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“Laivu karnevālā” uzvar inčukalnieši

Foto: No SIA “Rāmkalni” arhīva

Šī gada 1.maijā, kad
Latvijā visi svinēja Darba svētkus, uz upes Gauja svētkus svinēja pirmā „Laivu karnevāla”
dalībnieki. Dalībnieki savu ceļu
sāka Siguldas kempingā „Dainas” un laivoja līdz pat atpūtas
parkam „Rāmkalni”.

Inčukalna komanda “Gaujas kaisle”
Atpūtas parks „Rāmkalni” kopā ar
SEB banku šogad piedāvāja inovatīvu un
jautru pasākumu „Laivu karnevāls”, kur
varēja piedalīties ikviens, kas bija gatavs
izdomāt sev tēlu, noformēt laivu un doties, iespējams pirmo reizi šajā gadā, ar
kanoe laivu pa Gauju. Šajā aktīvās atpūtas
pasākumā galvenais, kas tika vērtēts, bija
atraktivitāte, izdoma un kopīgā atmosfēra,
nevis distancē veiktais laiks.
Laiks pirms pasākuma bija diezgan
mainīgs un mānīgs, bet pasākuma dienā
tomēr ieradās visas komandas, kas bija
pieteikušās, lai gan rīts bija vēss un vējains. Lai pasākums ritētu veiksmīgāk, vi-

sus izklaidēja, instruēja un intervēja smaidīgais un draudzīgais Imants Vekmanis.
Laivot bija gatavi gan tankisti bez suņa,
gan cūkas, gan Viljams ar Keitu, gan zaķi
un kaķi, gan skaistules un briesmoņi, gan
vardes un lācis. Visiem bija līksms noskaņojums un tas jau ir pats galvenais faktors,
lai pasākums būtu izdevies. Upe cilvēkus
satuvina. Pat vardes startā pazudusī acs
tika atrasta un finišā atdota īpašniekam.
Laivu karnevāls noritēja bez starpgadījumiem. Tā kā Gauja pavasarī ir
ātra, dalībnieki līdz atpūtas parkam
„Rāmkalni” tika ātrāk nekā sākumā bija
iecerēts. „Rāmkalnos” visi draudzīgi sagaidīja viens otru, palīdzēja tikt krastā,
apmainījās ar telefona numuriem, kā arī
ieturējās ar siltu un gardu zupu.
Finišā pēc visas distances laikā
veiktajiem novērojumiem notika dalībnieku apbalvošana. Katra komanda bija
piedomājusi pie sava tēla. Žūrijai bija
jāpieņem diezgan grūts lēmums, bet
galu galā 2.vietu ieguva komanda ar
nosaukumu „Vai cūkai var būt draugi?”.
1.vietu ieguva komandaa ar nosaukumu
„Gaujas kaisle”, kurā bija atraktīvās,
skaļās un smaidīgās vietējās Inčukalna
vardes (Agnese, Dārta, Sandis un Raivis). Balvā viņas ieguva jūras ceļojumu
uz Stokholmu.
Paldies visiem „Laivu karnevāls”
atbalstītājiem – SEB banka, gaļas pārstrādes uzņēmumam „Nākotne”, veikalam – noliktavai „DEPO”, „TRIATEL”,
Inčukalna novada domei, Siguldas pilsētai
un vēl daudziem, daudziem, bez kuriem
pasākums nenoritētu tik veiksmīgi.
Un visvisvislielākais paldies visiem
dalībniekiem un viņu līdzjutējiem, kas
piedalījās pirmajā „Laivu karnevālā”, kas
solās kļūt par ikgadēju aktīvās atpūtas pasākumu katra gada 1.maijā.
Uz tikšanos nākamgad!
Anete, atpūtas parks „Rāmkalni”
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DOMES ZIŅAS
INČUKALNA NOVADA DOMES
APRĪĻA SVARĪGĀKIE LĒMUMI

• Piešķirt vienai personai finansiālu atbalstu Ls 40,- apmērā daļējai ceļa izdevumu
segšanai, lai atbalstītu viņas dalību simfonisko orķestru konkursā Beļģijā.
• Piešķirt Inčukalna galda hokeja klubam finansiālu atbalstu Ls 100,- apmērā
11.Inčukalna čempionāta galda hokejā
balvu iegādei.
• Piešķirt finansiālu atbalstu Sporta kluba
„Vangaži” motosportistiem Ls 30,- apmērā katram kreklu iegādei ar Inčukalna
novada simboliku.
• Nepiešķirt finansiālu atbalstu Inčukalna
handbola un Inčukalna novada basketbola
komandām sakarā ar to, ka budžetā nav
paredzēti līdzekļi, lai finansētu sporta komandas braucienu uz ārzemēm.
• Apstiprināt PII „Minka” un filiāles
„Lapsiņa” darba laikus vasaras periodā:
1. PII „Minka” jūnijā darbojas divas grupas, jūlijā – viena grupa, augustā divas
grupas.
2. Slēgt PII „Lapsiņa” no 1.jūlija līdz
29.jūlijam.
3. Nodrošināt iespēju bērnu vecākiem šajā
laikā izmantot pārējo Inčukalna novada
pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus.
• Piedalīties projektu konkursā ar projektu
„Gājēju tiltiņa izbūve Smilšu ielā, Vangažos”, atbilstoši 2008.gada 7.jūlija MK
noteikumiem Nr. 525, pieprasot maksimāli pieejamo atbalsta summu. Projekta
īstenošanai nepieciešamais finansējuma
apmērs var sastādīt kopsummu Ls 8000,
no kuriem Ls 5088 tiks plānoti kā projekta
attiecināmās izmaksas, bet starpība tiks
segta no pašvaldības budžeta līdzekļiem,
kas paredzēti Vangažu pilsētas teritorijas
apsaimniekošanai.
• Pieņemt Inčukalna novada saistošos
noteikumus Nr.7/2011 “Par grozījumiem
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 “Par personu, kurām
nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību””.
• Pieņemt Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr.8/2011 „Par maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanu Inčukalna novadā”.
• Pieņemt Inčukalna novada saistošos
noteikumus Nr.9/2011 „Par grozījumiem
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2011 „Par pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu Inčukalna
novadā””.
• Apturēt saistošo noteikumu Nr. 19/2009
“ Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā” darbību. Līdz jaunu saistošo noteikumu izstrādei savā darbībā
Pašvaldībai vadīties saskaņā ar ārējos

normatīvajos aktos, kas nosaka atkritumu
apsaimniekošanu, noteikto.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes
Kancelejas nolikumu.
• Apstiprināt „Dokumentu aprites kārtību
Inčukalna novada pašvaldībā”.
• Apstiprināt „Nolikumu par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) vākšanu, pieņemšanu un izlietošanu
Inčukalna novada pašvaldības budžeta iestādēs”.
• Konceptuāli atbalstīt ieceri par tirdzniecības centra izbūvi uz pašvaldībai piederošā zemes gabala daļas 8581 kv2 platībā
Inčukalna novada Vangažos. Slēgt ar SIA
„Sulaka” cerību līgumu par iespējamo zemes nomas izsoli likumdošanā noteiktajā
kārtībā, ja tiks izpildīti cerību līguma nosacījumi.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes
2010.gada finanšu pārskatu un zvērināta
revidenta ziņojumu pieņemt zināšanai.
• U.c.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ В АПРЕЛЕ
•Предоставить одному лицу финансовую
поддержку в размере Ls 40,- для
частичного покрытия дорожных расходов,
чтобы поддержать его участие в конкурсе
симфонических оркестров в Бельгии.
• Предоставить Инчукалнскому клубу
настольного хоккея финансовую
поддержку в размере Ls 100,- для
приобретения приза 11 чемпионата по
настольному хоккею Инчукалнса.
• Предоставить финансовую поддержку
мотоспортсменам спортивного клуба
«Вангажи» в размере Ls 30,- каждому
для приобретения рубашек с символикой
Инчукалнского края.
• Не предоставлять финансовую
поддержку инчукалнской гандбольной
команде и баскетбольной команде
Инчукалнского края в связи с тем, что
в бюджете не предусмотрены средства
на финансирование поездки спортивной
команды за границу.
• Утвердить время работы ДОУ «Минка»
и филиала «Лапстиня» в летний период:
1. В ДОУ «Минка» в июне работают две
группы, в июле – одна группа, в августе
– две группы.
2. Закрыть ДОУ «Лапстиня» с 1 июля по
29 июля.
3. В это время обеспечить родителям
детей возможность пользоваться услугами
других дошкольных образовательных
учреждений Инчукалнского края.
• Принять участие в конкурсе проектов
с проектом «Строительство пешеходного
мостика по улице Смилшу в Вангажи»,

запросив в соответствии с Правилами КМ
№ 525 от 7 июля 2008 года максимально
доступную сумму поддержки. Объем
финансирования, необходимый для
осуществления проекта, может составить
общую сумму Ls 8000, из которых Ls 5088
планируются как расходы, относимые
на проект, а разница будет покрываться
из средств бюджета самоуправления,
предусмотренных на хозяйственное
обслуживание территории города
Вангажи.
• Принять обязательные правила
Инчукалнского края № 7/2011 «Об
изменениях в обязательных правилах
думы Инчукалнского края № 16/2010
«О порядке регистрации лиц, которым
необходима помощь в решении
квартирных вопросов»».
• Принять обязательные правила
Инчукалнского края № 8/2011 «Об
определении статуса малообеспеченной
семьи (лица) в Инчукалнском крае».
• Принять обязательные правила
Инчукалнского края № 9/2011 «Об
изменениях в обязательных правилах
думы Инчукалнского края № 1/2011
«О выделении социальной помощи
самоуправления в Инчукалнском крае»».
• Приостановить действие обязательных
правил № 19/2009 «О хозяйственном
обслуживании отходов в Инчукалнском
крае». До разработки новых обязательных
правил Самоуправлению в своей работе
руководствоваться положениями внешних
нормативных актов, определяющих
хозяйственное обслуживание отходов.
• Утвердить Положение о канцелярии
думы Инчукалнского края.
• Утвердить «Порядок оборота документов
в самоуправлении Инчукалнского края».
• Утвердить «Положение о сборе,
приеме и использовании финансовых
средств или имущественных дарений
(пожертвований) в бюджетных
учреждениях
с а м оу п р а вл е н и я
Инчукалнского края».
• Концептуально поддержать замысел
строительства торгового центра на
части принадлежащего самоуправлению
земельного участка площадью 8581 кв.м в
Вангажи Инчукалнского края. Заключить
с ООО «Сулака» договор о намерениях
о возможном аукционе аренды земли
в установленном законодательством
порядке, если будут выполнены условия
договора о намерениях.
• Утвердить финансовый отчет думы
Инчукалнского края за 2010 год и принять
к сведению сообщение присяжного
ревизора.
• Прочее.
Tulkojums: SIA “Tulko”
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DOMES ZIŅAS
SLUDINĀJUMS
Izsolāmās tiesības - nekustamā īpašuma Miera ielā 1 angāra Nr.4 nomas
tiesības, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par
latiem tiek nodots nomā Inčukalna novada
domei piederošais nekustamais īpašums,
kas atrodas Inčukalnā, Miera ielā 1,
ražošanas darbības veikšanai. Nomas
izsoles objekts ir angārs nr. Nr.4, ar kopējo
platību 560,4 kv.m. un pieguļošā teritorija
0,33 ha.
Ar nomas izsoles noteikumiem varēs
iepazīties
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža
līdz 2011.gada 27.maijam, pl.12.00.
Nomas izsoles objekta apskates vieta un
laiks
Iepazīties ar objektu iespējams darba
dienās iepriekš saskaņojot laiku ar
Inčukalna novada domes izpilddirektoru
Oskaru Kalniņu pa tālruņiem 67977381
vai 29432381, līdz 27.05.2011 pl.12.00.
Pieteikumu reģistrācijas un nomas
izsoles vieta un laiks
Dalībniekiem jāreģistrējas uz nomas izsoli Inčukalna novada domē,
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā
līdz 27.05.2011. pl.12.00.
Izsole notiks 2011. gada 27.maijā,
Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pl.12.00.
Nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs
un iemaksas kārtība
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena,
sastāda 1416,00 Ls/gadā + PVN.
Nomas tiesību termiņš līdz 2016. gada
31. decembrim.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no
sākumcenas, tas ir par Nekustamā īpašuma
Inčukalna novadā, Inčukalnā, Miera ielā
1, angāra nr. 4 nomu – Ls 141,60 (viens
simts četrdesmit viens lats un 60 santīmi)
iemaksājams līdz 2011.gada 27.maijam,
pl.12.00. Pašvaldības kontā: Latvijas
Unibanka, Siguldas filiāle, norēķinu
konta Nr.: LV90UNLA0027800130800,
kods UNLALV2X, Reģ.nr.90000068337,
vai iemaksājot Inčukalna novada domes
kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna
novads.
Izsoles dalības maksa Ls30,- apmērā.
Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli 5%
no gada maksas sākumcenas, kas sastāda
70,80 Ls/gadā.
Samaksas kārtība
Saskaņā ar līgumu.

SLUDINĀJUMS
Izsolāmās tiesības - nekustamā īpašuma Miera ielā 1 angāra Nr.5 nomas
tiesības, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par
latiem tiek nodots nomā Inčukalna novada
domei piederošais nekustamais īpašums,
kas atrodas Inčukalnā, Miera ielā 1,
ražošanas darbības veikšanai. Nomas izsoles objekts ir angārs nr. Nr. 5, ar kopējo
platību 402,9 kv.m. un pieguļošā teritorija
0,4 ha.
Ar nomas izsoles noteikumiem varēs
iepazīties
Saņemt izsoles noteikumus var
Inčukalna novada domē, Atmodas ielā
4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2011.gada 27.maijam,
pl.10.00.
Nomas izsoles objekta apskates vieta un
laiks
Iepazīties ar objektu iespējams darba
dienās iepriekš saskaņojot laiku ar
Inčukalna novada domes izpilddirektoru
Oskaru Kalniņu pa tālruņiem 67977381
vai 29432381 līdz 27.05.2011 pl.10.00.
Pieteikumu reģistrācijas un nomas
izsoles vieta un laiks
Dalībniekiem jāreģistrējas uz nomas izsoli Inčukalna novada domē,
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā
līdz 27.05.2011. pl.10.00.
Izsole notiks 2011.gada 27.maijā,
Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pl.10.00.
Nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs
un iemaksas kārtība
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena,
sastāda 1053,84 Ls/gadā + PVN.
Nomas tiesību termiņš līdz 2016.gada
31.decembrim.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no
sākumcenas, tas ir par Nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, Miera
ielā 1, angāra nr. 5 nomu – Ls 105,38
(viens simts pieci lati un 38 santīmi) iemaksājams līdz 2011.gada 27.maijam,
pl.10.00. Pašvaldības kontā: Latvijas
Unibanka, Siguldas filiāle, norēķinu konta
Nr.: LV90UNLA0027800130800, kods
UNLALV2X, reģ.nr. 90000068337, vai
iemaksājot Inčukalna novada domes kasē,
Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna
novads.
Izsoles dalības maksa Ls30,- apmērā.
Izsoles veids
Mutiska izsole ar augšupejošu soli 5%
no gada maksas sākumcenas, kas sastāda
52,69 Ls/gadā.
Samaksas kārtība
Saskaņā ar līgumu.

Nekustamā īpašuma
īpašniekiem un
lietotājiem
Paldies visiem nekustamā nodokļa
maksātājiem, kas veikuši nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus!
Lūdzu neaizmirstiet, ka nākošais
nekustamā īpašuma nodoļa maksājuma
termiņš ir 16.05.2011. No gada sākuma
līdz 21.04.2011. Inčukalna novada domes
kontā ir iemaksāti nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi Ls 60976,26 un
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi
par ēkām Ls 62689,42.
Nekustamā īpašuma nodoklis veido
5.21% no 2011.gada pamatbudžeta
ieņēmumiem. Inčukalna novada dome ir
piešķīrusi nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides par zemi Ls 1750,60 un nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par ēkām
Ls 2148,81.
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides
ir piešķirtas šādām nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju galvenajām grupām:
• Ls 1081,99 – trūcīgajām personām;
• Ls 1498,93 – politiski represētajām
personām;
• Ls 48,98 – maznodrošinātajām
personām;
• Ls 74,59 – sabiedriskajām organizācijām;
• Ls 1194,92 – pārējās atlaides pēc
Inčukalna novada domes saistošajiem
noteikumiem.
Ja Jums ir tiesības saņemt nekustamā
īpašuma nodokļa atlaides pēc Inčukalna
novada domes saistošajiem noteikumiem,
iesniegumi par NĪN atlaidēm iesniedzami
Inčukalna novada domē līdz šī gada
1.jūlijam.
Inčukalna novada domes saistošie
noteikumi Nr.17/2009., kas ir apstiprināti
16.12.2009., ar papildinājumiem ir publicēti Inčukalna novada domes mājas lapā
www.incukalns.lv.
Nodokļu inspektore
Ina Zvirbule
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Policija: situācija Inčukalna novadā nav pasliktinājusies
Pēdējā laikā laikraksta
redakcija aizvien biežāk saņem
satrauktu iedzīvotāju zvanus, ka
kriminogēnā situācija novadā
aizvien pasliktinās, par piemēru
minot biežās automašīnu zādzības. „Novada Vēstis” devās uz
policiju, lai noskaidrotu, vai tā
tiešām ir.

Siguldas iecirkņa, kura pārziņā ir
Siguldas, Krimuldas, Mālpils, Sējas un
Inčukalna novadi, Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Augusts Popovs pastāstīja, ka pagājušajā gadā reģistrēti 1415
notikumi. No tiem vislielākais skaits
– Siguldas novadā. Otrais lielākais notikumu skaits Inčukalna novadā, tomēr, tas
neliecinot par situācijas pasliktināšanos.
„Šāda statistika ir visus pēdējos gadus,
tāpēc nevar teikt, ka situācija pasliktinājusies. Vienmēr var vēlēties, lai noziedzīgu
nodarījumu būtu pēc iespējas mazāk. Pozitīvi, ka gan Inčukalnā, gan Vangažos ir
policijas iecirkņi. Bija laiks, kad vispār nebija iecirkņu inspektoru, tad kriminogēnā
situācija krasi samazinājās, bet tas tāpēc,
ka cilvēkiem gluži vienkārši nebija lokāli
pie kā vērsties ar saviem iesniegumiem,”
skaidroja A.Popovs.
Palīdz apsardzes uzņēmumi
Nodaļas priekšnieks uzskata, ka divi
policijas iecirkņi ir pietiekoši. Vienīgā
problēma – viena specializētā automašīna
uz abiem iecirkņiem. „Inčukalna novads
ir salīdzinoši liels, ne visur inspektori var
nokļūt ar kājām. Piemēram, uz Gauju vai
Egļupi, kur šobrīd arī policijai ir visvairāk
darba. Egļupē lielākoties ir vasaras mājas,
kurās cilvēki dzīvo tikai vasarā. Gada lie-

lāko daļu šīs mājas stāv neapsaimniekotas un to ļoti labi zina arī zagļi. Īpašnieki
zādzības faktu konstatē tikai tajā brīdī,
kad pēc liela pārtraukuma ierodas vasaras mājā. Tieši vasaras sākumā arī konstatējam lielāko zādzību skaitu šajā vietā.
Jāsaka, ka lielāko daļu vietējo zagļu, mēs
esam aizturējuši, daži jau ir pat notiesāti.
Tomēr šajā apdzīvotajā vietā iegriežas arī
zagļi no citurienes. Tāpēc iedzīvotājiem
pašiem ir jāparūpējas par savu īpašumu
drošību, ierīkojot signalizāciju, neatstājot
uz ilgu laiku ēkā vērtīgus priekšmetus, kā
arī jālūdz uz vietas dzīvojošos kaimiņus
pieskatīt īpašumu.”
Lai darbs pret likumu pārkāpējiem
būtu efektīvāks, policija sadarbojas ar
apsardzes uzņēmumiem „Evor L.” un
„Mustangs Apsardze” gan Inčukalnā,
gan Vangažos. „Iedzīvotājiem jāizprot,
ka policija strādā diennakti, tomēr tikai
dežūrdaļās, nevis iecirkņos Vangažos un
Inčukalnā. Iecirkņu inspektori uz vietas ir
noteiktā laikā. Tāpēc policija sadarbojas ar
apsardzes firmām, kuru darbinieki pirmie
dodas uz notikuma vietu. Viņi apseko notikuma vietu, noskaidro notikušo un ziņo
policijai. Ja notikums ir saistīts ar kriminālu raksturu, uz notikuma vietu dodas arī
policijas darbinieki. Apsardzes darbinieki
apsargā notikuma vietu, līdz tur ierodas
policija. Jāatceras, ka apsardzes darbinieki
nesastāda administratīvos protokolus. Šo
funkciju dome gan var viņiem deliģēt, bet
pagaidām viņi to nedara. Apsardze palīdz,
bet tā nav policijas struktūra. Galvenais
ir ātri reaģēt notikuma brīdī un doties uz
izsaukumu.”
Liels palīgs policijas darbā ir novērošanas kameras, kuras šobrīd ir uzstādītas
Vangažos. Tomēr ar to ir par maz. „Noteikti kameras būtu nepieciešamas pie visām izglītības iestādēm, kā arī lielu pasākumu vietās,” uzsvēra A.Popovs.
Automašīnas, nelegālais alkohols,
narkotikas un klaiņojoši dzīvnieki
Jautāts, vai tiešām taisnība, ka novadā
palielinājies zagto automašīnu skaits, Kārtības policijas nodaļas priekšnieks teic,
ka šogad par garnadžu guvumu kļuvuši
pieci auto (divi Inčukalnā un trīs Vangažos). Tomēr tas nebūt neliecina, ka skaits
ir pieaudzis. „Aktuālākas ir zādzības no
automašīnām, visbiežāk – degvielas zādzības. Par upuriem visbiežāk kļūst tālbraucēju automašīnas, kuras ilgstoši stāv

degvielas uzpildes stacijās. Kā arī automašīnu īpašniekiem vajadzētu padomāt, kur
viņi novieto vieglo auto stāvēšanai nakts
laikā. Vajadzētu atcerēties, ka, ja spēkrats
ir novietots neapgaismotā vietā, zaglim tā
ir medusmaize,” skaidroja A.Popovs.
Policija šogad turpinās cīnīties arī ar
nelegālā alkohola tirdzniecības vietām.
Šajā jautājumā liela nozīme ir iedzīvotāju
palīdzībai, jo ir nepieciešami pierādījumi,
kuri visbiežāk veidojas no iedzīvotāju liecībām. „Vairāk uztrauc tas, ka alkohols
veikalos tiek tirgots nepilngadīgām personām. Jāsaka paldies iedzīvotājiem, kuri
par šādiem gadījumiem ziņo.”
Pagājušajā gadā veiksmīgi aizturēti arī
nelegālo cigarešu tirgotāji, kā arī narkotisko vielu izplatītāji. Diemžēl novadā ir
arī lietotāji.
Sarežģīta situācija ir Gaujas ciematā,
kurš vairāk atrodas novada nomalē, līdz ar
to notikumu, kuros jāiesaistās policijai, ir
vairāk nekā pārējā novada teritorijā. „Šeit
bieži saņemam izsaukumus uz ģimenes
konfliktiem, smagākiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem (pat ar letālu iznākumu), arī nelegālā
alkohola tirdzniecības vietas ir vairāk nekā
citur. No 1.janvāra ir izmaiņas kriminālprocesā un Administratīvajā kodeksā. Agrāk par viegliem miesas bojājumiem nenotika pirmstiesas izmeklēšana. Cietušajam
pašam vajadzēja īstenot apsūdzību tiesā.
Tagad tas ir atcelts, līdz ar to šobrīd jāuzsāk kriminālprocess. Maznozīmīgu miesas
bojājumu gadījumā (veselības traucējumi
līdz sešām dienām) paredzēta administratīvā atbildība, kriminālprocess visbiežāk
netiek uzsākts. Tā vietā par nodarījumu
paredzēts naudas sods no 150 līdz 300Ls.
Ja atkārtoti gada laikā vai ģimenē – no
300 līdz 500Ls. Svarīgi, ka bez ekspertīzes
(Rīgā) nevar šo administratīvo lietu uzsākt, jo policijas darbinieki nav medicīnas
speciālisti, kuri var noteikt, cik viegli vai
smagi ir miesas bojājumi. Nepieciešams
tiesu medicīnas ekspertu slēdziens,” stāstīja nodaļas priekšnieks.
Policijā teic, ka mūžīgais konflikts ir
„Kļavās”, kur iedzīvotāji nevar sadzīvot
un bieži izsauc policiju. Strīda objekts ir
liels suns, kuru daļa iedzīvotāju uzskata
par klaiņojošu un īsti neviens nevēlas uzņemties par to atbildību. Jāatceras, ka policija neizķer klaiņojošos dzīvniekus. Tam
ir nepieciešams arī speciāls aprīkojums.
Būtu labi, ja novada dome noslēgtu lī-
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gumu ar kādu no dzīvnieku patversmēm.
„Siguldas iecirknī diemžēl nav atskurbtuves, ir tikai aizturēšanas kameras.
Tāpēc mēs cilvēku varam tur turēt tikai
trīs stundas. Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, drīkst tikai institūcijas
(amatpersonas), kuras tam pilnvarotas ar
likumu, tas ir:
1) policijas darbinieki (amatpersonas)
– ja nodarīts tīšs maznozīmīgs miesas
bojājums, ja neatļautās vietās tirgo alkoholiskos dzērienus, spirtu, ja organizē
tirdzniecību neatļautās vietās, ja izdarīts
sīkais huligānisms, ja notikusi ļaunprātīga
nepakļaušanās policijas darbinieka vai zemessarga, kā arī karavīra likumīgajam rīkojumam vai prasībai, ja pārkāpta sapulču,
gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtība, ja persona bez dibināta iemesla nav ieradusies pēc izziņas izdarītāja,
prokurora, tiesneša vai tiesas aicinājuma,
ja lietoti alkoholiski dzērieni sabiedriskās
vietās vai ja persona parādījusies sabiedriskā vietā dzēruma stāvoklī, kas aizskar
cilvēka cieņu un sabiedrisko tikumību, ja
pārkāpti satiksmes noteikumi, medību,
zvejas noteikumi, ja pārkāpti citi likumdošanas akti par dzīvnieku aizsardzību un
izmantošanu, kā arī citos likumdošanas
aktos tieši paredzētajos gadījumos. Administratīvā kārtā aizturēt personu, kura
izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var
ne ilgāk kā uz trim stundām. Izņēmuma
gadījumos sakarā ar sevišķu nepieciešamību likumdošanas akti var noteikt citādu administratīvās aizturēšanas ilgumu.
Administratīvās aizturēšanas laiku skaita
no brīža, kad pārkāpējs nogādāts protokola sastādīšanai, bet personai, kas bijusi
alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu
apreibinošo vielu iespaidā, – no atskurbšanas brīža.)
Šie jauninājumi atrunāti Ministru kabineta noteikumos Nr.735 no 07.07.2009.
(Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un
turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai), kur ir paredzēts, ka pagaidu turēšanas telpā (vietā)
personas ievieto uz laiku līdz trīs stundām. Ja cilvēkam reibums ir vairāk kā
divas promiles, viņš no šejienes, ņemot
vērā šīs trīs stundas, aizies tādā pašā stāvoklī, kā tika atvests. Par šo bieži iedzīvotāji ir nesapratnē, bet jāsaprot, ka tādi
ir noteikumi. Ja ir noticis noziegums, tad
neapšaubāmi, ir cita kārtība, aizturēšanas
ilgums jau ir pavisam cits,” noslēgumā
paskaidroja A.Popovs.

STATISTIKA
Notikumi Inčukalna novadā no
1.01.2011. līdz 30.04.2011:
Reģistrēti notikumi Siguldas iecirknī:
103
No tiem Vangažos – 35,
Inčukalna pagastā – 64;
Uzsākti kriminālprocesi – 47:
No tiem zādzības no dzīvokļiem – 5;
Zādzības no transportlīdzekļiem – 5
(pārsvarā degviela);
Noziegumi pret personas veselību – 3,
Mantas bojāšana – 6:
Atteikts uzsākt kriminālprocesu – 13;
Sastādīti administratīvie protokoli
– 23.

Notikumi Inčukalna novadā 2010.
gadā:
Reģistrēti notikumi Siguldas iecirknī:
314
No tiem Vangažos – 106;
Inčukalnā – 208;
Uzsākti kriminālprocesi – 73:
Noziegumi pret īpašumu – 80;
No tiem zādzības no dzīvokļiem – 4;
Noziegumi pret personas veselību
–16,
Atteikts uzsākt kriminālprocesu – 36;
Sastādīti administratīvie protokoli
– 88.

KUR MEKLĒT PALĪDZĪBU?
Policija
• 112 (no mobila tālruņa) vai 02
(no fiksētā tālruņa);
• Siguldas iecirknis Miera ielā 1,
Siguldā, tālrunis: 67950402;
• Vangažu inspektori Gaujas iela 25,
Vangažos, tālrunis: 67995402;
• Inčukalna inspektori Atmodas ielā 6
k.3, Inčukalnā, tālrunis: 67977499.
Apsardze:
• „Mustangs Apsardze” tālrunis:
67995497;
• „Evor L.” tālrunis: 67971515.

POLICIJA IESAKA
• Savā mājoklī parūpējies par izturīgām
durvīm un drošākām slēdzenēm, labāk,
ja tās būs divas.
• Ja līdzekļi atļauj, ieejas durvis, balkona durvis un logus aprīko ar signalizāciju.
• Izrādi iniciatīvu - ja dzīvo daudzdzīvokļu namā, vienojies ar citiem iedzīvotājiem par kāpņu telpas durvju nostiprināšanu un slēdzeņu ierīkošanu.
• Uzstādi logu aizsargrestes, ja dzīvo
zemākajā stāvā.
• Aizejot no mājas, pārbaudi, vai labi
aizvērti logi un durvis.
• Neglabā atslēgas svešām personām
pieejamās vietās.
• Glabā sadzīves un elektrotehnikas ierīču tehniskos un garantijas dokumentus drošā vietā, pieraksti atsevišķi to
numurus.
• Sastādi sarakstu ar vērtīgāko mantu
uzskaitījumu, sadzīves tehnikas numuriem un pasu datiem. Šo sarakstu glabā
ārpus dzīvokļa.
• Ja tu glabā dārglietas, vērtspapīrus
un lielas naudas summas mājās, tad
apdomā seifa iegādi.
• Aizbraucot uz ilgstošāku laiku, uztici
tuviem cilvēkiem periodiski apmeklēt
savu mājokli, nodrošini, lai regulāri
tiktu izņemti pasta sūtījumi un koptas
balkona puķes.
• Atrodoties mājās, turi durvis aizslēgtas.
• Neatver durvis nepazīstamām personām, pārliecinies par valsts institūciju darbinieku personību, pieprasot
uzrādīt apliecību vai ierasties kopā ar
sētnieku.
• Apdrošini savu mājokli un īpašumu.
• Panāc augstāku drošības pakāpi – izvēlies profesionālu mājokļa apsardzi.
Informācijas avots: Valsts policija,
www.vp.gov.lv
Jana Bunkus
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Tikai kopā darot, darbs sokas
sīpolu, kur katrs bija rūpīgi
jāpielīmē, lielais olu tunelis
ar daudzām un dažādām krāsotām olām, olu ripināmās
laipas un daudz kas cits. Tas
viss bija skatāms Vangažu kultūras namā no 13. līdz 16.aprīlim. Izstādes atklāšanā mūs
ar labiem vārdiem iepriecināja
viesi: A.Blaus, A.Nalivaiko,
A.Aļļēna,
I.Freimane,
J.Zvirbulis un citi. Kultūras
nams atklāšanu kuplināja ar
nelielu sirsnīgu koncertiņu.
Paldies!
Kopējais izstādes apmeklētāju skaits
tuvojās 300. Viesu grāmatā daudz atzinīgu
un sirsnīgu vārdu. Noslēgumā kultūras
nama darbinieki bija sagatavojuši katrai
dalībniecei diplomu un divas puķu sēklu
paciņas. Arī nelielu kafijas galdu. Paldies

Inčukalna basketbolistiem
Čehijas sudrabs

godpilno 2.vietu, piekāpjoties Mažeiķu
komandai un aiz sevis 3.vietā atstājot
Viļņas komandu.
U13 komandai pretī stājās komandas
no Lietuvas, Ungārijas un Čehijas, bet
U17 – Lietuvas un Čehijas. Turnīrā piedalījās 25 zēnu un 30 meiteņu basketbola
komandas no Latvijas, Lietuvas, Čehijas,
Ungārijas, Slovākijas un Slovēnijas.
Treneris Ģ.Bunkus saka īpašu paldies
spēlētājiem un viņu vecākiem!
Jana Bunkus

Inčukalna basketbola komanda
arī šogad no Čehijas pārveda godalgotu vietu. Basketbolisti piedalījās turnīrā, kas no 21. līdz 25.aprīlim notika
Ostravā.
„Tā jau ir kļuvusi kā tradīcija – Lieldienās doties uz Čehiju un piedalīties basketbola turnīros. Šis ir piektais gads, kad
dodamies uz spēlēm šajā valstī. Prieks, ka
pēdējos trīs gadus mājās esam atveduši ne
tikai labas emocijas, bet arī medaļas,” pastāstīja Inčukalna basketbola treneris Ģirts
Bunkus.
Šogad uz turnīru Ostravā devās divas
komandas no Inčukalna – U13 un U17.
„Šādi turnīri saliedē spēlētājus, kā arī
ir ļoti noderīgi jauno basketbolistu profesionālais izaugsmei, tāpēc prieks, ka
vecāki rada finansiālu iespēju, lai sūtītu
savus bērnus uz turnīru. Uz Čehiju šogad
devās 12 bērni, no kuriem, četri bija no
Inčukalna (Jānis Markulis, Agris Rancāns,
Pauls Višinskis, Edgars Laubergs), septiņi
spēlētāji bija no Krimuldas, bet viens – no
Sējas. Abas komandas startēja zem Inčukalna nosaukuma, kuru gan Prāgā, gan
Ostravā jau atpazīst.”
Lielāko pieredzi guva U13 komanda,
kura startēja pret gadu un pat divus vecākiem spēlētājiem, tomēr rezultāts – 7.vieta,
arī nav peļams un treneris ir gandarīts par
basketbolistu sniegumu. Jaunākie basketbolisti epizodiski palīdzēja arī lielajai
komandai, kura kopvērtējumā izcīnīja

Sporta deju pulciņa „Ausma”
dejotāji Polijā
Krimuldas vidusskolas sporta deju
pulciņa deju pāris Ralfs Pļasunovs (Inčukalna novads) ar partneri Viviānu Stūrīti
(Krimuldas novads) par labiem sasniegumiem Latvijas čempionātos un reitingu
sacensībās tika aicināti uz Latvijas Sporta
deju federācijas piedalīties Starptautiskajās sporta deju sacensībās Polijā (Mikolaikos), kas notika no 13. līdz 16.aprīlim.
Esam ļoti gandarīti un priecīgi, jo Ralfs
ar Viviānu godam pārstāvēja Latviju, iegūstot 1.vietu Junior I astoņu deju programmā un arī 1.vietu Junior I „D” kv.klasē
(arī astoņas dejas), atvedot mājās medaļas
un kausus. Dejotāji rādīja savu varēšanu un
visu, ko ir apguvuši neatlaidīgos treniņos.
Ceļš uz šādiem rezultātiem ir neatlaidība,
mērķtiecība, sevis gan fiziska, gan psiholoģiska, gan emocionāla sagatavošana.
Bērni cīnījās par mūsu novada un Latvijas
godu! Kā trenere esmu ļoti apmierināta.
Protams, brauciens prasa finansiālus izdevumus, tādēļ paldies Krimuldas no-

Foto: Jana Bunkus

Par Lieldienu izstādi tiek domāts ļoti
savlaicīgi. Jau februārī pie mums viesojās
floriste Elita Vīna, sanācām kopā, izteicām savas ierosmes un domas. Pamazām
uz papīra tika ieskicēts izstādes kopskats.
Tad praktiskais darbs. Vācām materiālus,
lai spētu realizēt izdomāto. Paldies novada
domei par materiālo palīdzību, jo daudzas
lietas ir jāpērk. Nevar izveidot izstādi bez
dažādām līmēm un vienu otru citu palīgmateriālu.
Nācām kopā pensionāru biedrības telpās un strādājām ar prieku. Nelielajās kafijas pauzītēs pārrunājām izdarīto, un radās
arvien jaunas idejas. Darboties gribētāju
bija krietns pulciņš, tādēļ šoreiz vārdā nevienu nesaukšu, jo katrs ieguldīja darbu,
kopumā apmēram 20 cilvēki.
Tika veidots taurenis, lielais dekors
no dažādiem sausiem augiem, mizām un
sēklām. Lielā sīpolu ola ar 11 kilogramiem

Izdomas bagāts kopdarbs
visiem kultūras nama darbiniekiem par
atbalstu. Tikai kopā darot, sokas darbs.
Mēs visas jutāmies gandarītas un ar prieku
sākam gatavoties Jāņu izstādei pārvaldes
dārzā.
Vangažu pilsētas pensionāru
biedrības priekšsēdētāja Inta Tetere
vada domei
par atbalstu
Vi v i ā n a i
Stūrītei,
Krimuldas
vidusskolas
direktorei
R.Erdmanei
par atbalstu
un Inčukalna novada domei
par atbalstu Ralfam Pļasunovam. Protams, liela daļa līdzekļu jāsedz dejotāju
vecākiem. Dejotāji ir ļoti talantīgi, un tādi
bērni ir jāatbalsta, gan no vecāku, gan no
novadu puses, jo jauniešiem ir jāatver ceļš
uz savu talantu attīstību, brīvā laika mērķtiecīgu aizpildīšanu, viņiem ir jāpalīdz, lai
varētu savus talantus virzīt uz tālākiem
mērķiem.
Otrs pāris Pauls Rutkelis (Sējas novads) ar partneri Lindu-Šarloti Ūtēnu uz
sacensībām brauca pirmo reizi gūt pieredzi, lai varētu pilnveidoties un turpināt
treniņus ar vēl lielāku atbildību un centību. Viņi piedalījās Junior II „E” + „D”
kv.klasē, kur ieguva 4.vietu, un Junior II
„E” kv.klasē, iegūstot 1.vietu.
Novēlu dejotājiem labu veselību, daudz
enerģijas un prieka dejojot!
21.maijā ir sezonas noslēguma sacensības Rīgā, Ķīpsalas izstādu centrā un
pēc tam priekšā nopietns darbs vasaras
nometnē, lai gatavotos nākošajai sezonai.
Līdz ar to lūgsim un gaidīsim atbalstu novada domē, lai piešķirtu finansiālu atbalstu
bērniem nometnes darbam.
Sporta deju trenere Ausma Stūrīte
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Aprīļa jaunumi Mūzikas un mākslas skolā
Aprīlis Mūzikas un mākslas skolā pagājis ļoti sparīgi un ātri.
No 1.- 30.aprīlim skolu vestibilos varējām aplūkot vizuāli plastiskās mākslas
nodaļas audzēkņu izstādes „Uzmini nu!”
un „Joku nedēļa’. Dažādās tehnikās un
stilos bērni bija atveidojuši mūzikas un
mākslas skolas skolotājus.
2.aprīlī skanīgi izskanēja skolotāja
Jāņa Raslava 70 gadu jubilejas koncerts.
Skolotājs bija īpaši priecīgs par saviem
audzēkņiem, kuri apmeklēja skaisto
džeza mūzikas koncertu Siguldas kultūras namā.
4.aprīlī Inčukalna Tautas nama Atpūtas zālē mūsu skolas Inčukalna audzēkņi
sniedza nelielu muzikālu sveicienu visiem
Goda Inčukalniešiem.
6.aprīlī pēc skolotājas Ineses Zanderes iniciatīvas izskanēja mūzikas nodaļas
audzēkņu koncerts „Aprīļa pilieni” Inčukalna pamatskolas zālē.
9.aprīlī skolotājas Līgas Zaulas audzēknes Kitija Sadovska un Emīlija
Cimbaļuka aizstāvēja savas skolas godu
Talsos, kur norisinājās Kārļa Amendas
piemiņai veltīts stīgu instrumentu spēles
festivāls. Jauno vijolnieču skaņu kuplināja
skolotājas Ineses Andersones klavieru pavadījums.

14.aprīlī mūzikas skolas audzēkņi un
skolotāji ciemojās Inčukalna bērnudārzā
„Minka”ar skaistu iepazīšanas koncertu
mazajiem draugiem, bet jaunā vijolniece
Kitija Sadovska iepriecināja Goda Vangažniekus ar solo priekšnesumiem.
15.aprīlī Inčukalnā bija Atvērto durvju
dienas, kur skolotāji un mūzikas skolas
bērni iepazīstināja mazos draugus ar skolu
un mūzikas instrumentiem.
16.aprīlī skolotāju Marinas Smirnovas,
Līgas Zaulas, Pāvela Ignatjeva audzēkņi
devās uz Mārupi, kur piedalījās jauno mūziķu kamermūzikas festivālā.
18.aprīlī Vangažu mūzikas un mākslas skola audzēkņi un skolotāji gaidīja
ciemiņus no bērnudārza”Jancis” un Vangažu vidusskolas, lai iepazīstinātu ar savu
skolu, mūzikas instrumentiem un mākslas
norisēm.
19.aprīlī Vangažos bija Atvērto durvju
dienas. Skolotājs Andrejs Vasiļjevs vadīja
mūzikas stundas skolas vestibilā un iepazīstināja interesentus ar ģitāras spēli.
27.aprīlī skola aizsāka jaunu tradīciju
- Muzikālo viktorīnu mūzikas teorijas audzēkņiem.
Tik ražīgs, krāsains, daudzveidīgs bija
aprīlis Mūzikas un mākslas skolā.

Anneles Ludboržes rokdarbu
izstāde dienas centrā „Gauja”

klāstā Anneles Ludboržes roku darināts
bija apskatāms izstādē. Savā 70 gadu jubilejā viņa mūs pagodināja ar šo jauko un
daudzveidīgo izstādi.
Apskatīt izstādi un
sveikt Anneli bija ieradies
Inčukalna novada priekšsēdētājs Arvīds Blaus. Ar
īpašām dziesmām Anneli
sveica dienas centra senjoru ansamblis „Gauja”.
Arī dienas centra bērni
bija sarūpējuši interesantu
apsveikumu zelta zirneklīša formā.
Neliels stūrītis dažādībai bija atvēlēts arī citiem māksliniekiem, kuri
izstādē piedalījās ar savu
roku veikumu: Marija
Ivanova – ar brīnišķīgām
smalka adījuma un krāšņu krāsu šallēm
un izšūtu gleznu; Anastasija Ļusaja – ar
pašas gleznotiem mākslas darbiem, keramikas izstrādājumiem un rotām, Ārija
Ūdre – ar interesantiem un moderniem
adījumiem un Evija Plinta – ar adītām un
siltām zeķēm.
Izstādi varēja apskatīt nedēļu. Paldies
visiem, kuri ieradās, par labiem vārdiem
un atzinīgu vērtējumu.

8.aprīlī dienas centrā „Gauja” tika atklāta krāšņa un daudzveidīga roku darbu
izstāde par godu Inčukalna novada Gaujas ciemata cienījamajai senjoritai Annelei
Ludoržei, kuras sirdslieta visu mūžu bijusi
rokdarbi. Viņa cītīgi ir darinājusi glītus,
laikietilpīgus un mākslinieciskus darbus
dažādās tehnikās. Izšuvumi, adījumi,
tamborējumi – izšūtas mazas kleitiņas, lai
mazmeitiņas staigātu kā princeses, priekšauti, kuros ieguldīts fantastisks darbs, kā
arī galdauti ar salvetēm, spilveni un gultas
veļa, šalles, cimdi un zeķes – viss plašā

Dienas centra „Gauja” vadītāja
Inese Strauta

MAIJA AKTUALITĀTES:
10.maijs - Muzikālā viktorīna mūzikas
teorijā Inčukalnā.
10.maijs - Skolotājas Ingas Knites, Svetlanas Šalajevas, Jāņa Raslava audzēkņu
Māmiņdienas koncerts Inčukalnā.
11.maijs - Skolotājas Ineses Zanderes,
Harija Millera, Ginta Kalniņa audzēkņu
Māmiņdienas koncerts Inčukalnā
11.maijs - Skolotāja Jāņa Raslava audzēkņu piedalīšanās pūšaminstrumentu
konkursā Ozolnieku Mūzikas skolā.
11.maijs - Skolotājas Ineses Andersones,
Rasas Melngalves, Līgas Zaulas audzēkņu
Māmiņdienas koncerts Vangažos.
12.maijs - Skolotājas Marinas Smirnovas,
Jāņa Raslava, Edgara Beļicka audzēkņu
Māmiņdienas koncerts Vangažos.
14.maijs - Skolotāja Jurija Kaspera audzēkņu Māmiņdienas koncerts Vangažos.
16.- 27.maijs - Pārcelšanas ieskaites un
eksāmeni mūzikas nodaļā.
27.maijs - Diplomdarba aizstāvēšana vizuāli plastiskās mākslas nodaļā.
30.maijs - Pedagoģiskās padomes sēde.
30.maijs - Jauno audzēkņu uzņemšana
mūzikas un mākslas nodaļās Inčukalnā,
Vangažos.
1., 2.jūnijs - Izlaidums.
Direktore Ieva Kikuste

Bērnu zīmējumu izstāde
Vangažu pārvaldē
Kā pastāstīja Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas vizuālās mākslas
skolotāja Diāna Krieviņa, pēc Vangažu
pārvaldes darbinieku iniciatīvas zīmējumus skola sāka krāt jau no septembra.
„Parasti bērni savus mākslas darbus paņem līdzi uz mājām, tāpēc mums skolā
gandrīz neviens nepaliek. Zinot, ka Vangažu pārvaldes darbinieki vēlās izveidot
izstādi, sākām zīmējumus krāt.”
Kopā pārvaldē apskatāmi 16 autoru
(vecumā no 7 līdz 15 gadiem) darbi, kuros atainoti gan dabas skati, gan portreti,
gan klusā daba, gan abstrakcija.
Atzinīgi interesantos darbus novērtējuši gan pārvaldes, gan domes darbinieki,
gan arī viesi un apmeklētāji, tādēļ pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko uzskata, ka
šis ir labs sākums skaistai tradīcijai.
Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad
pārvalde sadarbojas ar mazajiem un lielajiem māksliniekiem no mākslas skolas.
Dažus gadus atpakaļ Ziemassvētkos gan
bērni, gan skolotāji pārvaldes (toreiz domes) telpas izrotāja ar pašu izveidotiem
eņģelīšiem, radot īstu svētku un pasakas
noskaņu.
Jana Bunkus
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VANGAŽU VIDUSSKOLA

Projektu laiks Vangažu vidusskolā
Martā Vangažu vidusskolā bija projektu nedēļa. Vangažu vidusskolā projektu
metodei jau ierādīta nemainīga vieta mācību procesā. Projektu metodes mērķis ir
attīstīt skolēnu prasmes patstāvīgi meklēt
atbildes uz pašu izvirzītiem jautājumiem.
Šāda darba veids vispilnīgāk ļauj izpausties skolēnu patstāvībai-attīstās viņu mācīšanās prasmes un veidojas atbildība par
savu mācīšanos.
Skolā projekti ir ļoti dažādi. Analizējot projektu nedēļu, var atzīmēt pozitīvās
tendences:
• tēmu dažādība („Stils un mode”, „Veselīgs uzturs”, „Matemātiskie modeļi no
kociņiem, salmiņiem”, „Skaitļi dabā”,
„Jaunākās tendences informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstības jomā”,
„Jaunie pasaules brīnumi”, „Retro automobiļi”, „Latvijas aizsargājamo augu izpēte”, „Impresionisms mākslā”, „Puškina
draugi”, .”Jauniešu kafejnīca”, „Pudeles
dekorācija”, „Viduslaiku pilsētas Latvijā”, „Dažādu tautu ēdieni”, „I pasaules
karš Latvijā”, „Jūtu un emociju izpausme
dzīvnieku pasaulē”, „Aukstās un karstās
teritorijas pasaulē”, „Desmit iemesli, lai
apceļotu Latviju”, „Dzīvnieku spējas un
uzvedība”, „Latviešu tautas dziesmas
un Krišjānis Barons”, „Telpisks objekts
„Taureņu lidojums””, „Krievu rakstnieki
Latvijā” u. c.);
• daudzveidīgu metožu izmantošana (informācijas apstrāde, intervija, anketēšana,
praktiskais darbs, mācību ekskursijas,
interneta un bibliotēkas resursu izmantošana, prezentācijas materiāla izveide
Power Point programmā u. c).;
• sākumskolas skolēni patstāvīgi izvēlējās projektu tēmas un sastādīja darba

grupas;
• skolēni pilnveidoja savu prasmi prezentēt darbu.

tēmu „Latvijas starptautiskai atzīšanai
- 90!”. Apskatījām arī vissvarīgākos dokumentus un iepazinām vēsturiskās personas, kuras ir saistītas ar Latvijas proklamēšanu. Redzējām arī video. Es uzskatu,
ka bija vērts izvēlēties projektu nedēļai šo

Ārlietu ministrijā
Skolēniem projektu nedēļa ļoti patika,
un daži par to ar prieku mums pastāstīja:
8. un 9.klašu skolēni skolotājas
Mārītes Grišanovas vadībā izstrādāja
projekta darbu ,,Krišjānis Barons un latviešu tautasdziesmas”. Darba mērķis bija
tuvāk iepazīties ar latviešu tautasdziesmu
vācēju, apkopotāju Krišjāni Baronu un
viņa daiļradi, kā arī izveidot nelielu savu
mīļāko tautasdziesmu krājumiņu.
Skolēniem tika dota iespēja apmeklēt
Kr.Barona muzeju un iepazīties ar viņa
devumu tautasdziesmu vākšanā un apkopošanā, tāpēc mēs domājam, ka mūsu
projekta darbs patika ne tikai mums, bet
arī pārējiem.
8.b un 9.a klase
Man ļoti patika ekskursija uz Ārlietu
Ministriju. Bija interesanti klausīties par

tēmu, jo tādas lietas, kā Latvijas izveide
katram latvietim ir jāzina.
Baiba Korsaka, 8.a klase
Mēs izdomājām un novadījām ģimenes
sporta svētkus. Bija pieteikušās 15 ģimenes (vecāki ar bērniem). Bija dažādas aktivitātes ar baloniem, basketbola, futbola,
smagajām bumbām, u.c. Viss notika labi.
Mēs bijām draudzīgi, izpalīdzīgi. Ceram,
ka tiem, kuri piedalījās sacensībās, arī
patika.
Liels paldies svētku atbalstītājam,
4.a klases skolēna Roberta Ozola tētim
Edmundam Ozolam .
5.a klase
Mūsu projekta nosaukums „Drošie un
veiklie”. Projekta mērķis: sagatavoties
un piedalīties Siguldas atklātās sacensībās „Drošie un veiklie”. Mēs ieguvām
2.vietu. Mums patika tas, ko mēs darījām,
mēs pārdzīvojam viens par otru, palīdzējām viens otram, centāmies visu izpildīt
pareizi .
Par piedalīšanos sacensībās mums
pasniedza diplomus un konfektes. Esam
priecīgi par saviem sasniegumiem.
4.b.klase
Mūsu projekts bija par izciliem matemātiķiem un filozofiem. Darbs nebija
viegls, jo no visas garās matemātikas vēstures bija jāapkopo svarīgākais. Projektu
laikā var uzzināt daudz jaunas informācijas ne tikai par sev interesantu tēmu, bet
arī par citu tēmām.
Liene Korsaka, 5.a. klase

Kr.Barona muzejā

Direktora vietniece mācību darbā
Valentīna Čerņeja
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INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKA

Foto: Inta Martinsone

Sagaidām Lielo dienu

Pirms Lieldienām Inčukalna bibliotēkas telpas izrotātas ar pūpoliem, plaukstošiem bērzu un ievu zariem. Tajos šūpojās
krāsainas dekoratīvās oliņas. Bet īstās,
raibu raibās, kopā ar zaķi satupušas lielā

traukā, gaida mazos inčukalniešus. Tie ir vietējās pamatskolas 2.klases audzēkņi, kuri,
čalodami kā putnēni, drīz vien
bija klāt. Šoreiz viņi uzzināja
daudz interesanta par Lieldienām. Stāstniece - tautas nama
vadītāja Inga Freimane.
Bērni uzmanīgi klausījās
Ingas vārdos, uzzinot, kā šie
svētki radušies, kāda ir to nozīme, kāpēc un kā tos svin. Inga
bērniem saprotami skaidroja
Lieldienu un kristīgās reliģijas
saikni. Arī jautājumi bija dažādi: kāpēc pūpoli, nevis palmas zars, kādēļ jākrāso olas un jāšūpojas,
jāmazgājas strautā, kas tek pret rītiem? Tie
ir arī mūsu senču ticējumi, paražas, kas
saistītas ar dabu, tās norisēm, un māca būt

skaistam un kārtīgam Tie ir arī pavasara
saulgrieži.
Skolasbērni ar prieku minēja uzdotās
mīklas. Par pareizu atbildi katram tika krāsaina ola. Mīklu minēšanā piedalījās arī
audzinātāja Lana. Inga un bibliotēkas vadītāja Vija atzinīgi novērtēja to, cik daudz
tika atminēts. Tad Vija rādīja un stāstīja,
kā ar dabiskiem materiāliem var skaisti
nokrāsot olas. Gaidot Lielo dienu, vairāki
bērni jau padomājuši par šo darbiņu- sakrājuši sīpolu mizas. Tajās oliņas krāsojas
īpaši košas. Vēl var izmantot bērzu lapas,
dažādas tējas, -rakstiņiem putraimus, diegus u.c. nekaitīgas lietas.
Kā katru gadu, pagastā tika uzslietas
milzīgās šūpoles (šūpotnes, līgotnes, šūpoles - kā nu kurā novadā tās sauc). Tad
visi varēja augstu, jo augstu uzšūpoties, lai
vasarā odi nekož… Skolēni teica paldies
Vijai un Ingai par jauko pasākumu.
Inta Martinsone

Čehijas piļu un cietokšņu nostāsti Vangažos

Šī izstāde 2009.gada rudenī tika atklāta
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Rīgā un
līdz šim ir bijusi apskatāma deviņās Latvijas pilsētās.
Uz planšetēm izlasāma informācija par
32 Čehijas pilīm un cietokšņiem, redzami
attēli un interneta adreses, ja kāds vēlētos
papildus informāciju.
Ar izstādes ideju klātesošos iepazīstināja Čehijas Republikas vēstniecības
kultūras projektu koordinators Mihals Koreckis, izstādes atklāšanā piedalījās Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds
Blaus, Inčukalna novada domes izpilddirektors Oskars Kalniņš, Vangažu pilsētas
pārvaldnieks Aivars Nalivaiko, sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Bunkus,
Inčukalna bibliotēkas vadītāja Vija Onskule un bibliotekāres Vineta Bordane un
Regīna Haprova, kā arī citi interesenti.
Korecka kungs stāstīja par projekta
ideju – iepazīstināt ar Čehijas pilīm un
cietokšņiem ne tikai galvaspilsētas iedzīvotājus, bet arī mazpilsētu iedzīvotājus, lai
rosinātu interesi par Čehiju, tās vēsturi un
arhitektūru. „Latvija nav tikai Rīga,” teica

Mihals Koreckis,
„Tāpēc visiem
Latvijā dzīvojošiem cilvēkiem
būtu jāsniedz
līdzīga iespēja –
uzzināt ko jaunu
un interesi rosinošu.”
Kaut arī Čehijā ir aptuveni
3000 piļu un cietokšņu, Korecka
kungs ar atzinību
izteicās arī par
Latvijas pilīm, kā
vienu no iemīļoMihals Koreckis
tākajām minot
Cēsu un Bauskas
pili, kuras restaurācijā piedalījušies čehu speciālisti.
Noteikti jāatzīmē, ka Korecka kungs
runāja ļoti labā, tekošā latviešu valodā,
ko triju gadu laikā iemācījies jau strādājot
Latvijā – vajagot tikai turēt ausis un acis
vaļā, un valoda pati atnāks pie cilvēka. Pavisam Latvijā nostrādāti jau desmit gadi,
tā ir iepazīta iespējams pat labāk nekā
dzimtā zeme Čehija.
Pēc izstādes prezentācijas Mihals Korecka kungs iepazinās ar Inčukalna novadu, sarunājās ar klātesošajiem, kā arī
uzklausīja sabiedrisko attiecību speciālistes J.Bunkus īsu vēstījumu par novadu.

Foto: Jana Bunkus

14.aprīlī Vangažos interesentiem bija iespēja piedalīties
Čehijas Republikas vēstniecības
un Vangažu bibliotēkas projekta
– izstādes „Leģendas par Čehijas
pilīm” prezentācijā.

Zinta Nolberga
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Viss, kas ir izdarīts, ir paveikts pašu spēkiem!
Braucot mājās no kaimiņu puses – Murjāņiem, skatam paveras atpūtas oāze – atpūtas parks
„Rāmkalni”. Ziemā tur var slēpot un gardi paēst, bet siltajos
gada mēnešos – izbaudīt arī citas aktivitātes. Bet par visu sīkāk
intervijā ar laikrakstu „Novadu
Vēstis” stāsta SIA „Rāmkalni”
īpašnieks Viktors Grūtups.

Foto: Jana Bunkus

Uzņēmums darbojas jau gandrīz 12
gadus, un tā dibinātājs un īpašnieks kopš
pirmās dienas ir viens – Viktors Grūtups.
„Sākās ar hobiju – man vienmēr ļoti pa-

SIA “Rāmkalni” īpašnieks Viktors Grūtups

ticis slēpot. Vēlāk aizdomājos, ka tas varētu būt arī labs sava biznesa virziens. Ar
laiku noskatīju šo kalnu. Tajā laikā zeme
nemaksāja dārgi, un es nolēmu izveidot
slēpošanas trasi. Toreiz tas bija ļoti aizraujoši, bija daudz ideju, liela apņēmība.
Šobrīd vadīt un noturēt savu uzņēmumu
nav viegli, bet aizrautība nekur nav zudusi,” uzsvēra uzņēmuma īpašnieks.
Spītējot krīzei un ugunsgrēkam
– strauja izaugsme
Kopš atvēršanas atpūtas parkā daudz
kas ir mainījies. „2006.gada maijā piedzīvojām lielu ugunsgrēku, un tika izpostīti
70 procenti šī uzņēmuma. Bijām spiesti
visu uzcelt no jauna, celtniecība tajā laikā
bija ļoti dārga. Finansiālās sekas jūtam vēl
šodien. Izmeklēšana joprojām turpinās, ir
skaidrs, ka tā bija ļaunprātīga dedzināšana,

bet sīkāk pagaidām nekas nav zināms.
Visu laiku domājam, kā labāk un oriģinālāk attīstīt šo uzņēmumu. Kopš pirmsākumiem klāt nākusi konditoreja, ir paplašināts veikals, restorāns un banketu zāle,
paplašināta laivu noma, nākusi klāt velo
noma, jautrās gumijas, dullā bumba, lidojošais krēsls, sapņu taka, nūjošana, bērnu
autoskola, daudz nopietnāka tehnika sniegam. Sākām ar veikalu, kafejnīcu un rodeļu un slēpošanas trasi. Ar laiku tas viss
apauga ar pieminētajām lietām. Krietni
uzlabotas arī esošās lietas.”
Lai arī atpūtas parks „Rāmkalni” izjutis krīzes ietekmi, V.Grūtups to neskata
viennozīmīgi. „Neapšaubāmi, ir grūti.
Valsts neko nedara, lai mēs, uzņēmumi un
uzņēmēji, justos labi. Viss, kas ir izdarīts, ir paveikts pašu spēkiem! Viegli
nav, bet rūdījums būs labs. Jebkuram,
kurš kaut ko dara, nav viegli, un tas
ir normāli. Bet krīze ir stiprinājusi
apziņu, ka nevar stāvēt uz vietas, ir
jādomā, kā attīstīties, padarīt biznesu
pievilcīgāku patērētājiem.
Nolēmām atvērt arī savu ražotni.
Mēs sapratām, ka cilvēkiem ir maz
naudas, ko viņi var tērēt izklaidei,
tāpēc vajadzēja izdomāt vēl papildus
pakalpojumus. Esam daudz ko paši
sākuši ražot: kūpinātu gaļu un vistas,
desas, sukādes (dižbrūkleņu, burkānu, melleņu, upeņu, ābolu, ķirbju,
cidoniju, rabarberu) un sīrupus, paši
taisām saldējumu, pelmeņus un makaronus.”
Šīs visas ražotnes sāka darbu gandrīz vienlaicīgi, un doma bija vērot,
kas labāk klientiem patīk. Ne tik ienesīgās ražotnes – samazināt vai ar laiku
slēgt, tomēr tas nebija nepieciešams, jo
klientu atsauksmes un iepirkšanās izvēle
apliecināja, ka nekas nav jāslēdz, bet gluži
pretēji – jāattīsta un jāpaplašina. „Šobrīd
attīstīsim saldējuma un gaļas ražotnes.
Žāvējot vistas un gaļu, mūsu galvenais
uzdevums bija šiem diviem produktiem
atkārtot kādreizējā restorāna „Sēnīte”
garšu. Tas mums ir veiksmīgi izdevies, jo
„Rāmkalnos” strādā vairāki minētā restorāna pavāri. Sukādes Latvijā ražo vairāki
uzņēmumi, tomēr mēs uzskatām, ka esam
atraduši tām savu unikālo garšu. Jebkuru
mūsu produktu gatavojam no kvalitatīvām
izejvielām, nepievienojot konservantus,
līdz ar to produkts ir garšīgs un veselīgs.
Ogas, augļi un dārzeņi tiek pirkti no vietējiem zemniekiem.
Gaļu kūpinām ar malku, nevis elek-

trību. Maksimāli cenšamies izdarīt visu,
ko vēlas, un kas patīk klientiem,” stāstīja
uzņēmuma vadītājs.
Optimizācija un jaunumi
Krīzes ietekmē uzņēmums bija spiests
šķirties arī no vairākiem darbiniekiem.
„Šobrīd esam 40 darbinieki. Tas ir vairāk
nekā pirms krīzes. Tas izskaidrojams ar
to, ka krīzes laikā samazinājām darbinieku
skaitu, bet vēlāk uzsākām jau pieminēto
ražotni, tātad bija nepieciešami jauni darbinieki. Meklējot darbiniekus, saskāros ar
tendenci, ka, lai arī valstī darba trūkst, ir
daļa cilvēku, kuri gluži vienkārši negrib
strādāt. Darbu atrast grib, bet strādāt – nē.
Piesakās darbā, uzsāk to, un tas arī viss
– nekādas iniciatīvas vai vēlmes produktīvi strādāt. No vienas puses var saprast,
jo valstī kopumā ir tāds depresīvs un pasīvs noskaņojums, kas noteikti ietekmē
cilvēkus. Tāpēc mēs, viss kolektīvs, cenšamies radīt labus darba apstākļus, lai cilvēkam šeit būtu patīkami, būtu vēlēšanās
uz šejieni nākt un strādāt no sirds. Ļoti
ieklausos darbiniekos, rīkojam regulāras
sapulces, kurās saņemu arī ļoti daudz labu
ideju. Nepieciešamības gadījumā, darbiniekus apmācām uz vietas. Tie darbinieki,
kuri šeit strādā jau ilgstoši, ir zelta vērti,”
uzsvēra V.Grūtups.
Kolektīva paplašināšanās izskaidrojama ar straujo izaugsmi, jo SIA „Rāmkalni” atvēris arī nelielu veikaliņu ar kafejnīcu Berģos, veikalā „Depo. Sukādes
drīz būs nopērkamas arī veikalu tīklā
„Narvesen”. Siguldā uzņēmums atvēris
nelielu velo un laivu nomu netālu no
Gūtmaņa alas.
„Šī gada jaunums ir teātra izrādes,
laivu karnevāls, kas notika 1.maijā, un
kūku festivāls – meklēsim Latvijas garšīgāko lauku kūku cepējas. Žūrijā būs bērni,
jo bērni runā patiesību par to, kas viņiem
garšo un kas nē. Bērni neēdīs to, kas negaršo. Paralēli Mārtiņš Sirmais filmēs arī
savu raidījumu. 18. jūnijā būs sievu nešana kalnā, kura notiks jau trešo gadu pēc
kārtas, tātad – tā jau ir tradīcija. Ceram, ka
arī pārējie pasākumi apmeklētājiem patiks
un kļūs par tradīcijām.”
V.Grūtups ir arī gandarīts par sadarbību
ar Inčukalna novada pašvaldību. „Uzņēmums Inčukalna novadā jūtās ļoti labi, šeit
ir skaista daba, turklāt arī veiksmīga sadarbība ar vietējo pašvaldību,” noslēgumā
piebilda atpūtas parka īpašnieks.
Jana Bunkus
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„Liepkalnos” suņi dzenā mežakuili

Taure sauc. Starts!
unikālais, pielietojamais mednieku instinkts. Otrkārt, daļa mednieku tur vairākus suņus, bet vienas laikas pilnvērtīgai
apmācībai nepieciešami vismaz 2 gadi.
Laiku plaša izmantošana nenoliedzami
pieder pozitīvam t.s. okupācijas gadu pienesumam nacionālajā medniecībā. Par šo
patiesību pārliecināti 16 komandu dalībnieki, kuri 12.-16. aprīlī pulcējās medību
suņu apmācību aplokā „Liepkalni”, lai
izcīnītu Baltijas kausu mežacūku aizturēšanā. Kausa izcīņa jau 19. reizi tradicionāli noslēdza ziemas dzinēju medību
sezonu. Bez baltiešiem viesu statusā
piedalījās arī Somijas mednieki. 54 laikas un to saimnieki izcīnija 4 trofejas
– Čempionu kausu, Latvijas kinoloģijas

klasiķa Mintauta Kalniņa piemiņas
kausu Krievu Eiropas laikām, kā arī
kausus labākajam jaunajam sunim
un labākajai kucei.
Kā pastāstīja Inčukalna novada
Gaujas ciema uzņēmējs, viņš arī
Latvijas vadošais laiku šķirnes
eksperts un Baltijas kausa izcīņas
galvenais tiesnesis Nikolajs Varganovs, sacensību emocionālais
virsuzdevums ir dažādu valstu un
novadu mednieku personisko kontaktu veidošana, pieredzes apmaiņa
un kolektīva sacensību azarta izbaudīšana. Praktiski sacensības nozīmē
suņu darba kvalitātes salīdzinājumu
un izrietošo palīdzību turpmākajam
Četrkājainais ārzemju viesis gatavs startam
šķirnes ciltsdarbam.
Sacensību noteikumi vienkārši
Sacensībās izpaudās Latvijas mednieku
uz papīra, bet sarežģīti poligonā. Pēc metradicionālais
pārākums par kolēģiem no
dību taures signāla saimnieks palaiž laiku
kaimiņzemēm.
Laiku medības nav basketaplokā („Liepkalni” tā platība 4 ha), kur
bols, kur nolemti zaudējam leišiem.
Par sacensību
izcilāko suni
Va r g a n o v a
kungs nosauca Krievu
Eiropas laiku
„Lāci”, kura
saimnieks
Agris Cimmermanis
pārstāv mednieku klubu
„Salnava”.
Baltijas
kausa jubilejas 20. izcīņa
notiks
2012.gadā
turpat,
starptautiskajām
sunim 10 minūtēs jāatrod, jāaiztur un
jāaprej mežacūka, šajā gadījumā kuiļus prasībām atbilstošajā Inčukalna novada
Buldozers un Traktors. Tiesneši vērtē „Liepkalnu” aplokā.
laikas drosmi, uzstājību, balss tembru un
skaļumu, protams, arī paklausību saimniekam. Īpašs kritērijs ir suņa demonstrētā
izveicība – cīniņā laika nav pretinieks mežakuilim, un ik gadu cūku medībās bojā
iet vairāki suņi. Tālab drošības pasākumi
sacensībās prioritāri. Fizisks dzīvnieku
kontakts netiek pieļauts, bet poligonā
uzslieti 8 torņi – lai suņa saimniekam
vai tiesnesim no aizkaitinātā Buldozera
glābiņu nenāktos meklēt tuvējā eglē. Jāpiebilst, ka mežakuilim ļauts atpūsties un
sacensībās laikas vis netrenkā nokausētu
dzīvnieku.

IZZIŅA
Medību suņu aploks „Liepkalni”
atrodas Inčukalna novadā – 34 km no
galvaspilsētas.
Platība 4 ha, uzslieti 8 drošības
torņi un iekārtoti trīs sektori suņu
ātrai notveršanai. Aplokā saglabāta
reāla dabas vide.
Ir autostāvvieta. Ik trešdienu un
ceturtdienu savu suni šeit iespējams
apmācīt jebkuram medniekam.
Aivars Tarvids

Foto: Aivars Vaičuks

Laiku šķirne (Krievu Eiropas, Karēļu-somu, Rietumsibīrijas, Austrumsibīrijas u.c.) izcili piemērota medībām zemēs ar bargu vai mērenu klimatu – no
Sibīrijas līdz Baltijai. Tās medī it visu
– no vāveres līdz lācim un ir drošākais
mednieka atbalsts gan zvēru lenkšanā
un noturēšanā, gan asinspēdu dzīšanā un
medījumu pienešanā. Ar laikas palīdzību
meklējot ievainotu mežacūku, saimnieks
sunim dažkārt uztic pat savu dzīvību, jo
aizšauta kuiļa ilkņu bīstamība nav lielīgs
mednieku pastāstiņš.
Tālab laiku popularitāte valstī nemitīgi aug. Pašreiz Latvijā oficiāli reģistrēti
vairāk nekā 1500 šīs šķirnes īpatņu. Nezinātājam laika pēc eksterjera reizumis
gan atgādina bezšķirnes sētas „duksi” vai
„reksi”. Arī kucēna cena (Ls 50 – 100),
salīdzinot ar Jorkšīras klēpjsunīša modes
vērti, šķiet teju simboliska. Te jāprecizē,
ka, pirmkārt, laiku īpašā vērte ir šķirnes
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Veikli, tomēr nedaudz
kautrīgi pazūd pēdējā pelēcīgā sniega paliekas ēnas
pusē un atklājas mūsu pirmie neatliekamie pavasara
darbi – savākt zem sniega
paslēpušos gružus, saslaucīt
ielu malas, izlīdzināt kādu
bedrīti, uzrušināt kādu cietāku puķu dobīti, iestādīt
pirmos dēstus. Ilgi gaidītā
saules gaisma klāt, un aizsācies kārtējais lielo darbu
cēliens – pavasaris.
Kad mežs vēl joprojām
bija neizbrienams, jo lāmu
un dubļu vairāk nekā taciņu,
kad gājputni vēl īsti nebija
atraduši sev piezemēšanās
Mākslinieki un Tautas nama darbinieki
vietu un kad vizbulītes
nemaz vēl tik viegli atrast
nevarēja, bērzu sula jau te8.aprīlī tautas namā viesojās Siguldas
cēja traukos. Inčukalniešiem bērzu sulas operas svētku organizators Dr.Kalns ar
degustācija no šampanieša glāzēm nāca jauniem un talantīgiem dziedātājiem Ingu
komplektā ar uzmundrinoši pavasarīgas Šļubovsku (soprāns), Madaru Dziedātāju
operu un operešu mūzikas baudīšanu, jo (mecosoprāns), Juri Ādamsonu (baritons). Dziedātājus pavadīja pianiste Silvija Deidule. Radās vēlēšanās nosaukt šo
„Pavasara koncertu” par „Mazajiem
operas svētkiem Inčukalnā”, jo skatītāji
izpildītājiem veltīja daudz aplausu, ziedu
un labu vārdu. Atmosfēra nedaudz līdzinājās svinīgajai operas atmosfērai, jo īpaši
saposušies
bija ne tikai paši
dziedātāji,
bet arī klausītāji. Tika izpildītas daudzas
populāras ārijas
un dueti no pasaulslavenām
operām un operetēm, un skatītāji
likās izslāpuši pēc
šāda veida mūzikas.
Līdzīgi kā bērzu sulas, tā veldzēja un
sniedza enerģiju
pēc apnikušās
Keitas un Eleonoras kaķi
ziemas.
Bet pēc
nedēļas
tradicio-

Foto: Vita Oša

Foto: Zinta Nolberga

Bērzu sulas, opera, tēlotājmāksla un krāsainas olas... Laikam
taču pavasaris klāt?

nālās Inčukalna mākslas dienas klāt
– ar jaunu izstādi un konkursu „Minka
nāk”. Mākslas dienās savus 55 darbus ir
izstādījuši 18 Inčukalna mākslinieku kopas mākslinieki – Jānis Zvirbulis, Valdis
Beļaunieks, Boriss Samuss, Silvija Auere,
Lilita Joņina, Aija Rudzīte Ausīte, Dace
Saulīte, Pauls Putniņš, Ingūnai Lindei,
Velgai Vilcānei, Valijai Balodei, Vitai
Ošai, Kristīnei Ronei, Jolanta Bodniece,
Ieva Kalniņa, Agnese Ozoliņa un nu jau
mūžībā aizgājušie Pauls Šēnhofs un Imants
Jākobsons. Paldies māksliniekiem!
Toties konkursā „Minka nāk” ir iesniegti 72 darbi! Par atsaucību un lieliskajiem dažādās tehnikās attēlotajiem un
atveidotajiem kaķiem jāsaka paldies Inčukalna novada bērniem un viņu skolotājām Kristīnei Ronei, Agnesei Ozoliņai
un Diānai Krieviņai, kā arī aktīvajām seniorēm – Intai Teterei un Maijai Šulcai.
Kā jau vārds Inčukalns to pieprasa – inčiem darbiņos bija jābūt, un tie bija 78, jo
dažos darbos ir attēloti pat vairāki kaķi.
Kas vēlas var skaitīt cāļus rudenī, bet pie
mums skaita kaķus! Un jau no pavasara
sākuma! Lielāko atzinību no žūrijas izpelnījās vislielākais kaķis - kaķa dabiskajā
izmērā, ko veidojušas 6.klases skolnieces
Keita Konstantinoviča un Eleonora Ponomarjova, tomēr arī katram no pārējiem
77 inčiem bija sava īpatnība un savs mīļums, un sava balva. Speciālā balva tika
bērnu dārza „Minka” (kam tad citam, ja
ne viņiem) kopīgi veidotajam Minkam, jo
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Foto: Zinta Nolberga

kolektīvs „Virši” skatē iedejoja pirmās pakāpes diplomā, arī jauktais koris „Mežābele” Pūpolsvētdienā skanīgi iedziedāja
pirmās pakāpes diplomā, bet mūsu seniori
– „Atblāzma” kopā ar Siguldas „Gāli”
sasparojās un pārliecinoši ieguva otrās
pakāpes diplomu. Kolektīvu vadītāji un
koncertmeistari Andrs Briņķis, Solveiga
Ilvasa, Ņina Kiršteina, Vitālis Kikusts un
Ieva Kikuste var būt gandarīti par rezultātiem.

Lieldienu jampadrača mazie dziedātāji

kaķa izveidošanā ir izmatotas daudzveidīgas tehnikas – šūšana,
līmēšana, apgleznošana,
veidošana u.c.
Mākslas dienu izstādi
ar visiem 78 kaķiem Tautas namā varēs aplūkot
līdz pat jūnija beigām.
Tautas namā var iepazīties arī ar foto konkursa
„Mans Inčukalns” pirmās
kārtas (ziemas) darbiem
– ap 90 fotogrāfijām, ko
iesūtījuši 10 autori. Skatītājus iepazīstināja ar fotokonkursa pirmās kārtas
dalībniekiem, bet žūrijas
izvirzītie labāko darbu
autori saņēma balvas.
Mākslas dienu izstādes atklāšanā piedalījās
mākslas darbu autori,
ar dziesmām koris „Atblāzma” un koris „Mežābele”, ar skaņdarbiem
Inčukalna pūtēju orķestris un Inčukalna mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Abi kori
koncertā klausītājiem nodziedāja dziesmas, ko nākamajā dienā izpildīja žūrijai Pierīgas koru skatē. Pūtēju orķestris
beidzot saņēma kausu par trešo vietu, ko

martā nopelnīja Valmierā Latvijas pūtēju

Jau Lieldienu priekšvakarā jutām, ka
drīz vasara klāt, tāpēc šogad Lieldienu
jampadracis notika tikai ārā, pie Tautas
nama, bērnu laukumā. Un, ziniet, vienu
brīdi likās, ka tikpat labi tas varētu būt arī
Vērmanes dārzs Rīgas svētkos – mums ir
tik daudz bērnu un jauno vecāku! Un mūsu
bērni ir aktīvi, droši, atvērti un talantīgi.
Lieldienu jampadracis sākās ar skolotājas
Zandas Krastiņas sagatavoto mazo dziedātāju priekšnesumiem, bet turpinājās ar
Zaķa un Kaķa lustīgajām rotaļām, olu ripināšanu un veiklības stafešu skriešanu.
Zaķis un Kaķis nespēja piegādāt konfektes
– tik atsaucīgi un darboties griboši bija
mazie jampadrača dalībnieki.
Lai Lieldienu saule, siltums un arī
jampadrača draiskais un sirsnīgais noska-

Lieldienu jampadracis

orķestru konkursā.
Jāatzīmē, ka Inčukalna Tautas nama
kolektīvi šogad Pierīgas skatēs ierindojās
saraksta augšgalā – vidējās paaudzes deju

ņojums vēl ilgi aizkavējas sirdīs un palīdz izturēt arī pelēkās un aukstās pavasara
dienas!
Zinta Nolberga
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Aprīlis - jautrības un mīlestības mēnesis
“Ikviens smaids izraisa citu smaidu, katrs
dusmīgs vārds vairo dusmas.
Smaidi un arī pasaule tev apkārt
smaidīs!”

Foto: Igors Rogonovs

Aprīlis Vangažu kultūras namā iesākās
ar humora koncertu 2.aprīlī - “Kurš prot
priecāties, tas bēdu nebaidās’’. Smiekli,

kā zināms, maina dzīvi. “Apsveicam ar
1.aprīli, draugi! Apsveicam ar smieklu, un
pavasara joku dienu!” iedzīvotājus sveica
koncerta vadītājas Anna Stepanova un pieredzējusī, atraktīvā Natālija Buglova.

Mūzikas un mākslas skolas bērniem un
skolotājai Diānai Krieviņai (mākslas skolas audzēkņi veidoja skices un analizēja
mākslinieces darbus), un paldies visiem,
kuri atrada laiku apskatīt mūsu Ukrainas
mākslinieces unikālos darbus.

asprātīgu teatralizāciju. Liriskās dziesmas
mijās ar humoristiskām ainām un anekdotēm, ar asprātīgām častuškām par šodienas
notikumiem, par aktuālām mūsu pilsētas
dzīves tēmām. Skatītājus uzjautrināja
“Jaunās krievu tantes’’ (G.V.Titarenko un
O.N.Smirnova).
Maigo, labsirdīgo ukraiņu humoru jau
sen ir iemīļojuši mūsu skatītāji. Šis humors dzirkstīja skanīgajās, melodiskajās
ukraiņu kolektīvu – ansambļa “Jatraņ’’
un īsta ģimenes ansambļa “Veselka’’
– dziesmās. Skatītāji baudīja ukraiņu aktieru meistarību.
Slāvu kopienu priekšnesumi mijās ar
jautrām jauno studijas “Ciprese’’ dejotāju dejām, jautrām ansambļa “Kaprīze’’
dziesmām. Tie bija optimisma, enerģijas
un dzīves mīlestības svētki!
Skatītāji ar sajūsmu sagaidīja iemīļotos
aktierus. Un prieks bija atkal redzēt, cik
daudz mūsu pilsētā ir talantīgu, aizrautīgu
cilvēku – gan lielu, gan mazu, kas mīl un
sniedz prieku savai pilsētai!
Marina Zlotņikova

Ukraiņu biedrības „Jatraņ”
mākslinieciskais vadītājs Vasīlijs Litviņuks

Lieldienu noskaņu izrāde “Pauks un Šmauks’’
Teātra studijas “Pigoriņi’’ (vadītaja Sanita Ancveire -Auziņa) bērni 21.aprīlī bija
sagatavojuši jautru izrādi par diviem zaķiem. Nerātnais Pauks (Karīna Škirmante)
velējās izlikties par slimu, jo gribēja, lai
citi par viņu parūpējas. Savukārt Šmauks
(Katrīne Suta-Pranča) gādāja par to, lai
visi slimnieku aprūpētu un pažēlotu.

Ukaiņu mākslinieces Andželikas Rudņickas
izstāde „Ukrainas Visums”

Foto: Jana Bunkus

Koncertu atklāja ritmikas deju grupa
“Kolibri’’, viņu košais, krāsainais priekšnesums visa koncerta garumā mūsu sirdīs
izsauca siltumu, prieku un mīlestību. Īpaši
visiem patika mazie “čigāni’’, kuri dejoja
ar apskaužamu azartu un enerģiju!
Koncerta organizatori un iniciatori bija
krievu biedrība “Istok’’ vokālā ansambļa
“Krievu kadriļļa’’ dalībnieki (mākslinieciskā vadītāja G.Titarenko, koncertmeistare A.Kolčina). Joku, pavasara, mīlestības
dienas koncertā piedalījās Vangažu kolektīvi: ukraiņu kopienas vokālais ansamblis
“Veselka’’, vadītājs – nopelniem bagātais
mākslas darbinieks Vasīlijs Litviņuks), ukraiņu vokālais ansamblis “Jatraņ’’, (vadītāja Irina Dukule, koncertmeistare Aļona
Kolčina), sieviešu vokālais ansamblis
“Kaprīze’’ (vadītāja Jana Bunkus), mūsdienīgo dziesmu izpildītājs ģitāras pavadījumā, vangažnieks Georgs Kirsanovs.
Iedzīvotājus ar savu mākslu iepriecināja arī bērnu kolektīvi: pirmsskolas deju
grupa “Kolibri’’ (vadītāja T.Everse) un
neatkarīgā deju grupa “Ciprese’’ (vadītāja
Ilona Petrovska).
“Krievu kadriļļas’’ priekšnesums apvienoja sevī pārgalvīgu krievu dziesmu un

Ukraiņu kopiena mūsu pilsētā var priecāties un lepoties ar to, ka starp mūsu tautiešiem ir talantīgi ļaudis. Viena no tām
daudzpusīgā radošā personība Andželika
Rudņicka-dziedātāja, māksliniece, rakstniece, televīzijas
raidījumu vadītāja, žurnāliste,
pasniedzēja, sabiedriskā darbiniece. Viņas
mākslas darbu izstāde tika atklāta
19.aprīlī.
Atklāšanā
piedalījās Ukrai- Aleksandrs Kušnirs
nas vēstniecības
Latvijā pārstāvji uz laiku pilnvarotais
Aleksandrs Kušnirs un kultūras sekretāre
Nadežda Vozdihana, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus, izpilddirektors Oskars Kalniņš, Vangažu pilsētas
parvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko.
Izstādes sagatavošanā piedalījās ukraiņu biedrības “Jatraņ’’ priekšsēdētāja
Irina Dukule, aktīvistes Irina Kačanovska
un Tatjana Kozlova. Par kopējo noformējumu un iekārtojumu parūpējās Marija
Jakubovska.
Mēs pateicamies izstādes pirmajiem
apmeklētājiem - plašajai pensionāru grupai
ar Vangažu pensionāru biedrības priekšsēdētāju Intu Teteri priekšgalā, Vangažu

Teātra studija “Pigoriņi”

Beigās Pauks saslimst pa īstam un
saprot, ka joku vairs nav, pasauc dakteri
“Velk un dziedē’’ (Venija Ņikiforova), kas
izrādījās tā pati aptiekāre Villija Vāvere
(Venija Ņikiforova) pārģērbusies par ārstu. Viņa lika dzert negaršīgās zāles. Ja
sākotnēji Pauks gribēja apmuļķot meža
iemītniekus, tad noslēgumā Villija Vāvere
bija gudrāka un apmuļķoja pašu Pauku, un
visi gardi smējās.
Pārējās lomiņas spēlēja: peļu zuzītes
(Santa Kauliņa un Samanta Muižniece),
kurmju Made(Kristiāna Kušķe), kurmju
Mades meita (Kristīne Armanoviča).
Paldies atraktīvajiem un pārliecinošajiem aktieriem par jautro izrādi!
Paldies bērnu kolektīviem un vadītājiem, kas kuplināja izrādi pārģērbušies
un iejutušies dažādu meža dzīvnieku tēlos ar priekšnesumiem: bērnu vokālajam
ansamblim “Karuselis’’ (vadītāja Maira
Lazdiņa) par īpaši piemeklētām un mīļām
dziesmiņām, latviešu tautas deju kolektīvam “Pīlādzītis’’ (vadītājas Ilona un Evija)
par atraktīvo Ilonas iestudēto rīta rosmes
deju speciāli izrādei, estrādes deju grupai
“Ciprese’’ (vadītāja Ilona Petrovska) par
mazajiem, raitajiem solīšiem ežuku dejā
un pašiem mazākajiem un drošākajiem
zaķiem, Paldies mammām par sagatavotajiem tērpiem!
Mākslinieciskās daļas vadītāja Evija Ozola
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KULTŪRAS PASĀKUMI NOVADĀ

Sestdien, 18.jūnijā, pl.17.00
Inčukalna DZIESMU DIENA
No pl.13.00 Inčukalna parkā AMATNIEKU TIRDZIŅŠ.
-(tirgot gribētājus aicinām pieteikties pie Vijas (t.67977473) vai Ingas
(t.29478251).
Īpaši gaidīti ir Inčukalna novada
amatnieki!
pl.16.40 svētku dalībnieku gājiens no
Tautas nama uz estrādi.
Pēc pasākuma ZAĻUMBALLE.
Spēlēs grupa „Ira Krauja un draugi”.

Sena tautas gudrība joprojām māca svētkus vajag svinēt no sirds ar dziesmām,
dejām un mūziku, ar sapostu māju un labi
padarītu darbu.
Mums, inčukalniešiem, šovasar būs
gan dziesmas, gan mūzika, gan dejas.
Tikko Lielajā vislatvijas talkā esam krietni
pastrādājuši un iespēju robežās saposuši
Inčukalnam svarīgas un nozīmīgas vietas
- Hincenbergas muižas parku (Inčukalna
šūpuli) un Indrānu brāļu kapus, arī operdziedātājas Annas Ludiņas Mākslinieku
dārzu un Inčukalna Velnalu. Paldies
čaklajiem talciniekiem! Protams, arī apzināmies , ka darāmā novada pošanā un
daiļošanā vēl daudz.
Un tomēr, cik maz mēs paši zinām
par Inčukalnu, bet mūsu ciemiņi, garāmbraucēji - vēl jo mazāk! Būtu vērtīgi un
patīkami reizēm piestāt novada vēsturiskajās vietās vai dabas objektos, lai priecētu
acis un turpat arī izlasītu informāciju par
redzēto. Norāžu vēsturisko un informatīvo daļu mēs, Tautas nama darbinieki,
jau gatavojam. Vēl jāsarūpē stendi, kur
informāciju izvietot. Līdzīgs izskaidrojošs
stends jau uzstādīts pie Vangažu baznīcas
– skatiet, lūdzu, vērtējiet! Jā, tas prasa
līdzekļus. Tikai jāatceras - lai vietu patiesi novērtētu un iemīlētu, tā iepriekš arī
jāiepazīst.
Tāpēc aicinām visus labas gribas
cilvēkus piedalīties ar ziedojumu artavu,
lai kopīgiem spēkiem šo ideju īstenotu kā
vienu no mūsu dāvanām Inčukalnam 575
gadu jubilejā. Lai ieceri pilnībā piepildītu,
nepieciešami teju Ls 4000. Atsaucību un
izpratni jau apliecinājuši novadā strādājošie uzņēmēji. „Latvijas Valsts Meži”,
„Rāmkalni”, „Zuši” gatavi atvēlēt līdzekļus Inčukalna Velnalas apkārtnes labiekārtošanai, savukārt „AB Gauja” labprāt
atbalstīs Indrānu parka un brāļu kapu
uzpošanu.
Tomēr savus materiālos labvēļus vēl
gaida trīs nozīmīgi novada kultūrvēsturiskie objekti – operdziedātājas Annas
Ludiņas Mākslinieku dārzs, Pirmajā
pasaules karā kritušo vācu karavīru kapi
un Otrā pasaules karā kritušo Raganas
kaujas latviešu cīnītāju brāļu kapi ar Kārļa
Zāles veidoto monumentu.
Inčukalns pastāv jau 575 gadus,
inčukalnieši vienmēr tikuši galā ar dzīves
grūtībām un vienmēr pratuši rast dzīves
prieku. Mēs varam savu novadu godā
celt un novadniekus godam pieminēt.
Ikvienam iespējams atvēlēt kaut latu,
kaut santīmu Inčukalna vārda cildināšanā.
Ziedojumus pieņemsim visos šīs vasaras
lielajos novada pasākumos, kuri noritēs
lepnajā zīmē „Inčukalnam 575”!

Visi mīļi aicināti!

Mums noteikti izdosies!

INČUKALNA TAUTAS NAMĀ
Piektdien, 13.maijā, pl.18.00
Sējas Kultūras namā
INČUKALNA PŪTĒJU ORĶESTRA
KONCERTS

Svētdien, 15.maijā
Inčukalna ZAĻĀS ROTAS GADATIRGUS.
Visus tirgot gribētājus aicinām pieteikties
pie Vijas (tālrunis: 67977473).
ZEM ZĪMES - INČUKALNAM 575
Inčukalna parka estrādē
Sestdien, 21.maijā, pl.18.00
DEJU SVĒTKI
Inčukalna vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Virši” kopā
ar vēl aptuveni 10 citiem
(bērnu, jauniešu, vidējās paaudzes) draugu
kolektīviem izdejos pavasara līkločus.
pl.17.40 svētku dalībnieku gājiens no
Tautas nama uz estrādi.
Pēc pasākuma ZAĻUMBALLE
Spēlēs grupa „Varavīksne” no Dobeles.
Sestdien, 4.jūnijā, pl.16.00
Inčukalna pūtēju orķestris kopā ar draugu
kolektīviem ielūdz uz
LIELKONCERTU.

Inčukalna Tautas nams

Sestdien, 28.maijā, pl.16.00
Meža darbinieku vīru kora
„SILVICOLA” KONCERTS
Visi mīļi aicināti!
Aicinām apskatīt Inčukalna
MĀKSLAS DIENU izstādi.
Fotokonkursa “Mans Inčukalns” otrā kārta
noslēdzas 1.jūnijā! Gaidām jūsu darbus!
Paldies tiem, kuri darbus ir jau
iesūtījuši!

VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ
Sestdien, 14.maijā, pl.15.00
UKRAIŅU VAKARS “PAVASARA
TIKŠANĀS’’.
Programmā izrāde “Natalka-Poltavka’’, konkursi, spēles, dejas.
Ieeja ar ielūgumiem (interesēties pie
T.Kozlovas, tālrunis:29638036).
Organizē Vangažu ukraiņu biedrība
“Jatraņ’’.

Ceturtdien, 26.maijā, pl.10.00
TEĀTRA DIENAS FESTIVĀLS.
Piedalās:
•Va n g a ž u
sākumskolas
teātra
studija (O.Kravčenko);
•leļļu teātra studija
“ D o m i n o ’’
(V.Bakaļeca);
• teātra studija “Licedejs’’ (M.Zlotņikova);
•teātra studija “Pigoriņi’’ (S.AncveireAuziņa);
•vidusskolas teātra
studija (S.Runce);
•Ādažu teātra studija (V.Baltgaile).
Pasākumu kuplinās estrādes deju grupa
“Ciprese’’ un ritmikas deju grupa
“Kolibri’’.
Vadīs teātra aktieri.

Svētdien, 29.maijā
S TA R P TA U T I S K A J A I
BĒRNU
AIZSARDZĪBAS DIENAI veltītie
pasākumi.
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Visskaistāk diena ir no paša rīta,
Visskaistāk dzīve, kad tā nepazīta,

Vēl cerībās kā zilā miglā tīta,
Ne līksmē vēl, ne sāpēs iepazīta.

Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi,
Augšup tiekties, patiesīgam būt.
Lai it viss, ko citiem projām devāt,
Būtu tas, ko vēlaties sev gūt!

Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!
Anastasiju Antonovu, Sofiju Ļusaju, Edgaru Garanču,
Andreju Kļujevu, Sintiju Jirgenu.
PARAKSTU VĀKŠANAS VIETAS INČUKALNA NOVADĀ
20.aprīlī Inčukalna novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu
par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Inčukalna novadā. Lēmums
pieņemts pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK)
rīkojumu.
CVK 11.aprīlī izsludināja parakstu vākšanu likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai. Grozījumi Satversmē ir saistīti ar izglītību tikai valsts valodā. Inčukalna novadā
parakstu vākšanas likumprojekta “Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” ierosināšanai laikā no 2011.gada 11.maija līdz 9.jūnijam,
ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas, nodrošināšanai noteiktas divas parakstu vākšanas vietas un parakstu vākšanai tautas nobalsošanas ierosināšanai par likuma „Grozījumi likumā „Par valsts
pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam””,
„Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””,
„Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bezdarba gadījumiem””
atcelšanu, laikā no 2011.gada 18.maija līdz 16.jūnijam:
• Inčukalna novada Tautas nams, Atmodas ielā 1a, Inčukalnā;
• Vangažu pilsētas pārvalde, Meža ielā 1, Vangažos.
Pēc likuma darba laiks ir ne mazāks par četrām stundām dienā, un tas ir noteikts:

• pirmdien no pl.15.00 līdz 19.00;
• pārējās nedēļas dienas no pl.9.00 līdz 13.00.
Sakarā ar kūlas dedzināšanas ugunsbīstamā perioda sākšanos, vēlamies
informēt iedzīvotājus par pastiprinātiem ugunsdrošības noteikumiem akciju
sabiedrības “Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirkņa “Inčukalna pazemes
gāzes krātuve” (turpmāk – IPGK) objektu ekspluatācijas un drošības aizsargjoslās. IPGK uztur ugunsdrošā stāvoklī aizsargjoslas 50 metru platu joslu ap
gāzes krātuves urbumiem, 10 metru - ap gāzes savākšanas punktiem un kompresoru stacijām un gāzesvadu trasēm – 2 metrus uz katru pusi no gāzesvada
ārējās malas, attīrot tās no sausas zāles, krūmiem un kokiem.
Papildinformāciju Jūs varat saņemt mājas lapā www.lg.lv vai griežoties
personīgi pie IPGK vadītāja pa tālruni 67048000.
Gāzes noplūdes, ugunsgrēka vai citu avāriju gadījumā IPGK gāzesvadu,
urbumu tuvumā lūdzam Jūs informēt par notikušo IPGK dispečeru pa tālruņiem: 67048017, 67048019, mob. tālr. 29440121 vai ziņot pa glābšanas
dienesta vienoto tālruņa numuru - 112.
Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze” ekspluatācijas iecirknis
“Inčukalna pazemes gāzes krātuve”

Iedzīvotāju zināšanai! Politiski represēto personu koordinators
tagad ir Jānis Kļaviņš. Tālrunis: 29239002.
Sāpju ir daudz,
Bet viena ir tā,
Kuru par pēdējo saucMūžā neatgriežamā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Baibai Loginai, vīru
aizsaulē aizvadot.

Inčukalna novada dome sveic jubilārus aprīlī!
75 gadi Klavdija Brusņika, Maija Jegorova, Izabella Orube, Aija
Bērziņa, Leon Bitel, Valentīna Burilova, Lidija Čmihova
80 gadi Līvija Pētersone, Vilma Meiere, Anatolijs Maksimovs,
Guntars Ielītis, Zinaida Khomyakova, Skaidrīte
Maksiņa, Henrihs Supe
90 gadi Erna Cildermane
93 gadi

Rahiļa Čuvašina, Anastasija Larionova

97 gadi

Lilija Brante

Brīvprātīgais darbs ir sociālās līdzdalības forma, ko veic fiziskā persona
no brīvas gribas, nestājoties darba tiesiskajās attiecībās un nesaņemot par
to atalgojumu. Brīvprātīgais darbs ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību
un veicina zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī brīvā laika lietderīgu izmantošanu.
(Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas koordinācijas departaments).
SOCIĀLAIS DIENESTS AICINA NOVADA IEDZĪVOTĀJUS
PIEVIENOTIES BRĪVPRĀTĪGO PULKAM!
Īpaši vēlamies iesaistīt sabiedriskā labuma vairošanā sociālā dienesta
klientus, kas kļuvuši par bezdarbniekiem, lai uzturētu darba prasmju un
iemaņu attīstību.
Informatīvais tālrunis 67995140.

“Labo vecāku skola”

LABO
skola

30.maijā pl.18.00 Parka ielā 2, 2.stāvā, DC “Vangaži”
telpās aicina uz sezonas noslēguma nodarbību:
“Ģimenes attiecības un homeopātija”.

Tikšanās ar ārstu homeopātu Pāvelu Naumovu.
Sīkāka informācija: 29170955. Visas nodarbības ir bezmaksas!
Lielās Talkas organizatori un Inčukalna novada dome
pateicas visiem iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem par
dalību 30.aprīļa talkā. Kopā Latvijā talkā piedalījās rekordliels
dalībnieku skaits - 190 000!
Sveicam mūsu novada volejbolistu,
volejbolistu Latvijas izlases kandidātu,
Arti Caicu ar iegūto 1.vietu Latvijas čempionātā, kā arī titulu - labākais
cēlājs! Novēlam veiksmīgi startēt vasaras pludmales volejbolā Latvijā un starptautiskajā arēnā!

Prdod ar piegdi
piegdi:: granti, šķembas, melnzemi,
kūtsmēslus, smilti.
Tlrunis: 28601513 (Andris).

Inčukalna novada bibliotēka
Pateicība

Sirsnīgs paldies visiem, kuri bija kopā ar mums lielajās
bēdās, aizvadot A.Grīgu mūžībā.
Piederīgie
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