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Pirmais pusgads Vangažu pilsētā

Foto: Jana Bunkus

Pirmais pusgads Vangažu pilsētā aizritējis veiksmīgi – iesāktie darbi pabeigti, turpinās jauniesāktie, un arī plānu turpmākajai
rīcībai netrūkst. Daži no darbiem aizkavējās
tikai februārī apstiprinātā valsts budžeta dēļ,
līdz ar to pirmos divus gada mēnešus nebija skaidra vietējā budžeta situācija. Ņemot

Atjaunotā kultūras nama fasāde ir viens
no pilsētas lepnumiem, tomēr vecās
piebūves - ne gluži.

• budžetā līdzekļi paredzēti jauna gājēju
celiņa ar ielu apgaismojuma izbūvei līdz
gājēju tiltiņam pāri Straujupītei. Darbi tiks
uzsākti tiklīdz būs izdevies vienoties ar zemes īpašniekiem;
• šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts
par gājēju tiltiņa izbūvi pāri Straujupītei (pie
PII “Jancis”);
• Šobrīd iznāk, ka gājēji, šķērsojot tiltiņu, iet pa braucamo daļu,
kas noteikti nav droši no ceļu
satiksmes drošības viedokļa;
• paldies jāsaka uzņēmumam
“Izoterms” par dāvinājumu
– margām esošajam tiltam uz
Smilšu ielas;
• uzsākta tehniskā projekta
izstrāde un drīzumā būs arī
sabiedriskā apspriešana jaunai
kapličai Vangažos. Līdz gada
beigām projektu plānots sa-

vērā finansiālo stāvokli valstī kopumā, arī
mūsu novada budžets samazinājās. Līdz ar
to Vangažiem tautsaimniecībā bija iedalīts
uz pusi mazāk līdzekļu, nekā pagājušajā
gadā, tāpēc daži plānotie darbi tika atlikti,
gaidot iespēju izmantot Eiropas Savienības
(ES) struktūrfondu piedāvātos līdzekļus. Vangažu ainavu šogad papildināja ziedu
kompozīcijas, kas jau no paša sākuma ieguva
Paveiktais:
iedzīvotāju atzinību.
• veikti ceļu bedrīšu remonti, vietām atjauskaņot, un ir jācer, ka dome nākamā gada
notas ceļu klātnes;
• pašvaldībai piederošajai ēkai Gaujas ielā budžetā atradīs līdzekļus šī projekta reali18 veikta jumta seguma nomaiņa un esošo zācijai;
• uzsākta iepirkuma procedūra par
spāru pagarināšana;
• daudz laika veltīts, lai izstrādātu tehnisko Gaismas ielas remontdarbiem. Šogad tiks
projektu Vangažu vidusskolas jumta siltinā- realizēta I kārta, kuras ietvaros tiks izbūvēta
šanai un divslāņu jumta izbūvei. Šim projek- lietus ūdeņu savākšanas sistēma un gājēju
tam piešķirti ES līdzekļi. Diemžēl iepirkuma celiņa izbūve. II kārtas ietvaros tiks uzklāts
procedūra noslēdzās neveiksmīgi, tādēļ tā ceļa segums.
• vasaras periodā iespēju robežās tiek uzlatiks rīkota atkārtoti;
• šobrīd noris PII “Jancis” vienas grupiņas bota un uzturēta pludmales zona pie ezera;
remontdarbi. Sakārtots un modernizēts sil- • pēc vairākkārtīgām iedzīvotāju sūdzībām,
tummezgla punkts. Tas dos iespēja aukstajos veiktas pārrunas ar apsardzes uzņēmumu un
gada mēnešos sabalansēt siltuma padevi, līdz Valsts policiju par kārtības nodrošināšanas
pasākumiem sakarā ar jauniešu pārlieku braar to būs lielāka siltumenerģijas ekonomija;
• pilsētā nomainīta ielu apgaismojuma auto- vurīgo atpūtu vēlajās nakts stundās. Izstrāmātiskā vadība, ļaujot elastīgāk rīkoties ar dāta preventīvā rīcība, lai novērstu nekārtīapgaismes sistēmu. Ielu apgaismojums līdz bas. Šajā jautājumā liels lūgums vecākiem
arī sekot līdzi, lai viņu nepilngadīgie bērni
ar to lieki nedegs;

LAIKRAKSTS
neatrastos uz ielas pēc pl.23.00. Jāsaprot, ka
šajā jautājumā, tikai abpusēji sadarbojoties,
mēs nodrošināsim kārtību pilsētā. Šobrīd tērējam laiku un līdzekļus, lai novērstu pēdējo
nekārtību sekas pilsētā. Ir skaidrs, ka vainīgie tiks saukti pie atbildības, jo notikušajam
ir gan liecinieki, gan videoieraksti;
• ieguldīts darbs arī futbola laukuma sakārtošanā un uzturēšanā;
• prieks, ka arī kultūras dzīve pilsētā šajā
pusgadā turpināja savu aktīvo ritumu;
• vēl šogad plānots nosiltināt pārvaldes
ēkas sociālā dienesta korpusu, kas ļautu
taupīt siltumenerģiju.
Nepadarītie darbi:
• finansējuma trūkuma dēļ nav rasta iespēja
izbūvēt jauno vecāku ieteikto bērnu laukumu, kuram skiču projekts tiek izstrādāts.
Gaidīsim, kad šo projektu varēs realizēt ar
ES līdzfinansējuma palīdzību vai meklēsim
citas iespējas;
• šobrīd norit darbi pie grimētavu atjaunošanas kultūras namā, tomēr nav rasta finansiāla
iespēja demontēt nepabeigtās jaunbūves kultūras nama ārpusē, tomēr arī šis projekts nav
nolikts malā – risinājumi tiks meklēti.
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
Aivars Nalivaiko
Lai tie zaļo, lai tie dīgst
Lai tie labestību, mīļumu nest drīkst
Gaišo domu graudi – lai tie dīgst!
Lai tie zaļo, lai tie kuplo, lai tie cero, lai tie zaro!
Lai tie plašā pasaulē kā silti saules stari staro!
Lai tie stiprina visiem garu un spēkus vairo,
Lai tie aug druvās zeltainās
Un lai nebaidās dienas vētrainās!
/E.Zeltiņa/

Mīļie pedagogi, skolēni, studenti,
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņi un vecāki!
Sirsnīgi sveicam
jauno mācību gadu uzsākot!
Lai izturība, lai cīņas spars, lai
degsme pēc jaunā izzināšanas,
lai sapratne un gaišas domas!
Īpašs sveiciens pedagogiem
Skolotāju dienā, kura tiks
svinēta oktobrī!

Inčukalna novada dome
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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AUGUSTA SVARĪGĀKIE LĒMUMI

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ В АВГУСТЕ

• Trīs personām piešķirt gada laikā vienreizēju finansiālu atbalstu sacensību atbalstam, dalībai Galda hokeja Pasaules
čempionātā, Somijas pilsētā Turku.
• Piešķirt finansiālo atbalstu 50Ls
apmērā, volejbolistam, lai varētu pilnvērtīgi sagatavoties un piedalīties vairākos
oficiālajos Pasaules un Eiropas volejbola
federācijas rīkotajos turnīros, pārstāvot
Latviju.
• Piešķirt finansiālo atbalstu 50Ls
apmērā, šahistam, lai varētu pilnvērtīgi
sagatavoties un piedalīties 2011. gada
Latvijas čempionātā šahā.
• Piešķirt finansiālo atbalstu 50Ls apmērā,
personai, lai varētu apmeklēt sporta nometni no 1-13. augustam, lai nokļūtu
Latvijas kikboksa izlases sastāvā un sagatavotos dalībai Eiropas un Pasaules
čempionātos gada beigās.
• Piešķirt finansiālo atbalstu 50Ls apmērā,
personai, lai varētu apmeklēt sporta nometni no 1-13. augustam.
• Piešķirt, pamatojoties uz nolikuma „Kārtība, kādā Inčukalna novadā atbalstāms
sports, sportistiem piešķiramas naudas
balvas par izciliem sasniegumiem sportā
un naudas balvu apmērs” 1.3.punktu, personām finansiālu atbalstu 22Ls apmērā,
dalības maksas apmaksai.
• Ievēlēt izsoles komisiju šādā sastāvā:
komisijas priekšsēdētājs S.Ungurs, priekšsēdētāja vietniece K.Īle. Komisijas locekļi: A.Freimane, sekretāre I. Hofmane.
Apstiprināt nolikumu „Inčukalna novada
domes Izsoles komisijas nolikums” .
• Apstiprināt Inčukalna novada domes
Saistošos noteikumus Nr. 15/2011 „„Par
grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr.10/2011 „Par ielu tirdzniecības kārtību
Inčukalna novadā””.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes
Saistošos noteikumus Nr. 16/2011 „„Par
grozījumiem saistošajos noteikumos
Nr.7/2010 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām””.
• Piešķirt papildus līdzekļus Inčukalna
pamatskolas kosmētiskajam remontam
854,81 Ls apmērā no tautsaimniecības
līdzekļiem.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos
noteikumus „Par grozījumiem Inčukalna
novada domes saistošajos noteikumos
Nr.1/2011 „Par pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanu Inčukalna novadā””.
• U.c.

• В течение года предоставить одноразовую финансовую поддержку трем лицам для поддержки соревнований, участия в Чемпионате мира по настольному
хоккею в финском городе Турку.
• Предоставить финансовую поддержку в размере 50Ls волейболисту для
обеспечения возможности полноценно
подготовиться и принять участие в ряде
официальных турниров, организуемых
Международной федерацией волейбола
и Европейской конфедерацией волейбола, представляя Латвию.
• Предоставить финансовую поддержку
в размере 50 Ls, шахматисту для обеспечения возможности полноценно подготовиться и принять участие в Чемпионате Латвии по шахматам 2011 года.
• Предоставить финансовую поддержку
в размере 50Ls, лицу для обеспечения
возможности посетить спортивный лагерь с 1 по 13 августа, чтобы попасть в
состав сборной Латвии по кикбоксингу
и подготовиться к участию в чемпионатах Европы и мира в конце года.
• Предоставить финансовую поддержку
в размере 50Ls, лицу для обеспечения
возможности посетить спортивный лагерь с 1 по 13 августа.
• На основании пункта 1.3 положения
«Порядок поддержки спорта, предоставления спортсменам денежных призов
за выдающиеся достижения в спорте и
размер денежных призов в Инчукалнском крае» предоставить финансовую
поддержку в размере 22Ls лицам для
внесения платы за участие.
• Выбрать аукционную комиссию в
следующем составе: председатель комиссии С. Унгурс, заместитель председателя К. Иле, члены комиссии: А
Фреймане, секретарь, И. Хофмане.
Утвердить «Положение об аукционной
комиссии думы Инчукалнского края».
• Утвердить обязательные правила думы
Инчукалнского края № 15/2011 «Об изменениях в обязательных правилах №
10/2011 «О порядке уличной торговли
в Инчукалнском крае»».
• Утвердить обязательные правила думы
Инчукалнского края № 16/2011 «Об изменениях в обязательных правилах №
7/2010 «О пошлинах самоуправления
Инчукалнского края»».
• Выделить дополнительные средства
на косметический ремонт Инчукалнской основной школы в размере 854,81
Ls из средств на народное хозяйство.
• Утвердить обязательные правила думы
Инчукалнского края «Об изменениях в
обязательных правилах думы Инчукалнского края № 1/2011 «О предоставлении социальной помощи самоуправления в Инчукалнском крае»».
• Прочее.
Tulkojums: SIA “Tulko”

Nr. 14/2011 „Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 16/2010 “Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību””
Apstiprināti ar 2011.gada 20.jūlija
Inčukalna novada domes lēmumu,
protokols Nr.9-26. §.
Izdoti saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri”
36.1pantu, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un
sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta otro daļu,
5.panta ceturto daļu, 6.pantu, 8.pantu, 9.panta ceturto
daļu, 10.panta otro daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.panta otro daļu,
7.panta piekto un sesto daļu, 8.panta pirmo un otro
daļu, 14.panta pirmās daļas 1.punkta “c” apakšpunktu,14.panta pirmās daļas 6.punktu, 14.panta
septīto daļu, 15.pantu, 17.panta pirmo daļu, 19.pantu,
24.panta pirmo daļu, 26.1panta pirmo un otro daļu.

Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 16/2010 “Par personu,
kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu
jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību”
šādus grozījumus:
1. izteikt noteikumu 5.punktu sekojošā
redakcijā: „5. Palīdzības reģistrā personas
reģistrējamas trīs grupās:
5.1. ārkārtas grupa;
5.2.pirmās kārtas grupa
5.3. sociālo dzīvokļu grupa.”;
2. svītrot noteikumu 8. punktu;
3. izteikt noteikumu 21.punktu sekojošā
redakcijā:
„21. Sociālās dzīvojamās telpas tiek piedāvātas Noteikumu 3.8. un 7.1. apakšpunktos
minētajām personām.”;
4. svītrot noteikumu 28.punkta otro daļu.
Domes priekšsēdētāja vietnieks
Ņikita Kozlovs

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI
Veicot ūdensvada remontdarbus Inčukalnā
Plānupes ielā, tika atklāts kārtējais nelegālais pieslēgums dzeramā ūdensvadam. PSIA
„Vangažu Avots” piestādīja rēķinu šīs mājas
iedzīvotājiem par patērēto ūdeni no 2010.gada
1.novembra. Ceru, ka šie iedzīvotāji samaksās
bez tiesas darbiem par patērēto ūdeni. Gribu
ieteikt SIA „Rembox” griezties pie šiem iedzīvotājiem, lai nomaksātu piecu gadu garumā
par patērēto dzeramo ūdeni. Summa sastāda
apmēram 1000Ls.
Informēju Inčukalna novada iedzīvotājus,
ka tiek izstrādāts jauns tehniski ekonomiskais
pamatojums, lai varētu veikt par ES līdzekļiem rekonstrukciju Inčukalna novadā, tādēļ
lūdzu tos iedzīvotājus, kuri vēl nav nokārtojuši saistības ar PSIA „Vangažu Avots”, to
izdarīt līdz š.g. 1.oktobrim. Pretējā gadījumā
agri vai vēlu, veicot rekonstrukcijas darbus, šie
pieslēgumi tiks atklāti, un tad tiesas darbi būs
neizbēgami. Informēju, ka tiesu prakse PSIA
„Vangažu Avots” ir pietiekoša, un tiesas par
dzeramā ūdens zagšanu un nenomaksāšanu
parasti uzvar.
Ceru uz iedzīvotāju sapratni un godaprātu.
Ar cieņu, PSIA „Vangažu Avots” valdes
priekšsēdētājs Guntars Indriksons
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Izsolāmās tiesības - nekustamā īpašuma
Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18,
telpa nr. 22 nomas tiesības.
Mutiskā izsolē tiek nodots nomā Inčukalna novada domei piederošais nekustamais
īpašums, kas atrodas Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, vispāratveseļošanās
procedūru veikšanai. Nomas izsoles objekts
ir telpa nr.22, ar kopējo platību 13,5 m2.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža
līdz 2011.gada 7.oktobrim, pl.14.00.
Iepazīties ar objektu iespējams darba

EIROPAS SAVIENĪBA

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Inčukalna novada Gaujas ciematā tiek
realizēts projekts „Drošais ceļš iedzīvotājiem” vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/
CFLA/042/035. Projekts tiek līdzfinansēts no
Eiropas Reģionālās attīstības fonda.
Inčukalna novada Inčukalna ciematā tiek
realizēts projekts „Drošais ceļš uz skolu”
vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.3.1/10/APIA/
CFLA/043/036. Projekts tiek līdzfinansēts
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.
Abu projektu vispārīgais mērķis: Inču-

dienās iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna
novada domes izpilddirektoru Oskaru Kalniņu pa tālruni 67977381, vai 29432381 līdz
7.10.2011. pl.14.00.
Dalībniekiem jāreģistrējas uz nomas izsoli
Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā līdz 7.10.2011. pl.14.00.
Izsole notiks 2011.gada 7.oktobrī, Inčukalnā, Atmodas ielā 4, pl.14.00.
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena, sastāda 64,80 Ls/gadā + PVN.
Nomas tiesību termiņš līdz 2016.gada
31.decembrim.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir par Nekustamā īpašuma

Inčukalna novadā, Vangažos, Gaujas ielā
18, telpas nr.22 nomu – Ls 6,48 iemaksājams līdz 2011.gada 7.oktobrim. pl.14.00.
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 30Ls.
Izsoles veids. Mutiska izsole ar augšupejošu soli 5% no gada maksas sākumcenas,
kas sastāda 3,24 Ls/gadā.
Samaksas kārtība. Saskaņā ar līgumu.

kalna novada ilgtspējīgu attīstības sekmēšana,
uzlabojot satiksmes drošību, veidojot drošu un
ērtu dzīves vidi iedzīvotājiem.
Specifiskais mērķis: satiksmes drošības
uzlabošana Inčukalna ciemata Atmodas un
Zvaigžņu ielās un Gaujas ciemata Gaujaslīču
ielā, izbūvējot gājēju celiņus, tādējādi, atdalot
gājēju un velosipēdistu plūsmu no autotransporta plūsmas, izbūvējot ielas apgaismojumu,
tādējādi nodrošinot satiksmes dalībnieku ieraugāmību tumšajā diennakts laikā, uzstādot
ceļazīmes un ceļu horizontālos apzīmējumus,
tādējādi, uzlabojot satiksmes organizāciju teritorijā.
Projektu mērķis atbilst darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildi-

nājuma 3.2. prioritātes ”Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.
pasākuma ”Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.3. aktivitātes “Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās un
Rīgā” 3.2.1.3.1.apakšaktivitātes “Satiksmes
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus
Rīgas” mērķim: uzlabot satiksmes drošību
apdzīvotās vietās, likvidējot “melnos punktus” jeb satiksmes drošībai bīstamās vietas –
ne tikai tās, kur ir liels avāriju un bojāgājušo
skaits, bet arī potenciāli bīstamās vietas un
ar iespējami mazākiem līdzekļiem panāktu
satiksmes drošības līmeņa uzlabošanos.
Margita Līce

Jaunais mācību gads - gan prieks, gan rūpes
Kā vēja spārniem paskrējusi piedzīvojumiem bagātā vasara, un atkal klāt gladiolām,
asterēm un košajām pīlādžogām bagātais septembris. Tas ir laiks, kad jāsarosās ikvienai ģimenei, kurā ir pirmklasnieks vai pamatskolas
skolēns, vai vidusskolnieks, vai arī jaunietis,
kurš mācīsies augstskolā. Vecākiem nebūt nav
viegli sagādāt bērnam visu nepieciešamo, lai
viņš veiksmīgi varētu uzsākt un turpināt mācību gadu, jo naudas izteiksmē tas ir daudz
- apģērbs, apavi, kā arī visi skolai nepieciešamie mācību līdzekļi. Sevišķi tas ir jūtams,
ja ģimenē ir vairāki bērni, kuriem jāmācās.
Tomēr tāda nu ir bērnu aprūpe.
Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā. Vecāku pienākums ir gādāt par
savu bērnu.
Rūpes par bērnu nozīmē viņa aprūpi, uzraudzību un tiesības noteikt viņa dzīvesvietu.
Bērna aprūpe nozīmē viņa uzturēšanu, t.i.,
ēdiena, apģērba, mājokļa un veselības aprūpes nodrošināšanu, bērna kopšanu un viņa izglītošanu, un audzināšanu (garīgās un fiziskās
attīstības nodrošināšana, pēc iespējas ievērojot
viņa individualitāti, spējas un intereses, sagatavojot bērnu sabiedriski derīgam darbam).
Rūpes par bērna mantu nozīmē gādību par
bērna mantas uzturēšanu un izmantošanu tās
saglabāšanai un vairošanai.
Gan bērniem, gan vecākiem, kā jebkuram
sabiedrības loceklim, ir gan tiesības, gan pienākumi, par kuriem, diemžēl, nereti tiek aizmirsts.
Vecāku pienākumi pret bērnu. Atbilstoši

Civillikuma noteikumiem vecāku pienākums ir
rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās
attiecībās.
Vecāku pienākums ir sagatavot bērnu patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, pēc iespējas respektējot viņa individualitāti, ievērojot spējas un
tieksmes.
Vecāki ir bērna dabiskie aizbildņi (likumiskie pārstāvji). Viņu pienākums ir aizstāvēt bērna
tiesības un ar likumu aizsargātās intereses.
Par vecāku pienākumu nepildīšanu vai aizgādības tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, bērna
fizisku sodīšanu, kā arī cietsirdīgu izturēšanos
pret viņu vecāki saucami pie likumā noteiktās
atbildības.
Vecāku pienākums ir neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu,
ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes. Bērna uzraudzība nozīmē rūpes par bērna paša drošību un
trešās personas apdraudējuma novēršanu.
Kā to nosaka Bērnu tiesību aizsardzības likums, vecākiem jāraugās, lai viņu bērni, kuri
jaunāki par 16 gadiem, neatrastos uz ielas vai
sabiedriskās vietās vieni pēc pl.22.00.
Bērnam pildīt savus pienākumus ir tikpat
svarīgi, kā uzmanīt, lai tiek ievērotas viņa tiesības!
Bērna pienākums - klausīt vecākus.
Bērna pienākumi mājās. Bērnam ir pienākums atbilstoši savam vecumam apkopt sevi
un piedalīties mājas darbos. Bērnam jāizturas
ar cieņu pret saviem vecākiem un citiem ģimenes locekļiem, pret aizbildņiem un audžu-

ģimenes locekļiem.
Bērna pienākumi pret sabiedrību. Bērns ir
pilntiesīgs sabiedrības loceklis. Viņa pienākumi
pret sabiedrību pieaug atbilstoši vecumam.
Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai
fiziskajai un garīgajai attīstībai. Mācību laikā
viņam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi. Bērnam atkarībā no viņa vecuma un brieduma pakāpes ir pienākums sargāt
savu veselību. Bērnam jāizturas ar cieņu pret
valsti, tās simboliem un jāievēro likumi. Bērnam jāievēro sabiedrībā pieņemtie uzvedības
noteikumi. Bērns nedrīkst, izmantojot savas
tiesības, aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses. Bērnam ir pienākums saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi.
Saskaņā ar MK noteikumiem, ja izglītojamais vairāk nekā trīs mācību dienas nav
apmeklējis pirmsskolas izglītības iestādi vai
vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī vispārējās vai profesionālās izglītības iestādi un
izglītības iestādei nav informācijas par neierašanās iemeslu vai iemesls nav uzskatāms par
attaisnojošu, izglītības iestāde par to nekavējoties rakstiski informē pašvaldības sociālo
dienestu vai bāriņtiesu.
Jaunajā mācību gadā novēlu, lai visiem
bērniem, kuri apmeklē mācību iestādes, būtu
vēlme iegūt zināšanas, rezultātā - labas sekmes, savukārt viņu vecākiem un visiem skolotājiem - stipra veselība, izturība, nezūdošs
optimisms.
Inčukalna novada bāriņtiesas
priekšsēdētāja Iveta Kokina
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18 neaizmirstamas dienas Krimā
Vangažu vidusskolas deju grupas „Kolibri” 10 dejotājām jaukākais notikums šā
gada vasarā bija brauciens uz 10. Starptautisko festivālu „Veidosim pasauli labāku”.
Festivālā piedalījās delegācijas no 50
valstīm.
Mūsu meitenes veiksmīgi pārstāvēja
Inčukalna novada Vangažu vidusskolu, arī
Latviju. Brauciens bija unikāla iespēja parādīt savus talantus, atpūsties pie Melnās jūras
un vērot tās iemītniekus, iepazīties ar Krimas
skaistākajām vietām un ar Arteka nometni.
Ieguvām jaunus draugus, no kuriem bija ļoti
grūti šķirties.
Bērni ļoti nopietni un ar lielu atbildības
sajūtu izturējās pret šo projektu. Viņi bija
ļoti centīgi un aktīvi piedalījās Nāciju Līgas
darbā. Tā rezultātā tapa dokuments „Vēršanās
pie valstu prezidentiem”.
Meitenes arī strādāja preses centrā, regulāri

noformēja savu festivāla mājas lapu.
Grupas dalībnieces gan dziedāja, gan
dejoja. Meiteņu uzstāšanos gan skatītāji, gan žūrijas locekļi novērtēja
ļoti atzinīgi. Bet mūsu mīļākā deja
„Govju kazaks” tā iepatikās skatītājiem, ka noslēgumā Artekā to dejoja
visi. Šo deju izvēlējās arī noslēguma
koncertam, kuru rādīja Ukrainas centrālajā televīzijā un internetā.
Kas zina, vai būtu noticis šis brauciens,
ja nebūtu tik daudz atbalstītāju. Par atbalstu šim projektam gribu pateikties Latvijas
Izglītības ministrijai, Ukrainas vēstniecībai
Latvijā, Vangažu ukraiņu biedrībai, kā arī
personīgi Irinai Dukulei, Inčukalna novada
domei, Vangažu vidusskolas direktorei
Indrai Kalniņai, kultūras nama direktoram
Aleksandram Čamkinam un deju kolektīva
„Ciprese” vadītājai Ilonai Petrovskai. Pateicos

Inčukalna Galda hokeja kluba ziņas
Inčukalna čempionāts. No sezonas
noslēguma turnīriem pirmais tika aizvadīts
Inčukalna čempionāts. Jāpiebilst, ka Inčukalna čempionāts ir prestižākais no visiem
Inčukalna Galda hokeja kluba (GHK) rīkotajiem turnīriem. Čempionāts pulcēja 34 dalībniekus no Inčukalna novada un Inčukalna
GHK.
Pēc trīs gadu pārtraukuma par Inčukalna
čempionu kļuva Jānis Kalnevics, kurš fināla
sērijā visai viegli ar rezultātu 4:1 apspēlēja
iepriekšējo divu gadu čempionu Edgaru Saulīti. Spēlē par 3.vietu sīvā cīņā Matīss Saulītis ar rezultātu 3:2 apspēlēja Sandi Kalniņu
un izcīnīja bronzas medaļu. Augsto 10.vietu
kopējā konkurencē izcīnīja Ilze Zuce-Tenča,
kurai arī zelts dāmu konkurencē (2.vietā ierindojās Elīna Gala, bet 3.vietā Dārta Ozoliņa ).
Par augsto konkurenci liecināja tas, ka
starp paly-off astoņiem labākajiem spēlētājiem neiekļuva viens no Pasaules reitinga
Top100 spēlētājiem un Inčukalna čempions
2008.gadā Didzis Ziemelis. Junioru konkurencē par čempionu kļuva Rihards Gals, aiz
sevis 2.vietā atstājot Ilzi Zuci-Tenču, bet
3.vietā palika Roberts Kupčs. Jaunāko junioru grupā triumfēja Filips Buhtujevs, 2.un
3.vietās attiecīgi ierindojās Jānis Markulis un
Rainers Kalniņš. Visbeidzot rokiju (iesācēji,
kuri čempionātā piedalījās pirmo reizi) klasē
uzvarēja Valdis Lokenbahs, 2.vietā palika
Edgars Bulajevs un 3.vietā Kalvis Šusters.
Latvijas čempionāts OPEN klasē.
Latvijas čempionāts pēdējos gados notiek
Inčukalnā. Inčukalna GHK biedri godam
izmantoja mājinieku statusu, bet līdz čempiona titulam vēl būs jāpagaida, jo par jauno
čempionu 76 dalībnieku konkurencē kļuva
skrundenieks Jevgēnijas Zaharovs, kurš ļoti

sīvā fināla cīņā ar 4:3 apspēlēja Edgaru Saulīti, uzvaru izraujot septītās spēles pēdējās
sekundēs! Arī bronza palika Inčukalnā – to
izcīnīja Matīss Saulītis sērijā ar 3:0, uzvarot
vēl vienu Inčukalna GHK biedru Jāni Kalnevicu! Augstajā 7.vietā ierindojās Sandis
Kalniņš, un 10.vietā Kārlis Balodis. Jāuzteic,
ka no 1.līgas 24 labākajiem spēlētājiem 1/3
bija inčukalnieši.
Inčukalna Galda hokeja līga ir vienīgais kluba turnīrs, kurā drīkst spēlēt arī citu
novadu un klubu spēlētāji. Ja Inčukalna
čempionāts un Inčukalna CHALLENGE ir
vienas dienas turnīrs, tad līga tiek izspēlēta
visas sezonas garumā. Pēc pēdējā posma
maija beigās tika noteikti arī Inčukalna GHL
labākie spēlētāji. Kopvērtējumā OPEN klasē
par uzvarētāju kļuva Matīss Saulītis, bet uz
goda pjedestāla otrā un trešā pakāpiena
attiecīgi kāpa Sandis Kalniņš un Mikus
Saulītis. Vēl sešiniekā ierindojās Haralds
Gals, Ēriks Kuharjonoks un Roberts Kupčs,
ieņemot vietas no 4.-6. Junioru konkurencē
uzvaru izcīnīja Ēriks Kuharjonoks, aiz sevis
atstājot Robertu Kupču un Filipu Buhtujevu.
Jaunāko junioru grupā ar pirmo piegājienu
par uzvarētāju kļuva Filips Buhtujevs. Arī
2.un 3.vietu aizņēma spēlētāji, kuriem tā
bija pirmā nopietnā sezona – Jānis Markulis
un Rainers Kalniņš. Visbeidzot dāmām pie
uzvaras tika Monika Džigure.
Pasaules čempionāts. Jūnija sākumā
kā saldais ēdiens labākajiem Latvijas galda
hokeja spēlētājiem tika pasniegts brauciens
uz Pasaules čempionātu, kurš norisinājās
Somijas pilsētā Turku. Latvijas izlases rindās iekļuva astoņi Inčukalna GHK pārstāvji.
Vislabāk veicās Matīsam Saulītim, kurš
visprestižākajā OPEN klasē 105 dalībnieku
konkurencē spēja iekļūt play-off. Diemžēl

arī Melitinai Sipčenko un Jurim Kasperam
par bērnu sagatavošanu vokālajam konkursam, Irinai Kaļickai par emblēmas izgatavošanu un mūsu brīnišķīgajai šuvējai Zojai
par to, ka vienmēr mūs atbalsta. Paldies arī
veikalu „Ali” un „Jāņa Rozes grāmatnīcas”
vadītājiem, kuri nodrošināja mūsu grupu ar
suvenīriem un dāvanām. Paldies visiem!
Deju kolektīva „Kolibri” vadītāja
Tatjana Everse
jau izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā nācās
atzīt bronzas laureāta Jāņa Galuzo pārākumu (J.Galuzo pārstāv Krievijas izlasi) un
samierināties ar augstvērtīgo 14.vietu noslēgumā. Arī pārējie kluba spēlētāji nospēlēja,
godam ieņemot augstas vietas – 23.v. Edgars Saulītis, 25.v. Kārlis Balodis un 34.v.
Jānis Kalnevics. Par čempionu kļuva Krievijas pārstāvis Oļegs Dmitričenko. No mūsu
spēlētājiem vislabāk veicās BJC ,,Laimīte”
pārstāvjiem Edgaram Caicam un Atim Sīlim.
Edgars bija ļoti tuvu tam, lai kāptu uz goda
pjedestāla, turklāt tas varēja izdoties pirmo
reizi. Edgars zaudēja ļoti sīvā cīņā sērijā
ar 2:3 jau pieminētajam Jānim Galuzo, bet
Atis Sīlis izcīnīja 8.vietu. OPEN klasē izlašu
cīņās Latvijas vīri izcīnīja bronzas medaļas
jau otro reizi, bez tām atstājot galda hokeja
spēles izgudrotājus zviedrus - uzvara tika izcīnīta ļoti smagā cīņā ar 8:7, bet vēl 10 spēles
beidzās neizšķirti! Junioru konkurencē vienīgais kluba pārstāvis Roberts Kupčs ierindojās
14.vietā, kā arī izcīnīja 5.vietu starp junioru
izlasēm. Dāmu konkurencē ļoti tuvu iespējai pacīnīties par medaļām bija Ilze ZuceTenča, kura 1/4 finālā spraigā 7 spēļu sērijā
ar 3:4 zaudēja igaunietei Marijai Saveļjevai
un nācās samierināties ar 7.vietu. Igauniete
pēc tam izcīnīja sudraba medaļu! Otra kluba
pārstāve Dārta Ozoliņa ierindojās 15.vietā.
Dāmu izlašu konkurencē abas kluba pārstāves kaldināja bronzas medaļas.
Krievijas izlases pārstāvji no astoņām
iespējamajām zelta medaļām izcīnīja septiņas, turklāt viņu rēķinā arī vēl divas sudraba
un trīs bronzas medaļas! Savas pozīcijas ir
atdevuši jau pieminētie zviedri, kuriem tikai
viens sudrabs starp senioru izlasēm!
OPEN izlašu mačos piedalījās un arī
bronzas medaļas izcīnīja Inčukalna GHK
vadītājs Sandis Kalniņš, kurš pildīja arī izlases trenera pienākumus.
Sandis Kalniņš
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Baltijas lielākā granulu ražotne – Inčukalnā

Foto: Jana Bunkus

Mājvietu Inčukalna novadā nesen radis vēl viens liels
uzņēmums – SIA „Graanul
Pellets”. Šobrīd uzņēmuma
teritorijā norit spraigi rūpnīcas
celšanas un teritorijas labiekārtošanas darbi. Ražošana sāksies
jau šī gada nogalē.
SIA „Graanul Pellets” ir AS „Graanul
Invest” meitas uzņēmums. Kā teikts uzņēmuma mājas lapā, uzņēmums savu darbību sāka
2003.
gadā. Uzņēmums
ir strauji
attīstījies un
ir izaudzis par
lielāko
granulu
ražotāju
Baltijas
valstīs.
Mairis Reiziņš
Eiropas
mērogā
uzņēmums ar savu ražošanas apjomu ir
piecu pirmo ražotāju skaitā.
Savas darbības pirmajā posmā, 2004.
gadā, tika uzceltas divas granulu rūpnīcas,
pirmā no tām Igaunijā- Imaverē, otra Lietuvā -Alytus pilsētā.
Otrajā etapā, 2005.gada beigās, uzsāka trešās granulu rūpnīcas būvi Latvijā
Launkalnē, rūpnīca tika pabeigta 2007.
gada agrā pavasarī. 2006.gada aprīlī tika
nopirkta Imaverē esošā granulu rūpnīca

OÜ „Delcotek”, kurā granulu ražošana
tika uzsākta jau 1999.gadā.
Uzņēmums ražo premium un industriālās klases granulas. Pirmās paredzētas
mājsaimniecībām. Gan vienas, gan otras
no jaunā gada varēs iegādāties arī jaunuzceltajā ražotnē Inčukalnā.
Vērienīgi celtniecības darbi
Jaunās ražotnes celtniecības darbi sākās šī gada maijā. „Uzņēmuma teritorijas
kopējā platība ir 12,5 hektāri. Inčukalnu
par mājvietu izvēlējāmies vairāku apsvērumu dēļ. Viens no tiem – blakus teritorijā
saimnieko lielākais izejmateriālu piegādātājs. Cauri Inčukalna novadam cauri vijas
arī dzelzceļa līnija, kas ir svarīgs nosacījums darbam ar Krievijas tirgu”, sarunā
ar laikrakstu „Novadu Vēstis” pastāstīja
SIA „Graanul Invest” izpilddirektors Mairis Reiziņš.
Šobrīd teritorijā, kur tas nepieciešams,
noasfaltēts un uzstādītas lielākās ražošanas iekārtas, kas projektētas speciāli šī
uzņēmuma vajadzībām. Uzsākta noliktavu
un ražošanas korpusa celtniecība, kurā
atradīsies preses. Zem klajas debess jau
slejas dzirnavas, kurās tiks sasmalcināts
izejmateriāls, kā arī materiāla žāvētavas
un krāsns.
Videi, iedzīvotājiem un darbiniekiem draudzīgs uzņēmums
„Daļu izejmateriāla iegūsim vietējos
mežos, pārstrādājot zarus un celmus.Tā
mēs daļēji pildīsim meža sanitāru funkciju,” uzsvēra izpilddirektors.
Daļai iedzīvotāju nereti sakāms kāds
skarbāks vārds par troksni, kas dzirdams
lielajās ražotnēs. Tomēr M.Reiziņš ap-

Grāmatu spēks Inčukalna bibliotēkā
Lasīšana prātam ir tas pats,
Kas fiziski vingrinājumi ķermenim.
(D.Adisons)

Grāmata-tā ir uzrakstīta doma, kuru
izlasot, lasītājs izlaiž caur savu apziņu.
Grāmatas ir ar dažādu saturu: detektīvi,
šausmu stāsti, mīlestības stāsti… Lasot
mēs izlasīto uztveram, jūtam līdzi, pārdzīvojam, mācāmies, uztveram pareizrakstību. Pieaugušie paši izvēlas sev lasāmvielu, bet bērniem ir savādāk, tāpēc
vecākiem būtu jāaprunājas par izlasīto, par
to ,kas nav skaidrs, par ko ir satraukusies
mazā sirsniņa. Mēs visi priecājamies, ja
bērni lasa grāmatas. To redzam, kā bērni,
tuvojoties septembrim, biežāk ver bib-

liotēkas durvis, lai paspētu izlasīt vasarā
uzdoto. Dažām grāmatām, lai tās izlasītu,
pat izveidojas rinda.
Bērniem iepirkām literatūru: „Kā
pūce uzzināja, kas ir diena” , „Māja”,
„Dzīvnieki” utt. Grāmatiņas dos atbildes
uz jautājumiem: Kurš dzīvnieks dzer visvairāk ūdens?, Kurš dzīvnieks naktī neguļ? Kuru no putniem var iemācīt runāt?
No sērijas Vinnijs Pūks bērni varēs lasīt
„Lēkā ar mani” un „Pūka paslēpes”.
Izglītojošas grāmatas: „Kā dziedināt
ar krāsām”, „Homeopātija ģimenei”, „Manipulācija ar cilvēkiem”, un citas.
Turpinās grāmatu lasīšana bērnu lasīšanas projektā „Bērnu žūrija”. Bibliotēkā

galvo, ka regulāri tiks veikti trokšņu mērījumi, un troksnis, kas radīsies ražošanas
gaitā, iedzīvotāju mieru netraucēs. „Uzņēmums atrodas meža ielokā. Kad sāksies
ražošana, teritorijā būs skaidu kalni, kas
dabīgi slāpēs skaņu. Regulāri tiek un tiks
veiktas piesārņojuma līmeņa pārbaudes.
Darām visu, lai būtu dabai draudzīgs uzņēmums un lai netraucētu iedzīvotājiem.”
Šobrīd plašo teritoriju apsargā apsardzes uzņēmums, bet jau pavisam drīz
uzņēmuma teritoriju ieskaus arī nožogojums.
AS „Graanul Invest Pellets” paredzēts
nodarbināt vidēji 45 darbiniekus, no kuriem daļa darbu jau uzsākusi. Ņemot vērā
uzņēmuma specifiku, tiks meklēts kvalificēts personāls, tomēr uzņēmuma vadība
ir gatava darbiniekus apmācīt, kā arī sūtīt
uz kvalifikācijas celšanas kursiem. Šobrīd
strādājošie darbinieki lielākoties ir mūsu
novada iedzīvotāji.
Darbs uzņēmumā notiks 24 stundas
diennaktī, tas nozīmē – divās maiņās, tāpēc tiks domāts arī par darbinieku nogādāšanu uz darbu un uz mājām.
ZINĀŠANAI

Kokskaidu granulas vai kurināmās granulas ir ciets biokurināmais, kas ir viens
no ērtākajiem un efektīvākajiem atjaunojamās enerģijas avotiem. Granulu ražošanas procesā koksnes masu (zāģskaidas,
šķeldu, malku) vispirms sasmalcina, tad
žāvē, pēc tam samaļ, sapresē un beidzot
atdzesē. Procesa rezultātā izveidojas 6 līdz
10 mm diametra granulas. Radušos vienāda (gan pēc izmēriem, gan kvalitātes)
sastāva kurināmo ir ērti lietot kā mājsaimniecībā, tā arī rūpnieciskās automatizētās
sistēmās.
Informācijas avots: www.granuluapkure.lv

Jana Bunkus
turpinās grāmatu inventarizācija, lūdzam
ilgāk par mēnesi grāmatas mājās neturēt,
jo kādam tās ir ļoti vajadzīgas. Sirsnīgi pateicamies Inčukalna novada iedzīvotājiem,
kuri dāvina bibliotēkai jaunas grāmatas.
Mūsu bibliotēka seko līdzi visu izdevniecību jaunumiem un iespēju robežās
cenšas iegādāties visu interesanto mūsu
lasītāju vēlmēm.
Uzmanību! Sakarā ar inventarizāciju, lūdzam visus lasītājus atnest uz
bibliotēku grāmatas, kuras pie jums atrodas ilgāku laiku! Neapgrūtiniet mums
veikt grāmatu uzskaiti!
Veiksmīgu, sekmīgu, interesantu
mācību gadu!
M.Aļeksejeva
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Ceļš uz skolu

Vasarā nedaudz pierimst rosība ap skolām un bērnu dārziņiem, bet citādi viss notiek. Visredzamākās pārmaiņas skar ceļu
uz Inčukalna skolu un Inčukalna centru.
Beidzot nejutīsim, kā slapjums un dubļi
ietekmē mūsu kājas, cenšoties tās saslapināt un nosmērēt, ejot cauri parkam uz un
no skolas, brienot cauri peļķēm no viena
veikala uz otru.
Parka celiņš un inčukalnieši jau sen
bija pelnījuši skaistu līkloču bruģīti. Ja
parēķina tikai aptuveni, tad dienā parkam
abos virzienos cauri izstaigā vismaz 300
cilvēku – aptuveni 200 skolēnu un pārējie
kājāmgājēji, kas pārvietojās no „aizskolas”
dzīvojamām mājām. Paldies „Eiropai” un
domei par vides sakārtošanu. Gribētos
cerēt, ka auto braucēji turpmāk respektēs
ieguldīto darbu un līdzekļus un nebrauks
parkā pa tikko izlikto celiņu. Skumji, ka
no rītiem nākas redzēt auto riepu dubļainos nospiedumus uz bruģa, kas paredzēts
gājējiem, nevis automašīnu tonnām. Vai
ilgi varēsim priecāties par sakoptu vidi, ja
ir cilvēki, kas neņem vērā aizliegumus?
Vēlos vērsties pie inčukalniešiem un
lūgt kopīgiem spēkiem saglabāt tās jaukās
vietas un lietas, ko esam sakārtojuši!
Arī Inčukalna centrs var lepoties ar gājēju celiņu, ko vēl tikai būs jāmācās lietot.
Vilciena pienākšanas laiku vēl joprojām
var pateikt pēc daudzajiem gājējiem, kas
vēl nemāk izmantot gājēju celiņu, bet
droši soļo pa brauktuvi un domes darbinieku auto stāvvietu. Tas ir tikai laika un
pieraduma jautājums. Tomēr arī Inčukalna
centrā, pie tikko izveidotās gājēju pārejas
un uz blakus iesētās zālītes, kas nav vēl
paspējusi sadīgt, redzamas automašīnu
riepu atstātās pēdas. Ak, vai tiešām mašīnām vairs citur nav kur braukt, kā tikai pa
jauno gājēju bruģi un tikko iesēto zāli!?
Liekas, ka būs jāsauc palīgā kāds indiāņu
pēddzinis un jālūdz pēc riepu atstātajām

Amatierteātris

Foto: Zinta Nolberga

Ceļš uz skolu mūs ved cauri vasarai, melleņu lasīšanas laikam, sēņošanai. Pagrabos un pieliekamajos
sakrājušās konservētu dārzeņu burkas, ievārījumi un salāti. Nevarētu
sūdzēties par pagājušo vasaru. Visa
kā bija gana – gan saules, gan lietus
(brīžiem likās pārlieku daudz), gan
ogu, gan gurķu. Un vēl jau būs siltums, būs atvasara. Būs daudzkrāsains un dubļains rudens, un auksta,
brīžiem slapja ziema. Nu un? Lai!
Katram laikam ir savas skaistums!

pēdām meklēt auto īpašnieku, lai apjautātos, vai auto vadīšanas tiesības ir
pirktas?
Inčukalna Tautas nama gada sākumā izvirzītie mērķi pakāpeniski tiek
sasniegti. Esam sākuši kārtot Inčukalna
ievērojamākās vietas. Par sponsoru līdzekļiem ir jau novietotas informācijas
plāksnes Inčukalna vecajos kapos pie
Raganas kaujā kritušo kapa Indrānu
parkā. 19. augustā oficiāli tika atklāta
informācijas plāksne, kāpnes un atpūtas
vieta pie Inčukalna Velnalas. Ir izdarīts
liels darbs, kurā ir piedalījušies daudzi.
Kā paši galvenie ir jāmin: idejas autore
Inga Freimane, Tautas nama vadītāja,
Inčukalna novada dome,
a/s „Latvijas
Meži”, tūristu
bāze „Zuši”,
atpūtas parks
„Rāmkalni”,
Valda Zīvārte,
visu informācijas stendu
veidotāja, un
daudzi inčukalnieši, kuri
ar saviem
ziedojumiem
piedalījās līdzekļu vākšanā. Beidzot
mūsu Velnala
Jaunizveidotās kāpnes
ir rādāma ceļotājiem! Atklāšanas brīdi bija klāt darba
veicēji un „Kārļzemnieku” iedzīvotāji. Varam būt pārliecināti, ka mūsu Velnam alā
nebija garlaicīgi, jo skanēja gan saksofona
melodijas Annelaines Indriksones izpildījumā, gan patriotiski mīļa dziesma, ko

Atklāšanas ceremonija Velnalā
izspēlēja ģitārists Kristaps
Ronis, gan šampanieša korķa
paukšķi, gan bērnu čalas. Pie
„Zušu” izveidotās jaukās atpūtas vietiņas „Rāmkalnu”
sagādātā zupa un kliņģeris
garšoja vienreizēji labi. Liels
paldies visiem, kas idejai palīdzēja piepildīties! Tagad varam ieteikt apmeklēt Velnalu
visiem!
Apkārtējiem neredzamas,
bet pieminamas un neslēpjamas lietas Tautas namā
notika arī jūlijā, augustā, jo
Inčukalna Tautas nama pašdarbības kolektīvi pēc nostrādātas sezonas turpināja darbu
arī vasarā.
Mūsu pūtēju orķestrim brīvdienu nav
bijis, jo viņu profesionalitāte un atsaucība
jau kļuvusi plaši zināma. Piedalīšanās Jāzepa Vītola dziesmu dienā Gaujienā jūlija
beigās bija ļoti svarīga – mūsu pūtēji pavadīja visus sabraukušos korus, spēlēdami
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pavadījumus gan Jāzepa Vītola dziesmām,
gan interesantākus darot uznācienus un
nogājienus. Pūtēji piedalījās arī „Zirgu
dienas” atklāšanas pasākumā Inčukalnā
augusta sākumā.
Jauktā kora „Mežābele” piedalīšanos
Gaujienas dziesmu dienā varētu uzskatīt
par izklaidi, bet dalību Rīgas svētku Lielkoncertā Mežaparka estrādē par samērā
lielu pārbaudījumu. Protams, ka beigās
koncertā dziedātāji jutās fantastiski un
bija aizmirsusies iepriekšējā vakara „spīdzināšana”, kad lietū un aukstumā, kaut
bruņojušies ar lietus mētelīšiem, sēdējām
estrādē tumsā līdz vienpadsmitiem, tikko
saskatīdami notis. Otrā dienā daudziem
kājās bija manāmi gumijas zābaki, un
tas likās smieklīgi, jo saule sildīja un
slapjumu nemanīja. Toties kājas bija ļoti
siltas! Dziedātājiem koncertā vienmēr ir
labāk nekā skatītājiem, jo tiem vienmēr
viss ir labi dzirdams. Arī šoreiz ar koncerta apskaņošanu bija lielas problēmas,
kaut koris centās, cik spēka. Tomēr beigās
varam teikt, ka lepojamies ar to, ka piedalījāmies un izturējām.
Arī Inčukalna amatierteātris vasarā satikās, nevis lai strādātu, bet lai izklaidētos.
Šogad „Skroderdienās” izdevās sapelnīt līdzekļus, lai varētu doties ekskursijā. Ceļš
veda uz Kandavu, Sabili, Kuldīgu, Ēdoli,
Ulmali, Ventspili. Priecāties var par to, cik
sakoptas un tūristiem draudzīgas ir mazās pilsētiņas, cik ļoti mainījusies Ēdoles
pils, kādi jauki cilvēki mīt Kurzemē, cik
tomēr skaista ir Baltijas jūra un stāvkrasts
Jūrkalnes apkaimē. Viesmīlību izbaudījām
Ulmales viesu mājā, ziedus baudījām
Ventmalā Ventspils svētku pēdējā dienā,
bet ceļa remonts ļoti garā ceļa posmā virzienā Ventspils – Rīga netraucēja braucēju
labajam garastāvoklim.
Kopumā ņemot darba, iespaidiem un
pieredzes bagāta , jauka vasara.
Jaunais mācību gads ir tikko sācies, un
laiks atsākt mācīties. Ne tikai skolas gudrības, bet arī kaut ko jaunu, sev patīkamu.
Varbūt atradīsiet laiku pievienoties dziedātājiem korī „Mežābele” un „Atblāzma”,
vai dejotājiem „Viršos” un jauniešu deju
kolektīvā? Vai varēsiet veltīt vienu vakaru
nedēļā amatieru teātrim vai pāris vakarus
līnijdejām? Viss ir iespējams. Domājiet,
lemiet un meklējiet informāciju Inčukalna
mājas lapā, uz ziņojumu dēļa un avīzē!
Lai jauka atvasara!
Zinta Nolberga

PASĀKUMI INČUKALNA TAUTAS NAMĀ SEPTEMBRĪ
• Sestdien, 10.septembrī
koncerts un tikšanās ar dzejniekiem, kuInčukalna bibliotēka kopā ar Tautas
riem Inčukalns ir kāda vieta zem saules:
namu aicina uz
Intu Purvu, Maiju Bojarunieni, Silviju
DZEJAS DIENĀM
Veckalni, Artu Saukāni, Laimu Mūrnieci,
Dzejas dienas ietvaros konkurss – fesJāni Zvirbuli un citiem.
tivāls “Cik mēs viens par otru zinām”.
• Sestdien, 24.septembrī
Organizē: mūziķu apvienība GRIEŽI
GALDA HOKEJA ČEMPIONĀTS
un Ingmārs Čaklais. Sīkāka informā- LATVIJAS KAUSA 1.posms
cija: www.griezi-muzika.lv, tālrunis:
• Sestdien, 1.oktobrī, pl.14.00 Inčukalna
27460879 (Zanda).
mākslinieku kopas mākslinieku izstādes
• un atkal ZEM BALTAJĀM
„VASARAS KAISLE” atklāšana.
AKĀCIJĀM pl.20.00 Inčukalna skolas
Visi mīļi aicināti!
parkā pie ugunskura konkursa laureātu
INČUKALNA TAUTAS NAMS uzsāk jauno 83. sezonu un aicina pievienoties
jaunus dalībniekus šādos kolektīvos:
KOLEKTĪVI PIEAUGUŠAJIEM
• Inčukalna jauktais koris „Mežābele” (79.sezona). Vadītājs Vitalis Kikusts
(t.26592633).
Nodarbības pirmdienās un ceturtdienās pl.19.00 Inčukalna pamatskolā. Pirmais mēģinājums - ceturtdien, 22.septembrī, pl.19.00.
• Inčukalna pamatskolas un Tautas nama pūtēju orķestris (29.sezona). Vadītājs
A. Kikusts (t.26592633).
Nodarbības trešdienās pl.18.30, sestdienās pl.10.00 un pēc individuāla grafika Inčukalna pamatskolā. Pirmais mēģinājums - trešdien, 14.septembrī, pl.18.00.
• Senioru koris „Atblāzma” (45.sezona). Vadītāja Ņina Kiršteina (t.29478592).
Nodarbības pirmdienās un ceturtdienās pl.13.00 Tautas namā. Pirmais mēģinājums
pirmdien, 26.septembrī, pl.13.00.
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši” (16.sezona). Vadītājs Andrs Briņķis
(t.29413203).
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās pl.20.00 Tautas namā. Pirmais mēģinājums
ceturtdien, 22.septembrī pl.19.00.
• Jauniešu deju kolektīvs - vecums līdz 25 gadiem (2.sezona). Vadītājs Andrs Briņķis
(t. 29413203).
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās pl.19.00 Tautas namā. Pirmais mēģinājums
ceturtdien, 22.septembrī, pl.19.00.
• Amatierteātris (9.sezona). Vadītāja Zigrīda Ezeriņa (t. 28253723).
Nodarbības trešdienās pl.19.00 Tautas namā. Pirmais mēģinājums trešdien, 21.septembrī pl.19.00.
• Jauniešu teātra studija (no 15 gadiem). Vadītāja Zigrīda Ezeriņa (t.28253723).
Nodarbības trešdienās pl.17.30 Tautas namā. Pirmais mēģinājums trešdien, 21.septembrī, pl.17.00.
KOLEKTĪVI BĒRNIEM
Maksas kolektīvi
• Bērnu vokālā studija (no 3 gadiem līdz skolas vecumam). Vadītāja Zanda Krastiņa (t.26311261).
Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās pl.17.00-17.45 4-5 gadus veciem bērniem, pl.18.00-18.45 6-7 gadus veciem bērniem. Pirmā nodarbība otrdien, 6. septembrī.
• Tradicionālā Karate grupa (bez vecuma un sagatavotības ierobežojuma). Vadītājs
Uldis Upmanis (t. 29363087).
Nodarbības svētdienās pl.13.00 Tautas namā (jau notiek).
JAUNUMS! Bērniem vecumā no 4-8 gadiem svētdienās no pl.13.00-14.00 ir iespēja
nodarboties VESELĪBAS – KARATĒ sekcijā.
INTEREŠU APVIENĪBAS
• Līnijdeju grupa. Vadītājs Aivars Vāvers (t. 29234084).
Nodarbības pirmdienās pl.19.00 Tautas namā (jau notiek).
• Mākslinieku kopa. Vadītājs Jānis Zvirbulis (t. 67977604).
VISI MĪĻI AICINĀTI - NĀCIET PULKĀ!

NOVADA VĒSTIS

8

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Vien gaišas mīlestības vārdā,
mazs cilvēciņš no nebūtības izkāpj,

No mīlas ņemts un mīlai atdots,
Tam mīlestību tālāk nest.

Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!
Gustavs Jēkabs Lācis, Milāna Karasjova, Māra Kudreņicka,
Juris Jēkabs Pilmanis, Paula Procenko.

Šā gada augustā Inčukalna novada
dzimsarakstu nodaļā laulību reģistrējuši:
Jeļena Sitkovska un Raimonds Vaļko, Jekaterina Protasenko un Dmitrijs
Korņilovs, Una Smilgaine un Jānis Kreklis, Ļubova Jefimčenko un Rolands
Kozirevs, Evita Romanova un Sergejs Procenko, Gita Gubiča un Juris Jefišovs.

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt
Kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst, Inčukalna novada dome
Atļauj šodien saviem gadiem skanēt sveic jubilārus augustā!
Kā melodijai, kura sirdī šalc.
75 gadi Valentīna Kampenusa, Jānis Ņikitins, Inese Zvirbule,
Lūcija Cabule, Marija Jemeļjanova, Osvalds Krastiņš.
80 gadi Ņina Spičkina, Jausma Frīde, Kārlis Lindenbergs,
Aleksandra Zaharova.
85 gadi

Vilma Lapiņa

92 gadi Anna Kurakina

90 gadi Anna Semeņeca
93 gadi Vilma Bērziņa

L/k “Novada Vēstis” sirsnīgi pateicas
Inčukalna novada iedzīvotājai
Eleonorai Zeltiņai par iesūtītajiem skaistajiem dzejoļiem!
Paldies arī Andrejam Mazinam par iesūtīto rakstu par jauniešu
patriotisko audzināšanu. Šo vēstuli publicēsim nākamajā numurā.

Inčukalnā piedāvā Yamaha mūzikas klases bērnu
muzikalitātes attīstībai

Šī alternatīvā apmācības sistēma ir balstīta uz pēdējiem atzinumiem
par bērnu attīstību un ilggadīgu pedagoģisko pieredzi. Tās pamatā ir unikāla metodika, kas ļauj cilvēkam mācīties mūziku no zīdaiņa (~ 4 mēn.)
līdz sirmam vecumam. No 24.septembra Yamaha mūzikas skolas klase
būs atvērta arī Inčukalnā Zvaigžņu ielā 2a (Inčukalna sporta kompleksa
telpās), kurā darbosies divas mūzikas skolas klases:
“Robis” – bērniem no 4 līdz 18 mēnešiem;
“Mazulis un mūzika”– bērniem no 1,5 līdz 4 gadiem.
Yamaha mūzikas skolas programmā ir dziedāšana, spēles, muzicēšana ar instrumentiem, koordinācijas vingrinājumi, dejas, dzejoļi
u.c. aktivitātes.
Aicinām Jūs uz bezmaksas iepazīšanās nodarbībām Yamaha
skolā 24.septembrī Zvaigžņu ielā 2a sSporta kompleksā):
programmā „Mazulis” un mūzika pl.11.00, programmā „Robis” pl.13.00
e-pasts: krastinazanda@inbox.lv.
Vairāk informācijas - www.yamahaskola.lv.
Pērk lauksaimniecības zemi Inčukalna vai Allažu pagastā, var
būt ar mežu. Tālrunis: 29378139.

Cienījamais Inčukalna novada iedzīvotāj, piedalies arī TU!
Inčukalna novada pašvaldība uzsākusi Inčukalna novada attīstības programmas 2013.-2019. gadam un Inčukalna novada teritorijas
plānojuma 2013.-2024. gadam izstrādi.
Attīstības programmas izstrādes ietvaros plānota iedzīvotāju anketēšana, šī gada septembra mēnesī aptaujas anketa būs atrodama
Inčukalna novada mājas lapā www.incukalns.lv, kā arī Inčukalna
novada domē, Vangažu pilsētas pārvaldē un Inčukalna un Vangažu
bibliotēkās. Plānotas arī sabiedriskās apspriešanas.
Savukārt priekšlikumi un iesniegumi teritorijas plānojuma izstrādei tiek gaidīti līdz 2011. gada 30.septembrim, tos iesniedzot rakstiski
Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV - 2141, vai Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža iela 1, Vangaži,
Inčukalna novads, LV-2136. E-pasta adrese: pp@incukalns.lv.
Projekts tiek finansēts Eiropas Sociālais fonda Inčukalna novada
pašvaldības projekta „Inčukalna novada domes attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana”, projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/
VRAA/041/059 ietvaros.
Sīkāka informācija: www.incukalns.lv.

HEI, JAUNIETI!

Nepalaid garām šo ziņu, jo šis ir pamudinājums kļūt aktīvam
– kopā ar citiem jauniešiem darīt un īstenot dažādas foršas lietas!
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola aicina Tevi!
Apgūt mūzikas instrumentu spēli, kopā ar draugiem muzicēt
ansamblī, piedalīties radošos koncertos un konkursos, mācīties
gleznot, veidot darbus no dažādiem materiāliem.
Mēs piedāvājam apgūt: klavieru, akordeona, vijoles, ģitāras, flautas,
saksofona, alta, tenora, trompetes, sitaminstrumentu spēli, vizuāli
plastisko mākslu.
Piesakies: Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā
Gaujas ielā 2, Vangažos.
Zvani: 28353139.

VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ SEPTEMBRĪ
• 16.septembrī pl.19.00 Pāvela Gumennikova filma ,,Es mīlu Tevi,
Rīga!’’ (ieeja 1Ls).
• 30.septembrī pl.13.00 „Valmieras kinostudija” piedāvā
muzikālu izrādi bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem „Tāltālā meža
varonis”.
OKTOBRĪ

• 1.oktobrī pl.14.00 ielūdzam uz novada senjoru sarīkojumu. Būs
koncerts, kopā pasēdēšana, izstāde „Rudens veltes”.
Ielūdz Inčukalna novada dome un Vangažu pilsētas kultūras nams.
Būs transports novada iedzīvotājiem (tuvāka informācija sekos).
Ar 1.oktobri atsāk darbu Vangažu kultūras nama pašdarbības kolektīvi un
aicina pievienoties jaunus dalībniekus: pirmsskolas vecuma bērnu latviešu
tautas deju kolektīvs (vadītājas I.Petrovska un E.Ozola), bērnu vokālais
ansamblis “Karuselis” (vadītājas M.Lazdiņa, L.Cera), teātra pulciņš “Pigoriņi”
(vadītaja S.Ancveire-Auziņa), sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze” (vadītāja J.Bunkus), ukraiņu vokālais ansamblis “Veselka” (vadītājs V.Litviņuks),
ukraiņu vokālais ansamblis ‘‘Jatraņ” (vadītāja I.Dukule), krievu vokālais
ansamblis “Krievu kadriļļa” (vadītāja G.Titarenko), baltkrievu vokālais
ansamblis “Žuravuška” (vadītāja Ļ.Aleksandrova), neatkarīgā estrādes deju
studija “Ciprese” darbu atsāk ar 1.septembri (vadītāja I.Petrovska).
Sīkāka informācija sekos septembra beigās.

„SIA „Garkalnes Komunālserviss” piedāvā sniegt asenizācijas
pakalpojumu visā Inčukalna novadā. Maksa par vienu reisu (līdz 4m3)
ir no 15 līdz 20 Ls. Strādājam arī sestdienās. Pakalpojumu var pieteikt,
vienu dienu iepriekš zvanot pa tālruni 26616679.

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955, iespiests tipogrāfijā “Dardedze Hologrāfija”, Ķengaraga iela 10a, Rīga,
tālrunis: 67076700. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

