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Inčukalna novada sportistiem
Olimpiādē zelts, sudrabs un bronza
Azartisku sniegumu šogad Latvijas III Olimpiādē
parādīja Inčukalna novada sportisti, pierādot, ka ar cīņas
sparu var panākt daudz. Loku šāvējam Ināram Dubkevičam
sudrabs, bet diska metējam Daniilam Merkulovam – bronza.
Peldētājam Pāvelam Kondrahinam - zelts.

Foto: Jana Bunkus
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triatlons, vieglatlētika, vingrošana
un volejbols.
Inčukalna novadu pārstāvēja
loku šāvējs Inārs Dubkevičs, lodes
grūdējs un diska metējs Daniils
Merkulovs un Inčukalna regbija
komanda, kura arī iesāka Inčukalna
novada startu Olimpiādē.
Regbija komanda spēles aizvadīja
Aizputē, kur spēkiem mērojās
gan sieviešu, gan vīriešu regbija
komandas. Olimpiādes pirmajā
dienā Inčukalna regbija puiši pirmo
spēli aizvadīja ar Beverīnas novada
komandu. Piedzīvoja zaudējumu,
un viens spēlētājs arī smagu traumu
– ribas plīsumu. Tās dēļ sportists
bija spiests pārtraukt spēles un
doties uz slimnīcu. Par laimi,
Daniils Merkulovs pirms gājiena ar trauma neizrādījās tik nopietna, lai
slimnīcā uzturētos vairākas dienas,
Inčukalna novada karogu
un jau vakarā spēlētājs pievienojās
komandai gājienā Liepājas
Šogad Latvijas III Olimpiāde
stadionā.
norisinājās no 6. līdz 8.jūlijam Liepājā.
Pirmā spēļu diena izrādījās smaga
Vairākas sacensības notika arī Ventspilī,
arī laika apstākļu dēļ. Saule neskopojās,
Rīgā, Aizputē, Grobiņā, Jūrmalā, Limbažos
un visu dienu ārā valdīja liels karstums.
un Usmā.
Vakarā regbija komanda aizvadīja otro
Kopumā Latvijas III Olimpiādē
spēli un vakarpusi varēja pavadīt pacilātā
piedalījās 3000 sportisti no 81
noskaņojumā, jo bija gūta uzvara pār
pašvaldības Latvijā – deviņām pilsētām
Grobiņas novada komandu.
un 72 novadiem. Pavisam programmā
Otrā Olimpiādes diena savukārt
tika iekļauti 26 olimpiskie sporta veidi
pārsteidza ar laiku apstākļu nepastāvību –
– airēšana, badmintons, basketbols, bokss,
te lija, te spīdēja saule, te dārdēja pērkons
burāšana, cīņa, džudo, futbols, galda teniss,
un zibens, un spēles dažbrīd bija jāpārtrauc.
golfs, handbols, jātnieku sports, kanoe
Sestdienā regbija komanda aizvadīja
un smaiļošana, loka šaušana, paukošana,
četras spēles, ar apbrīnojamu cīņas sparu
peldēšana, regbijs, riteņbraukšana,
izcīnot kopvērtējumā 10.vietu. Par šādu
svarcelšana, šaušana, teikvando, teniss,
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sniegumu komanda bija ļoti apmierināta,
jo pirms Olimpiādes Inčukalna novada
regbija komanda bija piedalījusies tikai
Latvijas čempionātā, arī aizvadot retus,
bet darba pilnus treniņus. Tā kā Inčukalna
regbija komanda ir ļoti jauna, sniegums
Olimpiādē ļoti priecēja.
Kopvērtējumā regbijā 1.vietu ieguva
Jūrmalas komanda, kuras viens spēlētājs arī
piedalījās Inčukalna komandas trenēšanā.
Liels paldies treneriem Aivaram Krūmiņam
un Ģirtam Bunkum par ticību spēlētājiem

Inčukalna novada regbija komanda

Foto: Zigmārs Mucenieks

Inčukalna novada delegācija atklāšanas
gājiena noslēgumā

un labo sniegumu Olimpiādē.
2.vietu ieguva Ķekavas novada
komanda, bet 3.vietu – Bauskas novada
komanda.
Ar savu sniegumu Olimpiādē
iepriecināja arī Inārs Dubkevičs, 17 vīru
konkurencē iegūstot 2.vietu. 1.vietu ieguva
Eduards Lapsiņš, bet 3. – Jānis Apsītis.
Daniils Merkulovs diska mešanā
sacentās ar 11 sportistiem, piekāpjoties
1.vietas ieguvējam Oskaram Vaisjūnam un
2.vietas ieguvējam Egonam Lācim. Lodes
grūšanā Daniilam neveicās tik labi, bet arī
šeit ievērības cienīgs rezultāts – 6.vieta.
Sveicam arī mūsu novada iedzīvotāju
Pāvelu Kondrahinu, kurš 200m peldējumā
ieguva 1.vietu! Pāvels Olimpiādē startēja
Rīgas komandas sastāvā.
Liels paldies visiem mūsu novada
sportistiem, kuri piedalījās Olimpiādē!
Mēs lepojamies ar jums un vēlam sportisko
veiksmi arī turpmākajās sacensībās!
Paldies par ieguldīto organizatorisko
darbu arī Inčukalna sporta kompleksa
direktoram Antonam Geibam!
Jana Bunkus
Vairāk fotogrāfijas mājas lapā
www.incukalns.lv

Loku šāvējs Inārs Dubkevics (otrais no kreisās) apbalvošanas ceremonijā
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DOMES ZIŅAS
INČUKALNA NOVADA
DOMES JŪLIJĀ
SVARĪGĀKIE LĒMUMI

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ ИНЧУКАЛНСКОГО
КРАЯ В ИЮЛЕ
• Рассмотрев заявление жительницы
Лауры Трояновской и оценив упомянутые обстоятельства, разработать маршрут Вангажская школа – Вангажская
церковь, чтобы школьники могли попадать в Вангажскую среднюю школу.
Провести переговоры с ГАО «Latvijas
Valsts ceļi» об очистке дорог.
• Рассмотрев заявление жителя Юрия
Марина, оказать финансовую поддержку в размере Ls 50 Максиму Марину
для участия в тренировках и соревнованиях по дзюдо.
• Разрешить использовать из финансовых средств, предусмотренных, но не
использованных для демонтажа незаконченных новостроек Вангажского
дома культуры, финансовые средства в
размере Ls 10 520,00 для благоустройства территории: для засыпки строительных ям, горизонтального выравнивания
площадки, выравнивания берега Страуйупите, привоза чернозема, а также
для посева газона.
• Сдать в аренду Управлению Рижского
региона Государственной полиции для его
нужд помещения по адресу ул. Гауяс 18,
Вангажи, и ул. Атмодас 6/3, Инчукалнс.
• Передать на публичное обсуждение
1-ю редакцию Программы развития
Инчукалнского края на 2013–2019
годы. Установить срок публичного обсуждения с 23 июля по 31 августа 2012

года.
Во время публичного обсуждения
можно ознакомиться с разработанной
1-й редакцией Программы развития Инчукалнского края на 2013–2019 годы и
представить письменные предложения:
3.1. в самоуправлении Инчукалнского
края (ул. Атмодас 4, Инчукалнс);
3.2. в управлении города Вангажи (ул.
Межа 1, Вангажи)
в рабочее время самоуправления. С
материалами можно ознакомиться на
сайте самоуправления Инчукалнского
края www.incukalns.lv.
4. Организовать собрания по общественному обсуждению:
4.1. 13 августа в 18.00 в управлении
города Вангажи;
4.2. 20 августа в 15.00 в Гауе в Дневном
центре «Gauja»;
4.3. 20 августа в 18.00 в Инчукалнсе.
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 14/2012 «Изменения в обязательных правилах думы
Инчукалнского края № 8/2011 „Об определения статуса малообеспеченной
семьи (лица) в Инчукалнском крае”».
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 15/2012 «Пособия
социальной помощи в Инчукалнском
крае и дополнительные условия для
определения статуса нуждающегося
лица/семьи».
• Внести изменения в правила «Порядок публичного использования компьютеров, интернета и общедоступных
электронных информационных ресурсов в библиотеках Инчукалнского края»
(утверждены решением № 8 §10 от 9
сентября 2009 года) и изложить пункт
3 правил в следующей редакции:
«3. Пользователь может резервировать
рабочее место на конкретное время, но
не дольше чем на 1 час один раз в день.
Если пользователь использует компьютер в учебных целях, это может быть
продлено до 2 часов».
Внести изменения в Правила пользования библиотекой Инчукалнского края
(утверждены решением № 8 §10 от 9
сентября 2009 года) и изложить пункт
3.7 правил в следующей редакции:
«3.7. За несоблюдение срока возврата
каждого издания взыскивать штраф за
задержку в размере Ls 0,01 (один сантим) за каждый день задержки, выдавая
взамен квитанцию. До уплаты штрафа
за задержку не выдавать пользователю
домой печатные издания и другие материалы».
• Утвердить публичный отчет самоуправления Инчукалнского края за 2011
год.
• Прочее.

Tulkojums: SIA “Tulko”

• Izskatot iedzīvotājas Lauras Trojanovskas
iesniegumu un, izvērtējot minētos
apstākļus, skolēnu nokļūšanai Vangažu
vidusskolā, izstrādāt maršrutu Vangažu
skola – Vangažu baznīca. Veikt pārrunas ar
Latvijas Valsts ceļiem par ceļu tīrīšanu.
• Izskatot iedzīvotāja Jurija Marina
iesniegumu, Piešķirt finansiālu atbalstu
džudo treniņu un sacensību atbalstam
Maksimam Marinam Ls 50 apmērā.
• Atļaut izmantot finanšu līdzekļus Ls
10520,00 apmērā no Vangažu kultūras
nama nepabeigto jaunbūvju demontāžai
paredzētajiem un neizlietotajiem finanšu
līdzekļiem, teritorijas labiekārtošanai:
būvbedru aizbēršanai, laukuma horizonta
izlīdzināšanai, Straujupītes krasta
līdzināšanai, melnzemes uzvešanai, kā arī
zālāja sēšanai.
• Iznomāt Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldei telpas Gaujas ielā 18, Vangažos
un Atmodas ielā 6/3, Inčukalnā VP RRP
vajadzībām.
• Nodot publiskai apspriešanai Inčukalna
novada Attīstības programmas 2013.
– 2019. gadam 1. redakciju. Noteikt
publiskās apspriešanas termiņu no 2012.
gada 23.jūlija līdz 31.augustam.
Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto
Inčukalna novada Attīstības programmas
2013.–2019. gadam 1.redakciju var
iepazīties un iesniegt rakstiskus
priekšlikumus:
3.1.Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas
iela 4, Inčukalns);
3.2.Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela
1, Vangaži);
pašvaldības darba laikā. Ar materiāliem var
iepazīties Inčukalna novada pašvaldības
mājas lapā www.incukalns.lv.
4.Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes
organizēt:
4.1.13.augustā, plkst 18.00 Vangažu
pilsētas pārvaldē;
4.2.20. augustā, plkst 15.00 Gaujā Dienas
centrā „Gauja”;
4.3.20. augustā, plkst 18.00 Inčukalnā.
• Apstiprināt Inčukalna novada
saistošos noteikumus Nr.14/2012
„Grozījumi Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos Nr.8/2011 „Par
maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusa noteikšanu Inčukalna novadā””.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos
noteikumus Nr.15/2012 „Sociālās
palīdzības pabalsti Inčukalna novadā un
papildus nosacījumi trūcīgas personas/
ģimenes statusa noteikšanai”.
• Veikt izmaiņas noteikumos „Datoru,

interneta un vispārpieejamo elektroniskās
informācijas
resursu
publiskas
izmantošanas kārtība Inčukalna novada
bibliotēkās” (apstiprināti ar 2009.gada 9.
septembra lēmumu Nr. 8-10.§.) un izteikt
noteikumu 3.punktu sekojošā redakcijā:
„3. Lietotājs var rezervēt darba vietu uz
konkrētu laiku, bet ne ilgāk kā uz 1 stundu
vienreiz dienā. Ja lietotājs datoru izmanto
mācību nolūkos, tad tas var tikt pagarināts
līdz 2 stundām.”.
• Veikt izmaiņas Inčukalna novada
bibliotēkas lietošanas noteikumos
(apstiprināti ar 2009.gada 9. septembra
lēmumu Nr. 8-10.§.) un izteikt noteikumu
3.7.punktu sekojošā redakcijā:
„3.7. Par katra izdevuma nodošanas
termiņa neievērošanu iekasēt kavējumu
naudu – Ls0,01 apmērā par katru nokavēto
dienu, pretī izsniedzot kvīti. Līdz
kavējuma naudas nomaksāšanai lietotājam
iespieddarbus un citus materiālus uz
mājām neizsniedz.”.
• Apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības
2011.gada publisko pārskatu.
•U.c.
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Skolas iegūst jaunu izskatu
Iepriekšējos laikraksta „Novada
Vēstis” numuros jau rakstījām par
projekta „Inčukalna novada domes
pašvaldības izglītības ēku - Inčukalna
pamatskolas un Vangažu vidusskolas
renovācija, veicot energoefektivitātes
pasākumus un nodrošinot oglekļa
dioksīda emisijas samazinājumu” (Nr.
KPFI-7/14) īstenošanu un tā mērķiveikt energoefektivitātes pasākumu
kopumu divās pašvaldības izglītības
ēkās, lai samazinātu siltumenerģijas
un elektroenerģijas patēriņu, tādejādi
nodrošinot vides ieguvumu - samazināt
oglekļa dioksīda emisijas daudzumu.
Lai ikviens interesents labāk izprastu šī
projekta būtību un varētu uzzināt, kā norit
darbi, esmu lūgusi Inčukalna pašvaldības
izpilddirektoru Oskaru Kalniņu (turpmākO.K.) un projekta koordinatoru Kasparu
Rušiņu (turpmāk- K.R.) atbildēt uz dažiem
jautājumiem:
Kā Jūs raksturotu pašreizējo situāciju
objektā? Vai ir kādas būtiskas problēmas,
kas traucētu projekta realizāciju?
K.R.: Šobrīd abās skolās notiek
intensīvi būvdarbi. Tiek veikti ēkas sienu
un jumta konstrukciju energoefektivitātes
uzlabošanas darbi, Inčukalna skolas
ēkas projektā mācību korpusam tiek
veikta esošo PVC tipa logu nomaiņa ar
energoefektīviem PVC tipa logiem, kas
nodrošina ēkai noteikto energoefektivitātes
rādītāju izpildi. Kā galveno traucējošo
apstākli varētu minēt laika apstākļus, kas
šovasar apgrūtina fasādēs izbūves darbus
un jumta konstrukciju izbūves darbus.
Papildus apgrūtinājumu rada tas, ka abi
projekti ir rekonstrukcijas objekti, nākas
saskarties ar iepriekš izpildītiem darbiem,
kas dažkārt veikti ar defektiem vai to
izpilde paveikta pavirši. Tas apgrūtina
ēkas energoefektivitātes uzlabošanas
darbu izpildi un pagarina darbu izpildes
termiņus. Papildus energoefektivitātes
uzlabošanas darbiem skolas ēkā tiek veikti
apkures sistēmas rekonstrukcijas darbi,
kas nodrošinās labāku apkures sistēmas
darbību ēkas ekspluatācijas laikā.
O.K.: Vangažu skolai siltināmā
kvadratūra ir daudz lielāka, bet, tā kā
šeit darbi sākās pāris nedēļas ātrāk,
celtnieki apņēmušies darbus pabeigt
laikā. Inčukalna pamatskolā darbi ir daudz
saspringtāki, jo papildus tika piešķirti
līdzekļi no pašvaldības budžeta skolas
apkures sistēmas pilnīgai rekonstrukcijai,
lai panāktu vienādu siltumu visās telpās

un iespēju to regulēt pēc nepieciešamības.
Tāpēc vairākām firmām savā starpā
jāsadarbojas, lai viena otrai netraucētu.
Kādā apjomā paveikti ieplānotie darbi?
K.R.: Vangažu vidusskolas projektā
uz šobrīd paveikti aptuveni 60-65% no
kopējā darba apjoma. Inčukalna skolā
paveikti 55-65% no kopējā darbu izpildes
apjoma.
Kādas būtiskākās izmaiņas izjutīs skolas
kolektīvs, uzsākot jauno mācību gadu?
K.R.: Realizējot abus projektus,
ēkām būs jauns arhitektoniskais izskats,
uzlabota ēkas energoefektivitāte. Tiks
samazinātas apkures sistēmas izmaksas
apkures sezonā, tiks sasniegts projektā
noteiktais C02 emisijas samazinājums.
Ēkām tiks nodrošināts normāls telpu
mikroklimats, nebūs situācijas, ka mācību
procesa laikā vienā klasē ir karsts, bet otrā
skolēni salst.
O.K.: Pēc siltināšanas darbu
pabeigšanas būs mainījies skolu ārējais
vizuālais tēls, būs daudz labāka ēku
energoefektivitāte un mazāk līdzekļu
jātērē samaksai par skolu apkuri. Skolas
darbinieki varēs paši pēc vēlmēm noregulēt
klasēs vēlamo telpas temperatūru, lai
skolēni ar pedagogiem mācību laikā justos
komfortabli.
Margita Līce
Jana Bunkus
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.

Reģionālā pašvaldības
policija Inčukalna
novada nodaļa 2012.
gada jūlijā saņēma 92
izsaukumus, no tiem:
1. izsaukumi, kas
saistīti ar ģimenes un
kaimiņu konfliktiem – 12;
2. izsaukumi, kas saistīti ar nepieciešamās
palīdzības sniegšanu citām iestādēm
(NMP, sociālais dienests) – 6;
3. izsaukumi, kas saistīti ar nepieciešamās
palīdzības sniegšanu Valsts policijai– 5;
4. izsaukumi, kas saistīti ar darbībām,
kas rada troksni un traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru – 19;
5. izsaukumi, kas saistīti ar ielas
kautiņiem- 7;
6. izsaukumi, kas saistīti ar alkohola
lietošanu – 11;
7. izsaukumi, kas ir saistīti ar to, ka kāds
laužas svešā īpašumā – 2;
8. izsaukums, kas saistīts ar lādiņa
atrašanu - 1;
9. izsaukums par kūlas dedzināšanu-3;
10. cita informācija – 26.
11. saņemti 8 iesniegumi no Inčukalna
novada iedzīvotājiem.
Veicot patrulēšanu Inčukalna novada
administratīvajā teritorijā, Reģionālā
pašvaldības policija Inčukalna novada
nodaļa 2012.gada jūlijā konstatēja šādus
pārkāpumus:
1. pārkāpumi, kas saistīti ar alkoholisko
dzērienu lietošanu vai atrašanos reibuma
stāvoklī sabiedriskajās vietās – 10;
2. pārkāpumi, kas saistīti ar alkoholisko
dzērienu lietošanu, ko ir izdarījis
nepilngadīgais – 2;
3. pārkāpumi, kas saistīti ar smēķēšanu,
ja to izdarījis nepilngadīgais – 2;
4. pārkāpumi, kas saistīti ar dzīvošanu
bez deklarētās dzīvesvietas – 1;
5. pārkāpumi, kas saistīti ar dzīvošanu bez
derīgā personu apliecinošā dokumenta – 1;
6. Pārkāpumi, kas saistīti ar dzīvnieka
turēšanas, pārkāpjot labturības prasības - 1.
27.jūlijā Inčukalna novadā, Vangažos
tika veikts plānots kaķu izķeršanas
reids. Reidu veica dzīvnieku patversmes
„Mežvairogi” pārstāvji kopā ar Reģionālās
pašvaldības policijas Inčukalna novada
nodaļas darbiniekiem. Reida laikā
Vangažos tika izķerti 19 dažāda vecuma,
dzimuma un krāsas klaiņojošie kaķi ar
izteiktām slimības pazīmēm un viens
klaiņojošais suns, kurš ilgstoši klaiņoja
Vangažu pilsētā.
Viktors Dorodnovs
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DAŽĀDI NOTIKUMI

Vangažu pensionāri iepazīst mazāk zināmas vietas Latvijā
vada ekskursijas.
Tad griezāmies uz māju pusi.
Netālu no Jaunpils izstaigājām
Elles kalna alas, par kurām
daudz teiku, un nesen Latvijas
Valsts meži tās atjaunoja, lai
apmeklētāji justos droši.
Tad vēl Pasaku muzejs
Lancenieku bijušajā skoliņā, kur
iepazināmies ar Lerha Puškaiša
dzīvi un savāktajām pasakām,
Kurbada istabu, Sprīdīti,
dažādiem putniem, spēlējām leļļu teātri
un priecājāmies par pasaku tēliem muzeja
dārzā.
Nobeigumā – pietura Lāču maizes
ceptuvē.
Mūsu grupa muzejos tika slavēta par
korektu uzvedību un ieinteresētību. Arī
ekskursijas organizētāja Inta Tetere saņēma
daudz atzinīgu vārdu.
Esam gandarīti, ka ekskursija bija
tik daudzveidīga un interesanta. Paldies
novada domei par sniegto iespēju! Paldies
šoferītim Ervīnam par sapratni un jauko
vizināšanu.
31.jūlijā grupa Vangažu pensionāru
bijām uzaicināti viesos Ikšķiles pensionāru
biedrībā „Saulgrieži”. Draugi mūs ļoti
sirsnīgi uzņēma un iepazīstināja ar jaunāko
savā novadā. Apmeklējām Karmela katoļu
sieviešu klosteri, kuru pavisam nesen uzcēla
vācieši. Ļoti iespaidīga celtne. Pagaidām tur
ir tikai sešas māsas, un klosteris pieejams
apskatei, vēlāk tā nebūs.

Foto: Inta Tetere

Jūlijs mums ir ekskursiju mēnesis. 25.
jūlijā devāmies Tukuma virzienā. Apmēram
20 kilometrus aiz Tukuma atrodas Kukšu
muiža, par kuru pēdējā laikā daudz dzirdēts.
Muižu apsaimnieko tās īpašnieks vācietis
Daniels Jāns, kurš īsā laika posmā muižu
no grausta pārvērtis pasaku pilī ar iekoptu
dārzu. Daniels savācis ļoti plašu mākslas
priekšmetu kolekciju – gleznas, traukus,
sudraba izstrādājumus, antīkās mēbeles.
Pats saimnieks ar prieku labā latviešu valodā
iepazīstināja ar savu kolekciju, pastāstīja par
katru priekšmetu, atbildēja uz jautājumiem.
Muižā rīko banketus, ir viesnīca, restorāns.
Īsta mākslas pērle lauku vidū.
Pēc tam apciemojām mākslinieci Lailu
Kelli viņas 15.gadsimtā celtajā pusmuižā
– viesu namā „Ružciems” Lamiņos.
Mūs sagaidīja kluss lauku miers, sakopta
apkārtne, Lailas gleznas un pašas veidotais
interjers viesu istabiņās. Gaiši, silti un
mājīgi. Prieks, ka ir tādi cilvēki, kuri iegulda
tik lielu darbu, lai citiem būtu patīkami.
Tad sekoja gardas pusdienas pēc
iepriekšējā pasūtījuma kafejnīcā „Sumbrs”,
un mūsu ceļš veda uz Zanti, uz Kurzemes
cietokšņa muzeju, kas ir vienīgais Kurzemes
cietoksnim veltītais muzejs, darbojas kopš
1996.gada. T ā izveidotājs ir Ilgvars Brucis.
Viss šeit savāktais un apskatei izstādītais
ir viņa darbs, balstīts uz aizraušanos ar
militārām lietām un Latvijas vēsturi, uz
entuziasmu un savu naudu. Ekspozīcija ir
unikāla un ārkārtīgi plaša, no mazas patronu
čaulītes līdz īstai lidmašīnai. Ilgvars arī pats

Kukšos

Klosterī
Pakavējāmies Daugavmalā, vēl pie svētā
bīskapa Meinarda pieminekļa un braucām uz
Tīnūžiem, kur muižā izveidots muzejs. Tā
pamatekspozīcija veltīta latviešu strēlnieku
kaujām pie mazās Juglas. Materiālu klāsts
bagātīgs.
Vēlāk kopā pakavējāmies draudzīgās
sarunās par skaisti pavadīto dienu, braucām
mājās. Tagad gaidīsim Ikšķiles draugus pie
mums Senioru dienā.
Paldies novada domei par atbalstu tik
skaistai un interesantai draudzībai!
Vangažu pilsētas pensionāru
biedrības priekšsēdētāja Inta Tetere

Baltijā lielākā granulu rūpnīca – „Graanul Invest” nosvinējusi atvēršanas svētkus

„Pagājušā gada martā sākām šeit darbu
– projekta saskaņošanu un apkārtnes
sagatavošanu būvdarbiem. Tieši pēc gada
rūpnīcu nodevām ekspluatācijā, darbs ir
sācies, un 27.martā tika saražotas pirmās
granulas,” pastāstīja SIA „Gaanul Pellets”
izpilddirektors Mairis Reiziņš.
Tā kā rūpnīcas celšanas un sagatavošanās
darbi bija ļoti vērienīgi, rūpnīcas vadība
nolēma, ka arī atklāšanas svētkiem jābūt
iespaidīgiem. Tos vadīja televīzijas un
radio dīva Baiba Sipeniece, bet ar skaistām
dziesmām pasākumu kuplināja dziedātāja
Linda Leen.
Arī noformējums bija atbilstošs un
rūpnīcu raksturojošs. „Tā kā daudzi mūs
klātienē skatīja pirmo reizi, šajā atklāšanā
par sevi bija jāparāda un jāpastāsta pats
svarīgākais. Viesiem bija iespēja noskatīties

divus video par mūsu rūpnīcu, kā arī sēdēt
uz krēsliem un pie galdiem, kas veidoti
no granulu iepakojumiem. Interesanti un
raksturojoši,” uzsvēra M.Reiziņš.
Jaunā rūpnīca jau ieguvusi arī leģendu,
par kuru parūpējās kāds iespaidīga lieluma
akmens. „Šeit visapkārt nebija neviena
akmens, tikai smiltis un kūdra. Atkūdrojot
kādu zemes krāteri, tā centrā atradām
akmeni. Lūdzām ģeoloģei veikt akmens
ekspertīzi, un atklājās, ka tas ir saglabājies
no ledus laikmeta!”
Lielais un senais akmens tagad mājvietu
radis jaunās rūpnīcas teritorijā, kur tam tiks
ierādīta goda vieta pie iebraukšanas teritorijā.
M.Reiziņš pastāstīja, ka šobrīd rūpnīca
strādā ar nomināljaudu. Ja pie pilnas jaudas
rūpnīca spēj mēnesī saražot 16 000 tonnas
granulas, tad tagad tiek ražotas – 14 000
tonnas. Pilna ražošanas jauda tiks sasniegta
jau drīzumā. Rūpnīca strādā 35 darbinieki,
no kuriem lielākā daļa ir apmācīti darbam
konkrētajā nozarē un ražotnē.
Jana Bunkus

Foto: Jana Bunkus

20.jūlijā ar plašām svinībām jaunā
granulu rūpnīca „Graanul Invest”
nosvinēja atklāšanas svētkus. Rūpnīca
ekspluatācijā tika nodota martā.

Leģendu ieguvušais akmens

NOVADA VĒSTIS

6
SPORTS

Sacensības “Baltic Open 2012” Inčukalnā
- Jauno jātnieku skolā pulcē lielu dalībnieku
skaitu

Foto: No LJF arhīva

No 20. līdz 22. jūlijam biedrības
Jauno jātnieku skola sporta bāzē
Zustrenes Inčukalnā risinājās
jāšanas sporta sacensības šķēršļu
pārvarēšānā Baltic Open 2012,
kurās startēja visu trīs Baltijas
valstu sportisti dažādās sportistu un
zirgu vecuma konkurencēs – kopā
13 maršrutos. Šogad sacensībās
piedalījās vairāk nekā 80 sportistu ar
vairāk nekā 240 zirgiem. Sacensību
galvenajā maršrutā ar līdz 135 cm
augstiem šķēršļiem un pārlekšanu
uzvarēja Lietuvas sportists Andriuss
Petrovs ar zirgu Contendro II, arī
otrajā vietā lietuvietis – Zigmants
Šarka ar zirgu Ars, bet trešais
– Kristaps Neretnieks ar zirgu
Caramsin no Limbažu Jātnieku
kluba.

Sacensību rezultāti tika ieskaitīti
konkursa Latvijas labākais jātnieks
vērtējumā, kur sacentās pieaugušie, bērni
līdz 16 gadu vecumam, jaunie jātnieki
no 18 līdz 21 gada vecumam, zirgi līdz
5 gadu vecumam, zirgi līdz 6/7 gadu
vecumam, kā arī plaša konkurence bija
maršrutos ar zemāku šķēršļu augstumu,
kur bez ierobežojumiem varēja sacensties
plašs dalībnieku skaits. No Lietuvas un
Igaunijas ieradās ne tikai jau zināmi, bet
arī jauni dalībnieki, kas liecina par šo
sacensību potenciālu tieši jauno sportistu
meistarības pārbaudē.
Sacensību galvenajā maršrutā –

Citadeles balvas izcīņā maršrutā ar 135 cm
augstiem šķēršļiem startēja 38 dalībnieki.
Septiņiem pamatdistanci izdevās veikt
bez soda punktiem. Pārlēkšanā uzvaru
izcīnīja Lietuvas sportists Andriuss
Petrovs ar zirgu Contendro II, veicot
saīsināto distanci bez soda punktiem
39,83 sekundēs. Nekļūdīgs bija arī viņa
komandas biedrs Zigmants Šarka ar zirgu
Ars, taču pavadīja maršrutā vairāk laika –
51,69 sekundes – un ieguva otro godalgu.
Trešajā vietā Latvijas sportists no Limbažu
JK Kristaps Neretnieks ar zirgu Caramsin
– 4 s.p./40,97 s, sestajā vietā Andis Vārna
ar zirgu Lerida (SK Quattro) – 8 s.p./38,47
s, septītā Tija Alīse Jurjāne ar zirgu Lord
Picasso (JSK Kriķi) – 8 s.p./46,24 s.
Visvairāk augstākā kaluma godalgu
sacensībās izcīnīja viens no vadošajiem
Lietuvas sportistiem Andrius Petrovas
– kopā viņa kontā piecas uzvaras, viņš
triumfēja arī sacensību galvenajā maršrutā
svētdien.
“Esmu ļoti apmierināts
ar saviem rezultātiem
šeit, Inčukalnā. Sevišķi
priecājos par to, kā sevi
parādīja Contendro II, ar
viņu uzvaras izcīnīju katru
dienu, viņam arī viena
otrā vieta. Ļoti patika
sacensību organizācija,
maršruti un interesantās
balvas – svētdien,
piemēram,
papildus
naudas balvām ieguvu arī
400 olas un investīciju
zeltu! Inčukalns ir ļoti
izdevīgā ģeogrāfiskā vietā
– izdevīgi atbraukt gan mums, gan
igauņiem. Novēlu organizātoriem saglabāt
radošo dzirksti, ar kādu šeit sacensības tiek
organizētas,” saka viens no vadošajiem
Lietuvas sportistiem Andrius Petrovas.
Sacensības Baltic Open 2012 atbalstīja
arī Inčukalna novada dome.
Plašāka informācija LJF mājaslapā
www.leflatvia.lv sadaļā Rezulāti un
Jauno jātnieku skolas mājaslapā www.
latvianhorses.lv
Sagatavoja LJF Preses dienests,
Dace Millere

INČUKALNA NOVADA
BIBLIOTĒKA
JAUNUMI
Vasara turpinās ar sēņu un ogu
lasīšanu, peldēšanu, bet tuvojas
septembris. Neaizmirsīsim par grāmatu
lasīšanu. Turpinās grāmatu ekspertu
darbs, kuri piedalās „Bērnu žūrijā”.
Bibliotēkā jūs gaida grāmatu jaunumi:
pašiem mazākajiem mīļas grāmatiņas
ar skaņām „Ņau!” un „Vau!”. Vēl
–„Lācēns Padingtons” un „Lācēns
Padingtons dārzā”. Padsmitniekus
varētu interesēt V.Rūmnieka „Atnācēju
noslēpums”, A.Bērtuļa „Vecās baznīcas
noslēpums” un R.Skrebeles „Palaidnību
karaļa Jāņa B. dienasgrāmata”.
Mūsu čaklajiem lasītājiem interesēs
M.Haranas „Lēdija gleznā”, Dž.
Patersona „Privātdetektīvi. Spēles”,
J.Nesbē „Sātana zvaigzne”. No Rīgas
līdz Pekinai septiņu mēnešu garumā
mēroja ceļu aktrise Ilona Balode un
mūziķis Rolands Ūdris. Grāmatā ”RīgaPekina” aprakstīti Balodes un Ūdrīša
jautrie, trakie un brīžiem neticamie
piedzīvojumi visās 16 šī ceļojuma laikā
apmeklētajās valstīs.
Vēl šādi grāmatu jaunumi:
E.Jurisons - „Valentīna visu
šķēpmetēju māte”, R.Treijs „Miķelis
Valters”, Ē. Jēkabsons „Uzbrukums
Padomju Savienības diplomātiskajiem
kurjeriem”, Z.Kilbloka „Uzkodas.
Pipars&Oga”, A.Morics „Organisma
attīrīšana”. Bibliotēkā atradīsies katra
lasītāja interesēm atbilstoša grāmata.
Dažādiem notikumiem Latvijas dzīvē
bibliotēkā ir izstādes ar atbilstoša
satura literatūru. Vecāki! Veltiet daļu
sava laika, lai palasītu kopā ar bērniem
kādu grāmatiņu. Tā jūs savus mazuļus
ievadīsiet interesantajā, aizraujošajā
grāmatu varoņu pasaulē. Bibliotēkā
atrodami žurnāli ne tikai pieaugušajiem,
bet arī bērniem: “Spicīte”, “Sīrups”,
“Ilustrētā junioriem”, “Avene”,
“Mazajam floristam”.
Centieties ievērot iespieddarbu
lietošanas laiku, lai nav jāmaksā
soda nauda. Ar prieku jūs gaidām
bibliotēkā!
Bibliotekāre M.Aleksejeva
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INČUKALNA TAUTAS NAMS

Savādā vasara

Foto: Jana Bunkus

Foto: Jānis Švikulis

Tāda savāda vasara šogad atnākusi...
Jāņi jau aiz kalniem, bet no gaidītā siltuma
ilgu laiku ne miņas. Arī tas ir maldīgi - te
pēkšņi jūlija beigās tāda tveice , ka bail ārā
no mājas rādīties. Bet Inčukalna apkārtnes
mežos ir melleņu lasīšanas un sēņošanas
„bums”.
Ir arī savi kreņķi: Indrānu parka
apkārtnē trīs stārķu ligzdas nokritušas.
Jācer, ka mazie stārķēni jau prot lidot
un māju zaudējums nebūs tik ļoti sāpīgs.
Paši Indrānu iedzīvotāji ir parūpējušies ,
lai izglābtu putnus, un paziņojuši dabas
aizsardzības biedrībām.

Inčukalna pūtēju orķestris Gaujienā, kur diriģents
Vitalis Kikusts saņēma augstu apbalvojumu

un skaista tradīcija Annas dienai tuvākajā
sestdienā doties uz Jāzepa Vītola svētkiem
Apes novada Gaujienā. Šoreiz mūsējiem tas
Kā katru gadu, kopš atjaunota ir Raganas bija ļoti pacilājošs notikums, jo diriģenta
Vitaļa Kikusta
kaujā 1941.gadā kritušo piemiņas
ieguldījums tika
vieta, Inčukalna Vecajos kapos 4.jūlijā
īpaši novērtēts.
pie Kārļa Zāles pieminekļa pulcējas
Par nesavtīgu
vīri un sievas, kuri nevar un negrib
darbu
kora,
aizmirst vairāk kā 70 gadus senus
pūtēju orķestra
notikumus. Goda sardzē pie „Sērojošās
un jaunatnes
Mātes” stāvēja mūsu jaunieši. Skanēja
audzināšanā
karavīru dziesmas. Pēteris Korsaks
Latvijas labā
vēlreiz izstāstīja un atgādināja to dienu
viņam pasniedza
skarbos notikumus.
Latvijas valsts
Pieminekļa “Sērojošā a i z s a r d z ī b a s
Māte” atjaunošanas fonda „Lāčplēsis”
dalībnieks
Pēteris apbalvojumu Goda zīmi bronzā.
Korsaks
Inčukalnieši bija
lepni par diriģentu un arī par sevi, jo katrs
jutās piedalījies balvas kaldināšanā.

Piemiņas brīdis 4.jūlijā
26.jūlijs ir saimnieču diena - Annas.
Šoreiz Mākslinieku dārza saimniece
Anna Ludiņa no debesīm nodeva
vēstījumu, ka ir īstais laiks nākt kopā
sakopšanas talkā. Bija nedaudz vairāk
kā desmit čaklu roku pāru, kuri paveica
ļoti daudz. Dārzs sen jau to ir pelnījis, lai
vismaz divas reizes gadā – pavasara Lielajā
Vislatvijas talkā un Annas dienā, sagaidītu
čaklus palīgus. Mēs taču to varam!
Inčukalna korim „Mežābele” un
pēdējos gados arī pūtēju orķestrim ir sena

Teju jau klāt arī Inčukalna Dzejas
dienas „Zem baltajām akācijām”akācijām”- šogad
tās būs 8. septembrī. Tā ir laba iespēja
katram novadniekam, kurš raksta dzeju,
darīt zināmu to savam klausītājam. Visu
paaudžu Inčukalna dzejnieki piesakieties
un pamudiniet to darīt arī citus (zvaniet
uz Inčukalna bibliotēku tel. 67977473
vai Tautas namu tel.29478251, e-pasts:
atniz@inbox.lv; ingatn@inbox.lv )!
Inga Freimane

PASĀKUMI
Svētdien, 19.augustā
KAPUSVĒTKI
Inčukalna Vecajos kapos pl.14.00
Inčukalna Jaunajos kapos
pl.16.00
(ar katoļu, luterāņu un baptistu
mācītājiem).

Koris „Atblāzma” šomēness uz mūžu
atvadījās no sava ilggadējā dziedātāja
Ēvalda Roņa. Korim tas ir smags
zaudējums. Mūžībā aizgājusi arī klusa
sieviņa – dziedātāja Velta Ozoliņa. Lai
miers viņu dvēselēm, bet dziesma un gars
lai paliek korī un stiprina to!

Autobuss kursēs pa maršrutu:
pl.12.00 Gauja-Indrāni-KārļzemniekiVangaži–„Brālis”-Vangažu stacija–Sēnīte–
Inčukalns Vecie kapi;
pl.15.30 Inčukalna Vecie kapi–Inčukalna
jaunie kapi- Gauja- indrāni- Kārļzemnieki
–Vangaži–„Brālis”-Sēnīte–Inčukalna Jaunie
kapi.

Vēl tikai augusts, bet septembra
beigās Tautas nams jau atkal gaidīs savus
dziedātājus, dejotājus un aktierus jaunam
darba cēlienam. Izbaudiet vasaru!

Piektdien, 31.augustā, pl.19.30
Inčukalna parka estrādē
Siguldas
novada
Allažu
pagasta
A M AT I E RT E Ā T R A
„AKA” VIESIZRĀDE
Pēc E.Vilka „Gurķu impērijas gals”.

Jau šodien esiet vērīgi un domājiet,
pārcilājiet savas un senču pūra lādes,
vai atmiņu „failus”. Vai tik nav aizķēries
kāds krustdūriena tehnikā izšūts darbiņš:
glezna, spilvens, sedziņa? Ir doma un
vēlēšanās šos darbus celt godā Miķeļdienā,
29.septembrī kopīgā izstādē Tautas namā
„Krustiņš, krustiņš, krustdūriens”.
krustdūriens” .
Piesakieties savlaicīgi (zvaniet Ingai
tel. 29478251). Vai arī pamudiniet kādu
kautrīgu rokdarbnieci!

Sestdien, 8.septembrī, pl.20.00
Inčukalna parka estrādē
ZEM BALTAJĀM AKĀCIJĀM
INČUKALNA DZEJAS DIENAS
2012
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Informācija nekustamā īpašuma īpašniekiem un lietotājiem
Paldies visiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem,
kuri godprātīgi ir jau veikuši NĪN maksājumus. Atgādinu, ka NĪN
trešais maksāšanas termiņš 2012.gadā ir 15.08.2012. Lūdzu veiciet
maksājumus laicīgi, lai nebūtu jāmaksā kavējuma naudas.
Lūgums NĪN maksātājiem, kuri veic maksājumus ar internetbanku,
norādīt personīgā konta numurus īpašumiem, lai grāmatvedībai būtu
vieglāk identificēt Jūsu NĪN maksājumu. Atgādinu, ka informācija par
NĪN un NĪN nomaksas iespēja ir pieejama portālā www.epakalpojumi.
lv.
Inčukalna novada domes nodokļu inspektores Inas Zvirbules
apmeklētāju pieņemamie laiki:
Inčukalna novada domē pirmdien (9:00 – 12:00, 13:00 – 19:00);
ceturtdien (8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00), telefons 67977108.
Vangažu pilsētas pārvaldē trešdien (8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00),
telefons 67995840.
Inčukalna novada domes nodokļu inspektore Ina Zvirbule
Tirgus dienas novadā:
19.augustā Inčukalnā
25.augustā Vangažos
No sirds sveicam
sv
kolēģi Laini Kaņepu un viņas otro pusīti
Aleksandru Kerču ar iestūrēšanu laulības ostā. Novēlam mīlestības
pilnu laulību, saskaņu un ilgus gadus kopā nodzīvot!
Inčukalna novada domes kolektīvs
Sirsnīgus sveicienus sūtam kolēģiem Evai Lukjanskai un
Arnim Uzuliņam!
Uzuliņam! Priecājamies par jūsu meitiņas piedzimšanu!
Meitiņai novēlam skaistu dzīvi, bet vecākiem - izturību!
Inčukalna novada domes kolektīvs
Daudz laimes skaistajās jubilejās vēlam Vangažu pilsētas pārvaldes
vadītājam Aivaram Nalivaiko un Inčukalna novada bibliotēkas
vadītājai Vijai Onskulei
Onskulei!!
Prieka pilnas dienas, lai nedienas nevienas!
Inčukalna novada domes kolektīvs
Vēlos no visas sirds pateikties Inčukalna pašvaldībai, sociālajam
dienestam, īpaši Zinaīdai Gofmanei un mūsu deputātam Ivo Bernatam
par sniegto palīdzību. Esmu 1.grupas invalīde, audzinu divus bērnus.
Bija grūtības ar izbraukšanu ārā, ja palikām ar mazāko bērnu divatā,
visu dienu vajadzēja pavadīt mājā.Un tad negaidīti nāca neticami
liela palīdzība. Personīgi Z.Gofmane ieradās novērtēt situāciju, pēc
nedēļas ieradās I.Bernats ar puišiem un sāka taisīt nobrauktuvi. Biju
patīkami pārsteigta. Es un mana ģimene esam neizsakāmi pateicīgi.
Tagad es braucu ar bērniem ārā, varu cik gribu uzturēties svaigā gaisā.
Paldies!
Ar cieņu M.Jakovļeva ar ģimeni

Cienījamie iedzīvotāji!
Konsultējoties ar Valsts Datu inspekciju un Latvijas tiesībsargu, kā
arī saskaņā ar “Datu aizsardzības likumu”, turpmāk nepublicēsim
apsveikumus jaundzimušajiem, laulātajiem un lielajās jubilejās.
Ja vēlaties, lai apsveikums tiktu publicēts, nepieciešams rakstisks
iesniegums, kurā norādāt apsveicamā vārdu un uzvādu, kā arī
apsveikuma tekstu.
Iesniegumu var iesniegt gan Inčukalna novada domē, gan Vangažu
pilsētas pārvaldē, kā arī ieskanētā veidā (lai redzams paraksts) to var
nosūtīt uz e-pastu novada.vestis@inbox.lv.
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.
Papildus informācija pa tālr. 67995765 - sekretāre vai 67995629
- direktores vietniece mācību darbā.
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.
SPORTA DEJU KLUBS “AUSMA” AICINA:
Deju nodarbības bērniem un jauniešiem!
Deju kursi pieaugušajiem!
Kāzu deju iestudējumi!
Deju iestudējumi dažādiem pasākumiem!
Individuālās nodarbības!
Nodarbību laiki tiks precizēti septembrī, uzsākot jauno
apmācības sezonu.
Piedāvājam arī deju paraugdemonstrējumus viesībās, kultūras
un biznesa pasākumos!
Kontaktinformācija: Ausma Stūrīte, mob.tel. 26431155,
e-pasts: sdkausma@inbox.lv”

Saimniecības, auto un dārza preču veikals meklē pārdevēju.
Veikals atrodas Inčukalna centrā.
Darba laiks: katru darba dienu 9.00.-18.00.
Kontaktinformācija: Madars, tālrunis: 29330083,
e-pasts: mr.ripo@inbox.lv

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.

Lielu paldies gribu teikt Inčukalna novada domes kancelejas
vadītājai Indrai Rafeldei, kura uz laiku aizvietoja Vangažu pārvaldes
sekretāri, par laipno un atsaucīgo attieksmi, par sapratni pret
apmeklētājiem!
Vissirsnīgākie novēlējumi Vangažu pasta nodaļas darbiniecēm
Allai Rudakovai, Ilonai Vasiļjevai un Mārai Trojanovskai par viņu
atbildību pret klientiem, piegādājot pasta sūtījumus.
Andrejs Mazins
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

