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Inčukalnā pirmā Drošības diena

Latvija! Tavā azotē mūžam zelt un plaukt Inčukalna novadam! Tik ar Tavu auglīgo 
grozu pildīta mūsu zeme un ļaudis. Tu esi mums un mēs - Tev! Saules mūžu vēlam 

94.Proklamēšanas gadadienā! Mūsu novadam un iedzīvotājiem - svētkus un cieņu sirdīs! 

NOVADA V
Nr.10 (39)

Aizvadītā darba nedēļa 
Inčukalna novadā noslēdzās 
ar interesantu pasākumu – 
„Drošības diena – Inčukalns 
2012”, kad vienuviet pulcējās visi 
drošības dienesti.

Inčukalnā bija sabraukuši: Valsts 
policijas Ceļu policija, Valsts policijas 
Rīgas Reģionālās pārvaldes Siguldas 
nodaļa, Valsts policijas Patruļpolicijas 
pārvaldes kinologu nodaļa, speciālās 
vienības bataljons „Alfa”, Reģionālās 
pašvaldības policija, hipologi (policisti, 
kuri darbu veic ar speciāli apmācītiem 
zirgiem), pirotehnikas uzņēmums „Rīgas 
pirotehnika”, suņu skola „Rīgas pilsētas 

suns Ulbert”, 
k u r ā  t i e k 
apmācīti suņi, 
kur i  s t rādā 
policijā, kā arī 
N e a t l i e k a m ā 
m e d i c ī n i s k ā 
p a l ī d z ī b a , 
a p s a r d z e s 
u z ņ ē m u m s 
„Taipans”.

T ā  k ā 
D r o š ī b a s 
diena vairāk 
bija paredzēta 
s k o l ē n i e m , 
kuri Inčukalna 
novadā ir ļoti 

aktīvi, pasākumu nespēja sabojāt pat 
pēkšņais sniegputenis. Skolēni interesantā 
pasākuma laikā varēja aprunāties ar 
policijas darbiniekiem, izbraukt ar 
policijas automašīnām, iedarbinot sirēnas, 
saņemt atbildes uz jautājumiem par 
policijas darbu kopumā, kā arī drošības 
jautājumiem. Lielu atsaucību ieguva visi 
atbraukušie dienesti. 

Jāpiebilst, ka šo pasākumu organizēja 
Reģionālā pašvaldības policija. Cituviet 
Latvijā šādas dienas notikušas jau arī 
iepriekšējos gados. Inčukalna novadā 
Drošības diena notika pirmo reizi. 
„Šādas dienas tiek organizētas ar mērķi 
parādīt bērniem, ka policija nav tikai 
sodošā institūcija. Mēs varam arī būt 
draugi, palīdzot un izglītojot. Šī ir iespēja 
parādīt, kā strādā visi drošības dienesti,” 
pastāstīja Reģionālās Pašvaldības policijas 
priekšnieka vietnieks Germans Ivanovs. 

Pasākuma atklāšana notika Inčukalna 
pamatskolā, bet Inčukalna sporta 
kompleksā sekoja inčukalnieša Marka 

Attēlā redzamais skaistais zirgs ir viens no sešiem zirgiem Latvijā, kas 
kalpo policijā. Šo zirgu sauc Emīls, viņam ir 15 gadi. Šie zirgi dodas patruļās, 
visvairāk parkos, laukos, kapu teritorijās. Lielākais plus patrulējot ar zirgu ir 
viņa iespaidīgais augums, kas likumpārkāpējiem liek laikus pamest iesākto. 
Latvijā ir tikai seši policijas zirgu un četri hipologi.

Šis ir jaunais Reģionālās Pašvaldības policijas talismans – 
jenots Jancis, kurš ir gatavs doties ciemos pie skolēniem. Pasaukt 
Janci ciemos var ar Pašvaldības policijas starpniecību. 
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Bumbula paraugdemonstrējumi ar BMX 
riteni. Savukārt drošības dienesti bērnus 
gaidīja Inčukalna skeitparkā. Pasākuma 
laikā varēja malkot siltu tēju, ko sagādāta 
SIA „Sorbas”, bet noslēgumā norisinājās 
dažādi konkursi. 

Lielu interesi skolēniem izraisīja neatliekamās 
medicīniskās palīdzības automašīnas aprīkojums. 
Mediķi gan parādīja, gan izstāstīja par katru no 
tiem, par piemiņu izdalot ar veselību saistītas 
informatīvas lapas. 

Lai arī suns tiek uzskatīts 
par cilvēka labāko draugu, kad 
runa ir par likuma pārkāpšanu 
– draudzības nav, ir liels darbs, ko 
paraugdemonstrējumos pierādīja 
vilku sugas suņi Berta, Taisons un 
Kaprālis. Visi šie suņi ir piedalījušies 
reālās policijas operācijās, aizturot 
l ikumpārkāpējus un glābjot 
cilvēkus. Paraugdemonstrējumos 
bija skatāma bruņota noziedznieka 
aizturēšana, mantu meklēšana, 
cilvēka aizsargāšana un mantu 
apsargāšana. Kārtīgi padarījuši 
savu darbu, nopietnie suņi ļāvās 
fotosesijām ar Inčukalna novada 
iedzīvotājiem. 

Vislielāko prieku bērniem sagādāja iespēja iedarbināt Ceļu policijas 
automašīnas sirēnas, kā arī parunāt caur automašīnas ruporu. 

Lielākus un mazākus lokus skolēniem bija iespēja izbraukt 
ar Pašvaldības policijas automašīnu. Ņemot vērā jauniešu lielo 
interesi, jādomā, ka dienās kāds no viņiem arī strādās šajā 
policijā – tik pozitīvi iespaidoti daži jutās. 

Runājot par drošību, nevar nepieminēt arī pirotehniku 
jeb uguņošanām, kas kļuvušas tik populāras dažādos 
svētkos. „Lai veiktu uguņošanu, jābūt vietējās pašvaldības 
atļaujai. Pirotehnika ir droša, ja māk ar to rīkoties. Tāpēc 
es visiem vienmēr iesaku lasīt instrukcijas, lai izvairītos 
no nepatīkamiem gadījumiem, kas var atstāt iespaidu 
uz veselību,” skaidroja pirotehnikas uzņēmuma „Rīgas 
pirotehnika” pārstāvis Jānis Bleikšs. 

Arī Pašvaldības policijas darbinieki iesaka pašiem 
neorganizēt uguņošanas, bet palūgt, lai to izdara profesionāļi 
– tas ļaus izvairīties no nelaimes gadījumiem.

Jana Bunkus
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Tulkojums: SIA “Tulko”

Важнейшие решения 
думы инчукалнского 

края В октябре

InčUkaLna nOvaDa 
DOMES OkTOBRa

SvaRīgākIE LĒMUMI

• Saskaņā ar to, ka Inčukalna novada 
dome 2012.gada 4.oktobrī ir saņēmusi 
SIA „Kretingos Maistas” iesniegumu, 
par to, ka ar 2012.gada 31.oktobri tā 
pārtrauc pakalpojuma sniegšanu, uzdot 
Pašvaldības aģentūrai Sociālās aprūpes 
mājai “Gauja” sniegt Inčukalna novada 
PII “Minka” filiāles “Lapsiņa” audzēkņu 
ēdināšanas pakalpojumu. Noteikt maksu 
par pakalpojuma sniegšanu Ls 736,00 
apmērā mēnesī.
• Izskatot A.Mihailova iesniegumu, 
piešķirt finansiālu atbalstu 120Ls apmērā 
Inčukalna novada atklātā čempionāta šahā 
sarīkošanai.
• Segt dalības maksu  Inčukalna novada 
vīriešu florbola komandai Latvijas 
atklātajā čempionātā 400Ls apmērā.
• Piešķirt Inčukalna novada 2000.-2002.
gados dzimušo bērnu futbola komandai 
autobusu un segt transporta ceļa 
izdevumus braucienam uz starptautisko 
turnīru Ateitis CUP, kas norisināsies no 
2. Līdz 4.novembrim Viļņā (Lietuvā).
• Izskatot Inčukalna novada Mūzikas 
un mākslas skolas direktores I.Kikustes 
iesniegumu, ieplānot 2013.gada budžetā 
500Ls Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu konkursa stīgu instrumentu spēles 
audzēkņiem organizēšanai. Kā arī piešķirt 
Mūzikas un mākslas skolas skolotājiem 
autobusu un segt transporta ceļa izdevumus 
pieredzes apmaiņas braucienam 2012.
gada 2.novembrī.
• Izskatot PII „Minka” iesniegumu, 
nepiešķirt  finansējumu interešu izglītības 
programmai – koriģējošā vingrošana 
pirmsskolā, ar 2012. gada 1. septembri, 
pedagoga darba samaksa – 0,3 likmes 
(9 stundas nedēļā). Lemt atsevišķi par 
finansiālu atbalstu bērniem, kuriem 
nepieciešama koriģējošā vingrošana.
• Slēgt ar L.Dombrovsku līgumu par telpas 
nomu Inčukalna novada PII „Minka” no 
2012.gada 1.novembra līdz 2013.gada 
31.maijam tautisko deju pulciņa nodarbībām 
pirmskolas vecuma bērniem pirmdienās un 
trešdienās no pl.16.00. līdz 18.15.
• Nodot Inčukalna novada attīstības 
programmas 2013. – 2019.gadam galīgo 
redakciju Rīgas plānošanas reģionam, 
atzinuma saņemšanai. 
• Veikt izmaiņas Inčukalna novada Vangažu 
pirmsskolas izglītības iestādes “Jancis” un 
Inčukalna novada pirmsskolas izglītības 
iestādes “Minka” nolikumos un:
1.1. izteikt nolikumu 55.punktu sekojošā 
redakcijā:
„55. Iestāde, pamatojoties uz Izglītības 

likumu un Vispārējās izglītības likumu, 
izstrādā Iestādes nolikumu. Iestādes 
nolikumu apstiprina dibinātājs. Grozījumus 
iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes 
dibinātāja, vadītāja vai Iestādes padomes 
priekšlikuma. Grozījumus nolikumā 
apstiprina iestādes dibinātājs.”;
1.2.izteikt  nolikumu 56.punktu sekojošā 
redakcijā:
„56. Iestāde  saskaņā ar  Iestādes nolikumu 
patstāvīgi izstrādā iestādes nolikumā 
noteiktos iekšējos normatīvos aktus (iekšējie 
noteikumi, reglamenti). Iestādes vadītājs 
izdod iekšējos normatīvos aktus.”.
Piešķirt sociālā dzīvokļa statusu dzīvoklim 
Nr.48, Siguldas ielā 2, Vangažos.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Saistošie noteikumi Nr.20 
/2012 „Par grozījumiem saistošajos 
noteikumos Nr.7/2010 „Par Inčukalna 
novada pašvaldības nodevām””.
• U.c. 

• В связи с тем, что 4 октября 2012 года 
дума Инчукалнского края получила заяв-
ление ООО «Kretingos Maistas» о том, что 
с 31 октября 2012 года оно прекращает 
предоставление услуг, поручить Агент-
ству самоуправления «Дом социального 
ухода „Gauja”» предоставлять услугу пи-
тания воспитанников филиала «Lapsiņa» 
дошкольного образовательного учрежде-
ния Инчукалнского края «Minka». Уста-
новить плату за предоставление услуги в 
размер Ls 736,00 в месяц.
• Рассмотрев заявления А. Михайлова, 
выделить финансовую поддержку в раз-
мере 120 Ls для организации открытого 
чемпионата Инчукалнского края по 
шахматам.
• Покрыть мужской команде по флор-
болу Инчукалнского края плату за учас-
тие в открытом чемпионате Латвии в 
размере 400 Ls.
• Выделить футбольной команде детей 
2000–2002 годов рождения Инчукалнс-
кого края автобус и покрыть транспор-
тно-дорожные расходы на поездку на 
международный турнир «Ateitis CUP», 
который пройдет со 2 по 4 ноября в 
Вильнюсе (Литва).
• Рассмотрев заявление директора Му-
зыкально-художественной школы Ин-
чукалнского края И. Кикусте, заплани-
ровать в бюджете 2013 года 500 Ls для 
организации Конкурса музыкальных 
школ малых городов и села для воспи-
танников, обучающихся игре на струн-
ных инструментах. А также выделить 

учителям Музыкально-художественной 
школы автобус и покрыть транспортно-
дорожные расходы на поездку по об-
мену опытом 2 ноября 2012 года.
• Рассмотрев заявление дошкольного 
образовательного учреждения «Minka», 
не выделять финансирование для про-
граммы образования по интересам – кор-
ректирующая гимнастика в начальной 
школе – с 1 сентября 2012 года, оплата 
труда педагога – 0,3 ставки (9 часов в 
неделю). Решить отдельно о финансовой 
поддержке детей, которым необходима 
корректирующая гимнастика.
• Заключить с Л. Домбровской договор 
об аренде помещения в дошкольном 
образовательном учреждении Инчукал-
нского края «Minka» с 1 ноября 2012 
года до 31 мая 2013 года для занятий 
кружка народных танцев для детей до-
школьного возраста по понедельникам 
и средам с 16.00 до 18.15.
• Передать окончательную редакцию 
Программы развития Инчукалнского 
края на 2013–2019 годы в Рижский 
регион планирования для получения 
заключения.
• Внести изменения в положения о 
Вангажском дошкольном образователь-
ном учреждении Инчукалнского края 
«Jancis» и дошкольном образователь-
ном учреждении Инчукалнского края 
«Minka» и:
1.1. изложить пункт 55 положений в 
следующей редакции:
«55. Учреждение на основании Закона 
об образовании и Закона о всеобщем 
обучении разрабатывает Положение об 
учреждении. Положение об учрежде-
нии утверждает учредитель. Измене-
ния в Положение об учреждении можно 
вносить по предложению учредителя, 
руководителя учреждения или Совета 
учреждения. Изменения Положения ут-
верждает руководитель учреждения.»;
1.2. изложить пункт 56 положений в 
следующей редакции:
«56. Учреждение в соответствии с 
Положением об учреждении самосто-
ятельно разрабатывает установленные 
Положением об учреждении норматив-
ные акты (внутренние правила, регла-
менты). Руководитель учреждения из-
дает внутренние нормативные акты.».
Присвоить статус социальной квартиры 
квартире № 48 по адресу ул. Сигулдас 
2, Вангажи.
• Утвердить обязательные правила 
Инчукалнского края № 20/2012 «Об 
изменениях в обязательных правилах 
№7/2010 „О сборах самоуправления 
Инчукалнского края”».
• Прочее.
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Reģionālās pašvaldības policija Inčukalna novada nodaļas paveiktais 
no 1.aprīļa līdz 30.septembrim

• Izsaukumu skaits - 420.
• Izsaukumi uz ģimenes un kaimiņu 
konflikiem - 72.
• Konflikts risināts uz vietas/vainīgais tika 
aizsturēts - 50/22.
• Izsaukumi par naktsmiera traucēšanu 
- 98.
• Izsaukumi saisttie ar alkohola lietošanu 
-117.
• Izsaukumi kas saistīts ar ielas kautiņiem 
- 21.
• Citi -112.

Sniegta palīdzība Valsts policijai (VP) - 
59 reizes.
Sniegta palīdzība (Neatliekamā 
medicīniskā palīdzība (NMP), 
Robežsardze, Ceļu policija) - 36 reizes.
Aizturētas un nodotas VP - 22 personas, 
t.sk. viena persona par uzbrukumu NMP, 
divas par zādzību veikalā, viena par 
uzraudzības noteikumu neievērošanu, 
piecas par metāla zādzībām.
Viena persona aizturēta un nodota Olaines 
cietuma darbiniekiem.

Atrastas divas meklēšanā esošās 
automašīnas.
Pārtraukta viena mopēda zādzība, mopēds 
atgriezts saimniekam.
Patrulēšanas laikā:
Pārtraukti likumpārkāpumi - 177.
Uz mājām nogadāti - 30.
Uz ārstnieciskajām iestādēm nogādāti -
12.
Ceļu policijai nodota 21 persona, kura 
vadīja transportlīdzekli reibuma stāvoklī.
No iedzīvotājiem saņemti iesniegumi -
36.
Preventīva rakstura pasākumi (mutiski 
aizradījumi) - 118.
Uzsāktas lietvedības - 22.
Sastādīti administratīvā pārkāpuma 
protokoli - 154.

Nodoti materiāli:
• Inčukalna novada administratīvajai 
komisijai - 22.
• Siguldas tiesai - 16.
• Valsts policijā - 13.

Apgaismojuma 
infrastruktūras 
rekonstrukcija 
Inčukalna novadā

Pabeigta Inčukalna novada 
domes projekta Nr.KPFI-13/3 
„Apgaismojuma infrastruktūras 
rekonstrukcija Inčukalna 
novadā” īstenošana.

Šī projekta īstenošanas rezultātā 
tiks panākts CO2 emisiju samazinājums 
par 68,27 tonnām gadā. Inčukalna 
novada pašvaldības publiskās teritorijas 
a p g a i s m o j u m a  i n f r a s t r u k t ū r a s 
rekonstrukciju veikusi SIA „Nodus”, 
reģistrācijas Nr.4000328822, juridiskā 
adrese: Piebalgas iela 85, Vaivas pagasts, 
Cēsu novads.

Inčukalna novada pašvaldības publiskās 
teritorijas apgaismojuma infrastruktūras 
rekonstrukcijas gaitā Vangažu pilsētā, 
Inčukalna un Gaujas ciematos neefektīvie 
Na150W un dzīvsudraba 250W gaismekļi 
tika nomainīti ar energoefektīviem 70W 
LED gaismekļiem; tika nomainīti arī 
pievadi un automātslēdži.

Projekta kopējas izmaksas ir LVL 
363534,63.

PROJEKTU FINANSIĀLI  
ATBALSTA  KLIMATA PĀRMAIŅU 
FINANŠU INSTRUMENTS.

Klimata pārmaiņu finanšu 
instruments (KPFI) ir Latvijas 
Republikas  valsts  budžeta 
programma,  kura  sn iedz 
līdzfinansējumu 70 % apmērā no 
projekta attiecināmajām izmaksām.

Vangažu pilsētas jubilejas gaidās
14.novembrī Vangažu pilsēta 

svinēs 21 gada jubileju. Par to, 
kas paveikts, svētkus gaidot.

Projektu koordinatore 
Nataļja Biserova

Inčukalna novada dome un Vangažu 
pilsētas pārvalde sirsnīgi sveic Vangažu 
pilsētu un vangažniekus jubilejā, vēlot 

aizvien nerimstošu prieku būt šīs 
pilsētas iedzīvotājam un lepoties ar 

pilsētu, tās izaugsmi!
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No saimnieka līdz patversmei pāris mirkļi
Klaiņojoši suņi un kaķi redzami 

visnotaļ bieži. Daži no viņiem 
pamukuši no saimniekiem, daži 
kopš dzimšanas atrodas uz ielas. 
Gan vienā, gan otrā variantā 
viņi visdrīzāk nonāk patversmē. 
Šajā rakstā par to, kas notiek 
ar bezsaimnieku dzīvniekiem un 
tiem mīluļiem, kas nolēmuši uz 
mirkli pamukt no saimnieka un 
paklaiņot pa Inčukalna novadu.

Gan vienā, gan otrā variantā dzīvnieks 
var kļūt neprognozējams un apdraudēt 
cilvēka veselību un dzīvību. Tāpēc 
Reģionālā Pašvaldības policija Inčukalna 
nodaļa sadarbībā ar dzīvnieku patversmi 
„Mežavairogi” (ar kuru līgums ir arī 
Inčukalna novada domei) rīko reidus, 
lai izķertu klaiņojošos dzīvniekus. Kāda 
Inčukalna novada iedzīvotāja Olga mājas 
lapā www.incukalns.lv uzdeva jautājumu, 
kas notiek tālāk, kad dzīvnieki ir izķerti, 
kāds liktenis viņus sagaida. 

Vispirms veterinārārsta apskate un 
lēmums

Visus dzīvniekus patversmē apskata 
veterinārārsts. Katrs dzīvnieks tiek 
izmeklēts, slimiem kaķiem tiek veikta 
eitanāzija. „Eitanāzija nesagādā prieku 
nevienam, tomēr, ja viena kaķēna acs 
glābšanai mums jāpatērē aptuveni 150 lati, 
tad par to pašu naudu mēs varam sterilizēt 
10 kaķus. Mēs izvēlamies loģiskāko 
ceļu, it sevišķi, ja dzīvnieka ārstēšana ir 
komplicēta un viņa izdzīvošana savvaļā 
nav iespējama,” sarunā ar laikrakstu 
„Novadu Vēstis” pastāstīja patversmes 
„Mežvairogi” vadītāja Danuta Priede.

Pārējie kaķi tiek sterilizēti. Kaķis, 
kuram nav kupēta austiņa, mikročips vai 
kakla siksniņa, kas liecinātu, ka viņam ir 
saimnieks, likuma izpratnē tiek uzskatīts 
par klaiņojošu dzīvnieku. Tas nozīmē, 
ka saimnieks, izlaižot savu nesterilizēto 
kaķi ārā, ir pārkāpis likumu un dzīvnieka 
aizsardzības tiesības. „Aiznākamā dienā 
pēc sterilizācijas viņi tiek atgriezti vietā, 
kur tika paņemti, šajā gadījumā – Inčukalna 
novadā. Mazie kaķēni, kuriem vēl nav 
seši mēneši, tiek paturēti un piedāvāti 
adopcijai,” skaidroja vadītāja. 

Savukārt suņi netiek eitanāzēti, tie 
tiek izveseļoti, sterilizēti un, ja saimnieks 
neuzrodas, patversmē gaida jaunā 
saimnieka ierašanos. 

Klaiņojoši suņi ne vienmēr ir draudzīgi 
noskaņoti

„Mēs strādājam četros novados, tāpēc 
ir iespēja salīdzināt situāciju – kāda tā 
ir te, kāda citur. Inčukalna novadam ir 
liela lauku teritoriju, tāpēc daudzi suņu 
saimnieki uzskata, ka palaist suni staigāties 
bez saimnieka, ir normāli. Tā nav. Tāpēc 
bieži rodas konflikti ar suņu saimniekiem. 
Vārtiņi bieži tiek atstāti vaļā, šodien nekas 
– rīt var sanākt nelaime. Kopš pašvaldībai 
ir noslēgts līgums ar patversmi, klaiņojošo 
suņu ir mazāk, jo tiek arī organizēti 
regulāri dzīvnieku izķeršanas reidi. Arī 
paši iedzīvotāji ziņo par klaiņojošajiem 
dzīvniekiem. Patversmes pārstāvji uz 
izķeršanu novadā parasti ierodas stundas 
laikā,” pastāstīja Reģionālās pašvaldības 
policijas Inčukalna nodaļas vadītājs 
Viktors Dorodnovs.

Šajā jautājumā visvairāk uzmanības 
šobrīd tiek pievērsts Egļupei. „Vasaras 
sezona ir noslēgusies un daudzi pamet 
vasarnīcas, lai dotos uz Rīgu, vai citu 
vietu. Diemžēl nereti tiek pamesti arī 
dzīvnieki. Sākās dzīvnieku pulcēšanās 
un klaiņošana. Šāda bara uzvedība 
ir neprognozējama, tāpēc jāaicina 
iedzīvotājus būt piesardzīgiem un 
nekavējoties ziņot policijai. Ir svarīgi 
ziņot uzreiz, kad pamanāt dzīvnieku, jo 
viņš klaiņo. Vienā brīdī viņš ir te, otrā 
–citur. Ar nožēlu jāpiebilst, ka pamestie 
dzīvnieki patversmē savus īstos saimniekus 
dažreiz tā arī nesagaida, viņi gluži 
vienkārši pēkšņi nevienam nav 
vajadzīgi.”

Diemžēl jāmin, ka 
Egļupē ir arī sakosti cilvēki, 
tāpēc iedzīvotājiem jābūt 
ļoti piesardzīgiem. Policija 
šim jautājumam pievērsusi 
pastiprinātu uzmanību, tāpēc jācer, 
ka situācija arvien uzlabosies un 
šādu nelaimes gadījumu vairs nebūs.

Jāuzsver, ka policija pievērš 
uzmanību ne tikai klejojošajiem 
dzīvniekiem, bet arī tam, kādos 
apstākļos saimnieki tos tur – vai netiek 
turēti lielā 
salā, badināti 
vai fiziski 
iespaidoti.

Ko darīt, 
ja mīlulis 
pazudis?

Pirmkārt, 
j ā r ū p ē j ā s , 

lai viņiem nebūtu iespēja aizmukt 
– neturēt vārtus vaļā, nelaist ārā bez 
pieskatīšanas, ziemā teritorijas iekšpusē 
pie žogiem neveidot kaudzes, kas ir 
lielisks pakāpiens šuneļa izkļūšanai no 
saimnieka redzesloka.

Otrkārt, jāvēršas policijā. Katrs 
izķertais dzīvnieks tiek nofotografēts, 
lai, nepieciešamības gadījumā, to varētu 
atpazīt. Sava mīluļa meklējumos jādodas 
nekavējoties, jo ātrāka būs saimnieku 
reakcija, jo mazāk finanses tas viņiem 
prasīs. „Dzīvnieciņš nonāk patversmē, 
tāpēc saimniekam jāapmaksā gan sava 
mīluļa uzturēšanās tur, gan veterināra 
pakalpojumi. Kā nosaka likums, mums 
ir jāsastāda arī administratīvā pārkāpuma 
protokols. Ja tas notiek pirmo reizi, sods ir 
no brīdinājuma līdz 250 latiem. Ja otro un 
vairāk – no 10 līdz 500 latiem,” skaidroja 
V.Dorodnovs.

Saskaņā ar likumu un Inčukalna novada 
domes saistošajiem noteikumiem, katram 
dzīvnieciņam ir jābūt reģistrētam. Šim 
nolūkam ir sagatavoti arī speciāli žetoni 
(reģistrācija notiek Inčukalna novada 
domē un Vangažu pilsētas pārvaldē). 
Gan mikročips, gan žetons policijai un 
patversmei ļaus pēc iespējas ātrāk jūsu 
mīluli identificēt.

IR VēRTS zINĀT:
1. Latvijas administratīvo pārkāpumu 

kodekss, 106.pants;
2. MK noteikumi Nr.266;
3. Inčukalna novada domes saistošie 

noteikumi Nr.6/2007.
4. Dzīvnieku aizsardzības 

likums.
Jana Bunkus
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Konkurss „Gada klase” 
Nenoliedzami mācību un audzināšanas 

darbā sastopamies ar nepieciešamību 
meklēt jaunas iespējas, kā motivēt 
pusaudžus un jauniešus domāt par 
mācīšanās kvalitātes  uzlabošanu, vēlmi  
aktīvi iesaistīties skolas dzīvē. Tādēļ 

pagājušajā mācību gadā Skolēnu padomes 
, Skolas padomes sanāksmēs, kā arī  
klašu audzināšanas stundās tika aktīvi 
apspriests jautājums – kā iesaistīt skolēnus 
aktīvā mācību darbā. Tika izveidots 
konkursa „Gada klase” nolikums, par 
konkursa kritērijiem savu viedokli varēja 
izteikt ikviens skolēns. Mēs,skolotāji, 
skolēni, vecāku pārstāvji,  vienojāmies 
par  vērtējuma kritērijiem: klases 
skolēnu vidējais vērtējums, piedalīšanās 
skolas, novada, valsts olimpiādēs un 
sporta sacensībās, stundu apmeklējums, 
disciplīna stundu laikā, aktīva piedalīšanās 
skolas organizētajos pasākumos. Katru 
otro mēnesi skolas administrācija izvērtē 
klases, kā arī skolēni var iepazīties ar 
starprezultātiem. Nominācijai „Gada 
klase” tiek izvirzītas divas pamatskolas 
klases un viena vidusskolas klase. 

Pagājušajā mācību gadā šo apbalvojumu 
ieguva 5.a klase (skolotāja S.Runce), 9.b 
(skolotāja G.Parhomenko), 10.a (skolotāja 
I.Usakeviča). Skolēniem prieks bija ne 
tikai par paveikto, bet arī par balvu- 
apmaksātu ekskursiju. Zeltainā rudens 
dienā visas konkursā apbalvotās klases 
devās ekskursijā – uz Siguldu un Bīriņiem. 
Pēc ekskursijas pamtskolas skolēni dalījās  
iespaidos. Liels paldies skolai un domei 
par  atbalstu un dāsno balvu!

SKOLĒNU VIEDOKLIS: 
Šis konkurss, manuprāt, ir ļoti labs 

stimuls cītīgāk, rūpīgāk un apņēmīgāk 
turpināt mācības. Konkurss ir jāturpina, lai 
arī citiem sagādātu šīs fantastiskās sajūtas. 
Uzvara - tas ir gods, gods par cītīgo darbu 

gada laikā. Tas ir atmaksājies, turklāt tik 
burvīgā veidā! Lai mums un citiem veicas 
arī šogad!

A.Lubanova 

Urā! Esam „Gada klase”. kad 
3.septembrī to paziņoja, es biju neizsakāmi 
laimīgs.

S.Dambis

Mēs uzvarējām, tā bija laba sajūta. 
Man pat bija vienalga, kāda būs balva.

M.P.Korps

Par „Gada klasi” kļūt ļoti grūti.Es gribētu 
pateikt paldies saviem klasesbiedriem par 
to, ka viņi centās. 

M.Stepanovs

Mēs esam „Gada klase”, jo bijām 
aktīvi un labi mācījāmies. Galvenais ir 
nestāvēt malā, bet piedalīties.

V.Teterovskis

Manuprāt, tā bija laba doma - organizēt 
šādu konkursu, jo bērniem bija papildus 
stimuls labi mācīties. Man kā „Gada 
klases” skolniecei bija prieks, ka mēs 
varam sasniegt cerēto mērķi. Ceru, ka arī 
šogad mums izdosies.

M.Čudinova

Es gribētu, lai šis konkurss turpinātos, 
novēlu arī citām klasēm censties un 
mēģināt kļūt par uzvarētājiem, jo pēc 
tam par sevi un savām sekmēm ir liels 
prieks.

G.Leļeva

Pagājušajā gadā bija grūti, vienā 
brīdī likās, ka netikšu 6.klasē. Tad sāku 
apmeklēt konsultācijas un sāku censties. 
Vasarā es šad tad iedomājos par to, kas 
varētu būt „Gada klase”. Sestās klases 
sākumā uzzināju, kurš uzvarēja, es biju 
sajūsmā. Kad mēs devāmies ekskursijā uz 
„ Kaķīškalnu” , es iedomājos, cik tad ļoti  
ir centušies citi klasesbiedri. Ekskursija 
man atstāja spilgtus iespaidus, vēl ilgi pēc 
ekskursijas es domāju, vai mums tas atkal 
izdosies. Paldies domei!

M.Bērziņš

Man ļoti patīk šis konkurss. Kā „ 
Gada klase”  mēs braucām uz Kaķīškalnu. 
Tur arī bija pagrūti, ne visas trases bija 
vieglas, bet man ļoti patika. Centība nekad 
nav lieka. Paldies visiem! 

E.Goldina

Kad septembrī uzzinājām par uzvaru, 
biju pārsteigta un priecīga. Mūsu balva – 
sportiskās aktivitātes „Kaķīškalnā” . Mēs 
visi pārvarējām bailes un satraukumu, pat 
likās, ka ekskursija mūs ir vairāk saliedēja. 
Šī bija jauka, jautra, pozitīva diena, tāpēc 
ka izpriecājāmies, varējām viens otru 
atbalstīt, gūt pozitīvas emocijas. Tāpēc 
visiem konkursa idejas autoriem, domei 
un autobusa šoferim - paldies!

P.Runce

Man patika ekskursija, patika arī pārējai 
klasei. Trasē bija jautrība, jo es un daži 
citi iekrita dubļos, kā arī palika karājoties 
trosēs un  ilgi domājot, ko darīt. Domāju, 
ka projekts „ Gada klase”  ir labs iemesls 
tam, lai sāktu daudz labāk mācīties. Bet 
šogad ir liela konkurence.

R.Ozols

Paldies skolai un domei par to, ka mēs 
varējām aizbraukt ekskursijā. Vēl esmu 
pateicīgs saviem klasesbiedriem par to, ka 
viņi centās, bet man gan tagad neērti, jo es 
nemācījos. Manis dēļ mēs varējām nekļūt 
par „ Gada klasi”. Bet tagad es mēģināšu 
mācīties labāk, un tad klase, skolotāji, 
vecāki būs laimīgi.

M.Ignatjevs

Solvita Runce
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FOTOREPORTāŽa
Bērni čaklis lasa grāmatas un pelnīti atpūšas

Las īšanas 
veicināšanas programma 

“Bērnu žūrija” Inčukalna 
novadā vienmēr bijusi populāra. Tās 

dalībnieki aktīvi lasa grāmatas un aktīvi 
piedalās dažādos interesantos viņiem veltītos 

pasākumos. Šoreiz - ekskursija uz Motormuzeju 
un pa Inčukala novadu. Lasītāji viesojās Inčukalna 
novada domē, Vangažu pilsētas pārvaldē, Vangažu 
baznīcā, Annas Ludiņas dārzā un, protams, abās 
bibliotēkās, kur bērnus gaidīja silta tēja un 

pīrādziņi. 

Čaklie lasītāji
Motormuzejā

DaŽāDI JaUnUMI

Lai informētu sabiedrību par 
projekta  „Inčukalna novada domes 
pašvaldības izglītības ēku - Inčukalna 
pamatskolas un Vangažu vidusskolas 
renovācija, veicot energoefektivitātes 
pasākumus un nodrošinot oglekļa 
dioksīda emisijas samazinājumu” 
aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem 
Inčukalna novada dome 25.oktobrī 
rīkoja informatīvu semināru. 

Seminārā interesenti  t ika 
iepazīstināti ar projekta norisi, 
atskatoties uz paveikto un analizējot 
rezultātus,  kā arī ar projekta līguma 
nosacījumiem, kas jāievēro rezultātu 
monitoringa periodā, kas ilgs piecus 
gadus pēc projekta realizācijas. Skolu 
pārstāvji tika informēti par monitoringa 
pārskatu iesniegšanas kārtību, veidlapas 
aizpildīšanu un rezultātu izvērtējumu. 

Seminārs par skolu siltināšanu

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.

Margita Līce

vangaŽU kULTŪRaS naMa 
PaSākUMI nOvEMBRī

Piektdien, 9.novembrī, pl.16.30 
pie Vangažu vidusskolas Lāčplēša dienai 
veltīts svinīgs pasākums. 
Piedalās Inčukalna novada pūtēju orķestris, 
Vangažu vidusskolas skolēni un koris, bērnu 
vokālais ansamblis “Karuselis’’, sieviešu 
vokālais ansamblis “Kaprīze’’. 
Ņemsim līdz savu gaismiņu (svecīti).

Sestdien, 10.novembrī, pl.17.00 
Vangažu pilsētas dzimšanas dienas svētku 
kopkoncerts. 
Piedalās: bērnu vokālais ansamblis “Karuselis’’, 
tautas deju kolektīvs “Pīlādzītis’’, estrādes deju 
grupa “Ciprese’’, ritmikas deju grupa “Kolibri’’, 
sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze’’, krievu 
vokālais ansamblis “Krievu kadriļļa’’, ukraiņu 
vokālais ansamblis “Jatraņ’’, ukraiņu vokālais 
ansamblis “Veselka’’, austrumu deju studija 
“Šeherezade’’, baltkrievu vokālais ansamblis 
“žuravka’’, līnijdeju grupa “Drime dance’’. 
Visi mīļi aicināti! Ieeja bezmaksas!

Piektdien, 16.novembrī, pl.18.00 
Valsts svētkiem veltīts svinīgs sarīkojums. 
Uzstājas dziedātājs Normunds Rutulis.
Pl.21.30 Atpūtas vakars ar groziņiem. Spēlē 
Ilmārs un Tonija. 
Visi mīļi aicināti! Ieeja bezmaksas!
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Extreme Sport Show
Spītējot lietus mākoņiem, 

6.oktobra pēcpusdienā Inčukalna 
Stacijas laukumā norisinājās 
aizraujošs pasākums “Extreme 
Sport Show”, kurā ikvienam 
interesentam bija iespēja 
vērot iespaidīgus ekstrēmu 
triku paraugdemonstrējumus 
uz dažāda kalibra ratiem 
- skrituļslidām, bmx un pat 
motocikliem -, 
kā arī apmeklēt 
brīvdabas izstādi 
un iepazīties ar 
dažādu la ika 
periodu sporta 
motocikliem un 
sportistu tērpiem.

B i e d r ī b a s 
„OneNineOne Extreme 
Sports” un „Inčukalna 
izaugsmei” ekstrēmajā pasākumā bija 
aicinājuši piedalīties Inčukalna novada 
sportistus, no kuriem vairāki sasniegumus 
guvuši ne tikai Latvijā, bet arī plašākā 
mērogā. Viens no tiem - Jānis Rozītis, kurš 
novadniekiem demonstrēja elpu aizraujošus 
paraugdemonstrējumus ar motociklu, 
iesaistot šova programmā arī savu 
sievu. Vērojot priekšnesumu, pasākuma 
apmeklētāji sprieda, ka, visticamāk, ne 
viena vien trauku servīze kopdzīves laikā 
bija jāsadauza, lai panāktu šādu ideālu 

saskaņu. Lai gan Rozīts bija uztraucies 
par lietus samērcēto ceļa segumu, kas 
radīja bīstamu slīdamību triku izpildes 
laikā, sportists demonstrēja apbrīnojamu 
izveicību, novaldot savu motociklu arī 
apgrūtinātos apstākļos.

Savukārt motokrosisti Nikijs Platkēvičs, 
Tomass Keišs, kalnu riteņbraucēji 
Māris Orniņš, Artūrs Čurakovs, Gusts 
Ošmucnieks, kā arī skrituļotāji Kaspars 
Alksnis , Toms Slukins, Almants 
Ņedzveckis, Raimonds Prūsis, Jānis Ķirpis, 

Konstantīns Makarovs apmeklētājiem 
par prieku savu triku izpildē izmantoja 
pasākumam speciāli uzbērto rampu 
Inčukalna Stacijas laukumā. Jaunieši 
izpildīja pārgalvīgus lēcienus pāri rampai, 
liekot skatītājiem satraukumā noelsties.

Biedrības “Inčukalna izaugsmei” 
valdes priekšsēdētājs Modris Jaunups 
stāstīja, ka pasākumam bija ne tikai 
izklaidējoša nozīme. Galvenā ideja bija 
novadniekus iepazīstināt ar vietējiem 
talantiem - sportistiem no Inčukalna, 
Gaujas un Vangažiem -, par kuriem 
daudzi, iespējams nemaz nezina. “Esmu 
lepns, ka no mana novada nāk tik daudzi 
talantīgi un atraktīvi jaunieši, tāpēc vēlos, 
lai arī citi uzzina par viņiem un turpmāk 
jūt līdzi viņu sportiskajām gaitām.” 
Biedrības priekšsēdētājs sola, ka arī 
turpmāk turpinās novadniekus priecēt ar 
vietējo talantu sniegumiem.

„Inčukalna izaugsmei” 

Foto: G
ATVEPRO

Šahs starptautiskā mērogā
3.novembrī Inčukalna pamatskolas zālē 

notika ceturtais Inčukalna novada atklātais 
šaha čempionāts. Šī gada čempionāts bija 
īpašs ar to, ka tas kļuva starptautisks, jo 
tajā piedalījās ukraiņu lielmeistars Igors 
Kovalenko un turnīra organizatoriem 
izdevās organizēt arī starptautiskā šaha 
reitinga apskaiti (FIDE ELO). Kopumā 
turnīrs pulcēja kuplu dalībnieku skaitu 
– 37 šahisti, tajā skaitā sešus mūsu 
novadniekus, trīs Latvijas (NM), divus 
FIDE meistarus (FM) šahā un vienu 
starptautisko lielmeistaru (GM).

Turnīrs notika pēc šveices sistēmas 
septiņās kārtās. Tā gaitā izvērtās ļoti 
asa cīņa par uzvaru turnīrā un tikai pēc 
papildrādītājiem pirmais trijnieks savācot 

pa 5,5 punktiem sadalījās sekojošā 
secībā: 1.vieta Vieta Deniss Nikolajevs 
(NM), 2.vieta Igors Kovalenko (GM), 
3.vieta Toms Kantāns (FM). Turnīrā tika 
sadalītas arī vairākas reitingbalvas dažādās 
kategorijās, tā pie balvas par 4.vietu 
tika Imants Kārkliņš (NM) ar pieciem 
punktiem. Senioru balvu jau trešo gadu 
pēc kārtas izcīnīja meistarkandidāts no 
Zvejniekciema Jānis Visockis ar pieciem 
punktiem. Reitingbalvu starp šahistiem ar 
ELO reitingu līdz 2000 ieguva Anatolijs 
Seļivanovs – 4,5 punkti, reitingbalvu 
starp šahistiem bez ELO reitinga ieguva 
Stavickis Isaks – četri punkti. Par 
labāko starp jauniešiem (jaunāki par 16 
gadiem) kļuva Vladislavs Antonivs ar 3,5 

punktiem.
Turnīra gaitā tika noskaidroti arī 

Inčukalna novada labākie šahisti, kas 
ierindojās sekojošā secībā: 1.vieta Arsēnijs 
Grigorjevs, 2.vietā Artūrs Mihailovs, 
3.vietā Sergejs Karpovs. īpašs prieks ir par 
mūsu novada šaha tradīciju pamatlicēju 
Arsēniju Grigorjevu, kas turnīra dienā 
svinēja savu 70 gadu jubileju un pelnīti 
tika pie „Inčukalna novada labākais 
šahists 2012” balvas. Tā ir labākā dāvana 
cilvēkam, kurš lielāko daļu sava mūža 
ir veltījis šī sporta veida attīstībā mūsu 
novadā. īpašu paldies vēlētos pateikt 
Inčukalna novada domei par sniegto 
atbalstu šī turnīra rīkošanai.

Artūrs Mihailovs
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Japānas dārzs Inčukalna novadā
Āzijas elpa ir skārusi arī 

Inčukalna novada Krustiņus, 
kur uzņēmīgi cilvēki izveidojuši 
Japānas jeb bonsai kociņu 
dārzu. Tajā iespējams izbaudīt 
autentisku gaisotni, iegādāties 
kociņus, smelties idejas vai 
vienkārši mierīgi pasēdēt dīķa 
malā šai kultūrai raksturīgas 
mūzikas pavadījumā.

Kā teikts Japānas dārza mājas lapā, 
bonsai tulkojumā no japāņu valodas 
nozīmē koks podā (bon - pods, sai - koks). 
Vēsturiski koku audzēšana podos ir ļoti 

sena tradīcija, kas pazīstama gan  antīkajās 
civilizācijās, gan ēģiptē. Taču vairāk kā 
pirms 2000 gadiem  senajā Ķīnā šim 
koku audzēšanas veidam tika pievērsta 
dekoratīva nozīme un to sāka dēvēt par 
penjing. Penjing ir mākslas veids, veidojot 
miniaturizētas dabas ainavas. Taču Heiana 
imperiāla  laikā ar šo veidu iepazinās un 
tas tika pilnveidots Japānā, kur arī ieguva 
savu pašreizējo nosaukumu bonsai.

Japānas burvības ietekme
„Mana aizraušanās un mīlestība pret 

šo kultūru sākās ceļojuma laikā pa Ķīnu. 
Pirms šīs valsts pabiju daudzās valstīs, 
daudz kas patika, tomēr vislielāko 
vilšanos sagādāja konkrētās valsts 
raksturlietu trūkums. Ķīnā es sastapos 

ar pretēju situāciju. Ceļojām pa ielām, 
tā arī neieraudzījuši mītiskos graustus, 
viss bija ļoti moderni un iekopts. Ceļojot 
pa pilsētām, redzējām īstus tējas dārzus, 
ar tējas un ēšanas tradīcijām. Pavērās 
cita pasaule. Tādu vietu bija ļoti daudz. 
Atbraucot no turienes, sapratu, ka arī mums 
kaut ko tādu vajag. Es uzskatīju, ka reizēm 
darot smago darbu, kā strādā latvieši, 
pietrūkst mīlestības pieskāriena, kas bija 
jūtams šajos tējas dārzos. Sākās pārdomas 
par to, kā daļu no tā pārcelt uz Latviju.” 
pastāstīja SIA „Baltic Bonsai park” valdes 
priekšsēdētājs ValdisValters.

Ar to sākās plānošana un reālais 
darbs – bonsai parka izveide Inčukalna 
novadā.

Bonsai parks 
ar kociņiem 
un Koi no 
Japānas

„ I e n ā k o t 
četrus gadus 
v e i d o t a j ā 
dārzā, ir sajūta, 
ka pārvarēts 
a t t ā l u m a 

slieksnis un acīm 
paveras  Japānas 
daļiņa. Bonsai parkā 
izs tādī t i  vairāku 
veidu kociņi, dažādi 
aksesuāri, kociņiem 
n e p i e c i e š a m i e 
kopšanas priekšmeti, 
fonā skan attiecīgās 
kultūras mūzika, 
dīķī peld no Japānas 
vestās karpas. „Šis vēl ne tuvu nav 
Japānas dārzs, tas viss vēl ir jāpilnveido, 
darba vēl ir ļoti daudz. Lai to paveiktu, 
nepieciešams daudz, ļoti daudz naudas, 
laika un uzcītības. Jau gandrīz sešus gadus 
nodarbojamies ar bonsai koku iepirkšanu, 
audzēšanu, veidošanu, pielāgošanu mūsu 

Valdis Valters

klimatiskajiem apstākļiem. Lai gan ir 
pagājis  salīdzinoši mazs laika posms, 
esam ieguvuši zināmu pieredzi sadarbībā 
ar lietuviešu, krievu, poļu, čehu un vācu 
bonsai audzētāju klubiem. Varam piedāvāt 
dažādu sugu kociņus, kas tiek audzēti gan 
telpās, gan āra  apstākļos.”

Minētais bonsai dārzs ir lielākais 
Baltijā. „Šajā dārzā ir aptuveni četri koki, 
kas jau ir pabijuši izstādēs. Tie ir autentiski 
un tos atzinīgi ir novērtējuši paši japāņi. 

Tiek vērtēts tas, kā 
koks tiek pasniegts 
un paša koka 
izskats, veselības 
stāvoklis, košums, 
utt. Prieks, ka 
cilvēki šeit atbrauc 
ne tikai kociņu 
dēļ, bet vienkārši 
patīkami pavadīt 
laiku, atpūsties. 
Tāda iespēja šeit 
viņiem arī tiek 
sniegta.”

Pa vidu dārzam 
atrodas dīķis, kurā 
peldas neredzēta 
izskata zivis ar 
mums tik labi 
zināmu nosaukumu 
– karpas. Šīs, 
konkrētās, ir Koi 
karpas. „Šī veida 

zivīm ir tikpat sena vēsture kā kociņiem. 
Lai dīķis būtu pēc iespējas autentiskāks 
oriģinālai kultūrai, tajā jābūt pareizās 
sugas zivīm, turklāt tās visas jāiegādājas 
no vienas zivju audzētavas,” skaidroja 
īpašnieks. 

Jana Bunkus

Bonsai dārzā apskatāmi un ir iegādājami vairāku veidu bonsai 
kociņu. Tāpat iespējams apskatīt un iegādāties dažādus māla 
podus, keramikas figūriņas, u.c. Japānas kultūras aksesuārus. 
„Gan japāņi, gan ķīnieši apzinās, ka viņu hieroglifi ir ļoti estētiski, 
tāpēc uz keramikas kaut kas tiek uzrakstīts tāpat vien, bez īpašas 
nozīmes,” skaidro Valdis. 

Lai pareizi koptu kociņus, 
nepieciešama ļoti rūpīga kopšana, labas 
zināšanas un attiecīgi rīki. Piemēram, 
laistīšanai izgudrotas lejkannas ar garu 
snīpi, kas palīdz nodrošināt spēcīgu un 
šauru strūklu, tajā pašā laikā novērš 
sakņu izskalošanu.
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Rudens kā jau rudens...
InčUkaLna TaUTaS naMS

Sava lietu kārtība ir katrā notikumā 
un dabas parādībā. Un kāpēc gan lietainai 
un vēsai vasarai lai nesekotu slapdraņķīgs 
oktobris ar veltiem sinoptiķu solījumiem, 
ka tūlīt, tūlīt būšot sausa, saulaina 
diena. Solīts makā nekrīt, neesam mēs 
pelnījuši vienkāršu dzīvi, mums tiek 
nemitīgi piedāvātas grūtības, kuras 
ir jāpārvar. Liekas, ka nupat neviena 
dabas likumsakarība nestrādā, dzīvojam 
pustumsā, mitrumā un vēsumā. Tieši 
tāpēc liekas, ka ir jākompensē visas 
iepriekš uzskaitītās neērtības ar kaut ko 
patīkamu.

Patīkamu emociju klātbūtne katru 
dienu ir labas pašsajūtas garantija. Savu 
pašsajūtu uzlabot, sevi pierādīt, daudz 
ko jaunu uzzināt un kopā pabūt varēja 
5. Inčukalna velobraucienā, kas notika 

6.oktobrī. Nakts pirms velobrauciena neko 
labu nesolīja, jo lija trakāk nekā pa Jāņiem 
un pūta teju vai vētrai pielīdzināms vējš. 
Arī pusstundu pirms noteiktā laika nevis 
lija, bet vienmērīgi tecēja no gaisa. Ak 
vai, cik jauki... Un atkal notika brīnums, 
lietus pierima, lai braucēji varētu tikties 
un nolemt, ka tomēr ir jāriskē un jābrauc! 
Cilvēka dabisko mājās sēdēšanas slinkumu 
pārvarēja 21 braucēji vecumā no 6 līdz 
60+ gadiem.

Kaimiņu pagastā Allažos apskatījām: 
Allažu Kaļķugravas septiņus avotiņus, 
Černausku dižozolu un dižakmeni, Allažu 

baznīcu, karsta kritenes, Allažu Tautas 
namu, viesmīlīgu zemnieku saimniecību 
„Brankas”, uzmetām aci arī senkapiem 
un zviedru baznīcas drupām Allažmuižā, 
iztēlojāmies, cik skaisti varētu izskatīties 
senās muižas parks, ja tas būtu rūpīgāk 
sakopts, degustējām arī Allažu ķimeli. 
Un visu šo laiku mums izdevās veiksmīgi 
izvairīties no lietus, kas tepat vien 
grozījās. Allažmuižas parkā braucēji 
sadalījās: 6 no tiem bija nepieciešams 
atgriezties Inčukalnā ātrāk, bet pārējie vēl 
apmeklēja kazu saimniecību „Lielgrodes”, 
kur dzirdējām izsmeļošu un atraktīvu 
stāstījumu par kazām un degustējām kazu 
sieru. Rezultātā – nobraukti 48 kilometri, 
dubļaini riteņi un diezgan nogurusi kāda 
intīma ķermeņa daļa. Tomēr milzīgs prieks 
par sevi un ceļabiedriem. It sevišķi jāpiemin 

sešgadīgā Zane, kura 
ar lielu prieku un 
enerģiju, un nelielu 
vecāku palīdzību 
tika galā ar visiem 
garajiem kilometriem. 
Vēl kāds patīkams 
sīkums – atgriežoties 
Inčukalnā, stacijas 
laukumā varējām 
nomazgāt  savus 
dubļainos divriteņus, 
jo pēc dienas ekstrēmā 
sporta šova laukumu 

tīrīja ugunsdzēsēju mašīnas komanda, kas 
neatteica „velodušu” arī mums.

Arī šoreiz velobrauciena plānošanā 
tika iesaistīti brīvprātīgie entuziasti – goda 
novadnieks Jānis Vītiņš un visu apskates 
objektu rūpīgā izpētītāja un informācijas 
sniedzēja Gunita Ganus. Liels paldies 
viņiem par atbalstu! Velobraucēju 
priekšstats par kaimiņiem nebūtu pilnīgs, ja 
mūs dažādos punktos Allažos nesagaidītu 
paši allažnieki – Allažu draudzes vecākais 
Māris Malcenieks un Tautas nama vadītāja 
Gunta Rudze.Zemnieku saimniecības 
„Brankas” saimniece Fatima Rudzīte 
mūs pabaroja ar garšīgām pusdienām un 
pastāstīja kā dzimušai rīdziniecei patīk 
dzīvot un saimniekot laukos.

Dienu pirms velobrauciena, 5. 
oktobrī, arī Inčukalna amatierteātris 
viesojās Allažos ar lugu „Miljonāra 
ugunsvieta”. Aktieri bija gandarīti par 
silto uzņemšanu un atsaucību un jutās 
kā mājās. Amatierteātris daudziem 
nemanāmi, bet pārliecinoši mēģina sevi 
parādīt arī ārpus Inčukalna – 28. oktobrī 
Jaunjelgavas Kultūras namā tika rādīta 
M. Zīverta luga „Zaļā krūze”. Smiekli un 
aplausi ir gandarījums, kas uzlabo teātra 
dalībnieku garastāvokli pat tumšākajās 
dienās, tie ir kā gaismas terapija smalkās 
ārstniecības iestādēs.

Oktobra pēdējā nedēļas nogale atnāca 
ne tikai ar slapju sniegu un vēju, bet ar 
jauku notikumu. Tautas namā – dāmu 
klubiņa „Rudzupuķes” 10 gadu kopā 
būšanas svētkiem.Bija draugu pilns 
nams, klāti galdi un dziesmas. Atmiņu 
stāstījumi, smiekli, draudzīgi joki un labs 
garastāvoklis. Esot kopā ar domubiedriem, 
laiks paiet patīkami un ātri. Novēlam 
„Rudzupuķu” dāmām „daudz baltu dieniņu” 
kopā dziedot, spēlējot teātri un darbojoties 
sev un citiem par prieku! Arī Tautas nama 
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k o l e k t ī v s 
saka l ielu 
paldies visām 
„Rudzupuķu” 
dāmām par 
sirds gudrību, 
bites čaklumu, 
viedo cēlumu, 
d r a u d z ī g u 
a t s a u c ī b u , 
m u t u ļ o j o š o 

dzīvesprieku, nosvērtību un sirsnību, 
dzirkstošo enerģiju, mīlestību un 
sadarbību.  

Visi Inčukalna Tautas nama pašdarbības 
kolektīvi nu ir jau atsākuši darbošanos 
pēc vasaras brīvlaika. Četri no šiem 
kolektīviem – koris „Mežābele”, VPDK 
„Virši” un jauniešu deju kolektīvs, Pūtēju 
orķestris un senioru koris „Atblāzma”- 
ir sākuši sezonu ar skaidru mērķi savā 
priekšā – XXV Dziesmu un deju svētki 
2013. gada jūlijā. Arī pārējiem kolektīviem 
ir savi mazāki, bet tikpat svarīgi mērķi 
un nākotnes vīzija par šo sezonu. Un visi 
pašdarbības kolektīvi ar prieku gaidīs 
savās rindās arvien jaunus dalībniekus! 
Nāciet, pārbaudiet un pierādiet sevi!

Neļaujiet nepārvaramam slapjumam un 
aukstumam jūs pievarēt! Nāciet smelties 
dzīvesprieku, spēku un iedvesmu pie 
mums, uz Inčukalna Tautas namu! 

Atgādinājums: līdz19. novembrim 
var apskatīt izstādi „Krustiņš, krustiņš, 
krustdūriens””

Zinta Nolberga

PaSākUMI
Piektdien, 9.novembrī 
Inčukalna pamatskola un Tautas nams 
ielūdz uz 
LĀČPLēŠA DIENAS 
atceres pasākumu. 
Pl.17.30 veltījuma koncerts Inčukalna 
pamatskolā kopā ar skolēniem, 
skolotājiem un folkloras kopu 
„Budēļi”.
Pl.18.00 lāpu gājiens uz Brāļu kapiem 
Inčukalna vecajos kapos un piemiņas 
brīdis pie K.Zāles pieminekļa Raganas 
kaujā kritušajiem. 
Aicinām inčukalniešus atbalstīt skolēnus, 
piedaloties pasākumā! Aizdedzināsim sveces 
logos un pie tuvinieku atdusas vietām!

Pirmdien, 12.novembrī, pl.10.00
Inčukalna Tautas nams un studija 
DCH 
Aicina ikvienu, kas vēlas justies vesels 
un možs, uz izglītojošu pasākumu 
par fizisku aktivitāšu nozīmi un 
piemērotākajiem veidiem cilvēkiem pēc 
45 gadiem.
Pasākums notiek ar LR Veselības 
Ministrijas finansiālu atbalstu. 
Pasākuma vadītāji Olga Dreģe un 
Kaspars Ozoliņš. 
Jāierodas sporta tērpā un līdzi ņemam 
maiņas apavus.
Autobuss pl.9.30 no Vangažiem (pie pulkstens) 
–Gauja – Kārļzemnieki - Inčukalns. 

Piektdien, 16.novembrī, pl.19.30
Latvijas Republikas proklamēšanas 
94.gadadienas svētku pasākums,
kurā izstāstīsim Inčukalna „Pasaku 

par Latviju” un godināsim „Goda 
novadniekus”.
Pēc pasākuma svētku balle – spēlēs 
grupa „Vēju muzikanti”. Visi mīļi 
aicināti!
Autobuss pl.19.00 Gauja – Indrāni – Kārļzemnieki 
– Sēnīte - Inčukalns. 

Pirmdien, 19.novembrī, pl.18.00
Latvijas Radio 2 piedāvā: 
Dzintars Čīča, Vita Balčunaite, Roberts 
Meloni un īpašais viesis Andris 
Daņiļenko koncertprogrammā  
ROzES KAISLĪBAS
Biļetes iepriekšpārdošanā: 4,- un 5,- Ls 
Inčukalna Tautas namā un Inčukalna 
bibliotēkā.

Ceturdien, 22.novembrī, pl.17.30
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņu un pedagogu
LATVIEŠU MŪzIKAS koncerts
Visi mīļi aicināti!
Sestdien, 24.novembrī, pl.14.00 
Izstādes „SIEVIETE MĀKSLINIEcE 
- DzĪVO... STRĀDĀ.... VANGAŽOS” 
atklāšana.
Piedalās: Ingūna Linde, Margarita 
Kralliša, Agnese Ozoliņa un un Diāna 
Krieviņa.
Visi mīļi aicināti!
Autobuss pl.13.15 Vangaži (pie pulkstens) – 
Gauja – Kārļzemnieki - Inčukalns.

Piektdien, 30.novembrī, pl.15.30 
Latvijas Leļļu teātris ar Rietumu bankas 
atbalstu pasniedz pirmo Ziemassvētku 
dāvanu novada ģimenēm ar bērniem - 
viesizrādi „LĀcĪTIS SIRSNIŅĀ”
Ieeja brīva. Visi mīļi aicināti!
Autobuss pl.15.00 Vangaži (pie 
bērnudārza) – PII “Lapsiņa” – Indrāni 
– Sēnīte – Inčukalns.

Svētdien, 2.decembrī, pl.18.00
1.ADVENTA KONcERTS
„Krājiet klusu gaismu savai 
dvēselei...”
Dzied Inguss PēTERSONS
Pie klavierēm Ventis ZILBERTS. 
Biļetes iepriekšpārdošanā: 3,- Ls 
Inčukalna Tautas namā un Inčukalna 
bibliotēkā.
Koncerta dienā: 4,- Ls. 

Sestdien, 8.decembrī, pl.13.00
2. ADVENTA KONcERTS
Ielūdz brāļi AUzĀNI un 
„Slavenais Jersikas orķestris”.
Biļetes iepriekšpārdošanā Inčukalna 
Tautas namā un Inčukalna bibliotēkā:  
4,- Ls. Koncerta dienā: 5,- Ls.

Elegantās “Rudzupuķes” un viņu viesi jubilejas koncertā
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TIRGUS DIENAS NOVADĀ 
Vangažos 24.novembrī
Inčukalnā 16.decembrī

Inčukalna novada zemes īpašnieku un nomnieku ievērībai!
15.11.2012. ir pēdējais nekustamā īpašuma nodokļa un zemes 

nomas maksāšanas termiņš. Lūdzu nomaksājiet nekustamā īpašuma 
nodokli un zemes nomas maksu laicīgi, lai nebūtu jāmaksā kavējuma 
naudas un neatstājiet nodokļa parādus uz nākošo gadu. 

Inčukalna novada domes nodokļu inspektore Ina Zvirbule, 
tālrunis 67977108

Man vajaga
Man vajaga jums visiem

paldies teikt un kā svētkos mīļi 
sveikt.

Man vajaga naktīs ar zvaigznēm 
sarunāties 

un atmiņu dārziņā rušināties.

Man vajaga, lai Latvija plaukst 
un zeļ.

Man vajaga, lai ļaudis Latvijā 
gaišu nākotni ceļ.

Man vajaga, lai trīs zvaigznes 
pie debesīm spoži mirdz

un lai varētu pie tām sildīties 
sirds.

Man vajaga brīnumainā pasaulē 
raudzīties.

Man vajaga no Dieva likumiem 
vadīties. 

/Eleonora Zeltiņa/

Mednieku klubs “Raķelis” saka paldies Inčukalna novada 
skolēniem par aktīvo dalību zīļu vākšanā!

Rudens
Augstu zilajās debesīs

Jau gājputni vasaras atvadu 
dziesmu dzied,

Un sārta gaisma atmirdz viņu 
spārnos.

Jo saule uz rietu iet-
Pat zeltītās lapas viņiem 

skumjas atvadas māj
Un tad ar krāšņu rudens rotu

Mūsu zemi klāj.
Nāk rudens ar lietu

Un vēju skarbu,
Un diena arī drīz padarīs 

savu postošo darbu-
Bet neskumsim, ka 

Mums nav spārnu arī,
Gan sagaidīsim-

Atkal gaišu, saulainu 
pavasari.

/Jānis Zvirbulis/

3.decembrī pl.18.00 pie Vangažu pārvaldes pilsētas 
egles iedegšana. Viesos Rūķis!

INČUKALNA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  
2013.-2019.GADAM NODOTA ATzINUMA SAŅEMŠANAI.

17.10.2012. Inčukalna novada domes sēdē tika nolemts nodot 
Inčukalna novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam galīgo 
redakciju Rīgas plānošanas reģionam, atzinuma saņemšanai. Pēc 
atzinuma saņemšanas attīstības programma tiks apstiprināta Inčukalna 
novada domes sēdē un sāks darboties no 2013.gada.

Inčukalna novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas 
Sociālā fonda Inčukalna novada pašvaldības projekta „Inčukalna 
novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrāde” projekta 
Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/041/059 ietvaros.


