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LAIKRAKSTS

2012.gada jūnijs

Skolu renovācija norit pilnā sparā
2010.gada 27.decembrī Inčukalna novada dome noslēdza līgumu
par projekta „Inčukalna novada domes pašvaldības izglītības ēku
- Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas renovācija, veicot
energoefektivitātes pasākumus un nodrošinot oglekļa dioksīda emisijas
samazinājumu” īstenošanu Nr. KPFI-7/14, kas pilnībā jārealizē līdz
2012.gada 1.decembrim.

ŠAJĀ NUMURĀ
D OMES

LĒMUMI

3.lpp

E GĻUPĒ
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ZIŅAS

4.lpp

SAULGRIEŽU

IZSTĀDE UN
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KONCERTS

5.lpp

S PORTA

LAUREĀTS

6.lpp

R EGBISTI GATAVOJAS
O LIMPIĀDEI
6.lpp

Lai arī šobrīd skats uz skolām nav īpaši pievilcīgs, ir vērts paciesties ieguvums būs ļoti vērtīgs

INTERVIJA: RESTORĀNA
“PIE BRĀĻA” ĪPAŠNIEKS
DAINIS DOMIŅŠ
7.lpp

J ŪNIJS V ANGAŽU
Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu
instruments.
Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir
Latvijas Republikas valsts budžeta programma, kura sniedz
līdzfinansējumu 85 % apmērā no projekta attiecināmajām
izmaksām.
Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumu
kopumu divās pašvaldības izglītības ēkās, lai samazinātu
siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu, tādejādi
nodrošinot vides ieguvumu - samazināt oglekļa dioksīda
emisijas daudzumu.
Inčukalna novadā izglītības nodrošināšanai ir viena pamatskola un viena vidusskola.
Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas ēkas tika nodotas ekspluatācijā
sešdesmitajos gados, līdz ar to vairāk kā pirms aptuveni 45 gadiem. Abās izglītības iestādēs
siltumenerģijas patēriņš aptuveni trīs reizes pārsniedz apjomu, kas būtu sasniedzams,
veicot energoefektivitātes pasākumus. Pēc projektā ieplānoto energoefektivitātes
pasākumu īstenošanas Vangažu vidusskolas ēkas apkures energoefektivitātes novērtējums

KULTŪRAS NAMĀ

8., 9.lpp

J ŪNIJS I NČUKALNA
T AUTAS NAMĀ
10.,11.lpp
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būtu vismaz 70,30 kWh/m2 gadā, savukārt
Inčukalna pamatskolai – 67,40 kWh/m2
gadā. Tādejādi tiktu sasniegts ne tikai
izlietotās enerģijas samazinājums, bet
arī vides ieguvums, jo tiktu samazināts
oglekļa dioksīda emisijas apjoms par 418
958 kg/gadā kopā abās skolās.
Būvniecība abos objektos norit ļoti
intensīvi, lai līdz mācību gada sākumam
tiktu paveikti visi galvenie darbi. Šajā
periodā tiek veikta fasādes siltumizolācijas
BEZMAKSAS
PĀRTIKAS PRODUKTU IZDALE
Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas
apriņķa komiteja 2012.gada 12.jūlijā
uzsāk īstenot Eiropas Komisijas 2012.
gada programmu vistrūcīgākajām
personām Inčukalna novadā.
Pārtikas produktu komplektos ietilpst
deviņi produkti - pilnpiena pulveris 0,4
kg; makaroni 2 x 0,5 kg; auzu pārslu
biezputra ar ogām vai augļiem 2 x 0,07
kg; pankūku milti 0,4 kg; kartupeļu
biezputra 0,2 kg; griķi 0,3 kg; manna
0,5 kg; kviešu milti a/l 1,0 kg; sautēta
cūkgaļa 0,25kg.
Šajā gadā pārtikas produktu
komplekti tiks dalīti 17 novados 29
izdales vietās. Katrā izdales vietā ir
atbildīgā persona un noteikts laiks, kad
var saņemt produktu komplektus.
Inčukalna novadā pārtikas produktu
komplektus iespējams saņemt sekojošās
izdales vietās:
•
PASAM
„Gauja”,
Gauja,
ceturtdienās pl.10.00-15.00;
• LSK Vangažu nodaļa, Vangaži, Parka
iela 2, ceturtdienās pl.13.00-16.00;
• Dienas centrs „Sarma”, Inčukalns,
Atmodas 1, trešdienās pl.10.00-13.00.
Pārtikas produktu komplektus
iespējams saņemt sekojošām iedzīvotāju
grupām, uzrādot statusu apliecinošu
dokumentu:
• ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām
personām, kuras ir atzītas par

montāža un jumta siltumizolācijas izbūve.
Būvniecības procesā iesaistītās personas,
t.sk. projektu autoruzraugi, būvuzraugs un
citi eksperti, kontrolē būvniecības gaitu, lai
darbi tiktu veikti atbilstoši būvnoteikumiem
un līdzfinansētāja nosacījumiem.
Ņemot vērā, ka ir jāsasniedz noteikti
energoefektivitātes un vides ieguvumu
rādītāji, nav pieļaujamas būtiskas atkāpes
no tehniskā projekta risinājumiem,
kas cieši saistīti ar energoefektivitātes
aprēķiniem un ilgtermiņa mērķiem vides
jomā. Šis projekts ir komplicēts, jo ļoti
precīzi jāiekļaujas uz aprēķiniem balstītos
savstarpēji mijiedarbībā esošos rādītājos.
Par drošību objektā atbildīgs ir
būvuzņēmējs.
Būvlaukumos ir ievērotas informācijas
un publicitātes prasības, izvietojot būvtāfeli
ar informāciju par projektu, būvdarbu
veicēju un atbildīgajām personām, to
kontakttālruņiem.
Margita Līce
trūcīgām saskaņā ar
normatīvajiem aktiem
par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu (Ministru
kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu”);
• ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām
personām,
kas
atzītas
par
maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību
saistošajiem noteikumiem par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par maznodrošinātu;
• ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām
personām, kas atzītas par tiesīgām
saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā noteikto vienreizējo
pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā,
ja to apliecina attiecīgās pašvaldības
sociālais dienests.
Vienai personai mēnesī pienākas
viens pārtikas produktu komplekts.
Bieži tiek dzirdēts kritisks viedoklis
par šo atbalsta programmu. LSK
uzdevums ir izsniegt pakas tiem, kuru
statuss atbilst normatīvajiem aktiem.
Pateicamies Inčukalna novada
pašvaldībai, kas sniegusi savu atbalstu šī
procesa kvalitatīvākai nodrošināšanai!
LSK Rīgas apriņķa komitejas
izpilddirektore Ulla Antona

2011.gada 17.maijā noslēgta
vienošanās Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/
IPIA/VRAA/008/122 Par Eiropas
Savienības fonda projekta
„Speciālistu piesaiste Inčukalna
novada domei” īstenošanu.
Projekta ietvaros ir piesaistīts
viens speciālists pašvaldības
autonomu funkciju veikšanai
un administratīvās kapacitātes
paaugstināšanai - projektu
koordinators uz nepilna laika
slodzi, kura darbs no projekta
budžeta līdzekļiem tiks apmaksāts
24 mēnešus.
Projekta ietvaros vēl plānots
piesaistīt vienu sociālo darbinieku
uz nepilna laika slodzi.
Projekta kopējās attiecināmās
izmaksas ir 18 499,97 LVL.
Eiropas Sociālā fonda
finansējums sastāda 100%
no kopējām attiecināmajām
izmaksām.
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ ИНЧУКАЛНСКОГО
КРАЯ В ИЮНЕ
• Наградить инчукалнскую команду по
флорболу MU-14 денежным призом в
размере Ls 50 за завоеванное 2-е место на
чемпионате Латвии по флорболу сезона
2011/2012 года, а MU-16 – в размере Ls
30 за завоеванное 3-е место.
• Оказать финансовую поддержку мотоспортсменам Линарду Канепа и Силвестру Канепа в размере Ls 100 (по Ls
50 каждому) на покрытие платы за
участие и членского годового взноса
Латвийской федерации мотоспорта.
• Оказать одноразовую финансовую
поддержку отделению политически репрессированных Инчукалнского края в
размере Ls 50 для участия в ежегодном
слете политически репрессированных
лиц Латвии и содействия сохранению
нематериального культурного наследия.
Выделить транспорт для доставки репрессированных лиц в Икшкиле.
• Поддержать проект общества «Vangažu
mākslas studija» «Строительство пешеходного мостика по улице Смилшу,
Вангажи» и выделить обществу необходимое для реализации проекта софинансирование в размере Ls 4913,26,
предусмотрев необходимые средства в
бюджете самоуправления на 2013 год.
• Принять участие в объявленном Европейским сельскохозяйственным фондом
для развития села (EAFRD) открытом
конкурсе проектов для мероприятия
«Основные услуги для экономики и жи-

телей» и представить проект «Благоустройство правого берега Страуйупите на
территории города Вангажи». Предусмотренная проектом сумма относимых
издержек составляет Ls 5460, причем
90% этой суммы в размере Ls 4914 —
поддержка EAFRD и 10% в размере Ls
546,00 — софинансирование Инчукалнского края. Предусмотреть софинансирование Инчукалнского края в размере
Ls 546 в бюджете на 2013 год.
• Осуществить предусмотренные закупкой «Ремонт помещений Инчукалнской
основной школы Инчукалнского края
IND 2012/9» работы в полном объеме
на сумму Ls 45 826,92, направив часть
средств, предусмотренных для закупки
«Реконструкция отопления, канализации и водопровода в Инчукалнской
основной школе Инчукалнского края
IND 2012/10», в размере Ls 15 826,9.
Осуществить предусмотренные закупкой «Реконструкция отопления, канализации и водопровода в Инчукалнской
основной школе Инчукалнского края
IND 2012/10» работы в размере Ls 57
462,56. Образовавшуюся экономию Ls
39 410,52 оставить в качестве финансового резерва на непредвиденные работы
и о его дальнейшем использовании решить после завершения работ, предусмотренных процедурой закупки.
• Утвердить результаты состоявшегося
1 июня аукциона на право аренды недвижимого имущества по адресу Инчукалнский край, Вангажи, ул. Видземес
8, помещение № 2, общей площадью 37
м2, предоставить право аренды недвижимого имущества ИК «Regis».
• Внести изменения в решение думы
Инчукалнского края № 3 – §48 от 21
марта 2012 года «Об установлении границ для агломераций в рамках мероприятия 3.5.1.1 «Развитие инфраструктуры
водного хозяйства в агломерациях с человеческим эквивалентом свыше 2000»
и выразить резолютивную часть решения в следующей редакции: «Утвердить
разработанное для города Вангажи «Установление границ для агломераций в
рамках мероприятия 3.5.1.1 «Развитие
инфраструктуры водного хозяйства в
агломерациях с человеческим эквивалентом свыше 2000» (№ 37/70.05)».
• Разрешить ООО «Mumi šovs» провести 31 июля в Вангажи, на площади у
рынка публичное мероприятие — представление передвижного цирка.
• Сдать в аренду Юлии Терновской помещения общей площадью 48,08 м2 по
адресу ул. Парка 2, Вангажи, для деятельности выставочного зала и публичной художественной мастерской.
• Прочее.

Tulkojums: SIA “Tulko”

• Piešķirt Inčukalna florbola komandai
MU-14 naudas balvu Ls 50 apmērā par
iegūto 2.vietu Latvijas florbola čempionātā
2011./2012.gada sezonā, bet MU-16 par
iegūto 3.vietu – Ls 30.
• Piešķirt finansiālu atbalstu
motosportistiem Linardam Kaņepam
un Silvestram Kaņepam Ls 100 apmērā
(Ls 50 katram) dalības maksas segšanai
un biedrības gada maksai Latvijas Moto
federācijā.
• Piešķirt Inčukalna novada politiski represēto
nodaļai vienreizēju finansiālu atbalstu Ls
50 apmērā, lai piedalītos Latvijas politiski
represēto personu ikgadējā salidojumā un
veicinātu nemateriālā kultūras mantojuma
saglabāšanu. Piešķirt transportu represēto
personu nokļūšanai uz Ikšķili.
• Atbalstīt biedrības „Vangažu mākslas
studija” projektu „Gājēju tiltiņa izbūve
Smilšu ielā, Vangažos” un piešķirt
biedrībai projekta realizācijai nepieciešamo
līdzfinansējumu LVL 4913,26 apmērā,
paredzot nepieciešamos līdzekļus
pašvaldības budžetā 2013.gadam.
• Piedalīties izsludinātajā ES Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) projektu konkursā pasākumam
“Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” un iesniegt projektu
„Straujupītes labā krasta labiekārtošana
Vangažu pilsētas teritorijā”. Projektā
paredzēta attiecināmo izmaksu summa ir
LVL 5460, no kuras 90% LVL 4914,00
apmērā - ES Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atbalsts un 10
% LVL 546 apmērā Inčukalna novada
līdzfinansējums. Inčukalna novada
līdzfinansējumu LVL 546 apmērā paredzēt
2013.gada budžetā.
• Veikt iepirkumā „Telpu remonts
Inčukalna novada Inčukalna pamatskolā
IND 2012/9” paredzētos darbu pilnā
apjomā par LVL 45826,92 , novirzot daļu
no iepirkumam „Apkures, kanalizācijas
un ūdensvada rekonstrukcija Inčukalna
novada Inčukalna pamatskolā IND
2012/10” paredzētajiem līdzekļiem
LVL 15826,92 apmērā. Veikt iepirkumā
„Apkures, kanalizācijas un ūdensvada
rekonstrukcija
Inčukalna novada
Inčukalna pamatskolā IND 2012/10”
paredzētos darbus LVL 57462,56 apmērā.
Izveidojušos ietaupījumu LVL 39410,52
atstāt kā finanšu rezervi neparedzētiem
darbiem un par tās tālāku izmantošanu
lemt pēc iepirkumu procedūras paredzēto
darbu pabeigšanas.
• Apstiprināt 1.jūnija nekustamā īpašuma
Inčukalna novadā, Vangažos, Vidzemes ielā
8, telpas nr. 2, ar kopējo platību 37 m2 nomas

tiesību izsoles rezultātus, piešķirt nekustamā
īpašuma nomas tiesības IK „Regis”.
• Veikt izmaiņas 2012.gada 21.marta
Inčukalna novada domes lēmumā
Nr.3-48.§. „Par robežu noteikšanu
aglomerācijām 3.5.1.1. aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros”,
un izteikt lēmuma lemjošo daļu sekojošā
redakcijā: „Apstiprināt Vangažu
pilsētai izstrādāto „Robežu noteikšana
aglomerācijām 3.5.1.1. aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras
attīstība aglomerācijās ar cilvēku
ekvivalentu, lielāku par 2000” ietvaros
(Nr.37/70.05)”.
• Atļaut SIA „Mumi šovs” rīkot publiska
pasākuma – ceļojošā cirka izrādi 31.jūlijā
Vangažos, laukumā pie tirgus.
• Iznomāt Jūlijai Ternovskajai telpas ar
kopējo platību 48,08 m2 Parka ielā 2,
Vangažos, izstāžu zāles un publiskās
mākslinieciskās darbnīcas darbībai.
• U.c.
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INČUKALNA BIBLIOTĒKA

Egļupieši priecīgi par jauno bērnu
laukumu
Laikrakstu „Novada Vēstis”
uzmeklēja Egļupes iedzīvotāja
Andra Bērziņa, kura ar avīzes
starpniecību vēlas pateikt, cik
priecīgi ir egļupieši par jauno
bērnu laukumiņu, kas bija viņu
sapnis ilgus gadus.

Foto: Jana Bunkus

A.Bērziņa par bērnu laukumiņa
nepieciešamību atskārta jau pirms
septiņiem gadiem. Toreiz aizvien vairāk
cilvēku par patstāvīgo dzīvesvietu izvēlējās
tieši Egļupi, kur skaista apkārtne, svaigs
gaiss, tīrs avota ūdens, mežā sastopami
vairāki aizsargājami augu veidi.
„Viss bija ļoti jauki, tikai bija skaidrs,
ka šai vietai trūkst īsts saimnieks,”
uzsvēra A.Bērziņa, kura ir arī kooperatīva
„Draudzība” pilnvarotā persona
juridiskajos jautājumos.
Kā pastāstīja egļupiete, šai vietai
paveicies, ka tajā dzīvo entuziasma pilni
cilvēki, kuri savu apkaimi kopj un rūpējās
par tās izaugsmi. „Ar gadiem daudz kas ir
izdarīts, tomēr doma par bērnu laukumu,
par vietu, kur mazajiem beidzot būtu
iespēja spēlēties, mani nepameta. Ideja
bija skaidra, tikai nebija skaidrs, kā to
realizēt. Pagājušā gada nogalē es nolēmu
vērsties pēc palīdzības Inčukalna novada
domē, iesniedzu pieteikumu, kurā lūdzu
rast iespēju nodrošināt Egļupes bērniem
transportu uz novada skolām, kā arī
izveidot bērnu rotaļu laukumu,” stāstīja
A.Bērziņa.
Iedzīvotājas rūpes nepalika veltas,
finanšu komiteja un tālāk arī dome lēma,
ka bērnu laukumiņam Egļupē jābūt, bet par
transportu no 1.septembra skolēniem tiks
lemts augusta sēdē. „Vienīgais nosacījums
bija, ka mums pašiem Egļupē ir jāatrod
vieta, kur laukumiņš varētu būt, kā arī
jāsagatavo vieta tiktāl, lai atliktu tikai
izvietot rotaļu laukumiņu, kuru sarūpēja
dome,” piebilda A.Bērziņa.
Daudz variantu par vietu iedzīvotājiem
nebija, jo brīvas zemes Egļupē bijis
maz. Izvēlētā vieta ar pašu pūlēm tika
labiekārtota, no virskārtas noņemtajiem
velēniem tika izveidots kalniņš, kuru ziemā
bērni noteikti izmantos kā slīdkalniņu.
„Mana draudzene ir ainavu dizainere,
viņa mums palīdzēja ar padomiem par
vides iekārtošanu. Iedzīvotāji paši nesa
stādus, paši stādīja. Ja sākumā iedzīvotāji
uz šīm aktivitātēm skatījās ar neuzticību,
tad ar laiku pašaizliedzīgi darīja visu, kas
nepieciešams, lai laukumiņa apkārtne būtu

pēc iespējas sakoptāka un estētiskāka. Kad
iekārtošanas darbi noslēdzās, atveda un
uzstādīja arī pašu bērnu laukumu. Tagad
mums ir ļoti jauka vieta, kur mazie var
spēlēties,” ar lepnumu uzsvēra egļupiete.
A.Bērziņa ir gandarīta un pateicīga
visiem, kuri iesaistījās darbos. „Esmu
pateicīga domei un it īpaši priekšsēdētājam
Arvīdam Blauam, izpilddirektoram
Oskaram Kalniņam un deputātam Ivo
Bernatam, kuri ļoti rūpīgi sekoja līdzi, lai
visi darbi noritētu labākajā kvalitātē un
laukumiņš būtu pēc iespējas labāks. Mūsu
gadījums apstiprina, ka ir jāiet un jārunā,
un dzirdīgas ausis atradīsies vienmēr.
Mūsu novads ir liels, un domes vadība ne
vienmēr zina patiesās iedzīvotāju vēlmes.
Tāpēc mums pašiem ir jāiet un jāsaka.”
Līdz ar paveiktajiem darbiem,
A.Bērziņa kaļ jaunus plānus. Viņa uzskata,
ka arī jauniešiem ir jābūt vietai, kur
atpūsties, visdrīzāk – pasportot, lai viņiem
nebūtu vēlme uzturēties mazo bērnu rotaļu
laukumā, lai arī viņiem būtu skaists un
lietderīgs laukums.
A.Bērziņa ar avīzes starpniecību saka
lielu paldies arī Egļupes iedzīvotājiem,
jo īpaši: Kārlim un Jeļenai Sapuļiem,
Andrejam un Ievai Kovaļevskiem,
Moisejam Veselovam, Valentīnai
Jemeļjanovai, Natālijai Jermakovai, Raisai
Lavrenovai.

Jana Bunkus

Jaunumi
jūlijā
P a l d i e s
visiem
tiem
lasītājiem, kuri
jau iesaistījušies
projektā „Bērnu
žūrija”,
bet
aicinu arī pārējos
lasīt pieteiktās
grāmatas. Šoreiz par lasītājiem – ekspertiem
ir aicināti arī vecāki.
Izdevniecība „Atēnas” laidusi klajā
A.Pētersona „Ievārījums un brīnums”.
Patiešām īsts brīnums ir šī grāmata, tā
atgādina par lietām, kuru nozīmīgumu
mēdzam nenovērtēt, un par vārdiem, kurus
nepasakām. Rakstniece I.Abedi grāmatā
„Čuksti” meistarīgi un neatvairāmi izved
lasītāju cauri psiholoģiskiem džungļiem.
U.K. Le Gvinas „Tumsas kreisā roka”
saņēma Nebula balvu, Hugo balvu, un
ir ierindoti starp visu laiku labākajiem
zinātniskās fantastikas žanra romāniem.
Bulgāru temperaments un angļu humors
A.Popova romānā „Misija Londonā”.
P.Petersons par romānu „Es nolādu laika
upi” ir saņēmis Ziemeļu Ministru padomes
Literāro balvu. Īpaši jautrs un amizants
stāsts, uzrakstīts vieglā, humorpilnā manierē
ir D.Heltas „Atvaļinājums ar papu”. Gaišs
vieglums, angļu humors, smalka ironija
un franču šarms P.Meila autobiogrāfiskā
romānā „Gads Provansā”.
R. Breta „Dievs acis nemirkšķina” dod
50 mācības dzīves līkločiem. Kristofers
Makdugals, amerikāņu rakstnieks vīlies
Rietumu medicīnā, uzzina par Meksikas
taraumaru cilts indiāņiem, kuri spēj noskriet
sacīkšu zirgu, gepardu un olimpisko
maratonistu un uzraksta iedvesmojošu
lasāmvielu ”Dzimuši, lai skrietu”.
Kam patīk Olgas Rajeckas balss, viņas
dziesmas - būs priecīgi, izlasot biogrāfisku
romānu „Mana svētku diena”.
Tiem, kam patīk darināt pašiem, noderēs
grāmatas: Rozes: izšūtas, aplicētas, pērļotas,
Etnogrāfiskais ornaments, Jostas un prievītes,
Meldru pinumi, Konfekšu pušķi…
Vēlreiz atgādinu visiem lasītājiem,
ka grāmatas jānodod savlaicīgi.
Mūsu bibliotēkā lietošanas termiņš ir
mēnesis, to atceraties! Ja laikus nevarat
kādu apstākļu dēļ samainīt paņemto
literatūru, tad piezvaniet, lai pagarinātu
lietošanas termiņu, vai uzrakstiet
www.draugiem.lv, tad nebūs jāmaksā
soda nauda. Datorsistēma bez žēlastības
uzskaita sodanaudu. Savas aizmāršības
dēļ, nevainojiet mūs.
Visi laipni aicināti bibliotēkā!
Bibliotēkas darbalaiki kā parasti.
Bibliotekāre M.Aleksejeva
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VANGAŽU PILSĒTAS PENSIONĀRU BIEDRĪBA

Saulgrieži Vangažos
pļavu puķu Jāņu pušķus. Pretī saņēmām
jaukus sveicienus un daudz labu vārdu.
Lai viss patiešām būtu koši, visa sēta
tika atbilstoši rotāta, sākot ar pušķotiem
vārtiem, ziedu ugunskuru, daudzām jo
daudzām un dažādām kompozīcijām, puķu
pļavu un vēl, un vēl. To vajadzēja redzēt,
visu pat nevar uzskaitīt, saraksts būtu ļoti
garš. Par to tika domāts ļoti savlaicīgi,
un daudzi darbiņi veidoti iepriekš. Par

Foto: Jana Bunkus

21.jūnijā, kad iestājas vasara, ir
saulgrieži. Tad arī Vangažu pensionāru
biedrībā ielīgo Jāņus. Šogad svētkus
organizējām Parka ielā 2. Jau tradicionāli
pie mums viesos brauc Ikšķiles pensionāru
biedrība „Saulgrieži” (vadītāja Jana
Liepiņa). Ar viņiem mūs saista ļoti
sirsnīga draudzība vairāku gadu garumā.
Ikšķiliešu ansamblis Jāņa Rijnieka vadībā
mūs priecēja gan ar Jāņu dziesmām, gan

Pasākumu vadīja Inta Tetere
silda mūsu sirdis un rada prieku strādāt
turpmāk.
Paldies Janai Bunkus par pasākuma
vizuālo atainošanu.
Tā kā šis ir gads, kurā tiek veicināta

Viesi - Ikšķiles ansamblis Jāņa Rijnieka vadībā

Viesi - ansamblis “Gauja”
citām piemērotām ziņģēm. Dziedāja gan
jauktais ansamblis, gan vīru grupa, kur
katrs bija solists. Paldies viņiem!
Šoreiz ielīgošanu kuplināja ansamblis
„Gauja” ar jautru apdziedāšanos – vadītāja
Inese Strauta. Paldies Gaujai!
Sanākušie klausītāji un pasākuma
rīkotāji koncertu uzņēma ar lielu
sajūsmu.
Bijām aicinājuši ar mums kopā ielīgot
Jāņus draugus no citām novada iestādēm
un organizācijām, un šī raksta autore,
kura arī vadīja pasākumu, katram veltīja
piemērotas dzejas rindas. Vīru galvās
likām ozolu vainagus, sievām devām

šo košumu paldies Birutai Cīrulei un
čaklajai komandai, kurā darbojās aptuveni
20 cilvēki, tādēļ šoreiz vārdā nevienu
nesaukšu – katrs ieguldīja darbu pēc savām
spējām un varēšanas. Paldies visiem, kas
pielika savu roku, lai viss izdotos. Paldies
Annai Avotiņai par atļauju savās pļavās
lasīt ziedus.
Milzīgs paldies novada domei un
Arvīdam Blauam, sociālajam dienestam un
Zinaīdai Gofmanei, Vangažu pārvaldei un
Aivaram Nalivaiko, biedrībai „Inčukalna
izaugsmei” par dāsno un sirsnīgo atbalstu,
par klātbūtni pasākumā, par labajiem
vārdiem, par lielisko sadarbību. Tas

senioru sadarbība ar jaunāko paaudzi,
tad vēl ļoti īpašs paldies pirmsskolas
izglītības iestādes „Jancis” vadītājai
Kadrijai Janiselei un viņas kolēģēm
Daigai un Lienei, kuras ar prieku nāca
palīgā noorganizējot nelielu atpūtas brīdi
kopā ar dziedātājiem pēc koncerta.
Paldies kultūras namam un
Aleksandram Čamkinam par atbalstu, it
sevišķi par soliem, bez kuriem senioriem
būtu ļoti grūti.
Paldies pašvaldības policijai un Jurim
Vanagam par uzraudzību naktī pirms
pasākuma, jo daudzi eksponāti tika izlikti
dienu ātrāk.
Paldies dienas centram un Svetlanai
Cepurniecei par atbalstu.
Paldies visiem, kuri atnāca, klausījās
un priecājās kopā ar mums.
Cerot uz sadarbību arī turpmāk,
Vangažu pilsētas pensionāru biedrības
priekšsēdētāja Inta Tetere
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SPORTS

Noskaidrots „GAUJA” Sporta laureāts 2012

Regbijs novadā

spējām jau izrādot pretestību un gūstot
savus pirmos punktus ar piezemējumu.

Foto: Ivars Cīrulnieks

Inčukalna novada pašvaldības aģentūras
Sociālas aprūpes centra „GAUJA”
iemītniekiem 6.jūnijā notika SPORTA
DIENA, kad tika noteikts „Sporta laureāts
2012”.
Lai noteiktu sporta laureātu, tika
veiktas sekojošas disciplīnas - šautriņas
(1.v.-V.Senkāns; 2.v.-A.Bleive; 3.v.A.Lapševica), riņķu mešana (1.v.V.Senkāns; 2.v.-G.Strazds; 3.v.-M.Rutka),
boulings (1.v.-V.Senkāns; 2.v.-Dz.Tauriņš;
3.v.-J.Rozītis), florbola elementi (1.v.S.Rode; 2.v.-F.Zihmane; 3.v.-G.Strazds),

bilžu
minēšana
( 1 . v. - A . P e t r o v s ;
2.v.-I.Zdanovska;
3 . v. - S . D o m e i ķ e )
un
Dambrete.
(1.v. - G.Strazds;
2.v.-I.Zdanovska;
3.v. - L.Roga).
Godalgu „Sporta
laureāts
2012”
ieguva
Vi k t o r s
Senkāns, kas ir arī
viens no pirmajiem
PA S A M
Gauja
iemītniekiem, kopš
iestādes atvēršanas
1997.gadā.
Sporta dienas galvenais tiesnesis bija
Armands Cīrulnieks.
Ciemos bija ieradušies SIA „Bella Rīga”
pārstāvji un sporta dienas dalībniekiem
dāvināja T-kreklus, masāžas rīkus un
kopīgi minēja mīklas, tādejādi veicinot

Inčukalnā šogad ir izveidojusies jauna
komanda sporta veidā Regbijs-7. Šis
sporta veids nav svešs mūsu novadam, jo
vēl pirms pieciem gadiem Vangažu pilsētā
bija jauniešu komanda. Šī vīrišķīgā sporta
veida dalībnieki pārstāvēs Inčukalna
novadu Latvijas III vasaras Olimpiādē.
Gatavojoties Olimpiādei, mūsu
komanda savus pirmos mačus aizvadīja
Latvijas čempionātā Regbijā-7 otrajā
kārtā. Neizpalika arī rezultāti. Pirmo spēli
spēlējām ar „Piekūniem” – iepazināmies ar
spēli un noteikumiem, jo lielākajai daļai
spēlētāju tas bija pirmais pārbaudījums
laukumā. Otrajā spēlē ar „Baldones LSPA”

Ar trešo piegājienu spēlē pret komandu
„Saldus” tika gūta uzvara. Ar rezultatīviem
piezemējumiem mūsu komandā izcēlās
Matīss Saulītis, Arnis Skraučs, Gatis
Šingels. Vēl sacensībās piedalījās Jānis
Plūms, Jevgenijs Grahoļskis, Vitālijs
Rudzanovs, Ģirts Bunkus.
Jāpiemin, ka Olimpiādē mūsu komandai
pievienosies Raivis Olavs, Andris Kalniņš,
Ritvars Šteins, Nauris Baumanis, Kristaps
Linde. Novēlam viņiem veiksmi un
izturību „Čiekuri”, aiziet!
Ģirts Bunkus

Foto: Armands Cīrulnieks

Inčukalna novada pašvaldības
aģentūras Sociālas aprūpes mājas
„Gauja” iemītnieki cenšas dzīvot
ar devīzi „Kustība ir dzīve, un
dzīve ir kustība!”, tādēļ gada
ietvaros tiek organizētas dažādas
aktivitātes, kas nodarbina gan
prātu, gan ķermeni.

sportisko garu.
Pasākuma noslēgumā bija gan
apbalvošana, kad tika pasniegti kausi,
medaļas, diplomi, gan pikniks ar
ceptām desiņām, zemenēm un citiem
gardumiem.
Ulla Antona

DIENAS CENTRS
“VANGAŽI“
Dienas centrs „Vangaži” sadarbībā
ar Sarkanā Krusta Vangažu nodaļu
rīkoja akciju „Saudzēsim Latvijas
mežus”. Akcija ilga no 19.03. līdz
mežus”
30.04. Šīs akcijas laikā tika savākti
1206 kg makulatūras, kas tika nogādāta
Līgatnes papīrfabrikā.
Iedzīvotāju interese par makulatūras
vākšanu un nodošanu bija liela. Katrs
interesents ar lielāku vai mazāku
makulatūras kaudzīti bija ieradies bāzes
vietā Parka ielā 2, kur varēja atstāt šo
saini vai personīgi nodot dienas centrā,
vai Sarkanajā Krustā.
Liels paldies par iedzīvotāju
padomiem akciju rīkošanā un
organizēšanā. Ņemot vērā iedzīvotāju
vēlmes un mūsu iespējas, mēs aicinām
iedzīvotājus arī turpmāk nest un nodot
makulatūru DC „Vangaži” vai ēkas
pārzinei Dzintrai Buliņai.
Paldies par palīdzību makulatūras
vākšanas procesā Dzintrai Buliņai
un Vijai Deņisovai! Paldies visiem
iedzīvotājiem, kuri piedalījās šajā
rīkotajā akcijā!
Akcijas organizatoru vārdā
Svetlana Cepurniece
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Pie brāļa vienmēr labi – kā mājās
Krodziņš „Pie Brāļa” šosejas
malā piedzīvojis jaunus laikus
– nomainījušies īpašnieki, pilnībā
nomainīts telpu dizains, veikta
virkne uzlabojumu kvalitatīvākai
un plašākai atpūtai. Par to visu
stāsta viens no atjaunotā krogarestorāna īpašniekiem Dainis
Domiņš.
Iekštelpās nekas vairāk neliecina par
„veco” krogu. „Vienīgi īsto koku, kurš
atrodas telpas vidū, atstājām. Papildinājām
ar zariem un lapām, kas atceļoja no
Beļģijas, un koks ir kā jauns,” pastāstīja
D.Domiņš.

sapratu, ka gribu sasniegt vēl vairāk un,
vienojoties ar vēl vienu kolēģi, pārņēmām
restorānu „Lidojošā varde”, kas atrodas
pašā Rīgas centrā, klusajā Antonijas ielā,
un šobrīd ir jau viens no populārākajiem
restorāniem,” stāstīja D.Domiņš, piebilstot,
ka viņa draugi, veiksmīgi biznesmeņi,
vienmēr ir uzsvēruši: „Katram cilvēkam
dzīvē tiek dotas vismaz trīs iespējas uzsākt
savu uzņēmējdarbību. Ir tikai jāsaskata
iespēja un jāizmanto mirklis.”
Apjomīgā atdzimšana
Krogu „Pie Brāļa” uzņēmējs ievēroja
ceļā uz Inčukalnu, braucot ciemos pie
mīļotās. „Jau toreiz Inčukalns man ļoti

cits mārketings, cita auditorija, cita pieeja.
Pāris reizes vēl šo iespēju apsvērām, bet
tā arī palikām ar domu – netaisīsim,”
atcerējās uzņēmējs, kurš jau septiņus
gadus sevi sauc par inčukalnieti.
Tomēr iespēja uzņēmējus uzmeklēja
pati. D.Domiņam tika izteikts konkrēts
piedāvājums – pārņemt telpas un uzsākt vēl
vienu savu biznesu. Iespējams nostrādāja
draugu padoms par vismaz trīs veiksmes
iespējām dzīvē, un Dainis kopā ar kolēģi
piedāvājumam piekrita.
„Ieejot krogā, visiespaidīgākais šķita
plašums. Cilvēki, atnākot uz bāru vai
krogu, grib justies omulīgi. Šāds plašums
neradīja mājīgumu. Telpa piedzīvoja
radikālas pārmaiņas, vienīgais tika
saglabāts koks telpas vidū. Attīstot ideju
par jauno krogu, bija skaidrs, ka noteikti
jābūt arī bērnu stūrītim. Mazajiem tagad
ir izklaides vieta gan iekštelpās, gan ārā,
turklāt uz āra bērnu laukumiņu bērni var
tikt tikai caur iekštelpu vai terasi, un tāpat
arī atpakaļ. Vecāki var mierīgi atpūsties,
zinot, ka viņu lolojums neizskries uz
ceļa.”

Foto: Jana Bunkus

Attēlā Dainis Domiņš. Gan iekštelpu, gan interesantā ūdenskrituma
autors ir mākslinieks – dizainers Dmitrijs Čudinovs, kurš pats
arī piedalījās izveides darbos. Sēžot āra terasē, var izbaudīt
ūdenskritumu ar dekoratīvajām zivtiņām, bērni var priecāties par
trušiem, un dauzīties šūpolēs un slīdkalniņā.
Dzīvē – vismaz trīs iespējas
Pēc profesijas D.Domiņš ir
profesionāls bārmenis, kurš gadu gaitā
kļuvis par vienu no populārākajiem
bārmeņiem Latvijā.Viņš izmēģinājis arī
savus spēkus kā pasniedzējs. Jaunais
uzņēmējs vairākkārtīgi piedalījies arī
starptautiskos bārmeņu konkursos,
allaž darba vietās izcēlies ar asu un
biznesmeņa cienīgu prātu, tāpēc ticis
pamanīts jau drīz pēc savu profesionālo
gaitu uzsākšanas. „Tad, kad strādā
uzņēmumā, kurš plaukst un zeļ, turklāt
labi pārzini ikdienas darbu, aizkulises,
saimniecisko darbību, kādā brīdī noteikti
rodas doma – es arī tā varu. Ar laiku
mani daudzviet aicināja kā augstas klases
bārmeni, lai es palīdzētu uzņēmumam
uzņemt jaunus „apgriezienus”. 2006.gadā

iepatikās
– tuvu Rīgai,
bet
bez
galvaspilsētas
raksturīgās
dunas. Uz krogu skatienu pavērsu ik
reizes, kad ikdienā braucu garām uz
restorānu „Lidojošā varde”, tomēr mums
ar biznesa partneri bija noruna, ka ārpus
Rīgas centra biznesu neveidosim – tas ir

Ilgi tika spriests arī par
nosaukuma maiņu – kroga telpas
ilgu laiku nostāvēja pamestas
novārtā un lēnām iemantoja
negatīvu slavu, tomēr D.Domiņš
uzstāja, ka esošais nosaukums ir
atpazīstams un labā reputācija
atjaunosies līdz ar labo slavu
un gardajiem ēdieniem.
Garajos ziemas vakaros
krogā-restorānā paredzēta arī
dzīvā mūzika. Tagad, vasarā,
akcents būs uz āra kafejnīcu.
Jana Bunkus
27.jūlijā pl.20.00
krogā-restorānā “Pie Brāļa”

Johnny Salamander
KONCERTS!!
KONCERTS
Ieeja brīva
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Papardes zieda burvība

sajūtu, ka šī ir viņu diena. Pie kultūras
nama visas dienas garumā bērni bezmaksas
varēja priecāties piepūšamajās atrakcijās.
Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”
(vadītāja Maira Lazdiņa) un popgrupa
„Rakari” (vadītāja Žanete Jansone) sniedza
krāšņu koncertu.
Skolotāja M.Lazdiņa: ‘’Karuselim šis
bija kā sezonas noslēguma koncerts, kur
bērni parādīja gada laikā paveikto gan
dziedot kolektīvā, gan uzstājoties kā solisti.
Un 17.jūnijā mēs visi kopā noslēdzām
sezonu Līgatnes dabas takās.’’
Viesojās lielās lelles ar izrādīti un
rotaļām ‘’Draugu lokā prieks būt kopā’’.
Un jau trešo gadu bērni kopā ar
vecākiem varēja darboties radošajās
darbnīcās skolotājas Diānas Krieviņas
vadībā.
Par radošajām darbnīcām Diāna
Krieviņa: ‘’Bērnu aizsardzības dienā
Mākslas skolas pedagogi aicināja visus
interesentus radoši darboties četrās
mākslas darbnīcās. Bērniem bija iespēja
izpausties gan filcēšanas, gan mozaīkas,
gan zīmēšanas darbnīcās. Priecēja, ka
interesi par dažādu darbu veidošanu
izrādīja ne tikai paši mazākie bērniņi,
bet arī viņu mammas, kuras vēlējās pašu
spēkiem izveidot mozaīku no dažādiem
materiāliem- akmentiņiem, gliemežvākiem,
prosas, makaroniem, pupiņām un rīsiem.
Blakus man strādāja skolotāja Agnese,
kura visiem interesentiem apgleznoja
sejiņas. Lai tiktu pie krāšņa zīmējuma,
bērni bija ar mieru stāvēt stundu garā rindā.

apsēsties pie galda un zīmēt uz kartiņas
savas sajūtas un sapņus. Laiks paskrēja
ļoti ātri, jo visu laiku ap mums pulcējās
bērni, kuri vēlējas uztaisīt dāvaniņas
gan mammām, gan omītēm. Aicinām
arī nākamā gadā būt tik pat radošiem,
atvērtiem un dzīvespriecīgiem!’’

Foto: Igors Rozonovs

Mūsu Mākslas skolas absolvente Santa
mācīja bērniem apgūt filcēšanu, kuras
rezultātā bērni izveidoja skaistus ziedus,
sirsniņas un taureņus. Taču tiem bērniem,
kas vēlējās pabūt vienatnē, bija iespēja

Pārdomas par pasākumu
Līgo uzvedums “Īsa pamācība
• Teātra studijas “Umurkumurs’’
mīlēšanā”
vadītāja S.Runce: “Šie svētki ir kā
Ar tautisku uzvedumu pēc R.Blaumaņa
vienojošs pasākums, kurā piedalās
lugas “Īsa pamācība mīlēšanā’’ motīviem
Va n g a ž u
p i l s ē t a s
Brālis stāsta Jānim par precībām
pašdarbības
kolektīvi
16.jūnijā
noslēdza
s e z o n u
pie
ezera.
Pasākumā
piedalījās:
• teātra studijas
“ P i g o r i ņ i ’’
(vadītāja
S a n i t a
AncveireAuziņa) un
skolas teātra
s t u d i j a s
“Umurkumurs’’ bērni (vadītāja Solvita
Runce).
Uzvedumā bija iesaistīti arī citi aktieri:
Jānis - Artūrs Kļaviņš Jāņa māte, Rozes
māte - Ilona Petrovska, Jāņa tēvs, brālis -

daudzi pašdarbnieki, un visa pamatā ir
entuziasms.’’
• Sieviešu vokālā ansambļa “Kaprīze”
vadītāja Jana Bunkus: “Pasākums deva
milzīgu gandarījuma sajūtu, jo kopā
dien dienā bija strādājuši jaunieši un

Foto: Jana Bunkus

Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena
3.jūnijā Vangažu pilsētā tika svinēta
Starptautiskā Bērnu aizsardzības diena.
Šajā dienā pie kultūras nama notika virkne
pasākumu bērniem, sniedzot prieku un

Ģirts Bunkus, Alīdas māte-Sanita Ancveire
- Auziņa, Zaplīze, Dzirnavnieks - Pēteris
Petrovskis, Annas māte - Evija Ozola;
• uzvedumā ar tautas dejām piedalījās bērnu
deju kolektīvs “Pīlādzītis’’ (vadītājas Ilona
Petrovska un Evija Ozola koncertmeistare
A.Kolčina), čigānu deju izpildīja ritmikas
deju grupa “Kolibri’’ (vadītāja Tatjana
Everse), mūsu viesi Ropažu deju kolektīvs
papildināja uzvedumu ar latviešu tautas
dejām. Tautas dejas bija iestudējusi arī
estrādes deju grupa “Ciprese’’, kurai
pievienojās bijušie dejotāju puiši (vadītāja
I.Petrovska) un līnijdeju grupa (vadītāja
Kitija Meikšāne);
• Ar tematiskām dziesmām piedalījās
bērnu vokālā ansambļa “Karuselis’’ vecākā
grupa (vadītāja Maira Lazdiņa) un sieviešu
vokālais ansamblis “Kaprīze’’ (vadītāja
Jana Bunkus), kurš uzvedumā izpildīja
teatrālas dziesmas akordeona pavadījumā
(koncertmeistare Aļona Kolčina).
Dejotāji un dziedātāji atraktīvi un
aizrautīgi piedalījās arī lugas ainās, radot
emocionālu un pacilātu atmosfēru tirgus
un kroga skatos.
Pasākuma dalībniekus, viesus un skatītājus
uzrunāja Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs Arvīds Blaus. Paldies
Vangažu pārvaldes vadītājam Aivaram
Nalivaiko par garšīgo sieru!
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Lustīgās līnījdejotājas

Izrādes laikā tikai daži atpazina, ka
zem esktravagantās Zaplīzes izskata
patiesībā slēpjas puisis
pieaugušie. Jau sen zināms, ka Vangažu
pašdarbības kolektīvi ir spējīgi uz lielām
lietām. Šis pasākums bija vēl viens
apliecinājums tam. Gaidījām uzvedumu
nevis kā pienākumu, bet kā iespēju,
vienojoties darbā, lieliski atpūsties. Prieks,
ka bija tik daudz skatītāju, tas deva vēl
lielāku iedvesmu.”
• Teātra studijas “Pigoriņi” vadītāja
S.Ancveire-Auziņa: “Prieks bija sadarboties
ar drosmīgiem un radošiem cilvēkiem,
kuri gatavi jauniem izaicinājumiem, kā
rezultātā top lieliski pasākumi.’’
• Līnijdeju skolotāja Kitija Meikšāne:
“Nekad nav par vēlu sākt dejot. Dejadzīvības eliksīrs, kas dod cilvēkiem prieku
un enerģiju!’’
• Koncertmeistare Aļona Kolčina: “Lai
dzīvo kultūras labklājības pilsēta Vangaži
un viss Inčukalna novads! Tas ir brīnums,
ka cilvēki atdzīvina savu kultūru un
folkloru. Un vēl gribētos, lai nākamgad
šādos lielos svētkos piedalītos arī slāvu
grupas no mūsu pilsētas. Lai svētki kļūtu
par starptautiskiem un varētu apvienot
visas kultūras vienā kopumā!’’
• Deju grupas “Ciprese” vadītāja Ilona
Petrovska: „Ir gandarījums, ka visu
spējām godam paveikt, neskaitot garos
mēģinājumus, risinot dažādus tehniskos
jautājumus, uzmeklējot katru aktieri,
dejotāju, bet nesavtīgi pakļaujot visu
vienam uzdevumam: lai izdotos mūsu

Košās čigānietes “Kolibri” dejotāju
izpildījumā

Mazās Jāņu meitiņas

“Kaprīzes” dziedātājas

iecerētais, un, manuprāt, mums visiem
izdevās! Esmu pateicīga visiem, kas
piedalījās, kas nebaidījās riskēt un būt
radoši patiesi! Paldies Evijai Ozolai un
Sanita Ancveirei-Auziņai par komandas
saliedēto darbu! Vērtīgi, ka uzvedumā
piedalījās tik daudz bērnu un jauniešu,
īpaša uzslava lielajām “Cipreses”
meitenēm un puišiem! Novēlu visiem
radošus panākumus!”
• Ritmikas deju grupas “Kolibri’’ vadītāja
Tatjana Everse: “Mūsu nelielajā pilsētā
dzīvo ļoti radoši cilvēki. Arī šis koncerts
bija tam apliecinājums. Man likās, ka
koncerts bija jautrs, interesants gan pašiem
dalībniekiem, gan skatītājiem. Bija jūtams,
ka visi uzstājās labprāt. Sevišķi ar savu
artistiskumu pārsteidza Pēteris Petrovskis.
Viņa tēlotā Zaplīze bija burvīga. Ļoti
patika aizraujošā “piknikpolka’’, kuru
dejoja pieaugušo kolektīvs, kurā dejo
arī skolotājas. Var tikai apbrīnot to, ka
aizņemti cilvēki atrod brīvo laiku kādam
vaļaspriekam. Man tas ir saprotams. Kas
it iemīlējis deju, tas šo mīlestību nesīs

cauri visai dzīvei.Un, protams, paldies no
deju grupas “Kolibri’’ par to, ka arī mūs
uzaicināja piedalīties šajā koncertā. Mūsu
kolektīva bērni vienmēr labprāt piedalās
dažādos pasākumos, ir ļoti talantīgi un
artistiski.’’
• Bērnu vokālā ansambļa “Karuselis’’
vadītāja Maira Lazdiņa: “Prieks, ka Līgo
uzvedumā piedalās tik daudz dalībnieku,
kas kopīgā darbā izkopj un uztur latviskās
tradīcijas mūsu pilsētā!’’
Liels paldies visai radošajai darba grupai
par emocionālo pasākumu. Paldies visiem
dalībniekiem un vecākiem! Šī ir tā svētku
reize, kad mēs katrs, pieliekot darbiņu,
varam sajust sevi kā pa īstam šai vietai
piederīgu.
Saulainu vasaru vēlot, mākslinieciskās
daļas vadītāja Evija Ozola
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Vasaras sākums ar lietu un līgo

Jūnijā ir diena, kuru nedrīkst
aizmirst - 14. jūnijs, kad 1941. gadā uz
Sibīriju tika izvesti tūkstošiem ļaužu no
Latvijas. Pie Inčukalna dzelzceļa stacijas
piemiņas akmens tika aicināts ikviens,
kas vēlas pieminēt 1941. un 1949. gadu
komunistiskā genocīda upurus. Piemiņas
brīdī ar dziesmu klāt bija senioru koris
„Atblāzma” un diriģente Ņina Kiršteina,
novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus
un citi inčukalnieši. Novada represēto
apvienības vadītājs Jānis Kļaviņš savā runā
izteica sāpi par vienaldzību, kas iezagusies
mūsos pašos. Savukārt Mazina kungs
atcerējās savu un citu karavīru sāpju ceļu
Sibīrijā. Pēc piemiņas brīža visiem vēl bija

Kopkoris
iespēja pakavēties pie Tautas nama, lai
izdziedātu tās dziesmas, kuras daudziem
izsūtījumā palīdzēja izdzīvot un atgriezties
mājās. Tā paša 14.jūnija rītā senioru koris
„Atblāzma” apciemoja Inčukalna veco
ļaužu aprūpes centra „Gauja” ļaudis.
Tur kopā varēja dziedāt sen zināmās un
latvietim tik mīļās dziesmas- Tik pie
Gaujas, Zilais lakatiņš, Pie Dzintara jūras
un daudzas citas .
Inčukalna Dziesmu dienā 16.jūnijā,
kas šoreiz tapa ar Pierīgas izglītības,

Foto: Jana Bunkus

Darbu daudzums, pienākumi, kuri
katram rodas vasaras sākumā, liek aizmirst
par nelāgo nevasarīgo laiku, slapjumu un
aukstumu, kas mūs neatstāja visu jūniju.
Tagad, šķiet esam iegājuši neilgajā siltuma
joslā, varam baudīt pašu mājās augušās
zemenes, mežos sameklēt pirmās gailenes
un gaidīt mellenes, kas solās drīz būt
gatavas. Un atkal jau gads sliecas uz otru
pusi, un līdz Ziemassvētkiem ir tuvāk
nekā līdz nākamajiem Jāņiem...

Dziesmu dienas gājiens
dziesmām pulcēšanās laikā uzmundrināja
koris „Atblāzma” un ansamblis „Gauja”,
bet mūsu pūtēju orķestris Vitaļa Kikusta
vadībā noteica raita soļa gaitu un
koncertam možu sākumu. 43. Dziesmu
dienā bija arī ilggadējie atbalstītāji - goda
diriģenti Jānis Veismanis un Alberts Skuja.
Koncertā skatītāji varēja dzirdēt nākamo
dziesmu svētku repertuāru, kura jaunākās
un sarežģītākas dziesmas diriģēja Siguldas
apriņķa koru virsdiriģents Jānis Baltiņš.
Kopkoris skanēja dzidri, bet dejotāji un
pūtēji deva iespēju koristiem nedaudz
„atvilkt elpu”. Skatītāji bija apmierināti ar
redzēto un dzirdēto, dalībnieki - gandarīti
par paveikto, un visi kopā nonācām pie
atziņas, ka patiešām
esam jau finiša
taisnē uz nākošā
gada
lielajiem
Dziesmusvētkiem.
Balle pie ugunskura
turpinājās ar alu
„Skaņupe”, Ropažu „Ozolzīle”
un sieru, kamēr
un koris „Ropaži”, Saulkrastu
pāris stundas pēc
„Bangotne”, Mālpils jauktais koris,
pusnakts sākās „ilgi
Codes jauktais koris „Mēmele” I n g a s
F r e i m a n e s gaidītais” lietus
un mājinieki „Mežābele”. Lai sveiciens Dziesmu dienas (diemžēl balles
parasti beidzas tad,
dziedāšanu kuplinātu bija aicināti dalībniekiem
kad dejot visvairāk
arī mūsu pašu dejotāji „Virši”,
kā arī Siguldas novada Allažu pagasta gribas). Paldies visiem, kas palīdzēja
„Ķimenīte” un „Ķimelītis”. Nu jau par svētkiem tapt tik skanīgiem un skaistiem:
tradīciju ir kļuvis, ka svētkus ievada Vitalim Kikustam, Pierīgas izglītības,
gājiens no Tautas nama uz Inčukalna parka kultūras un sporta pārvaldei un Oļģertam
estrādi. Dalībniekus ar tautā populārām Lejniekam, Jānim Baltiņam, Inčukalna
kultūras un sporta pārvaldes Iīdzdalību –
sadziedāties Inčukalnā tika aicināti Pierīgas
kori un īpašie jauktā kora „Mežābele” un
tā diriģenta Vitaļa Kikusta draugi. Svētkos
piedalījās: kori no Rīgas „Senrīga” un
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Foto: Vita Oša

Inčukalna amatierteātris pēc izrādes “Miljonāra ugunsvieta”

novada domei un Arvīdam Blauam,
Inčukalna komunālās daļas izpalīdzīgajiem
vīriem, sievām un Arnim Uzuliņam, kora
„Mežābele” dziedātājiem, kas kā parasti
ļoti atsaucīgi piedalījās visos lielos un
mazos darbiņos! Koristiem pie sirds
gāja gardā “Sorbas” maltīte, kas bija
tieši laikā pēc garā mēģinājuma. Paldies
firmai „Brālis” par gardo alu, bet īpaša
pateicība biedrībai „Inčukalna izaugsmei”
par paliekošo dāvanu inčukalniešiem jauniem solu dēļiem parka estrādē.
Līgo dienas rītā lietus un stiprās vēja
brāzmas kā parasti neiedvesa cilvēkos
optimismu, tomēr Tautas nama darbinieki
un čaklie rūķi no Inčukalna komunālā
dienesta rotāja parka skatuvi Jāņu zālēm

un klusībā cerēja uz labu laiku vakarpusē.
Un atkal notika brīnums! Stiprais vējš
aizdzina mākoņus un vakara zaļumballē
samirkt nevarēja. Priecīgus Jāņus visiem
novēlēja Arvīds Blaus, bet sanākušos
aplīgoja uz vietas izveidots „ansamblis”.
Neiztika arī bez alus, siera un Jāņuguns.
Pēterdienas vakarā inčukalnieši tika
aicināti uz Inčukalna amatierteātra
pirmizrādi Paula Putniņa lugai
„Miljonāra ugunsvieta”. Mēs, aktieri
un režisore Zigrīda Ezeriņa, tiešām varam
būt pateicīgi daudzajiem skatītājiem,
draugiem, paziņām un atbalstītājiem,
kas piepildīja Tautas nama zāli! Šī luga
mums nenāca viegli. Sākot jau ar to, ka

spēlēšanai bija vajadzīgi daudz aktieru
– īpaši jau vīriešu. Tomēr arī šeit mums
ļoti veicās, jo uzrunātie kungi piekrita bez
ilgas domāšanas. Mūsu šī gada lugā kā
aktieri pirmo reizi uz Tautas nama skatuves
kāpa Aivis Liepiņš, kuru kolektīvs sveica
arī 40 gadu jubilejā, Andrejs Asītis, Andris
Andersons un Žeņa Grahoļskis. Domāju,
ka visi, kas redzēja, novērtēja vīru debiju
ļoti pozitīvi. Kopīgais darbs mēģinājumos,
saliedētība, gatavojot pirmizrādi un
domājot tēlu raksturus, ir izveidojis no
mums draudzīgu, līdzīgi domājošu cilvēku
kolektīvu, kurā atrasties ir ļoti patīkami.
Ir ieguldīts liels darbs, tāpēc mēs noteikti
gribēsim šo lugu spēlēt atkal gan tiem, kas
neredzēja, gan tiem, kuri gribēs skatīties
vēlreiz.
Siltumu sirdīs, sauli debesīs un
iespaidiem bagātu vasaru novēl jums
Inčukalna Tautas nams! Visus, kuri
vēlās sākt dziedāt, dejot vai spēlēt teātri,
gaidīsim jaunajā sezonā rudenī!
Zinta Nolberga
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Tavai dzimšanas dienai
Es palaidu pieneņpūku vējā.
Ar vismīļāko sveicienu Tev
Viņas vieglajā dejā.

Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!
Markuss Teterovskis, Kristīne Zariņa, Adrija Rungaine,
Ādams Šics, Daniels Grigužausks.
Šodien baltu ziedu klēpi
Dzīvei mīla pretī sniegs,

Lai jums katrā dzīves stundā
Būtu liels un patiess prieks.

Šā gada jūnijā Inčukalna novada dzimtsarakstu nodaļā
laulību reģistrējuši:
Anna Rjasnoja un Jānis Kudla
Olga Buļa un Aleksandrs Dunčs

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

Inčukalna novada dome sveic jubilārus!
Valentīna Berežkova, Dzidra Krastiņa,
Tamara Solonina
80 gadi Ženija Jakovļeva
85 gadi Jānis Miķelsons, Linards Bērziņš
92 gadi Ivars Zemītis
Cienījamie kooperatīva biedri! Kooperatīvs “Vangažu moto”
ir uzsācis darbības, lai garāžas ierakstītu zemesgrāmatā. Visu
informāciju līdz 1.septembrim šajā jautājumā var iegūt garāžu sarga
telpā vai pa tālruni: 67995230.

Vangažu ev. lut. draudze aicina 29.jūlijā pievienoties svētceļojumā
uz Daugavpili un dabas parku “Daugavas loki”: Dinaburgas cietoksni,
Naujienas pilsdrupām, Vasargališķiem, vecticībnieku Slutišķu sādžu.
Pieteikties līdz 20.jūlijam pie Ārijas Vāveres (tel. 26326254), Annas
Pfafrates (tel.28307691) vai Ingas Freimanes (tel. 29478251).

VANGAŽU VIDUSSKOLA AICINA PIETEIKTIES APGŪT
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
latviešu un krievu valodā (dienā);
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu
neklātienē latviešu un krievu valodā.

Gadatirgi: 21.jūlijā Vangažos

Papildus informācija pa tālr. 67995765 - sekretāre vai 67995629
- direktores vietniece mācību darbā.

DIENAS CENTRS „VANGAŽI” ATGĀDINA
Mīļie vacāki un gādīgie vecvecāki!
Ir vasaras brīvlaiks un Jūsu bērni dienas lielāko daļu pavada dienas
centrā „Vangaži”. Bērni dienas centrā uzturas no pl.10.00 līdz 18.00
(19.00 I ; IV). Daļa bērnu neiet uz mājām pusdienās.
Dienas centrā ir iespēja bērniem padzert tēju un nepieciešamības
gadījumā arī uzsildīt ēdienu. Lūgums, ja Jūs savus bērnus uz visu
dienu palaižat spēlēties uz dienas centru, tad iedodiet līdzi ēdienu,
lai bērni var uzēst pusdienas.
Lūdzam atsaukties tos, kuriem palikuši ziemas krājumi, piemēram,
ievārījumi vai kādi citi gardumi, lai ir ar ko pacienāt bērnus. Lūdzam
ziedot! Paldies par sapratni!
DC „Vangaži” vadītāja Svetlana Cepurniece

Pļauj zāli ar trimmeri pie mājas, dārzā un citās nelielās platībās,
cena pēc vienošanās. Zvanīt no 14.jūlija. Tālrunis: 25985566.
Muzikants spēlē latviešu mūziku privātos un publiskos
pasākumos: karaoke, diskotēka, deju šovs, vakara vadītāja
pakalpojumi. Zvanīt no 14.jūlija. Tālrunis: 25985566.

Pieteikties darba dienās līdz 03.08.2012. - no pl. 9.00-13.00.
No 06.08.2012. līdz 30.08.2012. - no pl. 9.00-16.00, uzrādot pasi,
dokumentu par iegūto izglītību.
Sirsnīgi pateicos un izsaku komplimentus visiem, kas veidoja
Vangažos uzvedumu “Īsa pamācība mīlēšanā”. Īpaši vēlos izcelt
dejas “Genoveva” solisti Patrīciju un sieviešu ansambli “Kaprīze”.
Ļoti skaista izrāde, sen nebiju tik ļoti no sirds priecājies. Paldies
scenārija autorei Sanitai un režisorēm Evijai un Ilonai.
Andrejs Mazins
Pārdod 110 gabalus jaunus glazētos krāsns podiņus. Gaiši
brūnā krāsā ar ornamentu. 30 - stūra podiņi, 80 - četrkantīgie.
Vidēja izmēra krāsnij vai kamīnam. Tālrunis: 26068575
Visa jaunākā informācija par notikumiem
novadā mājas lapā www.incukalns.lv.
Jaunumiem sekojiet arī www.draugiem.lv domubiedru grupās
Inčukalns un Vangaži, www.facebook.com sadaļā Inčukalna novads,
kā arī Twitter.com - @incukalnanovads.

Vējš pieklauvē ar tumsas spārnu,
Dziest gaisma - klusums mūžu sedz.

Skumju brīdī esam kopā ar Vinetu Bordani, tēvu smiltājā
pavadot.

Inčukalna novada pašvaldība
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