāku ar tautiskiem rakstiem, tradīcijām, dejām, rotaļām un dziesmām.
Mūsu namu jau kādu laiku rotā un īpašu mājīgumu tam piešķir novadnieces
Ilzes Kopmanes cimdi un zeķes, iespē-

gi vilka paklupušos, kāds jautri bļaustījās, kāds apzinīgi ritināja virvi, kāds
zvanīja zvaniņu, kāds lēca pāri bluķim.
(Bet kāds varbūt sēdēja savā dzīvoklī
un dusmojās par lielo troksni.)
Šajā avīzē varam jau bildēs uzburt
piedzīvoto ķekatu prieku.
Arī tradicionālā „Vilku mēneša sadancošanās” 5. decembrī, pirms otrās Adventes, ir pierādījums tam, ka
svētkus gaidījām tautiski un lustīgi.
Inčukalnā šogad pulcējās un dejoja
veseli deviņi deju kolektīvi: „Rīdzenieks” (vadītājs Viesturs Virza), „Sadancis” (Marita Rieksta-Krivjonoka),
„Arnika” (Andis Lēnmanis), „Rēvele”

Inčukalna
tautas
nama
pasākumi
janvārī
No Inčukalna tautas nama arhīva

Baltā ziema sagaidīta! Beidzot ir
uzsnidzis sniegs, kā tam pieklājas
būt, dienas pavisam pamazām un
lēnītiņām kļūst garākas, un atkal
var sākties nākamie saulgriežu gaidīšanas svētki, jo Jāņi jau vairs nav
aiz kalniem.

un „Pērle” (Raimonds Dzintars), „Cīpars” (Aija Šrādere), „Minkāns” (Līga
Dombrovska), „Virši” un „Labāko
gadu Virši” (Andrs Briņķis). Skatītāji
varēja novērtēt ne tikai deju rakstus,
bet arī tautastērpus no visiem Latvijas novadiem. Tautas nams atkal likās mazliet par šauru, bet toties bija
silti un mājīgi. Koncerta programmu
pārdomāja un viesus uzņēma Andrs
Briņķis, kā arī mājinieku „Virši”. Bija
ieradusies Inčukalna Kaza ar laba vēlējumiem viņas nākamajā gadā. Liels
paldies visiem par to – vēl viena nedēļas nogale ar latvisku „pieskārienu”.
Trešajā Adventē, 14. decembrī, inčukalniešiem Ziemassvētku noskaņu
jau rīta pusē radīja kāda cita Kaza

No Inčukalna tautas nama arhīva

jams, ka tieši šie raksti vedināja domas uz senlatviskāku svētku sagaidīšanu. Iespējams, ka tieši tāpēc egles
iedegšanas vakarā, tieši pirms pirmās
Adventes, mūs apciemoja ķekatnieki,
kuri, sekojot senām tradīcijām, maskas bija sarūpējuši un veidojuši paši.
Inčukalna egles iedegšanas svētkos
bija Laimes Lācis, čigānietes, Ķekatu
tēvs, Žīds, Saime, Zirgs, Vilks, Nāve,
Vista, Kaza, Lielā Sieva un Mazais
Vīrs. Katra maska ir simbols, bet piedalīšanās masku rotaļās un izdarībās
simboliski nes veiksmi, veselību, saticību un bagātību visiem dalībniekiem.
Bluķa vilkšana ap tautas namu izvērtās par kopīgu jautru pasākumu, kas
paliks atmiņā katram savu iemeslu
dēļ – kāds klupa un cēlās, kāds centī-

Vai pazīstat šo jautro meiteni, kurai tik labi padodas skaistas dziesmas un draiskas
rotaļas? Jā, tā ir Pepija, kura arī Inčukalna Tautas namā viesojās pie mūsu pašvaldības
bērniņiem.

No Inčukalna tautas nama arhīva

Kas gan ir jauki Ziemassvētki bez gardiem pīrāgiem…

Inčukalna eglītes iedegšanas svētki. Kā
tik tur nebija… Bet – bija: Laimes Lācis,
čigānietes, Ķekatu tēvs, Žīds, Saime,
Zirgs, Vilks, Nāve, Vista, Kaza, Lielā Sieva un Mazais Vīrs!

Ticam vai neticam horoskopiem, tomēr zinām, ka nākamais gads – 2015.
Kazas gads – būs veiksmīgs visiem,
jo kaza, pirmkārt, ir viens kārtīgs
latviešu lopiņš. Otrkārt, latviešu fol-

No Inčukalna tautas nama arhīva

No Inčukalna tautas nama arhīva

Un kas gan ir jautri Ziemassvētki bez lustīgiem ķekatnieku muzikantiem?

Ziemassvētku tirdziņā. Bet vakarpusē talantīgā jaunā pianista Anatolija
Livčas koncerta „Baltais sapnis” atmosfēra mūs tuvināja svētkiem.
Pirmssvētku nedēļā ar savu prasmi
atskaņot skaņdarbus mūs iepriecināja Inčukalna Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņi Ziemassvētku kinomūzikas koncertā. Dienu pirms
svētkiem, 23. decembrī, ģimenēm ar
bērniem tika piedāvāts Vangažu baptistu draudzes teatralizēts uzvedums
„Vairāk kā vienkārši Ziemassvētki”,
kopīgas rotaļas un arī dāvanas.
Ziemassvētku gaidīšanas mēnesī
ikkatram, kas vēlējās izjust svētku
tuvošanos, bija iespēja izvēlēties sev
patīkamu un atbilstošu izklaidi.
Tāpat kā katru gadu Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, mazos
inčukalniešus novada bērnu Eglītē
sveica Pepija Garzeķe ar draugiem,
iemaldījies bija arī Salatēvs ar dāvaniņām. Mazuļi iepazinās ar Pepiju,
Tomiju un Anniku, gāja rotaļās, skai-

Tradicionālā „Vilku mēneša sadancošanās” kopā pulcēja deviņus tautas deju kolektīvus no dažādām Latvijas vietām, dodot iespēju vērot deju un tautastērpu krāšņumu.

tīja Salatēvam dzejolīšus un dziedāja
dziesmiņas.
Ziemassvētki jau garām, dāvanas
saņemtas, svētku brīvdienas ir sniegušas arī nelielu atelpas brīdi un
enerģiju sākt jaunu posmu un jaunu
gadu.
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klorā kaza vienmēr ir bijusi gaismas
simbols. Tātad gaisma, pārticība, saticība un veselība mums visiem nākamajā gadā ir garantēta! Lai mums
veicas un kopā varam sadarīt labus
darbus!
Zinta Nolberga

Sestdien,
10.
janvārī,
plkst. 14.00
Novada pensionāru GADA
BALLE
Jūs sveiks skaistās balss
īpašniece Madara Dziedātāja
un Jaunā 2015. gada Kaza
Varēsim skatīt jaunākās
modes – Ķekavas rokdarbnieču pašdarinātus tērpus
Balles muzikanti „Edgars
un draugi”
Uz pasākumu var nokļūt
ar autobusu plkst. 13.00 pa
maršrutu: „Gauja” – Indrāni –
Kārļzemnieki – Vangaži – Vangaži „Brālis” – Vangažu stacija – Sēnīte – Inčukalns
Sestdien,
17.
janvārī,
plkst. 19.00 – 01.00
Jaunā gada KARNEVĀLS
„Zvaigžņu parāde”
Visi nākam maskās – labākās tiks novērtētas ar balvām
Zvaigžņoti
priekšnesumi
ekskluzīvā kompānijā un interesanti pavadīts laiks garantēts!
Muzikālo pavadījumu nodrošinās grupa „MUIŽA”
Ieejas maksa iepriekšpārdošanā 5,00 eiro, karnevāla
dienā 8,00 eiro
Sestdien,
24.
janvārī,
plkst. 15.00
Līgas Dombrovskas bērnu
deju studijas
Jaunā gada koncerts
Ieeja brīva
Svētdien,
25.
janvārī,
plkst. 18.00
Ditas Balčus teātra viesizrāde „RE: ATMODA”
izrādes darbība norisinās
90. gadu sākuma Rīgā, atmodas laikā. Pilsētas centrā ir
barikādes, un ir ieņemts Preses nams. Bet par visu svarīgāks ir kādas Rīgas daudzdzīvokļu mājas jumts, uz kura
skan Viktora Coja mūzika un
atmostas kāda pirmā mīlestība. Tas ir stāsts par izvēlēm –
gan tām, kuras izdara stāsta
varoņi – jaunieši –, gan tām,
kuru priekšā ir tikko atjaunotā
Latvijas valsts.
Izrādes režisore Dita Balčus.
Izrādē piedalās: Ance Muižniece, Pāvels Griškovs, Igors
Šelegovskis, Ruta Vītiņa, Egija Silāre, Dainis Sumišķis.
Biļetes iepriekšpārdošanā
tautas namā un bibliotēkā
4,00 eiro, izrādes dienā 7,00
eiro.
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IEDZĪVOTĀJI RAKSTA

„Paradoksu” nospārdītie lūdz žēlastību!
(Atbildot tieši uz man personiski
vērstajiem apvainojumiem melos,
ko publicējis deputāts I.Purmalis)
Sveicināti, godātie Inčukalna novada iedzīvotāji!
Mani sauc Andrievs, un esmu tagadējā Inčukalna novada iedzīvotājs
jau kopš 1985. gada, kad apmetos
uz dzīvi Vangažos. Apprecēju vangažnieci un nokļuvu visu apkārtējo
patiesi cienītā Pāvela un Bertas Belovu ģimenē, kļuvu par viņu znotu
un vīru viņu meitai Inesei – mūzikas
skolotājai Garkalnes pamatskolā.
Jau kopš pirmajām sarunām ar
toreiz vēl nepazīstamajiem kaimiņiem sajutu, ka jāuzņemas īpaša
atbildība un jāuztur gods, nonākot
tik ļaužu cienījamā ģimenē – sievastēvs bijušais ekskavatorists un
toreizējās valsts galvenā ordeņa
kavalieris, strādāja rūpnīcā, ko kā
direktors toreiz vadīja tagadējais
Inčukalna novada deputāts Kozlovskis. Arī sievasmāte Berta (pilnā
vārdā Albertīne) Belova strādāja
vienkārša cilvēka darbu tajā pašā
rūpnīcā, bet, atļaušos apgalvot, ka
visos Vangažos nav neviena vecāka
gadagājuma pilsētnieka, kas neatcerētos viņu kā īpaši strādīgu un,
galvenais, jebkurā dzīves situācijā
nevainojami godīgu cilvēku. Apkārt
visi tagad bija pazīstami, kas man,
Rīgas puikam, bija galīgi nepierasti.
Visi jāzina sveicināt. Uz ielas, tērzējot ar kādu paziņu, piemēram, ar
sievasmāsas krustmāti, visu cienīto
ilggadējo Vangažu skolas skolotāju
Annu Bērziņu, jāsaprot, ka apkārtējie ļaudis un pat ikviens garāmgājējs
ir zinoši un vērtējoši un ka, ierodoties šādā vidē, ir jāprot atbilstoši
dzīvot un sadzīvot. Un tā būs visu
turpmāko mūžu. Ir pagājuši 30 gadi,
ir visu vangažnieku acu priekšā izaudzināti un izskoloti augstskolās
trīs bērni. Ir pavadīts laimīgs un godīgs liels mūža nogrieznis starp izcili jaukiem cilvēkiem Vangažu pilsētā.
Nu noteikti nav iemesla kaunēties.
Kāpēc to visu rakstu? Lūdzu lasītāju paciesties – tam būs saprotams
iemesls nedaudz vēlāk.
Bērni izauguši un veido savu dzīvi. Sievas vecāki aizsaulē. Kopā ar
sieviņu sapratām, ka varam atļauties turpmāk savas dienas vadīt jau
klusākā gaisotnē, un pārcēlāmies
uz dzīvi tepat Inčukalna novadā, bet
jau tālākajā no Vangažiem nostūrī –
ciematā Egļupe. Klusums, izcili tīrs
gaiss, netālu stacija, pilnus grozus
ar sēnēm lasījām desmit minūšu gājiena attālumā no sava lieveņa, un
atkal kaimiņos neizsakāmi jauki un
atsaucīgi ļaudis. Nevēloties palikt
savrup, tiklīdz izlasījām, ka būs iedzīvotāju sapulce pie kādreiz kuplā
kooperatīva „valdības nama”, devāmies pievienoties sabiedrībai.
Biju pārsteigts par ļoti kuplo
apmeklējumu un patiesi racionālo
un konstruktīvo sanāksmes norisi.
Kodolīga un konkrēta atskaite par
jau padarīto, tika nosauktas vēl
esošās un nākotnē risināmās pro

blēmas, ieceres nākotnei. Pārsteidzošs piedāvājums samazināt (!)
biedru naudu līdz 30 eiro gadā. Tad
atsevišķs runātājs uzstājās par vasaras ūdensvada remontēšanas un
uzturēšanas norisi. Tika piedāvāts
sapulces lēmums par ūdens piegādi
vasaras ūdensvadā vairs neatvēlēt
naudu no kopējām biedru naudām.
Lielākie darbi ir apmaksāti iepriekš,
tāpēc turpmāk naudu vākšot tikai
paši vasaras ūdensvada lietotāji.
Paši savstarpēji un brīvprātīgi vienosies, cik nepieciešams pumpju
elektrības rēķinu apmaksai un arī
par jebkādām citām ekspluatācijas
izmaksām. Tika arī nolemts – ja vasaras ūdensvada lietošanai vēlēsies
pievienoties kāds, kurš iepriekšējos
tēriņos nav piedalījies, tad tādam
jaunpienācējam lūgs ne vien apmaksāt nākamos paredzamos ekspluatācijas izdevumus uz nākamo gadu,
bet arī simbolisku 30 eiro summu
par citu cilvēku iepriekš izdarīto ieguldījumu. Kā potenciālais jaunpienācējs, kas varētu vēlēties pievienoties, uztvēru šādu pieeju kā ļoti
saprotamu, godīgu un atbalstāmu.
Tā dzīve ritēja rimti, klusi un saticīgi.
Un tad pēkšņi kādā augusta nogales darba dienā, pēc darba atgriežoties Egļupē, kādus 5 kvartālus
no sava namiņa ieraudzīju remontnieku busiņu, pārrautu pirmo no
Egļupītes šķērsojumiem un apkārt
daudzus cilvēkus. Laukā lietus gāza
kā no spaiņiem. Nolēmu apbraukt
pa citu ielu, pa nākamo Egļupītes
šķērsojumu, un tāpēc apgriezos ar
savu auto braucienam ar līkumu apkārt. Nu jau, skatoties apkārt vērīgāk, ievēroju, ka ūdens straumes kā
pārplūduši strauti tek arī pa šķērs
ielām, kas ir gana tālu no pašas
upes. Pēc kāda puskilometra atkal
tuvojos Egļupei. Te sapratu, ka upe
ir izgājusi no krastiem un kaut līdz
tai kreisajā pusē vēl vajadzētu būt
vairākiem desmitiem metru, braucot
varu orientēties tikai pēc sētas ielas
labajā pusē. Līdz nākamajam šķērsojumam vēl daži simti metru. Kaut
arī kādu gabalu pabraucu, jutu, ka
ūdens jau ir līdz auto durvju sliekšņiem. Jau atpakaļgaitā, riskējot
nenoturēties pilnīgi straumē pludojošās ielas robežās un iegāzties notekās, centos atgriezties sausumā.
Pateicoties remontnieku busiņam,
kurš man bija sekojis, sapratu un
noturēju atpakaļbraukšanas virzienu. Nekāda ķibele ar mani nenotika.
Sānu šķērsielas bija vienās straumēs.
Pārāk neiedziļināšos tālāko notikumu detaļās – vien piebildīšu dažai
epizodei dažus vārdus. Mājās nokļuvu pa 5 kilometru apkārtceļu caur
mežu. Uzvilku zābakus un lietusmēteli. Aizbraucām ar sieviņu jau no
otras puses apskatīt izārdīto caurteku. Cilvēki stāstīja, ka nu jau esot
ciešami, jo līmenis krities par kādu
metru. Sarunājām, ka apbrauksim
mājas, kurās izskatās visbēdīgāk.
Braucu, jautāju pēc vajadzībām,
mierināju, devu cilvēkiem savu te-

lefona numuru un ņēmu no viņiem.
Piedāvāju naktsmājas, ja kādam
būs vajadzība. Tad braucu uz mājām un visu nakti pavadīju pagrabā, steidzami no visādām pa rokai
sameklējamām drazām montējot
izsūknēšanas ietaisi. Man pašam
pagrabā ūdens bija pāri ceļiem –
kādi 50 centimetri 40 kvadrātmetru
platībā. Tātad kādas 20 tonnas. Tik
garu zābaku nav, tāpēc „darba drēbes” bija pliki stilbi un apakšbikses
visas nakts garumā.
Lietus pārgāja, jau nākamajā
dienā Egļupē daudzmaz nomierinājās. Viena caurtece bija izārdīta,
nākamā noskalota, un atkailinājušās ieraktās betona caurules ar
lielām spraugām starp tām… Bet
visumā normāli – neviens cilvēks
vairs neslīka, tāpēc šķita, ka starpgadījums ir pārdzīvots un pamazām tiks aizmirsts.
Kas to deva! Pagāja laiks. Uzzināju, ka par notikumiem ir bijis
raksts medijos un ir arī Inčukalna
pašvaldības atbildes viedoklis par
augusta beigu notikumiem. Uzmeklēju, izlasīju un nevarēju noticēt
savām acīm!!! Izrādās, ka nekādu
īpašo plūdu Egļupē neesot bijis,
Egļupes ciematā esot neadekvāti
brēcēji un tiltu ārdītāji, kas melojot, jo, raug’, pašvaldības pārstāvji
nākamajās dienās ciematā esot bijuši un tikai daži dārziņi esot vien
nedaudz pamirkuši.
Katrs mani sapratīs, ja teikšu,
ka jutos ārkārtīgi aizvainots personīgi. Nepietika ar to, ka netika
sniegta absolūti nekāda palīdzība,
tad vēl arī tas, ko ļaudis izdarīja
pašu spēkiem, tika noniecināts un
nonievāts!
Nolēmu savu neapmierinātību
izteikt personīgi Inčukalna pašvaldībā. Uzzināju, ka līdzīgi noskaņoti ir vēl vairāki Egļupes ciemata
iedzīvotāji. Tad arī kopā ar viņiem
novembra pirmajā otrdienā ierados
uz kārtējo Attīstības komitejas
sēdi. Pašvaldības ēkas telpās ieraudzīju vairākus paziņas. Par to
nebiju pārsteigts – galu galā pa 30
gadiem Inčukalna novadā daudzi
sastapti un iepazīti, es paguvu pat
nopriecāties, jo šķita, ka ar seniem
paziņām saruna būs lietišķāka.
Liels bija mans pārsteigums,
ka Attīstības komitejas sēde jau
ar pirmajām sekundēm sākās ar
Vangažu pilsētas ievēlētā godājamā deputāta Purmaļa uzstājīgu
priekšlikumu sēdi neuzsākt vispār
un to atcelt, jo neesot kaut kāda
paraksta uz kaut kāda papīra šīs
sēdes sakarā, kaut arī visi zinot,
kurš no klātesošajiem to papīru
aizmirsis parakstīt, nekāda steidzīga parakstīšana nav pieļaujama.
Apstulbu un jautāju godājamam
deputātam, vai tas nozīmē, ka tie
Egļupes iedzīvotāji, kuri tagad te
ieradušies darba dienas vidū, katrs
atprasoties un pametot savu darbu (piemēram, kā es Rīgā), tagad
tiek aizraidīti prom?! (Izlaidīšu
tālāko vārdu apmaiņu, bet ir au-

dioieraksts.) Paldies dievam, citi sēdē es mēģināju norādīt uz tāda
deputāti priekšlikumu atcelt sēdi piedāvājuma absurdu, Jaunupa
kungs izbļāva, ka man galvā esot
neatbalstīja.
Tālākajā sēdes norisē līdz ar ci- caurtece.”
Neapšaubāma Taisnība (pat ar
tiem Egļupes iedzīvotājiem pastāstīju, ko es personīgi pats redzēju un lielo burtu T!), kaut arī „tikai ar
pieredzēju tajā plūdu naktī. Viens no nelielām neprecizitātēm”, jo runāmaniem kaimiņiem pastāstīja, ka jau jām nevis par Egļupi, bet par mepēc notikumiem izstaigājis Egļupi. liorācijas ūdeņu noteku tuvāk InPastāstīja gan par redzēto Egļupes čukalna pārbrauktuvei, un lūdzām
augštecē, gan ūdens caurteku stā- sazināties ar dzelzceļniekiem un
vokli pašā ciematā, gan par caurte- nevis paplašināt, bet iztīrīt viņiem
kām dzelzceļa uzbērumā. Ak, jā – vīrs, piederošo caurteku no pāļiem un
kurš bija veicis labprātīgi šo patiesi mežizstrādes pārpalikumiem, kas
lielo darbu, savu sakāmo varēja to dambē ciet.
Ir arī pilnīga Taisnība Vangažu
izstāstīt tikai krieviski. Godājamie
deputāti pieprasīja, lai tiktu nodro- pilsētas ievēlētā godātā deputāta
šināts tulkojums, vai neko neklausī- Purmaļa rakstītajā: „Neapstrīdu,
šoties nevalsts valodā. Redziet, tie, ka vasarā bija stipra lietusgāze un
kuri nejaudā padarīt vai noorganizēt ūdens Egļupē bija nedaudz vairāk,
pašvaldības darbu paši, liek tiem, kā pierasts, bet arī Straujupītē tanī
kuri darbu padara bez pašvaldības, dienā bija nepierasti daudz ūdens
vēl izjust kaunu par nespēju to pa- un tāpat applūda dārziņi, un ne
stāstīt!!! Man nācās uzņemties vēl tikai. Mani pārsteidza cilvēku, kuri
tulka lomu un kā sabojātam telefon- sevi paši nosauca „Egļupes domuam latviski atstāstīt to, ko nupat visi biedru grupa”, klajie izdomājumi un
klātesošie it labi tāpat bija sapratuši. meli.”
Neapšaubāma Taisnība, kaut arī
Pašās sanāksmes beigās es piecēlos,
lai paskaidrotu un darītu zināmu, ka „tikai ar nelielām neprecizitātēm” –
esmu šeit ieradies visu pastāstīt ne- parasti Egļupīte 1,5 km garumā cievis tāpēc, ka nebūtu varējis izturēt mata teritorijā ir kādus 40 cm dziļa,
notikumus plūdu laikā Egļupes cie- 2 metrus plata, lai arī strauja. Pirmā
matā, bet tikai tāpēc, ka nevaru iz- caurteka ir betona caurule ar 1 metturēt melus, ko par šiem notikumiem ru lielu diametru, un tās apakšmapublicē Inčukalna pašvaldība. Lūdzu la ir apmēram 2,5 metrus zem ceļa
darīt klātesošajiem zināmu, kurš tad līmeņa. Caurtekas šķērsgriezums ir
ir tā, manuprāt, melīgā raksta autors 0,8 kvadrātmetri. Šorīt šajā caurvai iedvesmotājs. Kaut arī klāt bija tekā ūdens straumes līmenis bija
pašvaldības vadība, visi teica, ka to 20 centimetru. Plūdu dienā „ūdens
Egļupē bija nedaudz vairāk, kā pieneviens vairs nezinot.
Arī šis notikums jau būtu pagājis rasts” – 20 centimetru vietā ūdens
un aizmirsies, bet te Inčukalna paš- plūda pa ielām 2 metrus augstāk
valdības informatīvajā izdevumā par Egļupes gultni, jo metrīgā caurlasu no Vangažu pilsētas ievēlētā teka nespēja rīt pienākošo ūdens
godātā deputāta Purmaļa viedok- masu. „Ūdens Egļupē bija nedaudz
li par „paradoksiem” un norisēm vairāk, kā pierasts”, jo parastā 2
Attīstības komitejas sēdē: „Mani metru platuma vietā upe, piemēram,
pārsteidza cilvēku, kuri sevi paši no- starp Egļupes ielas 22 numuru un
sauca „Egļupes domubiedru grupa”, Centra ceturto ielu jau bija vismaz
klajie izdomājumi un meli. It seviš- 30 metru. Arī nākamā caurteka pie
ķi personas, kura savulaik apturēja Egļupes ielas 7, kura izbūvēta ar diI.Bernata runas plūdus Vangažu vām metrīgām caurulēm, ar kopējo
šķērsgriezumu 1,5 kvadrātmetri, neklubā…”
Saprotiet – es esmu tā „perso- spēja rīt pienākošo straumi. Ūdens
na”!!! Jo es kādreiz, pirms daudziem gāzās pāri 2 metru augstumā virs
gadiem, ar dažiem teikumiem pa- parastās gultnes, un šīs caurtekas
teicu kaut ko par labu toreiz vēl ne uzbērumu straume vienkārši noskadeputāta Purmaļa viedoklim par ga- loja nost. Divi vienīgie Egļupes šķērsojumi, pa kuriem būtu iespējama
rāžu kooperatīvu.
Es esot „it sevišķi” tas klajais iz- civila autotransporta kustība, un
vienīgie, kas ir zināmi glābējiem vai
domātājs un melis!!!
Nu tad parunāsim par meliem un ātrajai palīdzībai, nebija izbraucami
patiesību. Tomēr vispirms pastāstī- vairākas dienas. Vairāk nekā 100
šu vienu vecu anekdoti, kurā aizstā- adresēm un to iemītniekiem varēja
šu tikai kādas tautības uzvārdus, lai piebraukt tikai pa meža izstrādei
kādam atkal neienāktu prātā piemi- paredzēto meža stigu, kura arī pēc
lietavām bija gandrīz neizbraucama
nēt rasismu kā „paradoksu” rakstā.
„Klau, Pēter! Vai taisnība, ka ba- un braukšanai zināma tikai vietēgātais Petrovs aplaupījis banku?! jiem iedzīvotājiem. Bet, protams,
Nevar būt, ka tāds bagātnieks ie- kopumā godājamam deputāta kungam taisnība – bija nedaudz vairāk
saistīts bankas laupīšanā!
Pilnīga taisnība, Anton! Tikai ar ūdens nekā parasti.
Ir arī pilnīga taisnība Vangažu pilnelielām neprecizitātēm – aplaupīja
nevis banku, bet veikalu, iesaistīts sētas ievēlētā godātā deputāta Purnevis Petrovs, bet Pētersons, un maļa rakstītajā: „…viņi tirgo viņiem
Pētersons nevis laupīja pats, bet nepiederošu ūdeni no ūdens urbuma,
viņam piederošo veikalu aplaupīja.”
kurš viņiem nepieder, nesamaksājot
Ir arī pilnīga taisnība no Vangažu dabas resursu nodokli un pārējos
pilsētas ievēlētā godātā deputāta nodokļus…” Ko te piebilst?! Es jau
Purmaļa rakstītajā: „Laikam jau, lai rakstīju, kā Egļupes iedzīvotāji par
palaistu kuģus pa Egļupi, tika pie- savu naudu lāpa un apsaimnieko no
dāvāts griezties pie „Latvijas dzelz- padomju laikiem mantojumā iekriceļa” ar lūgumu par ūdens caurtekas tušo „dārgumu”.
palielināšanu? Paradoksāli, bet, kad


2015. gada JA NVĀRIS
kaut ko rakstīt par nodokļiem no
Egļupes ciemata iedzīvotājiem?!
Apmēram 600 īpašumu. No katra
tikai NI nodokļos pa pussimts eiro
gadā. Jūsu sasaukumā, no Vangažu pilsētas ievēlētais godātais deputāt Purmali, laikā no 2012. gada
vasaras, Inčukalna pašvaldība no
Egļupes ciemata privātīpašniekiem
ir pieprasījusi samaksāt vairāk
nekā 60 tūkstošus eiro. Ko Egļupes ciemata iedzīvotāji ir saņēmuši
pretī? Jūs vēl gribat arī kādus centus no tās naudas, ko mēs savācam privāti un papildus, lai, pilnīgā
bezcerībā un izmisumā nonākuši,
nogreiderētu ielas, kuras pašvaldība nav greiderējusi NEKAD?! Labi,
mēs savāksim atsevišķi arī to, ko
jūs vēl papildus gribat no mums.
Kur un kad to naudu atnest?!
Bet ir jau vēl viens ārkārtīgi svarīgs jautājums.
Cienījamie Inčukalna novada
iedzīvotāji, cienījamie īpaši Vangažu pilsētas iedzīvotāji! Vai kāds
mums, Egļupes iedzīvotājiem, var
paskaidrot, par ko no Vangažu
pilsētas ievēlētais godātais deputāts Purmalis mūs tā apspārda
ar saviem „paradoksu” rakstiem
Inčukalna novada avīzē? Ko un ku-

Karatē Inčukalnā

ram mēs esam nodarījuši, ka viņš
Ko tad es pats par šo tēmu zinu?
pataisa par izkašķēšanos ikvienu Zinu, ka pirms gadiem vēl ne depusanāksmi, kurā apspriež jebkuru tāts Igors Purmalis solīja, ja viņam
jautājumu par Egļupes ciemata izrādīs uzticību Vangažu garāžu liesadzīvi. Vangažnieki, vai jūs esat totāji, tad tikšot sakārtots viss, kas
deleģējuši no Vangažu pilsētas ar šīm garāžām saistīts, ieskaitot
ievēlēto godāto deputātu Purmali privatizāciju.
mūs par kaut ko sodīt?! Kāpēc viņš
Kā egļupietis es brīvprātīgi makmūs izseko un raksta par mums sāju 2,5 eiro mēnesī, lai kopā ar doTaisnību?!
mubiedriem piedalītos 60 hektāru
Kas ir no Vangažu pilsētas ievē- labiekārtojuma uzlabošanā, 15 kilētais godātais deputāts Purmalis? lometru ielu izbraucamības nodroCienījamā skolotāja Anna Bērziņa, šināšanā un iepriekš izsaimniekotā
jūs Vangažos pazīstat visus, katrā „Latvenergo” parāda dzēšanā. Tādi
Vangažu ģimenē ir kāds, kurš pie brīvprātīgie ir tikai caurmērā viens
jums mācījies! Jūs pazīstat manu no katriem pieciem 600 Egļupes
sieviņu kopš dzimšanas, mani jau ciemata privātīpašnieku pulkā. Man
30 gadu, bet kas Vangažos ir no pašam Egļupes ciematā pieder 720
Vangažu pilsētas ievēlētais godā- kvadrātmetru īpašums, un es lietotais deputāts Purmalis? Nē, ne jau ju 2 kilometrus ielas no tiem visiem
to, ka viņam ir saistība ar garāžu 15 kilometriem kopumā.
kooperatīvu, es jautāju – esmu
Kā vangažnieks es bezierunu
vangažnieks un pats to zinu. Uz piespiedu kārtā jau gadiem maksākāda dzīves gājuma pamata, kuru ju vismaz 7 eiro mēnesī par garāžu,
cilvēku cieņa dod viņam morālas kura manā īpašumā tā arī nav notiesības drasēt uz novada otru nākusi. Ja nemaksāšu, tad tiks blogalu un uzraudzīt Egļupes ciemata ķēts garāžu „šlagbomja” čips. Kopā
iedzīvotāju sadzīvi?
ar pārējo 500 garāžu lietotājiem
Vangažnieki, vai Vangažos nav mums būtu jāsamaksā katru gadu
problēmu, kuras būtu jārisina no un jānodod Igora Purmaļa pārvalVangažu pilsētas ievēlētajam go- dījumā katram vismaz pa 84 eiro
dātajam deputātam Purmalim?
un visiem kopā tātad 42 tūkstoši

Latvijas Tradicionālā karatē federācijas
Pirms 13 gadiem Inčukalna tautas namā
tika nodibināta Latvijas Tradicionālā karatē organizētos starptautiskos eksāmenus
federācijas (LTKF) karatē grupa ar 30 dalīb- mūsu valstī vada sensejs (skolotājs) Lī
niekiem. Neskatoties uz to, ka Latvijā inte- Smits 6. DAN no Lielbritānijas. 29. novemrese par Austrumu cīņām tomēr ir mazinā- brī 13 Inčukalna karatisti nokārtoja ekjusies, strauju popularitāti iegūstot citām sāmenu, un jau pēc nedēļas mūsu skaisti
sporta aktivitātēm, piemēram florbolam, sapostajā tautas nama zālē jaunās jostas
mūsu grupā joprojām trenējas 28 dalībnieki saņēma: Dāvis Dovjats, Ralfs Rainers Supe,
bez vecuma ierobežojuma, kuri 2–3 reizes Mihails Mozga, Ralfs Andresons, Kārlis un
gadā stājas starptautiskas eksaminācijas Armands Zilgalvji, Una Laizāne, Konstankomisijas priekšā, lai paaugstinātu savu tīns Meļders, Gundega, Artūrs un Kārlis
gradāciju, tā saukto KYU grādu, un tuvotos Veides, Regnārs Krēsliņš un Vladimirs Jermērķim – melnās jostas iegūšanai.
šovs. Regnāram Krēsliņam un Vladimiram
KYU un DAN grādu varētu salīdzināt ar Jeršovam ir augstākā krāsaino jostu pavidusskolu, kur pēc eksāmena audzēknis kāpe – 1. KYU grāds –, un viņi kopā ar vēl
tiek pārcelts nākamajā klasē, bet karatē trijiem grupas biedriem pēc gada varēs likt
iegūst attiecīgas krāsas jostu, lai pēc 10 eksāmenu, lai iegūtu melno jostu.
KYU eksāmeniem gatavotos DAN (melnās
Maza epizode no Inčukalna karatistu
vēstures: Regnārs Krēsliņš savu pirmo
jostas) pārbaudījumam.

eksāmenu karatē nokārtoja 2007. gadā,
būdams septiņus gadus vecs. Tātad viņa
ceļš līdz kandidātam uz melno jostu –
septiņi gadi, un nav noslēpums, ka zēnam
ne vienu vien reizi gribējies visu pamest,
taču te liels paldies jāsaka ģimenes nostājai – „ne soli atpakaļ!”. Šis piemērs
noder tiem, kuri karatē pamet pusceļā,
līdzko treniņi un eksāmenu programma
kļūst sarežģītāka. Parasti vecāki uz jautājumu, kādēļ atvase pārtrauc treniņus,
atbild: „Viņš vairs negrib!” Bet šādu bērna iegribu ģimenei vajadzētu pārdomāt
un apsvērt.
Mūsu karatistu vecums ir no 6 līdz 70
gadiem un vecāki, un, lai jau savlaicīgi
apgūtu „karatē ābeci”, 3–6 gadus veci
bērni darbojas veselības-karatē grupiņā.
Laipni lūdzam mūsu pulkā! Treniņnodarbības notiek tautas nama zālē svētdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00. Sīkāka
informācija pa tālruni: 29363087.
Zaiga Upmane
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eiro. Apsaimniekota tiek 2 hektāru
platība ar kopgarumā 1 kilometra
braucamceliņiem starp garāžām.
Es pats lietoju 30 kvadrātmetrus
garāžas platības un 50 metrus ceļa
līdz tai.
Tāds, lūk, salīdzinājums!
Ievērojiet, lūdzu, cienījamie Inčukalna novada iedzīvotāji, es visu
maksimāli centos pamatot ar skaitļiem un nepiesaucu ne Dalailamu,
ne atsauces uz Hitlera glezniecību,
ne Ļeņina attēlus biedru kartēs un
pat ne leģionārus tepat Latvijā. Kur
ir kaut viens cipars no Vangažu pilsētas ievēlētā godātā deputāta Purmaļa „paradoksu” jūrā?!
Kopsavilkumā:
Lūdzam vairāk nespārdīt ar „paradoksu” plūdiem Egļupes ciemata
iedzīvotājus! Un galvenais lūgums –
ja kaut ko uznāk vēlme rakstīt, vispirms precizējiet Taisnību – lai nevis
Petrovs būtu laupījis, bet kā patiesībā – Pētersons cietušais! Lūdzam
žēlastību un elementāru Godaprātu!
To lūdzu kā egļupietis.
Izpildiet solīto no Vangažu pilsētas ievēlētais godātais deputāt
Purmali!!! To PIEPRASU kā vangažnieks.
Andrievs Niedra

Dāvinām prieku

Foto: Jana Bunkus

Un vēl no Vangažu pilsētas ievēlētais godātais deputāts Purmalis
raksta: „…domubiedru grupas vadītāja liecinieku klātbūtnē runāt
nepatiesību? Ceru, ka vismaz tagad uz ziemu beidzot pieņems (oficiāli) greideristu, jo sniegs taču būs
jātīra, bet „labdarības akcija” vairs
„neies cauri”, tātad vismaz kaut kas
ienāks pašvaldības budžetā.”
Nē, no Vangažu pilsētas ievēlētais godātais deputāt Purmali!
Egļupes iedzīvotāji par savu naudu nelīgs greideristu, jo Egļupes
ciemata 60 hektāru teritorija ar 15
kilometriem kopējā ielu garuma ir
Inčukalna novada parasts starp parastajiem ciemats ar vienlīdzīgiem
starp vienlīdzīgajiem Inčukalna
novada iedzīvotājiem. Arī Vangažu
pilsētas apbūvētā platība ir apmēram 60 hektāri, bet ielu kopgarums
pat mazāks par 10 kilometriem. Cik
jūs, deputāt Purmali, kopā ar kaimiņiem „sametat” privātu naudu,
lai papildus jau samaksātajiem nodokļiem pašvaldībai vēl arī privāti
un patstāvīgi nodrošinātu Vangažu
ielu izbraucamību, greiderējot tās
vai nokaisot?!
Kā jums kā pašvaldības pozīcijas deputātam pietiek nekaunības

NOVADA VĒSTIS

Vangažu Pensionāru biedrībai izveidojusies sirsnīga
sadarbība ar Inčukalna Invalīdu biedrību, kuru vada
enerģiskā Valda Pavloviča. Savukārt Valdas vadītais
kolektīvs aktīvi sadarbojas ar labdarības organizāciju
„Ziedot.lv”, un jaukā Valdas kundze šogad uzaicināja
Vangažu Pensionāru biedrības aktīvistes Ziemassvētkos dāvāt savus darbiņus organizācijai „Ziedot.lv”. No
sirds atsaucās: Biruta Ungure, Līvija Pētersone, Rasma Dreijere, Smaida Stepiņa, Astra Reiņikova, Vija
Lazdiņa un Inta Tetere. Tapa silti cimdi un zeķes, šalles un čībiņas.
Lai valkātājiem siltas kājas un rokas un laba
veselība jaunajā gadā. Paldies čaklajām vangažniecēm.
Inta Tetere,
Vangažu Pensionāru biedrības priekšsēdētāja

8

NOVADA VĒSTIS

Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90….
Labu veselību un možu noskaņojumu
2015. gadā!

Laimi – kā zilu pasaku,
Smieklus – kā pavasara lietutiņu,
Spītību – kā ūdens burbuli,
Savaldību – kā akmens krūzi,
Burvību – kā pasakās,
Bet pāri visam – mīlestību kā varavīksni!

Mīļi sveicam Lauru Dzeni un ģimeni ar meitiņas
piedzimšanu! Lai meitiņa kā ziediņš un saules stariņš
cauri dzīvei vijas!
Tik daudz tev visa vēl priekšā,
Jo vēl tikai ir sācies tavs rīts,
Ej, pasaulē mazulīt,
Tev vecāku mīla ies līdz!
Inčukalna novada domes kolēģi

Sirsnīgi pateicos Ilzei Kopmanei un
Birutai Ungurei par atbalstu
manas slimošanas laikā.

Līvija Pētersone

LĪDZJŪTĪBA
Latvijas saule,
Tu rokas uz krūtīm man saliec,
Es aizeju projām,
Tu bērniem un mazbērniem paliec.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Anitai un
Aldim Grūbēm sakarā ar tēva Ērika aiziešanu mūžībā.
Atmodas ielas 14 iedzīvotāji

SLUDINĀJUMI
Katrs mūsu labais darbs, labā doma, draugu atbalsts veido skaisto.
Gada nogalē svinējām Inčukalna tautas nama 85 gadu jubileju.
Kā jau svētkos, saņēmām arī dāvanas, kuras aizkustināja īpaši mūsu
deju kolektīvu „Labāko gadu Viršus", kad saņēmām materiālu atbalstu
personīgi no deputāta Ivo Bernata tērpu papildināšanai. Pateicamies
viņam arī par lielo kūku un termosu, kas noderēs tautas nama rīkotajos
pasākumos.
Trīs baltas patiesības iet pa gadu takām,
Ir pirmā – labestība katrā vārdā,
ko viens otram sakām,
Tai blakus godīgums,
kam jāvalda starp mums,
un, ja vēl pienākums šiem diviem mērķiem līdzi iet,
Tad šajā dienā citas laimes nevēliet.
Ligita Šteina deju kolektīva „Labāko gadu Virši" vārdā pateicas
Ivo Bernatam un firmai „SORBAS" par uzmanību un atbalstu.
Latvijas Sporta deju federācijas biedre, starptautiskās klases tiesnese
Silvija Abramova aicina pieaugušos uz sarīkojumu deju apgūšanu Vangažu
vidusskolas zālē svētdienās no plkst. 19.00 līdz 20.00. Tālrunis: 29150198

Skolēnu autobusa braukšanas grafiks 2014./2015. m.g.
FORD, GO 3040
Autobusa vadītājs Valdis Barkāns
IZMAIŅAS AR 05.01.2015.
I reiss
7.25 – Lielpurvi
7.40 – Pavēji
7.50 – Vangažu baznīca
8.10 – Vangažu vidusskola

II reiss
14.40 – Vangažu vidusskola
14.55 – Lielpurvi
15.10 –Vangažu baznīca
15.25 – Pavēji
Visi autobusu braukšanas grafiki
mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā Satiksme.

2015. gada JA NVĀRIS
Inčukalna Sociālā dienesta mājas lapa –

Fotomirklis

www.sdincukalns.lv.

Mājas lapā pieejama informācija par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību, kā arī turpmāk tiks publicēta
aktuālā informācija.
Informatīvs seminārs par
mežu apsaimniekošanas jautājumiem
Lai informētu iedzīvotājus,
sniegtu aktuālāko informāciju
un konsultācijas, Inčukalna
novada pašvaldība sadarbībā
ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas valsts meži” aicina iedzīvotājus
un visus citus interesentus uz informatīvo semināru „Par mežu apsaimniekošanu Latvijas valsts mežos”.
Semināra laikā iedzīvotāji tiksies ar a/s „Latvijas valsts meži”
pārstāvjiem, uzzinās jaunāko un aktuālāko informāciju valsts mežu
apsaimniekošanas jomā, par plānotām cirsmu izstrādes metodēm
un paņēmieniem, par meža atjaunošanu un meža ekonomiskās vērtības palielināšanu.
Seminārs notiks 2015. gada 22. janvārī plkst. 18.00 Inčukalna novada domes 1. stāva zālē.

Šāds jauks sniegavīrs decembrī
uzradās Vangažu vidusskolā.
To uzmeistaroja pirmsskolas
audzēkņa Aleksandra mamma
Zinaīda. Paldies par šo
jaukumiņu!

Pašvaldības policijas paveiktais
novembrī un decembrī
01.12.2014. ap plkst. 17.40 RPP
tika saņemts izsaukums, ka Inčukalnā, Plānupes ielā, guļ sieviete.
Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka 65 gadus veca sieviete
bija pārvērtējusi savus spēkus stiprās dziras lietošanā. Sievietei tika
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
11.12.2014. ap plkst. 18.30 RPP
no kādas sievietes tika saņemta informācija, ka Mēness ielā no kādas
mājas tiek zagta malka. RPP Inčukalna novada nodaļas darbinieki nekavējoties ieradās notikuma vietā.
Apsekojot tuvāko apkārtni, iespējamie zagļi netika sastapti. Informācija nodota Valsts policijas rīcībā.
11.12.2014. ap plkst. 23.20 RPP
tika saņemts izsaukums par kādu
autovadītāju, kurš bija sēdies pie
savas automašīnas stūres alkohola reibumā. Ierodoties notikuma

Par vilcienu
Sigulda-Rīga
Sabiedriskā transporta padome
informē, ka:
1. Uz eksperimenta laiku no
2015. gada 1. februāra līdz 30.
maijam atcelt vilcienu Nr.845
Sigulda–Rīga (atiet no Siguldas
plkst. 21.39 un pienāk Rīgā plkst.
22.51), aizvietojot to ar autobusa
reisu.
2. Šajā periodā norīkot vilcienu
Nr.831 Sigulda–Rīga, kas aties
no Siguldas darba dienās plkst.
06.54.
Sabiedriskā transporta padomes sēdes protokoli un lēmumi pieejami VSIA „Autotransporta direkcija” mājas lapā
http://www.atd.lv

vietā Vangažos, Gaujas ielā, RPP
Inčukalna novada nodaļas darbinieki apturēja automašīnu, kuras
vadītājs bija sēdies pie automašīnas stūres alkohola reibumā. Pārkāpējs tika nodots Valsts policijas
Ceļu policijas darbinieku rīcībā
tālākā administratīvā pārkāpuma
protokola noformēšanai.
17.12.2014. ap plkst. 17.00 RPP
patruļas laikā Inčukalnā no kādas
mājas Atmodas ielā pamanīja, ka
tiek noplūdināti notekūdeņi no vietējās kanalizācijas akas. Minētās
darbības tika pārtrauktas, vainīgajai personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols.
21.12.2014. ap plkst. 23.15 RPP
saņēma izsaukumu uz kādu māju
Inčukalna novada Gaujā, kur kāds
1997. gadā dzimis jaunietis uzvedās
neadekvāti, agresīvi. Jaunietis tika
izolēts, nekavējoties tika izsaukta

NMP, un jaunietis tika nogādāts attiecīgā ārstniecības iestādē.
Statistika novembrī:
Saņemtie izsaukumi, ziņojumi
no Inčukalna novada Vangažiem –
51, Inčukalna – 27, Gaujas – 16,
Egļupes – 2
Administratīvā
pārkāpuma
protokoli – 29, tai skaitā:
Sīkais huligānisms – 2 protokoli,
atrašanās sabiedriskās vietās
reibuma stāvoklī, kas aizskar
citu cilvēku cieņu – 2 protokoli,
Inčukalna novada domes saistošo
noteikumu neievērošana – 3
protokoli, par atstarojošu vestu
vai apģērbā iestrādātu atstarojošu
elementu nelietošanu diennakts
tumšajā laikā, pārvietojoties pa
ceļa braucamo daļu vai nomali – 10
protokoli.
RPP INN priekšnieks
Ilgonis Babris

Ceļojam pa novadu

INČUKALNA
VELNALA
ir ģeoloģisks objekts un sena kulta
vieta. Ala sākusi veidoties pēcledus
laikmetā, apmēram pirms pieciem
tūkstošiem gadu. Pirmais alu pirms
vairāk nekā diviem gadsimtiem aprakstījis pazīstamais senatnes pētnieks
Johans Kristofs Broce. Teika stāsta,
ka senāk alā dzīvojis Velns, bet zem
alas esot pagrabs, kur Velns piekalis
viņa rokās kritušās dvēseles. Pazemes ūdens balsis alā var saklausīt arī
šodien.
Inčukalna Velnala ir unikāls ģeoloģisks objekts, kurš atrodas Gaujas
senlejas kreisajā krastā – 300 m aug

šup no Inčukalna medību pils „Kārļzemniekos” un 1000 m lejpus no Murjāņu tilta. Alas priekšā slejas vairāk
nekā 10 metru augsta pelēkdzeltena
klints (pazemes ūdeņu veidojums –
sufozijas procesu izpausme smilšakmeņos). Alas dziļums sasniedz 16
metru. No alas iztek avotiņš. Pie alas
izveidota atpūtas vieta ar galdiņu un
soliem.
GPS: 57.1266, 24.6438.

