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LAIKRAKSTS

2011.gada jūnijs

Lai piesaistītu valsts vai
Eiropas Struktūrfondu finansējumu, ir veicams daudzu pasākumu kopums, un laika posms
no idejas rašanās līdz reāli pamanāmam rezultātam dažkārt
ir pat vairāku gadu ilgs. Šajā
publikācijā sniegšu informāciju
par tiem projektiem, kuri ir sasnieguši tādu stadiju, ka tiek
realizēti šogad un kuru norise
pamanāma daudziem iedzīvoZvaigžņu iela
tājiem.
Jau tagad notiek intensīvi
ielu rekonstrukcijas darbi Inčukalna un Gaujas ciematos, jo tiek realizēti šādi projekti,: „Zvaigžņu ielas posma un Vāveres ielas rekonstrukcija” un „Krasta ielas posmu rekonstrukcija”, kas tiek līdzfinansēti
no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Rezultātā tiks uzlabots šo
ceļu segums. Krasta ielas posmos un Vāveres ielā tiks izveidots asfaltbetona segums, bet
Zvaigžņu iela tiks daļēji noklāta ar asfaltbetona segumu, bet daļa ielas tiks nostiprināta,
un uzlabotas esošās caurtekas, lai nepieļautu ceļa stāvokļa pasliktināšanos.
Speciālisti intensīvi strādā pie projekta „Inčukalna novada domes pašvaldības izglītības
ēku- Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas renovācija, veicot energoefektivitātes
pasākumus un nodrošinot oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu”, kas tiek līdzfinansēts
no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI), lai šogad varētu paveikt visus plānotos
darbus.
Drīzumā tiks uzsākti būvdarbi divu līdzīgu projektu ietvaros t.i., „Drošais ceļš iedzīvotājiem” Gaujas ciematā un „Drošais ceļš uz skolu” Inčukalna ciematā, kuri tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF). Zem šiem skanīgajiem nosaukumiem
slēpjas apgaismotu ietvju izbūve, kā arī vēl citi darbi, kas uzlabos satiksmes drošību šajos
ciematos, īpaši domājot par kājāmgājēju drošību un ērtībām. Tiks izbūvēts sen solītais celiņš
caur Aleksandra parku Inčukalnā, lai uz skolu varētu aiziet nebrienot ierastos dubļus.
Vēl tiek realizēti projekti, kuri būs mazāk pamanāmi lielam iedzīvotāju daudzuma, jo tie
uzlabos pašvaldības darba kvalitāti un sniegs labumu pēc zināma laika, tie ir: „Speciālistu
piesaiste Inčukalna novada domei”, un ” Inčukalna novada domes attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana”, kuri 100% tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda (ESF).
Šogad veiksmīgi noslēdzās divi ļoti nozīmīgi projekti, kas snieguši labumu konkrētām
iedzīvotāju grupām. Projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu pilnveide dienas centrā
“Gauja” ietvaros, ar ERAF atbalstu, tika tehniski uzlabota Dienas centra „Gauja” ēka un
papildināts tās aprīkojums, lai dažādotu pakalpojumus un uzlabotu to kvalitāti un pieejamību dažādām iedzīvotāju grupām. Kā arī ziemas mēnešos Inčukalna pamatskolā un
Vangažu vidusskolā 1.-6. klašu skolniekiem bija iespējams bez maksas saņemt ābolus,
tādējādi atbalstot vietējos zemniekus un papildinot skolēnu zināšanas par veselīgu uzturu.
To nodrošināja projekts: “Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs (“Skolas auglis”)”.
Margita Līce
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2
DOMES ZIŅAS
INČUKALNA NOVADA DOMES
JŪNIJA SVARĪGĀKIE LĒMUMI
• Apstiprināt saistošos noteikumus
Nr.13/2011 „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 4/2011 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2011.gadam””.
• 1.Uzsākt Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrādi.
2.Uzsākt Inčukalna novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam izstrādi.
• Diviem uzņēmumiem vasaras periodā samazināt nomas maksu.
• Sakarā ar parādu, divus audzēkņus neatskaitīt no PII „Minka”, bet sastādīt parādu
atmaksas grafiku.
• Vangažu vidusskolas deju grupai „Kolibri” piešķirt daļēju ceļa izdevumu segšanai
Ls 50,- uz vienu dalībnieku par kopējo
summu Ls 450,- Inčukalna novada prezentācijai ārpus valsts robežām, no sportam
paredzētiem pasākumiem.
• Piešķirt Inčukalna novada politiski represēto nodaļai vienreizēju finansiālu atbalstu
Ls 50,00 apmērā, lai piedalītos Latvijas
politiski represēto personu ikgadējā salidojumā un veicinātu nemateriālā kultūras
mantojuma saglabāšanu.
• Atļaut palielināt Inčukalna novada jauniešu
futbola trenerim noslogojumu līdz 70 stundām mēnesī.
• Nepalielināt Vangažu kultūras nama bērnu
popgrupas pedagoga noslogojumu līdz 40
stundām mēnesī.
• Atbalstīt Latvijas Pašvaldību savienības
22.kongresa rezolūciju „Par attīstības vadības principu maiņu”. Aicināt Saeimu un Ministru kabinetu nekavējoši īstenot šo rezolūciju 2014.-2020.gadu ES budžeta ietvaros.
• Atlikt jautājuma par Inčukalna novada
vienotā ģerboņa apstirpināšanu izskatīšanu
uz jūlija mēneša izglītības, kultūras, sporta,
sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības
jautājumu komitejas sēdi.
• U.c.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ В ИЮНЕ
• Утвердить обязательные правила №
13/2011 «Об изменениях в обязательных
правилах № 4/2011 «О бюджете самоуправления Инчукалнского края на 2011
год»».
• 1. Начать разработку планировки территории Инчукалнского края на 2013–2024
гг.
2. Начать разработку программы развития
Инчукалнского края на 2013–2019 гг.
• Уменьшить двум предприятиям вносимый платеж в летний период.
• В связи с долгом не отчислять двух воспитанников из детского сада «Минка», а
составить график оплаты долгов.
• Выделить танцевальной группе Вангажской средней школы «Колибри» на
частичное покрытие дорожных расходов
Ls 50,- на одного участника на общую

сумму Ls 450,- для презентации Инчукалнского края за пределами страны, из предусмотренных для спорта мероприятий.
• Выделить отделению политически репрессированных лиц Инчукалнского края
одноразовую финансовую поддержку в
размере Ls 50,00 для участия в ежегодном
слете политически репрессированных
лиц Латвии и содействия сохранению
культурного нематериального наследия.
• Разрешить увеличение нагрузки тренера молодых футболистов Инчукалнского края до 70 часов в месяц.
• Не увеличивать нагрузку педагога детской поп-группы Вангажского дома
культуры до 40 часов в месяц.
• Поддержать резолюцию 22 съезда Союза самоуправлений Латвии «Об изменении принципов руководства развитием».
Призвать Сейм и Кабинет министров незамедлительно реализовать эту резолюцию в рамках бюджета ЕС на 2014–2020
годы.
• Отложить рассмотрение вопроса об утверждении единого герба Инчукалнского
края, перенеся его на июльское заседание комитета по образованию, культуре,
спорту, общественному порядку, социальным вопросам и вопросам здоровья.
• Прочее.
Tulkojums: SIA “Tulko”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Apstiprināti ar Inčukalna novada domes 2011.
gada 15.jūnija sēdes lēmumu, protokols Nr.8-1.§.

Saistošie noteikumi Nr. 13/2011 „Par
grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr. 4/2011 „Par Inčukalna novada
pašvaldības budžetu 2011. gadam””.
Izdoti saskaņā ar likumiem „Par pašvaldībām”, „Par pašvaldību budžetiem”,
„Par budžetu un finanšu vadību”, „Par
nodokļiem un nodevām”. Papildus ņemts
vērā „Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”.
1. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumus par Ls 268207,-.
2. Izmainīt Inčukalna novada pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.
3. Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta izdevumus par Ls 155590,4.Palielināt Inčukalna novada domes speciālos izdevumus par Ls 55000,- sadalījumā pa funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām.
5. Palielināt Inčukalna novada domes
speciālā budžeta izdevumus par Ls 55000
sadalījumā.
6.Veikt finansēšanu-palielināt ieguldījumu
pašvaldības PSIA „Vangažu Avots pamatkapitālā 15000 latu apmērā.
Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

CITI DARBI NOVADĀ
1. Turpinās Zvaigžņu ielas rekonstrukcija,
kā arī izrakto grāvju malu un gultnes stiprināšana. Pēc minētās ielas rekonstrukcijas pabeigšanas sāksies darbs Vāveres
ielā, kā arī Gaujā Krasta ielā (divu posmu
rekonstrukcija). Tiks noklāts arī asfalta segums.
2. Noslēgusies iepirkuma procedūra par
gājēju celiņu izveidi Inčukalnā un Gaujā.
Jūlija sākumā sākās būvniecības darbi.
Lūdzam iedzīvotājiem būt saprotošiem
par neērtībām, kas radīsies būvniecības
laikā.
3. Noslēgusies iepirkuma procedūra par
remontdarbiem izglītības iestādēs. Jūlija
sākumā sākušies remontdarbi PII „Jancis” vienā grupiņā, PII „Minka” filiālē
„Lapsiņa”, kur tiks atjaunots koridors,
rotaļu laukuma nojume un viena grupiņa.
Sākts remonts arī Inčukalna pamatskolas
datorklasēs. Vangažu vidusskolā plānots
izveidot dežuranta telpu, uzstādīt jaunas
novērošanas kameras, vienas klases kosmētiskais remonts.
4. Notikusi divu angāru Inčukalnā izsole,
kurā nepieteicās neviens pretendents, tāpēc jārisina jautājums par angāru turpmāko izmantošanu.
5. Turpinās novada teritorijas labiekārtošana un sakopšana.
6. Vangažos turpinās atdzelžošanas stacijas izbūve, kas ir iespējams pateicoties
Eiropas Savienības finansējumam. PSIA
„Vangažu Avots” teritorijā notiek jauno
attīrīšanas iekārtu būvniecība.
7. Pabeigts asfalta bedrīšu remonts visā
novadā.
8. Ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehnisku
atbalstu, nopļauta zāle Vangažos Gaujas
un Dārza ielās.
9. Iegādāts jauns mazjaudas traktors
labiekārtošanas darbu veikšanai
Inčukalnā.
Novada domes izpilddirektors
Oskars Kalniņš

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Apstiprināti ar 2011. gada 18. maija Inčukalna
novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 6-38.§.

„Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr.1/2009 „Inčukalna novada
pašvaldības nolikums””. Izdoti saskaņā
ar likumu „Par pašvaldībām”.
Izdarīt pašvaldības domes 2009.gada
15.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums”
šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 4.3. punktu šādā
redakcijā:
„4.3. komunālo jautājumu komiteju,
kurā ir __7__locekļi.”.
Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par ielu tirdzniecības kārtību Inčukalna novadā
Nr.10/2011. Izdoti: 2011.gada 18.maijā.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
un MK noteikumiem „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības
organizēšanas kārtību”.

I.Vispārīgie noteikumi
1.Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā persona saskaņo ar novada pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu;
1.2. personas pienākumus kārtības nodrošināšanai;
1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;
1.4. kārtību, kādā tiek uz laiku apturētas pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības
organizatora atļaujas.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. publiskā vieta – šo saistošo noteikumu izpratnē jebkura pašvaldībai piederoša vieta ārpus
ēkas un pastāvīgās tirdzniecības vietas, kura ir
brīvi pieejama patērētājiem;
2.2. tirdzniecības vieta – pašvaldības īpašumā vai
tiesiskajā valdījumā esošā publiskā teritorija, kurā
ir pieļaujama ielu tirdzniecība;
2.3. tirdzniecības atļauja – Inčukalna novada pašvaldības izsniegta rakstiska atļauja, kas apliecina,
ka persona šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir
saskaņojusi ar pašvaldību tirdzniecības vietu, laiku
un tirdzniecībai paredzēto preču sortimentu;
2.4. persona – šo noteikumu izpratnē juridiska vai
fiziska persona, kura reģistrējusi savu saimniecisko darbību vai fiziska persona, kurai atbilstoši
nodokļu jomu reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.
2.5. tirdzniecības pieteikums – noteikta parauga
pašvaldības izstrādāta un apstiprināta veidlapa,
ko persona aizpilda un iesniedz pašvaldībā ielu
tirdzniecības atļaujas saņemšanai.
3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskām, fiziskām personām, kā arī individuāla darba veicējiem
(turpmāk - uzņēmējdarbības veicēji), kura reģistrējusi
savu saimniecisko darbību un pārdod preces Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,
izmanto novada domes noteiktās pašvaldībai piekritīgas tirdzniecības vietas vai ar pašvaldību saskaņotās
publiskās vietās.
II.Ielu tirdzniecības vietas un pārdodamo preču klāsts
4.Inčukalna novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā publiskajās vietās ielu tirdzniecība ir
atļauta sekojošās vietās:
4.1.Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, Atmodas iela
– laukumā pie stacijas netraucējot autobusu kustību;
4.2.Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, Gauja,
laukumā pie ūdenstorņa;
4.3.Inčukalna novads, Vangažu pilsēta, Vidzemes ielā 8.
5.Ārpus noteiktajām vietām ir pieļaujama īslaicīga preču pārdošana kultūras, sporta vai reliģisku svētku vai citu pasākumu norises laikā un
vietā. Šajā gadījumā ielu tirdzniecība ir atļauta no
transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas
iekārtotas uz attiecīga pasākuma laiku, ar nosa-

Sāksies cīņa ar
parādniekiem
Ir veiksmīgi pagājusi 2010./2011. apkures sezona un jau pilnā sparā rit sagatavošanās darbi 2011./2012. ziemas sezonai.
Šobrīd SIA „Eko Svelme” veic Gaujas kat-

cījumu, ka tirdzniecība ir rakstiski saskaņota ar
pasākuma vai svētku organizatoru.
6. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā
ierīkotajās un publiskajās
tirdzniecības vietās personām ir atļauts realizēt
tikai sekojošas preču grupas :
6.1. visa veida lauksaimniecības produkcija un
tās pārstrādes produkcija;
6.2. savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un
savvaļas ziedus;
6.3. mežu reproduktīvais materiāls;
6.4. zivsaimniecības produkcija;
6.5. mājsaimniecību amatniecības produkcija;
6.6. lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par
kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās, un labturības prasībām
dzīvnieku tirdzniecībai
6.7. lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti
personiskajām vajadzībām;
III.Tirdzniecības pieteikuma iesniegšanas un
atļaujas saņemšanas kārtība
7.Persona, kas ir iecerējusi veikt tirdzniecību Inčukalna novada administratīvajā teritorijā, ne vēlāk
kā piecas dienas iepriekš Inčukalna novada domē
iesniedz tirdzniecības pieteikumu (1.pielikums) par
savu ieceri veikt tirdzniecību ar pievienotiem dokumentiem. Ielu
8.Tirdzniecības pieteikumu pašvaldība izskata piecu
darba dienu un tirdzniecības atļaujas (2.pielikums)
izsniedz Inčukalna novada domes izpilddirektors, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
un šiem saistošajiem noteikumiem.
9. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto
laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu, kad
ir samaksāta pašvaldības nodeva par tirdzniecību
publiskajās vietās. Pēc atļaujas derīguma termiņa
izbeigšanās jāsaņem jauna atļauja.
10. Pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskajās vietās maksā tā persona, uz kuras vārda tiek
izsniegta tirdzniecības atļauja.
11. Nodeva par tirdzniecību publiskajās vietās
tiek iekasēta tādā apmērā, kāds tas ir noteikts
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos
Nr. 7/2010 „Par Inčukalna novada pašvaldības
nodevām”.
IV. Kārtība ielu tirdzniecības vietās
12. Personai, kas veic ielu tirdzniecību Inčukalna
novada administratīvajā teritorijā, papildus šajos
noteikumos noteiktajam ir jāievēro arī visi Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, kas
attiecas uz tirdzniecību.
13. Personai, kas veic ielu tirdzniecību attiecīgajā
tirdzniecības vietā, bez tiem dokumentiem, kas
ir noteikti 2010.gada 12.maija Ministru kabineta
noteikumos Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības

lumājas viena apkures katla pilnīgu pārbūvi,
kas prasa ļoti lielus finansiālos ieguldījumus,
arī ar Inčukalna novada domes atbalstu tiks
uzstādīts jauns skurstenis. Inčukalna katlumājā ir plānots veikt esošā katla pārbūvi,
uzstādīt jaunu dūmsūkni un ciklonu, kas ļaus
nedaudz ietaupīt un vieglāk regulēt siltuma
padevi. Ir plānots arī uzstādīt jaunu ciklonu,

veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” klāt ir jābūt:
13.1. pašvaldības izsniegtajai ielu tirdzniecības atļaujai;
13.2. dokumentam, kas apliecina, ka persona ir
veikusi pašvaldības nodevas apmaksu.
14.Persona, kas veic ielu tirdzniecību, sava tirdzniecības vieta ir jāuztur tīrībā un kārtībā. Pēc darba beigām
tirdzniecības vieta un vieta ap to ir jāsaved kārtībā ne
vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā.
V.Nosacījumi ielu tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai uz laiku
15.Inčukalna novada pašvaldība ir tiesīga anulēt
izsniegto tirdzniecības atļauju, ja:
151. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepareizas ziņas;
15.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta;
15.3. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta
ilgāk par mēnesi vai tā nav uzsākta mēneša laikā
pēc tās saņemšanas;
15.4. bez saskaņošanas ar novada pašvaldību
mainīts sākotnēji paredzētais preču sortiments;
15.5. izsniegtā atļauja pazaudēta;
15.6. atļauja nodota izmantošanai citām juridiskām, fiziskām personām vai
individuālā darba veicējam;
15.7. ja netiek pildītas normatīvo aktu prasības.
Par noteikumu neievērošanu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata novada pašvaldības Administratīvā komisija, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
16. Apturot tirdzniecības atļaujas darbību pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.
17. Personai, pret kuru ir sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols par tirdzniecības noteikumu
pārkāpšanu, pašvaldības izpilddirektora izsniegtā
tirdzniecības atļauja tiek anulēta uz laiku, kamēr
nav samaksāts uzliktais administratīvais sods vai
nav stājies spēkā galīgais nolēmums par uzliktā
soda spēkā neesamību.
VI.Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
18. Persona, kas ir pārkāpusi šajos noteikumos
noteikto kartību vai citus tirdzniecību reglamentējošos normatīvos aktus, ir saucama pie likumos
noteiktās atbildības.
VII. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lēmumu par atteikumu izsniegt tirdzniecības atļauju
19.Lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju var
apstrīdēt Inčukalna novada domē.
20.Domes lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VIII. Nobeiguma noteikumi
21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to izlikšanas publiskā vietā.
22. Par minētajiem noteikumiem Inčukalna novada iedzīvotāji informējami tos publicējot vietējā laikrakstā un Inčukalna novada mājas lapā
internetā, kā arī nodrošinot to bezmaksas pieejamību Inčukalna novada domē.
Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus

kas palīdzēs aizturēt līdz galam nenodegušā
apkures materiāla izkļūšanu ārpusē. Tā rezultātā samazināsies izmeši, un samazināsies
ietekme uz apkārtējo vidi.
Runājot par namu apsaimniekošanu,
mēs esam jau daudz paveikuši it īpaši tām
mājām, kurām ir aktīvi māju vecākie, kas
Turpinājums 4.lpp.
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Gudrona dīķu postam drīz pienāks gals
Ikdienā, dzīvojot Inčukalna novadā, iedzīvotāji nereti pastaigājoties ir novērojuši šausminošo ainu, kas paveras Inčukalna sērksābā
gudrona dīķu apkārtnē. Miruši putni, nepatīkama, kodīga smaka – tā ir tikai pati aisberga
virsotne.
Gudrona dīķi, kurus dēvē par Dienvidu
un Ziemeļu dīķiem, radušies pagājušā gadsimta 50.gados, kad smilts un grants karjeros
sāka izgāzt Rīgas naftas pārstrādes un smēreļļu rūpnīcas ķīmiskos atkritumus – sērskābo
gudronu, kopumā vairāk kā 16 000 tonnas.
Līdz 20.gadsimta 70.gadu sākumam izmantoja Ziemeļu dīķi, vēlāk – Dienvidu dīķi.
Taču zem aisberga virsotnes paveras
daudz nepatīkamāka aina. Gudrona dīķu
piesārņojums infiltrācijas ceļā ir nonācis
gruntsūdeņos un arī artēziskos ūdeņos 7090 m dziļumā. Tie ar ātrumu 25-35m/gadā
virzās uz ziemeļiem Gaujas upes virzienā.
Piesārņoto pazemes ūdeņu apjoms Ziemeļu
dīķa iecirknī ir jau vairāk kā 100 000 m3. bet
kopumā piesārņoto pazemes ūdeņu izplatības
areāli jau sasnieguši Ziemeļu dīķim – 148 ha,
Dienvidu dīķim – 139 ha.
Pie šī jautājuma risināšanas jau vairākus
gadus intensīvi strādāja Vides ministrija (līdz
2010.gada beigām) un ar 2011.gada 1.janvāri
izveidotā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) šo darbu turpina.

Aktīvi iesaistīts ir arī ministrijas padotībā esošais Valsts vides dienests. Tā kā piesārņota ir
salīdzinoši plaša teritorija, tās sakopšanai tiks
piesaistīts Eiropas Savienības finansējums.
2009.gada 29.decembrī starp Vides ministriju
un Valsts vides dienestu tika parakstīts civiltiesiskais līgums par projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābie gudronu
dīķi” sanācijas darbi” (3.DP/3.4.1.4.0./09/
IPIA/VIDM/002) īstenošanu.
Šis līgums par kopējo summu vairāk
kā 20 miljoni lati (no kuriem ~14,2 miljoni
LVL ir ERAF fonda līdzfinansējums un ~6,1
miljoni LVL valsts budžeta līdzfinansējums),
paredz īstenot vienu no pielietojamās tehnoloģijas aspektā sarežģītākajiem un unikāliem
projektiem vides jomā ne tikai Latvijā, bet arī
Eiropas Savienības valstu mērogā.
2010.gada 24.septembrī starp Valsts vides
dienestu un SIA „Skonto būve” tika parakstīts būvniecības līgums „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi”
projektēšana un sanācijas darbi” (Nr. VVD/
CS/2010/1-10) par vairāk kā 16 miljoniem
latu (bez PVN).
Pašlaik notiek tehniskā projekta izstrāde.
Ir saņemti visi Plānošanas un arhitektūras uzdevumā minētie tehniskie noteikumi. Ziemeļu
un Dienvidu sērskābā gudrona dīķa objektiem
pievadceļa rekonstrukcijas projekti ir pabeigti

Turpinājums no 3.lpp.

skaitīs parāda piedziņas izdevumus 100%
apmērā. Papildus kompānijas sankcijām
SIA „EKO Svelme” atslēgs ūdeni, informējot pašvaldību par esošo situāciju, var lūgt
liegt iespēju saņemt jebkādu pašvaldības
sociālo atbalstu.
Ja līdz nākamajai apkures sezonai katra
māja nenomaksās parādu 80% apmērā, saskaņā ar Civillikumu un Ministru kabineta
noteikumiem (MK) siltuma padeve netiks
veikta.
Informējam, ka saskaņā ar MK noteikumiem SIA „EKO Svelme” nākamajā apkures
sezonā maksa par pakalpojumiem būs jāveic
ar priekšapmaksu.
Mēs dažādi cenšamies nākt iedzīvotājiem
pretī un palīdzēt dzēst parādu. Tādēļ, ja kāds
parādnieks piekrīt apmaksāt savu parādu, atstrādājot SIA „Eko Svelme” vai piegādājot
malku (mēs palīdzēsim un radīsim iespēju tīrīt meža cirsmas, transportu malkas nogādei
mēs varam nodrošināt), vai kādā citā veidā,
jūs varat zvanīt pa tālruni 67977619, mobilo
tālruni 26138438, rakstiet - ekosvelme@
inbox.lv vai nāciet personīgi pieņemšanas
laikā katru ceturtdienu Inčukalnā, Miera ielā
2 - 29.kabinets no pl.10.00-12.00 un Gaujas
dienas centrā, Gaujā no pl.13.00-14.00.
Uz dzīvokļu īpašnieku sapulcēm ierodas maz cilvēku, kas liedz operatīvi izvērtēt tāmes namu remontdarbiem un pieņemt
lēmumu. Daļa cilvēku ir pasīvi un vienaldzīgi, kas neapzinās, ka tikai viņi ir galve-

palīdz mums un paši organizē sapulces,
aptaujas, sniedz ierosinājumus un kopā ar
mums meklē visizdevīgākos risinājumus
remontiem un finansiālo līdzekļu iegūšanas
veidiem un avotiem. Lūdzam visus māju
vecākos aktīvāk iesaistīties sava nama uzturēšanā un sadarboties ar mums, tad arī vairāk tiks izdarīts. Kā arī lūdzam visus namu
iedzīvotājus, kurus apsaimnieko SIA „Eko
Svelme”, savlaicīgi paziņot par nepieciešamajiem darbiem, kuri jāveic vasaras sezonā,
lai veiksmīgi sagaidītu ziemu, tas ir iespējamie jumta, skursteņu, siltumcirkulācijas tīklu
bojājumi vai aizsērējumi un citi darbi.
Mūsu plāni un vēlme ir pēc iespējas
ātrāk un labāk veikt sev uzticētos darbus,
tomēr ir daudzi iemesli, kas kavē. Viens no
tiem ir lielais parādnieku skaits. Ar jūliju
SIA „Eko Svelme” uzsāk aktīvu cīņu ar
parādniekiem. Mūsu rīcība virzīta ar mērķi
pilnībā atgūt visus parādus gan par apkuri,
gan par apsaimniekošanu, kas uzņēmumam
ļautu arvien vairāk līdzekļu ieguldīt apsaimniekojamo māju atjaunošanai un remontam,
kā arī energoefektivitātes paaugstināšanai.
Šajā sakarā SIA „Eko Svelme” informē
- ja parāds netiks apmaksāts tuvākā laikā
vai netiks sniegti paskaidrojumi par kavējuma iemesliem, parādnieku dati tiks nodoti
parādu piedziņas kompānijai, kas piedzīs
parādus, t.sk. līgumsodus un nokavējuma
naudu, kā arī atmaksājamajai summai pie-

par 80 %. 2012.gada martā plānots uzsākt sagatavošanas darbus sanācijai, kas ietver pagaidu ceļu izbūvi, elektropieslēguma izveidi,
teritorijas nožogošanu, laukuma sagatavošanu
u.c. darbus.
2010.gada 24.septembrī starp Valsts
vides dienestu un SIA „Geo Consultants”
tika parakstīts inženiertehniskās uzraudzības
līgums „Vēsturiski piesārņotās vietas „Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācijas darbu
inženiertehniskā uzraudzība” par vairāk kā
220 tūkstošiem latu (bez PVN).
Īstenojot iepriekš minēto projektu, tiks
novērsta turpmāka piesārņojošo vielu nokļūšana no izgāztuves pazemes ūdeņos, kā
arī izgāztuvēm pieguļošajās teritorijās. Ttiks
uzlabota gruntsūdeņu, pazemes ūdeņu, kā
arī augsnes un grunts kvalitāte bīstamo atkritumu izgāztuvei piegulošajā teritorijā līdz
tādai pakāpei, ka vairs netiks apdraudēta cilvēku veselība un vide. Tādējādi nākotnē šo
piesārņoto teritoriju būs iespējams izmantot
noteiktai saimnieciskai darbībai saskaņā ar
teritorijas attīstības plānu.
Līdz ar to var droši teikt, ka pārskatāmā
nākotnē Gudrona dīķu postam pienāks gals.

Kristīne Barševska
VARAM Sabiedrības informēšanas
nodaļas vadītāja vietniece.
Savus jautājumus var iesūtīt mājas lapā
www.incukalns.lv. Paldies šoreiz iedzīvotājam Jānim,
kurš interesējās par stāvokli gudrona dīķos.

nie lēmēji par sava īpašuma saglabāšanu un
naudas taupīšanu, meklējot energoefektīvus
risinājumus.
Trešais iemesls, kas palielina iedzīvotaju
un uzņēmuma izdevumus, ir iedzīvotāju nezināšana un patvaļa, jo katrs īpašnieks, kas
patvaļīgi veic logu, radiatoru nomaiņu, izjauc kopējo sabalansēto sistēmu, no kā cieš
paši un apkārtējie. Logus mainot, bieži cilvēki neapzinās, ka viņu namus būvējot projektos bija iekļauta ventilācija starp logu ailēm, kura pazūd nomainot logus. Rezultātā
gaisā rodas liels mitrums un virs logiem un
stūros sāk veidoties pelējuma sēnītes, kas
izraisa alerģijas un astmu un grauj nama
sienas. Tā kā šobrīd ir grūti pārtaisīt esošās
ventilācijas sistēmas, ir ieteicams bieži uz
10-15 min veikt piespiedu ventilēšanu ,verot
vaļā logus.
Uzsākot savu darbību, mēs pārņēmām
iepriekšējo siltuma piegādātāju apkures tarifus. Pa šiem gadiem ir cēlušies nodokļi
un cenas gan elektrībai, gan degvielai, gan
apkures materiāliem. Tas ļoti stipri ietekmē
mūsu darbību, tādēļ mums nākas paziņot, ka
diemžēl apkārtējās vides un esošo milzīgo
parādnieku dēļ mēs esam spiesti paaugstināt maksu par apkuri nākamajai 2011./2012.
sezonai. Ar konkrētu tarifu būs iespēja iepazīties vasaras beigās.

Diāna Kovaļčuka
SIA „Eko Svelme”
valdes priekšsēdētāja
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„Rudzupuķes” zied un dzied
Jau devīto gadu Inčukalna novadā darbojas dāmu klubiņš ”Rudzupuķes”. Savā
darbības laikā esam gan daudz dziedāju-

senjoru pasākumā ”Kopā būt” Salaspilī.
Šis gads ir bijis viens no raženākajiem.
Aprīlī viesojāmies Jaunmārupes dāmu klu-

šas, gan spēlējušas teātri, gan piedalījušās
daudzos novada rīkotajos pasākumos.
Pirmo iestudējām A.Brigaderes lugu
”Čaukstenes”. Tad veidojām nelielus
skečus pēc dziesmu tekstiem, kā „Trīs
vecenītes”, „Trīs runči”, „Kungs un ganu
meita”, u.c. Pirms vēlēšanām apdziedājām
deputātu kandidātus.
Esam sadraudzējušās ar vairākiem
dāmu klubiņiem visā Latvijā, kā Alūksnē,
Saulkrastos, Rīgā, Dobelē, Garkalnē, Ropažos, u.c. Jau septiņus gadus piedalāmies

biņā. Pēc tam tikām uzaicinātas piedalīties
koncertā Latviešu biedrības namā kopā ar
senjoru vokālo ansambli „Saskaņa”.
Maijā uzaicinājām uz Inčukalnu meža
darbinieku vīru kori ”Silvicola”.
Vislielāko pārsteigumu mums sagādāja
mūziķis Kaspars Antess, kad uzaicināja
mūs kopā veidot videoklipu savai dziesmai „Saldā dzīve”.
Šeit jāpasaka paldies bijušajam Saeimas deputātam Albertam Krūmiņa kungam, kurš Kasparu bija ataicinājis ar kon-

Karatistu panākumi
Maija sākumā Cēsīs notika Latvijas
Tradicionālā karatē federācijas (LTKF)
rīkotais kārtējais starptautiskais seminārs
- eksāmens, kuru vadīja LĪ SMITS (Leigh
Smith) 6.DANs no Lielbritānijas. Inčukalna karatē grupas 17 dalībnieki eksaminācijas komisijai atrādīja apgūto Pasaules
Šotakan institūta gradācijas programmu
un saņēma labu novērtējumu.
Savu pirmo eksāmenu nokārtoja Artis Kurzemnieks un Reinis Rozentāls, bet
grupā augstākā pakāpe no krāsainajām
jostām tagad pieder Aldim Pureniņam
(3.kyu). Īpašu atzinību pelnījuši 6 dalībnieki: Ričards Bille, Pēteris un Paulis Liepiņi, Daniels Dreimanis, Regnārs
Krēsliņš un Emīls Pureniņš , ar kuru
4.kyu sniegumu apmierināts bija sensejs
Lī Smits. Bet Pēteris Liepiņš grupas jostu
pasniegšanas dienā saņēma trenera Ulda

Upmaņa sarūpēto, nedaudz atšķirīgo zilibalto jostu kā atzinību par aktīvu darbu
treniņnodarbībās. Katrīnai Billei un seniorām Inesei Ozolai un Lienei Korņejevai
tagad pieder 5.kyu
grāds. 6.kyu īpašnieks ir Ivo Ozols,
7.kyu Viktorijai
un Vadimam Jeršoviem, bet 8.kyu
Vladimiram Jeršovam un Eduardam
Strautam.
Nobeigumā
līdz ar vēlējumu
skaisti pavadīt vasaru atgādinu, ka
jaunu dalībnieku
uzņemšana turpinās. Nodarbības
notiek Inčukalna
tautas namā svēt-

certu uz Inčukalnu. Tad arī Kaspars mūs
bija ievērojis.
Veidojot videoklipu, bija vajadzīgi pāris kungu, kuri dāmas izdancina, tad arī
nolēmām uzaicināt Albertu Krūmiņu, domes priekšsēdētāju Arvīdu Blauu un mūsu
Anitas Jāni.
Šīs dziesmas videoversija izskanēja
Latvijas šlāgeraptaujas pavasara posmā,
kurā no 25 dziesmām ieguvām septīto
vietu pēc skatītāju vērtējuma.
Šo dziesmu kopā ar Kasparu dziedājām arī uz lielās „Arēna Rīga” skatuves
Latvijas Radio 2 jubilejas koncertā. Pateicoties Kasparam, 12.jūnijā uzstājāmies
Bīriņu pils Vasarsvētku pasākuma lielajā
Šlāgerkoncertā, kur mēs ar rudzupuķu
pušķiem teicām paldies Kasparam par
kopā dziedāšanu.
Gandrīz katru dienu LatvijasTV šlāgerkanālā , kā arī Latvijas radio 2 skan
Kaspara Antesa dziesma „Saldā dzīve”,
jo šīs dziesmas teksts un melodija patīk
daudziem klausītājiem:
„Labvakar, draugi, kāds gods, ka mums
tik daudz jau ir dots,
Pērļu un dimantu nav, zelta dvēseles
gan...”
Tagad esam nolēmušas atpūsties, kaut
kur aizbraukt, lai rudenī atkal varētu padziedāt savam priekam un varbūt iepriecināt vēl kādu.
Vēlu visiem veselību, saglabāt dzīvesprieku, jauku un saulainu vasaru!
Inta Bērziņa
dienās no pl.13.00 - 15.00. Pirmskolas
vecuma bērni var pieteikties karatē-veselības grupā.
Zaiga Upmane
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Saulgriežu izstādē puķu ceļš un samtenīšu saule

Foto: Jana Bunkus

Svētki aizvadīti...Jāņu dziesmas izskanējušas, laiks atmiņu brīdim par paveikto.

izdomu, lai spētu tādu daudzumu izvietot
un aprūpēt. Kad salnas vairs nedraudēja,
visus stādu podiņus pārveda uz pārvaldes
sētu. Vienlaicīgi turpinājās darbs
arī pie pārējiem eksponātiem. Neparasti šoreiz bija lielie, krāsainie alus kausi ar puķu „putām”,
skaistie klūgu veidojumi, mazie
zvaniņi, puķu ceļš un, protams,
samtenīšu saule.
Esam gandarīti, jo skatītāji
par izstādi izteicās atzinīgi. Pēc
svētkiem samtenītes ieņems vietu
pilsētas apstādījumos un priecēs
vangažniekus. Tas ir mūsu veltīViesu ierašanās ar skanīgām dziesmām
jums pilsētai!
Īpašs notikums bija Ikšķiles pensionāru biedrības
„Saulgrieži”
(Janas Liepiņas
vadībā) viesošanās. Draugi
ieradās kuplā
skaitā košos
tautastērpos ar
raibiem puķu
pušķiem, arī
mēs viņus saIkšķiles draugu koncerts
gaidījām tautastērpos. DāMūsu gatavošanās Saulgriežu izstādei vanā ikšķilieši bija sagatavojuši sirsnīgu
pārvaldes dārzā šogad iesākās ar samtenīšu Saulgriežiem veltītu koncertu. Dziedošo
audzēšanu podiņos. Lai saglabātu stādiņus ansambli vadīja šarmantais Jānis Rijnieks,
līdz izstādei, tika ieguldīts rūpīgs darbs, ie- koncertā skanēja viņa dziesmas. Paldies
skaitot regulāru laistīšanu. Samtenīšu bija draugiem!
vairāk par tūkstoti, un sākumā tās auga
Pēc koncerta vēl ilgi turpinājās kopēja
pensionāru biedrības telpās, kuras šādam sadziedāšanās, apdziedāšanās, asprātības
darbam nav piemērotas. Vajadzēja lielu un draudzīgas sarunas, un visi vienprātīgi

Mācību gada noslēgums Vangažu vidusskolā
Strauji aizritējis mācību gads, un skolēni 31.maijā saņēma sava darba apkopojumu – liecības. Daudziem 1.-4.klašu
audzēkņiem tās liecina, ka bērni ir nopietni, atbildīgi un ieinteresēti apguvuši
dažādas zināšanas, prasmes un iemaņas.
No 98 skolēniem 2.-4.klasei augsts apguves līmenis ir četriem skolēniem, 56
– optimāls.
Ir prieks, ka pamatskolas un vidusskolas klašu skolēni par augstu un optimālu
līmeni var saņemt materiālo pabalstu, pamatojoties uz Inčukalna novada nolikumu,
no 5-15Ls.
Šoreiz tie bija 5.- 12.klases skolēni: Santa

Kauliņa, Liene Korsaka, Kitija Sadovska,
Karīna Škirmante (5.a klase); Marina
Andrejeva, Daniela Klinta, Anastasija Viļevko (5.b klase); Daniels Balodis, Edgars
Peļņa (6.a klase); Jeļizaveta Tihomirova,
Marina Viničenko, Ignats Taraņenko,
Svjatoslavs Uļjanovs (6.b klase); Endija
Gurtiņa, Patrīcija Petrovska, Kristīne Tarvida (7.a klase); Sintija Lubanova, Baiba
Korsaka, Jana Krastiņa (8.a klase); Darija Logvinova, Sofija Galkovska, Sofija
Seņiva (8.b klase); Aleksandrs Ivanovs,
Ņikita Kondrahins (10.b klase); Marta
Gernere (11.a klase); Viktorija Borovaja,
Ksenija Ivanova, Diāna Gaņijeva, Marina

nolēma draudzību turpināt.
Ļoti jauki, ka arī inčukalnieši ieradās
pie mums ciemos un draugi no „Gaujas”
ansambļa.
Sirsnīga draudzība mums izveidojusies
arī ar Inčukalna Tautas namu un tā vadītāju Ingu Freimani.
Mūs apciemoja arī Vangažu kultūras
nams Aleksandra Čamkina vadībā, kā arī
pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”
Kadrijas Janiseles vadībā.
Vislielākā pateicība novada domei
par ierašanos un atbalstu. Tikai kopā mēs
varam izdarīt labus darbus. Īpašs paldies
A.Blauam, Z.Gofmanei un A.Nalivaiko
un mūsu dāmām, kuru izdoma un enerģija ir neizsīkstoša: B.Cīrulei, Ā.Teivānei,
L.Pētersonei, M.Bāguntei, I.Kopmanei,
E.Mednei, Kiščenko ģimenei, A.Gulbei
un K.Šagājevai.

Inta Tetere,
Vangažu pilsētas pensionāru biedrības
priekšsēdētāja
Volkova (12.klase).
Īpaši jāuzsver, ka šogad 12.klases
skolniece Ksenija Ivanova saņēma Ministru prezidenta pateicības vēstuli un
dāvinājuma grāmatu no Ārlietu ministra
V.Kristovska.
Šo mācību gadu veiksmīgi beidza visi
izlaiduma klašu audzēkņi. 9.klasi – 27
skolēni un12.klasi – 9. Šī klase priecē ar
to, ka četrām skolniecēm vidējā atzīme
ir 8,5, bet visas klases vidējais rādītājs
ir 7,5 .
Salīdzinoši ar iepriekšējo gadu ir samazinājies to skolēnu skaits, kuriem tika
noteikti pēcpārbaudījumi.
Valentīna Čerņeja
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Kad darbs ir arī hobijs

Juris Liepiņš savu darbību sāka jau
90.gados, kā kādas zemnieku saimniecības
pārvaldnieks. Pirms gada viņš nodibināja
biedrību „Inčukalna Zivsaimnieks” un ir
gandrīz 50 hektāru zemes platības īpašnieks. Braucot ciemos pie J.Liepiņa, līdzi
jāņem makšķere un prāvi krājumi ar dažādiem citiem šīs nodarbes aksesuāriem,
jo papildus minētajai zemes platībai ir vēl
arī 11 dīķi (aptuveni septiņu hektāru platībā), kuros tiek audzētas karpas, foreles,
līdakas, asari u.c. saldūdens zivis.
J.Liepiņš pēc izglītības ir veterinārārsts
un savā profesijā strādāja ilgus gadus,
tomēr ar laiku saprata, ka vairāk uzrunā
darbs dabā.
Jāpiebilst, ka biedrības nodibināšana
deva J.Liepiņam iespēju piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu projektā
„Ūdens tūrisma attīstība Inčukalnā” un
iegūt finansējumu tālākai darbībai. Šobrīd
šķiet, ka atbilde būs pozitīva. Lai varētu
piedalīties projektu konkursā, saimnieks
saka paldies arī draugiem par atbalstu.

Zivju mazuļu audzētava

Pats zivs un apkārt zivis
Pirmais dīķis tapa jau 90.gados. Vēlāk, kad radās ideja par zivsaimniecību,
lēnām tika veidoti pārējie. Jautāts – kā
radās ideja par tik plašu zivsaimniecību,
J.Liepiņš nedomājot un ar smaidu atbild:
„Es pēc horoskopa esmu Zivs...ūdens ir
mana stihija. Sākotnēji bija doma tikai

par dīķi, kur peldēties. Vēlāk
veidojās situācija, ka uz to dīķi
atbrauca cilvēki makšķerēt, bet
man ar ģimeni bija jāsēžas mašīnā un jābrauc peldēties citur.
Tā radās doma, ka nepieciešami
vairāki dīķi”.
Lai arī zivsaimniecība ir
J.Liepiņa pamatnodarbe jau ilgus gadus, viņš to joprojām sauc
par hobiju. „Es plaši nereklamējos, viss notiek pateicoties cilvēku atsauksmēm. Es arī neļauju
makšķerēt kuram katram.Man
ir svarīgi, lai šeit atrastos kārtīgi cilvēki, kuri pēc tam lomu
neslēpj krūmos, lai tikai nebūtu
jāmaksā. Šādiem cilvēkiem es
palūdzu vairs nebraukt. Dažu
negodīgu makšķernieku rīcības Juris Liepiņš
dēļ teritorijā arī ir izvietotas
vairākas video novērošanas kaLai arī brīžiem nav klājies viegli, doma
meras, bet vislabākie acuraugi ir mazie pamest savu hobiju un vienlīdz arī darbu
suņi, kuri noslēptos lomus labi prot iz- Jurim nekad nav bijusi. „Ne visiem darbs
vilkt no krūmiem un publiskot,” stāstīja ir arī hobijs, lai arī ir reizes, kad tiešām
J.Liepiņš.
nav viegli. Ir bijis, ka mēnesi darbojos ar
pinceti pie zivju ikriem, lai atlasītu labāZināšanas iegūtas pašmācībā
kos, darbs dien dienā visu mēnesi. Tad
Saimnieks lielāko daļu zināšanu par paiet vēl mēnesis, kamēr zivteles paauzivsaimniecību ieguvis pašmācības ceļā gas. Pēkšņi uznāk karsts laiks un visas
– no savām veiksmēm un neveiksmēm. aiziet bojā. Tādos brīžos rokas mazliet
„Nesmādēju arī dažādus kursus, seminā- nolaižas. Mierinu sevi ar domu, ka man
rus un labu cilvēku padomus. Svarīgākais aizgāja bojā tikai mazuļi, bet kādam kolējau ir tas, ka, tā kā tas ir visas ģimenes ģim Igaunijā – 150 tonnas lielo foreļu. Ne
hobijs un ikdiena, tad jāmācās visiem.”
jau cita nelaime priecē, bet doma, ka var
Vi s l i e l ā k ā s
s k u m j a s būt arī sliktāk, tāpēc jāsaņemas un jāsāk
J.Liepiņam ir par sievastēvu, viss no sākuma.”
kuru viņš sauc par lielāko ideju
Labajos laikos saimniekam piedāvāts
ģeneratoru ģimenē un kurš šīs arī celt viesu māju, tomēr šī ideja ģimeni
zivsaimniecības izveidošanā ie- nevilināja. „Tas nozīmē savu dzīvi pilnībā
guldīja vislielāko darbu, bet re- atbīdīt otrā plānā, bez atpūtas un apstāzultātu tā arī neredzēja. Diemžēl jas. Ir bijuši bagāti kungi, kuri ieradās ar
liktenis lēma savādāk, un sie- paprāvu naudu un gribēja, lai es vienam
vastēvs uz plašo saimniecību dīķim nolaižu ūdeni, un viņi tiek pie zitagad lūkojas no debesīm.
vīm bez makšķerēšanas. Ja es tā izdarītu,
Ģimenes hobijs neapšau- citiem makšķerniekiem nepaliktu vairs ko
bāmi prasa lielus līdzekļus, to- ķert un es pazaudētu labus un patstāvīgus
mēr pozitīvi, ka līdz šim iztikts klientus. To es negribu. Negribu nevienam
bez kredītiem. „Ja ienāk pieci arī visu šo pārdot, lai arī piedāvājumi ir
lati, pieci lati arī tiek ieguldīti bijuši. Esam šeit ieguldījuši līdzekļus, spēattīstībā vai arī nopirkta zivīm barība. Tā kus un sirdi gandrīz divdesmit gadu gair bijis visus šos gadus. Tas nav viegli, rumā. Tas ir nopietni, no kā tāda šķirties
jo gribas, lai viss notiek straujāk.Tomēr nav iespējams,” piebilda J.Liepiņš.
labāk tā, nekā kādam parādā. Lai ar zivNoslēgumā jāpiebilst, ka lielākais loms
saimniecību sāktu kaut minimāli pelnīt, J.Liepiņa dīķos ir vairāk kā astoņi kilojāiegulda darbs un finanses vismaz trīs grami smaga zivs.
gadu garumā. Tikai pēc tam sākas peļņa,”
uzsvēra J.Liepiņš.
Jana Bunkus

Foto: Jana Bunkus

Juris Liepiņš sevi nesauc par
uzņēmēju. „Uzņēmējs dod, es
tikai ņemu, ko daba dod, tāpēc
vairāk gan esmu zemnieks,” teic
J.Liepiņš, kurš šobrīd jau ir biedrības „Inčukalna Zivsaimnieki”
priekšsēdētājs un kuram darbs
ir arī hobijs.
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Inčukalns turpina svinēt savu dzimšanas dienu

Foto: Zinta Nolberga

Daudzo izlaidumu laiks Inčukalna
novadā beidzies, mūsu bērni septembrī
sāks jaunas skolas gaitas citās mācību
iestādēs.

Foto: Vita Oša

Pūtēju orķestris “Sidrabskaņa”

42.Inčukalna Dziesmu diena 18.jūnijā
bija pulcējusi kolektīvus un diriģentus no
Rīgas, Siguldas, Salaspils, Saulkrastiem,
Ropažiem. Priecājamies, ka diriģenti Jānis
Baltiņš, Kaspars Sarma, Juris Priedeslaipa,
Einārs Redbergs, Vitolds Rijnieks, Baiba
Milzarāja, Aija Upeniece, Jānis Lucāns,
Ēriks Kravalis, Līga Ādamsone, Jānis
Veismanis un Alberts Skuja atsaucās
dziesmu dienas idejas uzturētāja un Inčukalna kora mūzikas popularizētāja Vitāļa
Kikusta aicinājumam sadziedāties. Esam
priecīgi, ka arī mūsu pašu ļaudis – koris „Mežābele”, deju kolektīvs „Virši”,
jauniešu deju kolektīvs, pūtēji, senioru
apvienotais koris „Atblāzma” un „Gāle”
(no Siguldas), ukraiņu biedrības ansamblis „Veselka”, ansamblis „Gauja” un dāmu
klubiņš „Rudzupuķes” čakli darbojās, lai
dziesmu diena izdotos.
Un izdevās arī! Paldies mūsējiem- diri-

Foto: Vita Oša

Mums veicas, jo mēs par laimi tepat
Inčukalnā vien esam, nevis Īrijā, Anglijā
vai kur citur plašajā pasaulē. Domājam ar
mīlestību par tiem, kas aizbraukuši, bet
dzīvojam, kā varam, šeit. Esam kopā domās ar visiem mums zināmajiem latviešiem, kas Jāņus svin projām no mājām, jo
māju sajūta ir viena varena un labsajūtai
nepieciešama lieta. Lai ko spriež Saeimas
gudrie, mums ir ļoti svarīgi nevis skaistie
solījumi, bet ikdiena, drauga atbalsts, mājas un dzimtenes sajūta sirdī.
Jau otro mēnesi Inčukalna Tautas
nams rīko koncertus un pasākumus
zem kopīga skaitļa – 575. Tieši tik gadu
šogad paliek Inčukalnam. Tieši šim no
abām pusēm vienādi lasāmajam skaitlim
par godu maijs un jūnijs ir bijuši dziesmu,
deju un mūzikas pārpilni.
Pirmo gadu šogad arī pūtēju orķestru
muzikantiem pašiem savs lielkoncerts,
kas norisinājās Inčukalna parka estrādē
4.jūnijā. Ciemos pie inčukalniešiem, mūsu

pūtēju orķestra un diriģenta Vitāļa Kikusta
atbrauca un muzicēja Rīgas Skolēnu pils
orķestris Jāņa Grahoļska vadībā, Siguldas Mākslu skolas pūtēju orķestris „Sidrabskaņa” Andra Muižnieka vadībā un Siguldas
pagasta pūtēju orķestris
Ginta Kalniņa vadībā.
Pateicamies muzikantiem
un diriģentiem par iespēju
dzirdēt lielā orķestra vareno kopskaņu un novērtēt
arī atsevišķas uzstāšanās.
Pirms koncerta skanēja
viss ciems, jo orķestri uz
svētku estrādi virzījās no
trim pusēm, tādejādi liekot
dažam mājās sēdētājam ar
interesi palūkoties pa logu un pievienoties
skatītāju pulkam.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā 14.jūnijā
Inčukalna stacijā pie
pieminekļa izvestajiem
sanācām kopā, lai uz
mirkli aizdomātos par
Latvijas tautai sāpīgu
vēstures brīdi. Klāt bija
novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus, Inčukalna represēto biedrības pārstāvis Ilmārs
Žuniņš, senioru kora
„Atblāzma” dziedātāji,
cilvēki, kas paši pārcietuši izsūtīšanu, viņu radinieki un draugi. Šajā
saulainajā jūnija dienā,
kad, kā parasti garām pabrauc pasažieru
vilciens, signalizējot mītiņa dalībniekiem,
bija iespēja brīdi paklusēt un padomāt
par šādu piemiņas
brīžu svarīgumu.
Svarīgu vēstures
brīžu saglabāšana
atmiņā un nodošana nākamajām
paaudzēm ir mūsu
pienākums Latvijas priekšā arī pēc
70 gadiem. Tāpēc,
mīļie sirmgalvji,
stāstiet savus izsāpētos dzīvesstāstus
un dzīvesziņu nododiet nākamajām
paaudzēm!
Tradicionālā

Gājiens Dziesmu dienā
ģentiem un vadītājiem Vitālim Kikustam,
Ievai Kikustei, Ņinai Kiršteinai, Andram Briņķim, Inesei
Strautai, Vasilijam Litviņukam un aktīvajām Rudzupuķu dāmām,
kā arī čaklajiem
strādniekiem
Arņa Uzuliņa
vadībā, kas
pirms un pēc
koncertiem
palīdzēja sakopt parku, neskatoties uz to,
ka kalendārs
rāda brīvdienu.
Arī šajā
pasākumā
skatītājiem bija
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Foto: Vita Oša

ka varējām sagādāt Jāņu noskaņas tik daudziem skatītājiem, un
žēl, ka Jāņi ir tikai vienreiz gadā!
Un šis ir arī īstais brīdis, lai pateiktu lielu paldies mūsu aktieru,
mājiniekiem un ģimenēm. Paldies par līdzi jušanu, palīdzību,
sapratni, pacietību un par to, ka
nākas pieciest kāda svarīga ģimenes locekļa prombūtni vakaru
mēģinājumos pirms izrādēm! Tā
nu mēs „ālējāmies un mīlējām”
sev un citiem par prieku, bet mūs
visus pieskatīja, mācīja un bīdīja
režisore Zigrīda Ezeriņa. Paldies,
Dziesmu dienas lielkoncerts

Foto: Anete Nolberga

iespēja ziedot, lai Inčukalns taptu sakoptāks, un šodien varam ar prieku paziņot,
ka trīs koncertu laikā (deju svētki, pūtēju
lielkoncerts, dziesmu diena) ir saziedoti
kopsummā 264 lati un 16 santīmi, par kuriem tiks izveidoti informācijas stendi Inčukalnam svarīgākajās kultūrvēsturiskajās
vietās. Savu ieguldījumu Inčukalna sakopšanā, sponsorējot viena stenda uzstādīšanu
jau ir veikusi SIA „Gauja AB”, stendu
var apskatīt Indrānu parkā, Hincenbergas
muižas vēsturiskajā atrašanās vietā. Operdziedātājas Annas Ludiņas dārza informācijas stendu sponsorēt apņēmusies firma
„Gaida”, bet inčukalniešu ziedojumi tiks
izmantoti, lai finansētu informācijas stendus pie Inčukalna Velnalas, vecajos kapos
pie Kārļa Zāles pieminekļa Raganas kaujās
kritušajiem un pie vecajiem Vācu kapiem.

Amatierteātris Līgatnē ar izrādi
“Skroderdienas”

Protams, ka vēl būs
vajadzīgi „lielsponsori”, bet ieplānotais
un iesāktais darbs
virzās uz priekšu.
Liels paldies visiem,
visiem ziedotājiem
un atbalstītājiem! Paldies arī inčukalnietim
Andrim Grūtupam,
kurš, lai arī pats nebija klāt, atsūtīja
ziedojumu. Lai izdodas labajai iecerei
realizēties!
Dziesmu dienu šogad apmeklēja arī
delegācija deviņu cilvēku sastāvā no
Igaunijas, Saues pilsētas. Saues pašvaldībai jau ilgāku laiku ir bijusi sadraudzība
ar Vangažu pilsētu, bet, Vangažiem
un Inčukalnam apvienojoties, pie
draugiem ir ticis arī Inčukalns. Tā
nu igauņu viesiem tika izrādītas vēl
neredzētas vietas un pasākumi, bet
paši igauņi aicināti dziesmu dienas
dalībnieku gājiena priekšgalā. Cerēsim, ka viesus esam uzņēmuši
godam un ka Inčukalna pūtēju orķestris, 1. un 2.jūlijā apciemojot
Saues pilsētu un piedaloties mūzikas festivālā „Pūt’ vējiņi”, parādīs
sevi no vislabākās puses.
Inčukalna Tautas nama
amatierteātra „Skroderdienas”
šovasar tik pieprasītas, ka pašiem
prieks. Vienas nedēļas laikā nospēlētas piecas izrādes – Inčukalnā,
Līgatnē, Sējā, Siguldā un Allažos.
Tas nebūtu iespējams bez skatītāju
atbalsta, jo labāk spēlēt vedas, ja
mūs gaida. Esam patiesi priecīgi,

Zigrīda!
Līdz ar Jāņu nakts balli izdejoti un
izdziedāti vasaras saulgrieži. Vasara pašā
plaukumā, un pašdarbības kolektīvi devušies pelnītās brīvdienās to baudīt. Bet koris
„Mežābele” un pūtēju orķestris satiksies
pašā jūlija nogalē Gaujienā Jāzepa Vītola
svētkos „Anniņās” un vēl kādā svarīgā
notikumā visai mūsu Latvijai- Rīgas 810
gadu jubilejas lielkoncertā 20. augustā.
Bet Inčukalnā varēsim visi sekot, kā
par godu jubilejai tiek uzstādītas informācijas zīmes Brāļu kapos Raganas kaujā
kritušajiem, Annas Ludiņas Mākslinieku
dārzā, pie Velnalas un Vācu karavīru kapiem.
Vēl jaunumi tādi: sulīgas zemenes prasās mutē, mežos jau parādījušās gailenes
(Kāds man teica, ka esot jau 4 spaiņus
salasījis! Ak, vai, es arī gribu zināt labās
sēņu vietas...) , mellenes vēl briest, bet
Inčukalna centrā ir atvērta ilgi gaidītā kafejnīca. Lai tai veicas, un lai mums visiem
jauka vasara!
Zinta Nolberga
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Skaista un skanīga līgošana Vangažos

Foto: No Vangažu Kultūras nama arhīva

Katrā ģimenē ir savas Jāņu sagaidīšanas tradīcijas, bet tie nenoliedzami ir īsti
dabas svētki. Nemainīgās un galvenās Jāņu
tradīcijas, kas izdzīvojušas cauri gadsimtiem, ir tautasdziesmu skandēšana, pušķošanās, jāņuguns iedegšana, aplīgošana
un papardes zieda meklēšana. Tas arī tika
atspoguļots Līgo svētku uzvedumā. Uzvedumā arī bija dažādas ainas no tautā iemīļotām filmām un teātra izrādēm („Limuzīns Jāņu nakts krāsā” un „Skroderdienas
Silmačos”).
Prieks, ka pasākumā piedalījās daudz
jauniešu un bērnu.
Līgo svētku un „Vangažos dzied” kopējo pasākumu atklāja Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus.
Pasākuma ietvaros tika godināti mūsu
pašdarbības kolektīvu vadītāji par radošu
darbu un aktīvu piedalīšanos Vangažu
pilsētas un kultūras nama pasākumos
2010/2011.gada sezonā:

• viskuplāko bariņu pārstāvēja estrādes deju grupa „Ciprese” (vadītāja Ilona

Petrovska), kas tieši
Jāņiem sagatavoja
īpašas latviešu tautas deju horeogrāfijas. Bērni ar lielu
prieku un degsmi
piedalījās deju mēģinājumos, lai apgūtu latviešu tautas
dejas, jo ikdienā
šie bērni dejo mūsdienu dejas. Paldies
bijušajiem dancotāju puišiem, kuri
nenobijās un pievienojās dancotāju Jāņu tēvs ar Jāņu māti rosās pa saimniecību un
pulkam ar latviešu gatavojas svētkiem
tautas deju soļiem.
Dziedātājiem bija iespēja arī iejusties akDancotāji prasmīgi
iejutās uzvedumā arī kā aktieri. Vadītāja tieru lomās.
Teātra studijas „Pigoriņi” (vadītāja SaI.Petrovska uzvedumā uzņēmās Jāņa mātes lomu un kā īsta Jāņu māte rūpējās gan nita Ancveire-Auziņa) meitenes pārstāvēja
par rekvizītiem, gan visiem bērniem un jauniešiem. Kā īsta saimniece
zināja un pārzināja visu,
kas notiek uzvedumā.
Rūpējās arī par bērnu
apģērbšanu, lai visi būtu
skaisti sapucēti, kā arī
pēc pasākuma visus tērpus sakārtoja. Lai viņai
nepietrūkst spēka un
enerģijas arī turpmāk!
Mazās saimniekmeitiņas no ansambļa “Karuselis”
Jāņa tēva lomā iejutās Ģirts Bunkus, kurš
rūpējās par saimniecisko pusi: gādāja Jāņa mātes un Jāņas tēva lielo ģimeni, to
malku, alutiņu. Viņš rūpējās arī par Jāņu meitas dzīvojās un amzierējās pa skatuvi
visu uzveduma laiku. Liels prieks par jaumāti ar meitām.
Arī bērnu vo- niešu (Kaspara Saltuma un Anitas Niedras)
kālais ansamblis pārliecinošo mīlas ainu no „Skroderdienām
„Karuselis” (vadī- Silmačos” – Joske un Zāra. Rīdzinieki no
tāja Maira Lazdiņa) „Limuzīna Jāņu nakts krāsā” (Jānis Gubičs
sagatavoja daudz un Sindija Kuļagina) ieradās ar visu limutematisku latviešu zīnu, kuru vadīja Ēriks un Dagnija. Teātra
tautasdziesmu Līgo ainās piedalījās arī pati S.Ancveire-Auziņa,
uzvedumam, kas sa- kura pārraudzīja uzveduma gaitu.
Bērnu latviešu tautas deju kolekvija uzveduma ainas.
Skolotāja Maira uz- tīva „Pīladzītis” (vadītājas I.Petrovska,
svēra latviešu tautas- E.Ozola) mazās dancotāju meitenes bija
dziesmās izdziedāto sapucētas jaunos sarafānos ar skaistiem
lepnumu par savu vecāku sarūpētiem ziedu vainadziņiem.
dzimteni, māju, sētu, Mazie dejotāji papildināja uzvedumu ar
to uzpošanu un puš- savām dejām un piedalījās teātra ainās.
ķošanu. Pirmo reizi Mazo puišu sagādātie žagari tika izmantoti
uzvedumā ansambļa Jāņu ugunskura veidošanai , bet meitenes
puiši uzstājās ar solo numuru, mazie „pre- sagādāja Jāņuzāles, ar ko visi varēja daiļi
cinieki” izdziedāja dziesmu par precībām. rotāties.
Sieviešu vokālais ansamblis „KapTika sagatavoti arī citi solo priekšnesumi.

Foto: Jana Bunkus

19.jūnijā
Va n g a ž o s
tika ieskandināti Jāņi ar
Līgo svētku
uzvedumu.
Šie ir vieni
no vispopulārākajiem svētkiem, jo tā ir vēl viena
iespēja pabūt visiem kopā, apzināties sevi, kā šai vietai pa īstam
piederīgu.
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Brašie “Pīlādzīša” dejotāji
„VANGAŽOS DZIED” SKAĻI UN
SKAISTI

19.jūnijā jau ceturto reizi Vangažos izskanēja festivāls „Vangažos dzied”. Konkursā piedalījušies tādi dziedātāji, kuri
šobrīd jau iemantojuši plašu popularitāti,
piemēram, Evija Sloka.
Konkursam bija pieteikušies 83 ansambļi no visas Latvijas, finālā dziedāja 20 grupas, kuras priecēja publiku ar Raimonda
Paula jaunām un ne tik jaunām dziesmām.
Īpaši gribas izcelt
18 gadus
veco siguldieti
Santānu
Šulci,
kura izpildīja
Kerijas
dziesmu.
Santānai
arī pirmā
Sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze“
vieta.
Otrajā vietā ierindojās Marina Smarško
no Rīgas (pedagogs Jurijs Kaspers), kura
konkursam bija pieteikusi dziesmu „Es
aiziet nevaru” krievu valodā, taču, redzot
pārējo dziedātāju sniegumu, viņa iemācījās šo dziesmu latviski. Trešās vietas ieguvēja - 10 gadus vecā Margarita Sēkliņa no
Ogres uz skatuves uzbūra Parīzes gaisotni
ar „Kuplejām”.
Žūrijas specbalvu izcīnīja 15 gadus
vecā Ketija Agarska ar dziesmu „Caur
manu naivu sirdi”, bet veicināšanas balvu
– atraktīvā desmitgadīgā meitene no
Ogres, kura dziedāja „Pavāru dziesmu”.
Savukārt piecpadsmitgadīgā Marta Kaparkalēja ar „Dziesmu par pēdējo lapu” izpelnījās mūziķu balvu. Duets „Raivo un
Agnese” - divi mazi, vien 8 gadus veci bērniņi ar lielām balsīm, kuri ieguva festivāla
rīkotāju specbalvu - augsto godu iedziedāt
festivāla himnas ierakstu.
Grand Prix - dziesmas ierakstu studijā
saņēma Kate Anna Lauzne (15 gadi) no

No Vangažiem konkursā piedalījās
mūsu pašu „Krievu Kadriļļa” (vadītāja
Gaļina Titarenko) un skaistajos, jaunajos
tērpos sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze” (vadītāja Jana Bunkus).
Tomēr vislielākais paldies par skaistajiem svētkiem jāteic konkursa „tētim” idejas autoram, grupas „Grieži” vadītājam
Jānim Radziņam, kurš veidoja muzikālo
pavadījumu visiem bērniem un jauniešiem,
kas piedalījās konkursā.
Paldies konkursa organizatoriem –
Vangažu kultūras namam un mūziķu apvienībai “Grieži’’, kā arī personīgi Zandai
un Jānim Radziņiem! Paldies Inčukalna
novada domei par finansiālo atbalstu!
Paldies par atbalstu Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skolas direktorei Ievai
Kikustei par telpām festivāla „Vangažos
dzied” meistarklasēm un ansambļiem!
Karina Bērziņa, Jana Bunkus

Foto: Zanda Radziņa

rīze” (vadītāja Jana Bunkus), kuram pievienojušās jaunas dziedātājas, piedalījās
uzvedumā ar dziesmām „Pie dieviņa gari
galdi”, „Dzied ar mani tautumeita”, „Pa
gadskārtu Jānīt`s nāca”.
Uzvedumu kuplināja viesi: Ropažu
tautas deju kolektīvs „Annele” (vadītāja
Terēza Jozefa) papildināja uzvedumu ar
latviešu tautas dejām, kas bija piemērotas
tieši Jāņu uzvedumam. Bērni pārliecinoši
un ar prieku izdejoja „Pirts deju” un deju
par „Zaļo krūzi”.
Vangažu vidusskolas teātra studija (vadītāja Solvita Runce) ar kuplo jauniešu
bariņu izspēlēja atraktīvās „Umurkumura”
un pirts ainas. Jaunieši ar azartu un entuziasmu gatavojās šim pasākumam. Skolotājas Solvitas humora izjūta caurvija visu
jauniešu uzveduma ainu, kas bija jūtams
arī skatītāju sejās. Tika akcentēta jauniešiem raksturīgā amzierēšanās, ķircināšana, apdziedāšana, pozitīva pasmiešanās
vienam par otru, un čigāniete (Kristīne
Tarvida) pat centās izprecināt savu meitu
(Kasparu Saltumu). Ar skolas bērniem ar
savu muzikālo priekšnesumu piedalījās arī
Jurijs Kaspers.
„Pīlādzīša” vecāku deju kolektīvs (vadītājas Ilona Petrovska un Evija Ozola)
izdejoja „Ludzas kadriļu” un fināla deju
- „Cielaviņa”. Tās tika iestudētas divu mēnešu laikā. Liels prieks par viņu vēlmi dancot, par drosmi un izturību deju mēģinājumos. Ceram uz sadarbību arī nākotnē!
Pēc pasākuma saņēmām daudz atzinīgu
vārdu no dažādu paaudžu skatītājiem. Visi
radošo kolektīvu vadītāji sanācām kopā, izanalizējām darbu kopumā un sapratām, ka
darbs nebij` velts. Tas dod spēku, gandarījumu un jaunas idejas nākošajam gadam.
Paldies visiem kolektīviem par kopīgi paveikto radošo darbu un aizrautību!
Paldies kultūras nama māksliniecei
Marijai Jakubovskai par svētku skatuves
sagatavošanu, vainagu vīšanu, Igoram
Klimenko par pasākuma apskaņošanu un
visiem pārējiem darbiniekiem par daudzo
sagatavošanas darbu veikšanu!
Vangažu kultūras nama mākslinieciskās
daļas vadītāja Evija Ozola

Mazsalacas ar dziesmu „Zilais mēness”.
Žūrijas apspriedes laikā ar brīnišķīgu Līgo svētku priekšnesumu
uzstājās Igetas Gaiķes vadītā bērnu
popgrupa „Tev un man”.
Vokālā konkursa žūrija: Inguna
Švāne - vokālais pedagogs, operdziedātāja un kamerdziedātāja (Norvēģija, Austrija), mūziķu apvienības
“Grieži” džeza un blūza soliste, žūrijas priekšsēdētāja, vokālais pedagogs, operdziedātāja Inese Jasmane
Rūrāne, latviešu vokāliste no Londonas,
grupas „Karmafree” soliste Māra Dombrovska.
Starp pieaugušo vokālajiem ansambļiem pirmajā vietā ierindojās ansamblis
„Stari” no Lēdmanes, otrajā „Guns” no
Jelgavas, bet trešajā – „Kansoneta” no
Tumes. Pieaugušo vokālos ansambļus vērtēja : Mūzikas pedagogs, kora „Silvicola”
diriģente Ilga Radziņa, Inese Jasmane Rūrāne un Māra Dombrovska.
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Tai dzimšanas dienai
Es palaidu pieneņpūku vējā.
Ar vismīļāko sveicienu Tev
Viņas vieglajā dejā.

Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!
Amandu Šneideri, Nikolu Kantani, Anniku Krūzi,
Tomasu Čeksteru.
Šodien baltu ziedu klēpi
Dzīvei mīla pretī sniegs,

Lai jums katrā dzīves stundā
Būtu liels un patiess prieks.

Šā gada jūnijā Inčukalna novada dzimsarakstu nodaļā
laulību reģistrējuši:
Valentīna Aļeiņikova un Romāns Mjasojedovs
Rita Līkuma un Uldis Ozollapa
Baiba Grantiņa un Dailis Ekmanis
Katrīna Kozlovska un Andris Grope

Skolēnu vecākiem!
Sociālais dienests aicina pieteikt brīvpusdienas Inčukalna
novada skolēniem
2011./2012.mācību gadam.
Brīvpusdienas tiek piešķirtas uz visu mācību gadu, un
iesniegumu pieņemšana notiks augustā.
Iesniedzējam nepieciešama atbilstība trūcīgā/maznodrošinātā
statusam.
Tālrunis uzziņām: Inčukalnā 67977466, Vangažos 67995140
Iedzīvotāju zināšanai!
Precizējums!
Jūlijā Sociālais dienests Inčukalna novadā pieņemamajās
dienās strādās kā parasti:
pirmdien pl.9.00 -12.00 un pl.13.00-19.00,
ceturtdien pl.8.00-12.00 un pl.13.00 - 18.00.
Sociālais dienests

11.AUGUSTĀ IZDEVNIECĪBAS “ZVAIGZNE
GRĀMATBUSS :

ABC ”

• pl. 10.00 Inčukalnā;
• pl. 14.00 pie DC “Gauja”.
Varēsiet iegādāties visas skolai nepieciešamās
grāmatas un darba burtnīcas!
Vangažu ezerā atļauts peldēties
Katru gadu dome saņēma “Sabiedrības veselības aģentūras”
atzinumu, vai Vangažu ezerā ir atļauts peldēties, vai nē. Sakarā ar
samazināto finansējumu, pēdējos divus gadus šis ūdens kvalitātes
monitorings tiek veikts tikai publiskajām peldvietām. Vangažu ezers
pie tādām netiek pieskaitīts.
Tāpēc, respektējot iedzīvotāju vēlmi peldēties šajā ezerā un vēlmi
pasargāt savu veselību, Inčukalna novada dome veica minētā ezera
ūdens kvalitātes pārbaudi.
13.06.2011. saņēma SIA “Vides audits” laboratorijas testēšanas
pārskatu Nr.1283-09.06-11, kurā teikts, ka ūdens kvalitāte Vangažu
ezerā atbilst izcilam rādītājam, tātad - var peldēties nesatraucoties par
savu veselību. Jauku vasaru!

Ievij savas dzīves prieku
Saules pavedienā,
Lai ar viņas pieskārienu
Vari starot dienā!

Inčukalna novada dome sveic jubilārus jūnijā!
75 gadi Laima Gagaine, Feodosija Gintare, Mihails
Patapovs, Ausma Ruša, Adlers Gogoļevs, Antoņina
Petrova, Genadijs Tatarinovs
80 gadi Helēna Barānova, Jūlija Laizāne, Vasilijs Pakaničs,
Ina Pavlova
85 gadi Ārija Jansone
91 gads Raimonds Blūmers, Ivars Zemītis

Aicinām pieteikties Vangažu vidusskolas 10.klasē ar
• latviešu mācību valodu
• krievu mācību valodu
papildus uzņemšana no 15.augusta.
Pieteikties skolas kancelejā no pl.9.00-17.00, iesniedzot
• vecāku iesniegumu,
• apliecību par pamatskolas izglītības apgūšanu
• sekmju izrakstu,
uzrādot personu apliecinošus dokumentus.
Tālrunis papildus informācijai 67995765, 67995629.
Vangažu vidusskolas administrācija

Inčukalna Mūzikas un mākslas skola aicina bērnus
apgūt mūzikas instrumenta spēli, kopā ar draugiem muzicēt
ansamblī, piedalīties radošos koncertos, mācīties gleznot,
veidot darbus no dažādiem materiāliem.
Mēs piedāvājam apgūt: klavieru, akordeona spēli, vijoles,
ģitāras spēli, flautas, klarnetes, saksofona, alta, tenora, trompete,
mežraga, trombona, tubas spēli, sitaminstrumentu spēli un vizuāli
plastisko mākslu.
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola
Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā
Gaujas ielā 2, Vangažos
Tālrunis: 67998609.

Skaistumkopšanas salonā Parka ielā 2, Vangažos
Jaunums! Masiera pakalpojumi.
• Tagad arī SPA procedūras un ārstnieciskā masāža!
Kā arī salonā aicinām apmeklēt:
frizieri, solāriju, manikīru, pedikīru, Gelish, Gel lakas
un citas tehnoloģijas, vaksāciju.
Aicinām darbā frizieri!
Tālrunis: 29773364.

KAPUSVĒTKI
• 7.augustā pl.13.00 Vangažu kapos;
• 21. augustā pl.14.30 Inčukalna Vecajos kapos un pl.16.00
Inčukalna Jaunajos kapos.
Visa jaunākā informācija par notikumiem novadā mājas lapā
www.incukalns.lv.
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