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Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

Labas pārmaiņas notikušas 
arī ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis”. No šī gada tas iznāk citā 
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, 
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau 
nonācis laikraksts jaunajā for-
mātā un izskatā. Mūsu moder-
najā laikmetā arī pašvaldības 
izdevumam jāiet līdzi laikam, 
tam jākļūst modernākam gan 
formāta, gan noformējuma ziņā. 
Un tas ir noticis!

Turklāt – palielinājies eksem-
plāru skaits un arī informācijas 
apjoms, jo kā ielikums mūsu 
laikrakstā tagad ir laikraksta 

„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod 
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-
mus mūsu novadā, bet arī kai-
miņos.

Izbaudiet šīs pārmaiņas, un 
ceru uz sadarbību šajā gadā! 
Ja jums ir kas sakāms, allaž 
varat sazināties ar redakciju 
pa tālruni 29170955, rakstot 
uz Inčukalna novada domi vai 
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā 
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši 
veidot pilnvērtīgāku saturu. Pal-
dies visiem iedzīvotājiem, kuri 
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar 
laikrakstu!

Laikraksta elektronisko formā-
tu jūs varat atrast arī mūsu paš-
valdības mājas lapas  www.incu-
kalns.lv sadaļā „laikraksts”.

Esiet aktīvi un līdzdarbojieties 
arī dažādos sociālajos medijos, 
kuros ir pārstāvēts Inčukalna no-
vads: portālā draugiem.lv (domu-
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži), 
portālā www.facebook.com (sa-
daļā: Inčukalna novads), portālā 
Twitter (konts: @incukalnano-
vads).

Uz sadarbību, un radošu gadu 
mums visiem! Lai veicas ikvie-
nam!

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas

VVV

Jana Bunkus

Tādā noskaņā sestdien izskanēja 
Inčukalna novada senioru Gada bal-
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus 
gadus. 

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar 
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlē-
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās 
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada 
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības 
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi 
slimiem bērniem, atklāja senioru koris 

„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). 
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un 
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua 
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas 
Gofmanes laba vēlējumi novada se-
nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais 
dienests sanākušajiem dāvāja gardu 
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB” 
direktoram Uldim Mierkalnam par dā-
vanu visiem pasākuma dalībniekiem!

Neapšaubāmi, savs vārds sakāms 
bija arī abām mūsu senioru apvienī-
bu – Inčukalna pensionāru padomes 
un Vangažu pensionāru biedrības – 
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete-
rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa-
darbību visiem aktīvistiem, domei un 

„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā 
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu 

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies 
bija kā laba ceļamaize visiem novada 
senioriem 2013.gadam, kad ikviens 
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – 
veselību.

Apsveikuma vārdus teica arī Latvi-
jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko-
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena 
un Inčukalna novada domes deputāts 
Staņislavs Ungurs.

Elegantais sieviešu klubiņš „Ru-
dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko) 
kopā ar solistu Rihardu Keišu ie-
līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu 
dziedāšanu.

Savukārt uz deju soli aicināja šajā 
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā pa-
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas 
neatmet cerību, ka kādu dienu kolek-
tīvam pievienosies arī vīri.

Īpašs pārsteigums senioriem bija 
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu 
garais koncerts, kurā mākslinieks iz-
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas 
dziesmas. Skaistās melodijas iedroši-
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pa-
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.

Inčukalna novada senioriem novē-
lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo 
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs 
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai-
rot labās – ar laimi un veselību piepil-
dītās – dienas!  

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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LAIKRAKSTS

N A OVAD V

BĒRNI VISĀ PLAŠAJĀ PASAULĒ IR VIENĀDI

PRIEKŠSĒDĒTĀJA KOMENTĀRS

Ir vasaras laiks. Rosība bēr-
nudārzā ir mazāka nekā pārējos 
gadalaikos, tāpēc „Novada Vēs-
tis” devās ciemos pie jaunās PII 

„Minka” vadītājas Ilzes Zubares, 
kura šo iestādi vada kopš 2013.
gada 3.janvāra. Sarunā Ilze stās-
ta gan par dzīves vērtībām un 
par bērniem, gan par to, kā viņa 
ir iejutusies jaunajā kolektīvā, par 
panākumiem un arī problēmām, 
kas jārisina.

Pastāstiet, lūdzu, no kurienes 
jūs esat un kas ir atvedis uz šo 
pusi?

Esmu dzimusi un augusi Rīgā. 
Pirms pieciem gadiem ar ģimeni 
pārcēlāmies uz Siguldu. Pirms 
tam par Inčukalnu neko nezināju.

Kas ir tās dzīves vērtības, kas 
jums ir vissvarīgākās?

Protams, ģimene. Man ir divi 
puikas, ar kuriem cenšos pavadīt 
daudz laika kopā.

Ja nav noslēpums – kā jūs pa-
vadāt savu brīvo laiku?

Visvairāk no sava brīvā laika 
pavadu kopā ar ģimeni. Mums pa-
tīk ceļot un būt visiem kopā. Esam 
iecienījuši Baltijas apceļošanu. 
Kopā pavadītais laiks ir visdār-
gākais. Vēl man patīk dārza darbi. 
Savā privātmājas pagalmā man ir 
ierīkota siltumnīca, kur pavasarī 
iet vaļā sēšanas trakums. Tomā-
tiņi aug arī istabā uz palodzes. Ir 
arī puķu dobes. Dārza darbi ir liela 
atslodze pēc darba.

Inčukalnā jūs esat nesen. 
Kāds jums šķiet Inčukalns? Vai 
jums te patīk?

Kā jau minēju, tad par Inčukal-
nu pirms darba gaitu uzsākšanas 
šeit neko daudz nebiju dzirdējusi. 
Gatavojoties darba pārrunām, iz-
pētīju mājas lapā pieejamo infor-
māciju un man ļoti patika, ka In-
čukalna novada teritorijā ir daudz 
mežu un citu zaļo zonu, jo uzska-
tu, ka bērniem ir jābūt tuvāk da-
bai. Gaujas ciematā bērni ir ļoti 
tuvu dabai, viņi var skraidīt ba-
sām kājām pa pastaigu laukumu, 
pētīt dabu nesen ierīkotajā dabas 

takā, kas atrodas iestādei blakus 
esošajā teritorijā.

Kur jūs strādājāt pirms PII 
„Minka”?

Pēc augstskolas beigšanas 
uzreiz sāku strādāt par metodiķi 
bērnudārzā Rīgā. Tad nāca sep-
tiņi gadi, ko pavadīju mājās ar 
saviem bērniem. Pēc tam biju va-
dītājas pienākumu izpildītāja. Arī 
latviešu valodas skolotāja krievu 
bērnudārzā un lietvede. Siguldas 
bērnudārzā strādāju gan par me-
todiķi, gan vadītājas vietnieci iz-
glītības jomā.

Kā jūs jūtaties jaunajā kolek-
tīvā?

Tā kā man ir divi kolektīvi – PII 
„Minka” un filiālē „Lapsiņa”, tad 
jāteic, ka katrā kolektīvā darba 
specifika ir likusi iejusties citādi. 
Un tas tikai tāpēc, ka šeit, „Min-
kā”, man ir jāveic gan lietvedes, 
gan arī saimniecības vadītājas 
pienākumi, bet, aizbraucot uz 

„Lapsiņu”, man ir laiks iet grupi-
ņās, runāties ar bērniem, darbi-
niekiem un iepazīt vecākus.

Kāds ir jūsu skatījums uz PII 
„Minka” līdzšinējo darbību?

Man ir grūti komentēt šo jau-
tājumu, jo iepriekšējo vadītāju 
nepazīstu, bet neko sliktu nevaru 
teikt. Esmu novērojusi, ka bēr-
nudārza darbības pamatā ir liela 
darbinieku iniciatīva un, pateico-
ties tai, ir notikušas pārmaiņas. 
To gan laikam vairāk var attieci-
nāt uz PII „Lapsiņa”, jo šī iestā-
de kādu laiku bija slēgta, bet pēc 
tam atvērta no jauna, un prasīja 
daudz darba, lai izskatītos tā, kā 
izskatās šobrīd.

Kādi bērni ir Inčukalnā, ja sa-
līdzina ar iepriekšējām darba 
vietām?

Bērni visā plašajā pasaulē ir 
vienādi. Varētu pat teikt, ka bērni 
ir īpaša tauta. Viņiem visiem pie-
mīt katram vecumposmam rak-
sturīgie niķi un stiķi. Katrs bērns 
ir unikāls un maza personība, kas 
attīstās. Mūsu uzdevums: būt 
blakus un visiem spēkiem palī-

dzēt bērnam augt un pieņemties 
gudrībā.

Kas jums šajā darbā sagādā 
gandarījumu?

Veiksmīgi realizētas ieceres, 
kuras izkristalizējušās sarunās 
un sadarbībā ar iestādes darbi-
niekiem un bērnu vecākiem.

Kas ir tās problēmas, ko jums 
ikdienā nākas risināt? Un ko jūs 
vēlētos uzlabot tālākajā darbā?

Paralēli pirmsskolas iestādes 
vadīšanai man ir jāpilda arī liet-
vedes un saimniecības pārzines 
pienākumi. Tas paņem daudz lai-
ka un enerģijas. Vēlētos, lai man 
būtu palīgi šajos jautājumos, jo 
sekmīgam darbam ir vēlams uz-
klausīt vēl kāda cita viedokli un 
saņemt palīdzīgu roku. Ja būtu 
šādi palīgi, tad man atliktu vairāk 
laika pabūt grupiņās, lai redzētu 
pedagogu darbu un tuvāk iepazī-
tu PII „Minka” bērnu vecākus.

Viena no problēmām ir arī vecā-
ku neizpratne par izglītības pro-
cesu. Tas arī bija šī pavasara ve-
cāku sapulču klupšanas akmens. 
Mūsu (iestādes kolektīva) iecere 
pedagoģiskā procesa uzlabošanai 
ir organizēt skolotāju darbu tā,  
ka pedagogi specializējas darbā 
ar konkrēta vecuma bērniem. Mēs 
strādājam valsts iestādē, un tas 
nozīmē, ka mums jāievēro valstī 
noteiktie standarti bērnu saga-
tavošanā, mērķtiecīgi nodrošinot 
bērniem iespēju sagatavoties pa-
matizglītības apguvei.  

Labdien, lasītāji!

Man prieks, ka ir radusies ideja par šādas 
slejas izveidi. Šajā avīzes numurā un arī turp-
māk šeit varēsiet lasīt par aktuālajiem no-
tikumiem mūsu novadā, kā arī par to, ko es 
pats vēlos jums katram pateikt un atgādināt.
• Kā jau minēju iepriekšējā avīzes numurā, 

tad visaktuālākais un svarīgākais uzde-
vums šobrīd ir apkures sistēmas darbības 
sakārtošana, lai iedzīvotājiem, sākoties 
aukstajam gada periodam, tiktu piegā-
dāts siltums. Ieguldām ļoti daudz darba 
un enerģijas, lai risinātu šo jautājumu tā, 
lai ieguldītie līdzekļi un veiktie darbi dotu 
iespēju attīstīt apkures sistēmu un pie-
saistīt Eiropas fondu līdzekļus. Līdz šim 
dome ir pieņēmusi lēmumus šī pakalpo-
juma sniegšanu uzticēt PSIA „Vangažu 
namsaimnieks” un izveidot uzskaites sis-
tēmu ražošanas objektos un dzīvojamās 
mājās, lai varētu kontrolēt, cik saražots 

un cik saņem gala patērētājs. Lūgums ie-
dzīvotajiem kopā ar māju apsaimniekotā-
jiem sakārtot kāpņu telpu durvis un logus, 
lai taupītu siltumu. Par šo jautājumu vēl 
noteikti runāsim un stāstīsim iedzīvotā-
jiem.

• Liels lūgums, sevišķi Inčukalna un Gau-
jas privāto māju iedzīvotājiem, regulāri 
sekot līdzi savu īpašumu pieguļošo te-
ritoriju sakopšanai, apkopt krustojumos 
augošos skaistumkrūmus un citus zaļo-
jošos augus, lai autobraucējiem nerastos 
bīstamas situācijas. Cienīsim viens otru!

• Tuvojas 1.septembris, un visi remontdarbi 
izglītības iestādēs un citās iestādēs no-
slēdzas vai ir jau pabeigti. Pirmsskolas 
grupiņa „Rūķīši” Inčukalna pamatskolā, 
sākoties septembrim, savu brīvo laiku 
varēs pavadīt jaunajā spēļu laukumā ar 
lapeni. Inčukalna Tautas nams ir ticis pie 
jauna skatuves priekškara mehānisma. 
PII „Jancis” tiek pilnībā remontēta viena 

grupiņa. Inčukalna pamatskolā norisi-
nās 4 labierīcību telpu remonta darbi un 
ēdamzāles atjaunošanas darbi. Norit arī 
skolu siltināšanas defektu novēršanas 
darbi par garantiju. PII „Lapsiņa” tiek lab-
iekārtota stāvvieta un veikti bruģa atjau-
nošanas darbi.

• Tiek greiderēti novada grantētie ceļi, lī-
dzekļu taupīšanas nolūkā iepriekš izvēr-
tējot, vai greiderēt ir nepieciešams.

• Jūlijs iesākās ar Dziesmu un deju svēt-
kiem. Arī šajā avīzē varēsim vēlreiz at-
cerēties par svētkos piedzīvoto. Jūtos 
lepns, ka varēju iet svētku gājienā mūsu 
novada priekšgalā. Mūsu novadu pārstā-
vēja talantīgi, muzikāli un fantastiski cil-
vēki. Liels paldies visiem, kuri piedalījās, 
palīdzēja organizēt, palīdzēja iemācīties 
nošu un deju rakstus, atbalstīja, ieguldī-
ja savu laiku un darbu. Paldies visiem par 
radītajiem svētkiem! 

Aivars Nalivaiko  
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2 2013.gada AUGUSTSNOVADA VĒSTIS AKTUĀLI

• Anulēt ziņas par trīs personu deklarē-
to dzīves vietu.

• Neuzņemt dzīvokļu rindas pirmās 
kārtas grupā divas personas.

• Uzņemt četras personas sociālo dzī-
vokļu rindā un piešķirt tām sociālo 
dzīvokli, kā arī uzlikt par pienākumu 
noslēgt sociālā dzīvokļa īres līgumu 
ar Inčukalna novada domi un pārējiem 
pakalpojuma sniedzējiem.

• Iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes 
vienību vienai personai uz 12 gadiem.

• Noslēgt zemes nomas līgumu ar trīs 
personām mazdārziņa uzturēšanai.

• Izstrādāt zemes ierīcības projektu 
robežu pārkārtošanai četrām zemes 
vienībām.

• Apstiprināt vienas zemes vienības sa-
dalīšanai izstrādāto zemes ierīcības 
projektu.

• Apstiprināt Inčukalna novada domes 
deputātu Ētikas kodeksu.

• Piešķirt divām personām finansiālu 
atbalstu dalībai starptautiskos fes-
tivālos.

• Piešķirt vienai personai naudas balvu 
par iegūto augsto vietu Latvijas čem-
pionātā.

• Piešķirt līdzfinansējumu bērnu vasa-
ras džudo nometnei Madlienā un pie-
šķirt Inčukalna novada bērniem, kuri 
trenējas džudo, autobusu, un segt 
transporta ceļa izdevumus braucie-
nam uz džudo nometni.

• Piedzīt deviņām personām parāda 
summu, tai skaitā arī kavējumu nau-
du.

• Atsavināt nekustamo īpašumu, pār-
dodot to mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli.

• Dome nolemj ievēlēt Izsoles komisiju 
un izveidot Iepirkuma komisiju.

• Pagarināt ar SIA „R.D.A.” noslēgtā 
nedzīvojamo telpu nomas līguma 
termiņu.

• Izbeigt Inčukalna novada domes de-
putātu Zinaīdas Gofmanes un Anto-
na Geibas pilnvaras pirms termiņa 
sakarā ar viņu iesniegumiem.

• Ievēlēt Zinaīdu Gofmani PSIA „Van-
gažu Avots” valdes locekļa amatā.

• Atbrīvot Ņikitu Kozlovu un Sergeju 
Gorčinski no SIA „Vangažu namsaim-
nieks” valdes locekļu amata pienā-
kumu pildīšanas.

• Uzdod SIA „Vangažu namsaimnieks” 
veikt siltumenerģijas pārvadi un rea-
lizāciju no ražotāja līdz patērētājam 
Inčukalna novada Inčukalna pagasta 
dzīvojamām mājām un budžeta ies-
tādēm, kā arī namu siltummezglu, 
apkures sistēmu ekspluatāciju un 
remontu, izmantojot SIA „Vangažu 
namsaimnieks” apgrozāmos līdzek-
ļus un peļņu.

• Norakstīt nekustamā īpašuma no-
dokļu parādus pēc esošā saraksta, 
kuru summa nepārsniedz desmit la-
tus un kuri ir vecāki par 3 gadiem.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.12/2013 „Par neapbūvēta zemes-
gabala (ZLM – mazdārziņi) nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību”.

• Izsludināt kandidātu pieteikšanos 
darbam Inčukalna novada Vēlēšanu 
komisijā no 2013.gada 1.augusta 
līdz 31.augustam.

• Iecelt ar 2013.gada 1.augustu Juri 
Jakubovski Inčukalna novada Van-
gažu pilsētas pārvaldes vadītāja 
amatā.

Visi domes lēmumi apskatāmi mājas lapā 
www.incukalns.lv.  

• Аннулировать сведения о деклари-
рованном месте жительства трех лиц.

• Не принимать двух лиц в первооче-
редную группу квартирной очереди.

• Принять четырех лиц в очередь на 
социальные квартиры и выделить 
им социальную квартиру, а также 
обязать их заключить договор найма 
социальной квартиры с думой Инчу-
калнского края и прочими поставщи-
ками услуг.

• Сдать в аренду полагающийся само-
управлению земельный участок од-
ному лицу на 12 лет.

• Заключить договор аренды земли с 
тремя лицами для содержания садо-
вого участка.

• Разработать проект землеустройства 
для преобразования границ четырех 
земельных участков.

• Утвердить проект землеустройства, 
разработанный для разделения од-
ного земельного участка.

• Утвердить Этический кодекс депута-
тов думы Инчукалнского края.

• Выделить двум лицам финансовую 
поддержку для участия в междуна-
родных фестивалях.

• Выделить одному лицу денежную 
премию за завоеванное высокое ме-
сто на чемпионате Латвии.

• Выделить софинансирование для 
летнего детского лагеря по дзюдо в 
Мадлиене, а также выделить детям 
Инчукалнского края, которые посе-
щают тренировки по дзюдо, автобус и 
покрыть транспортные дорожные рас-
ходы на поездку в лагерь по дзюдо.

• Взыскать с девяти лиц сумму долга, 
в том числе штраф за опоздание.

• Выполнить отчуждение недвижимо-
го имущества и продать его на уст-
ном аукционе с повышением цены.

• Дума решает избрать Аукционную 
комиссию и создать Закупочную ко-
миссию.

• Продлить срок заключенного с ООО 
«R.D.A.» договора аренды нежилых 
помещений.

• Досрочно прекратить полномочия 
депутатов думы Инчукалнского 
края Зинаиды Гофмане и Антона 
Гейбы в связи с их заявлениями.

• Избрать Зинаиду Гофмане членом 
правления ООО самоуправления 
«Vangažu Avots».

• Освободить Никиту Козлова и Сер-
гея Горчинского от выполнения 
обязанностей члена правления ООО 
«Vangažu namsaimnieks».

• Поручить ООО «Vangažu 
namsaimnieks» осуществлять управ-
ление и реализацию тепловой энер-
гии от производителя до потребите-
ля для жилых домов и бюджетных 
заведений Инчукалнской волости 
Инчукалнского края, а также эксплу-
атацию и ремонт домовых теплоуз-
лов и систем отопления, используя 
оборотные средства и прибыль ООО 
«Vangažu namsaimnieks».

• Списать долги по налогу за недви-
жимое имущество по имеющемуся 
списку, сумма которых не превыша-
ет десяти латов и которые старше 
3 лет.

• Утвердить обязательные прави-
ла № 12/2013 «О порядке расчета 
арендной платы незастроенного зе-
мельного участка (цель использова-
ния земли – садовые участки)».

• Объявить прием заявок кандида-
тов на работу в Избирательной ко-
миссии Инчукалнского края с 1 до 
31 августа 2013 года.

• Назначить Юриса Якубовскиса ру-
ководителем управления города 
Вангажи Инчукалнского края с 1 ав-
густа 2013 года.

Все решения думы можно посмотреть на 
сайте www.incukalns.lv.  

Domes svarīgākie lēmumi jūlijā Важнейшие решения думы в июле

N A OVAD V
INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS „NOVADA VĒSTIS”, reģ.Nr.2003

Materiālus apkopoja Anete Nolberga, tālr. 20271787. Maketu sagatavoja SIA „Siguldas 
Elpa”. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, ti-
rāža 3000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas 
precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu sa-
turs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Iedzīvotāju zināšanai
Ir iespējams pasūtīt māju numuru un nosaukumu zīmes gan Inčukalna novada domē pie kan-

celejas vadītājas Indras Rafeldes (67977310, pp@incukalns.lv), gan Vangažu pilsētas pārvaldē 
pie sekretāres Laines Kerčas (67995650, vangazi@latnet.lv). Vairāk informācijas, veicot pasū-
tījumu.

Inčukalna novada dome 

2011.gada 17.maijā noslēgta vie-
nošanās Nr.1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/
VRAA/008/122 par Eiropas Savienības 
fonda projekta „Speciālistu piesaiste In-
čukalna novada domei” īstenošanu.

Projekta ietvaros plānots piesaistīt di-
vus speciālistus pašvaldības autonomu 
funkciju veikšanai un administratīvās 
kapacitātes paaugstināšanai, t.i., sociālo 
darbinieku uz nepilna laika slodzi un pro-
jektu koordinatoru uz nepilna laika slodzi, 
kuru darbs no projekta budžeta līdzek-
ļiem tiek apmaksāts 24 mēnešus.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
ir 18 499,97 LVL. Eiropas Sociālā fonda fi-
nansējums sastāda 100% no kopējām at-
tiecināmajām izmaksām.

Nu jau 24 mēnešus pašvaldībā nostrādā-
jusi projektu koordinatore Nataļja Biserova, 
pārsvarā darbojoties Vangažu pilsētas inte-
resēs, veicot finansējuma piesaistes iespēju 
izpēti, projektu pieteikumu sagatavošanu, kā 
arī apstiprināto projektu administrēšanu.

Pašvaldībai šī bija laba iespēja ES plāno-
šanas perioda visaktīvākajā laikā piesaistīt 
speciālistu, kas darbojās savā jomā, nodro-
šinot plašāku Eiropas Savienības struktūr-
fondu un valsts līdzekļu apguvi un atvieglojot 
administratīvo slogu.

Šobrīd tiek atkārtoti meklēts sociālais dar-
binieks, jo nav izdevies piesaistīt speciālistu 
ar nepieciešamo izglītību uz projektā noteik-
to laiku.

Projekta vadītāja Margita Līce 

Tu vari sniegt palīdzīgu roku!
Lūdzam katru, kam ir iespēja, ziedot:
• pārtikas preces (ar ilgu glabāšanas termiņu);
• dažādus pārtikas preču izstrādājumus (piemēram, ievārījumu u.c.);
• apģērbu un apavus gan lieliem, gan maziem;
• mantas, bērnu rotaļlietas;
• sadzīves tehniku un mēbeles;
• kā arī daudz ko citu, kas pašiem vairs nav nepieciešams, 
 bet kādam citam var būt liels atbalsts un atspēriens grūtajā dzīves posmā.

Visus ziedojumus un ziedot gribētājus pieņems:
• Vangažu invalīdu biedrībā, Parka ielā 2, katru nedēļu ceturtdienās  

 no plkst.13.00 līdz 18.00 vai Sarkanajā Krustā;
• Inčukalnā, Plānupes ielā 15, katru dienu no plkst.9.00 līdz 16.00.
 

Jau iepriekš visiem ziedotājiem sakām lielu paldies!
Inčukalna invalīdu biedrība
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Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļa (RPP INN) sa-
ņēmusi 95 izsaukumus, no tiem:

1. sadzīves konflikti, kas saistīti ar ģimeni vai kaimiņiem, – 18;
2. sabiedriskās kārtības nodrošināšana citu iestāžu dabā (NMP, Sociā-

lais dienests, VUGD utt.) – 1;
3. palīdzības sniegšana Valsts policijai – 1;
4. sabiedriskās kārtības pārkāpumi (kautiņi, guļošie, alkohola lietoša-

na, trokšņošana) – 31;
5. cita informācija – 21;
6. personu nogādāšana mājās/patversmē – 3;
7. personu nogādāšana ārstnieciskā iestādē – 0;
8. personu nogādāšana uz Valsts policiju – 2;
9. personu nodošana Valsts policijas Ceļu policijai – 4;
10. par dzīvnieku apdraudējumu – 6;
11. par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu – 6;
12. par pašnāvības mēģinājumu – 2.

RPP INN reģistrējusi kopā 9 iesniegumus, no tiem:
1. no Inčukalna novada iedzīvotājiem – 9;
2. no juridiskām personām – 0.

RPP INN uzsākusi 23 lietvedības, no tām:
1. izbeigta lietvedība/pārkāpums novērsts pēc RPP darbinieku aizrā-

dījuma – 4;
2. sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols – 3;
3. izbeigta lietvedība – 2;
4. administratīvā lietvedība turpinās – 14.

RPP INN sastādījusi 26 administratīvā pārkāpuma protokolus pēc Inču-
kalna novada saistošiem noteikumiem un 24 administratīvā pārkāpuma 
protokolu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa – kopā 50 admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem:

1. par alkohola lietošanu vai atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sa-
biedriskā vietā – 14;

2. par dzīvošanu Latvijas Republikas (LR) teritorijā bez deklarētas dzī-
vesvietas – 2;

3. par dzīvošanu LR teritorijā bez derīga personu apliecinoša dokumen-
ta – 2;

4. par sīko huligānismu – 1;
5. par nepamatotu policijas darbinieku izsaukumu – 1;
6. par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu – 1;
7. par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 6;
8. par Latvijas valsts karoga pacelšanas kārtības pārkāpumiem – 4;
9. par citiem pārkāpumiem – 19.

RPP INN sastādījusi 35 administratīvā pārkāpuma protokolus – paziņoju-
mus par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Dzīvnieku patversmē „Mežavairogi” nogādāts 1 dzīvnieks. 

Esam nolēmuši informēt ie-
dzīvotājus par eiro ieviešanu, un 
šajā numurā varat lasīt par sva-
rīgākajām lietām, kas jāzina par 
Eiropas vienoto valūtu un tās ie-
viešanu Latvijā.

1. Eiro tiks ieviests 2014.gada 
1.janvārī.

2. 1 lats = 1,42 eiro (kurss 
0,702804). Valūtas maiņa 
notiks pēc oficiālā kursa, 
kuru apstiprināja Eiropas 
Savienības Padome 2013.
gada jūlijā.

3. Cenu paralēlās atspoguļo-
šanas periods – cenas būs 
norādītas gan latos, gan 
eiro no 01.10.2013. līdz 
30.06.2014. Jau no oktobra 
cenas precēm būs norādītas 
arī eiro.

4. Vienlaicīgas apgrozības 
periods – maksājumu veik-
šanai pieņem arī latus no 
01.01.2014. līdz 14.01.2014. 
Tas nozīmē, ka no 2014.gada 
1.janvāra līdz 14.janvārim 
(ieskaitot) varēs norēķinā-
ties gan latos, gan eiro, at-
likumu saņemot eiro.

5. Pēc 01.01.2014. mazākā 
papīra naudas un monētas 
vērtība būs attiecīgi 5 eiro 
un 1 cents, kopā 15 dažādas 
naudas vienības. Uz Latvijas 
eiro monētām reversā būs 
redzami mūsu valsts simboli, 
bet eiro banknotes visās ei-
rozonas valstīs ir vienādas.

6. Latvija ir 18.valsts, kas ie-
vieš eiro.

7. Latu apmaiņu pret eiro pēc 
01.01.2014. komercbankās 
un Latvijas Bankā bez mak-
sas varēs veikt 6 mēnešus. 
Latvijas Bankā valūtu varēs 
mainīt arī pēc 2014.gada 
30.jūnija bez termiņa iero-
bežojuma. Trīs mēnešus – no 
2014.gada 1.janvāra līdz 31. 
martam – valūtas maiņa 
bez maksas būs iespējama 
atsevišķās Latvijas Pasta 
nodaļās (apdzīvotās vietās, 
kur nav banku nodaļu).

8. Ar 10.12.2013. komercban-
kās būs iespēja iegādāties 

„Eiro monētu komplektu”. 
„Eiro monētu komplekta” 
cena būs 10 lati.

9. Ja naudas līdzekļi glabājas 
bankā, pāreja uz eiro notiks 
automātiski. Tuvojoties pār-
ejas dienai, ieteicams iepazī-
ties ar bankas elektronisko 
pakalpojumu un filiāļu pie-
ejamību.

10. Algas un pabalsti, sākot ar 
2014.gada 1.janvāri, tiks iz-
maksāti eiro.

Eiro 
ieviešana  
nozīmē vairāk  
investīciju

Eiro ieviešana kalpos par aplie-
cinājumu spēcīgai ekonomikai un 
paredzamai valsts politikai, tādējā-
di vairojot Latvijas pievilcību inves-
toru acīs. Investīcijas – ekonomikas 
attīstība: radītas jaunas darba vie-
tas, īstenoti lieli projekti, sekmēta 
mazo uzņēmumu darbība. Augstāki 
valsts kredītreitingi nozīmē drošā-
ku investīciju vidi un lielāku inves-
toru uzticību.

Igaunijas pieredze: Igaunijā ār-
valstu tiešo investīciju apjoms uz-
ņēmumos eiro ieviešanas laikā ir 
audzis gandrīz 3x straujāk nekā tajā 
pašā laikā Latvijā; gada laikā, kopš 
Igaunija ir eirozonā, valstī iepludi-
nāto investīciju apmērs ir dubul-
tojies: 420 milj. EUR 2010.gadā un 
857 milj. EUR 2011.gadā; Igaunijas 
reitings līdz ar eiro (gadu pirms un 
pēc eiro ieviešanas) kāpa par 3 pa-
kāpēm.

Arī Latvijā redzami jau pirmie 
soļi – virzība uz eiro un tā ieviešana 
ļaus kāpt Latvijas kredītreitingam.

Eiro ir uzticama 
valūta

Eiro ir viena no divām lielākajām 
pasaules valūtām. To lieto arvien 
vairāk uzņēmumu un cilvēku, arī 
Latvijā.

Ekonomikas nestabilitātes brīžos 
Latvijas iedzīvotāji steidz mainīt 
savu naudu uz eiro, zaudējot daļu 
privāto līdzekļu.

Aptuveni 25% no pasaules finan-
šu rezervēm tiek uzglabātas eiro 
valūtā.

Latvijas iedzīvotāji un uzņēmumi 
uzticas eiro: gandrīz puse naudas 
tiek noguldīta eiro, vairāk nekā 80% 
kredītu ir eiro.

Eiro – stabilitāte 
un drošība krīzes 
periodā

Pašreizējā pasaulē izdevīgāk un 
drošāk ir saimniekot lielam reģio-
nam kā Eiropai ar vienu valūtu. Ei-
ropas Centrālā banka finanšu sistē-
mas drošības nolūkā atbalsta visas 

eirozonas valstu bankas, 
kas nonākušas likviditātes 

grūtībās krīzes dēļ. Tādē-
jādi saglabājas noguldījumi 

un kreditēšana, un nav jāeko-
nomē uz valsts budžeta rēķina.

Eiro ieviešanas dēļ 
cenas neaugs

Cenu kontrolei ir sagatavots eiro 
ieviešanas likumprojekts, kā arī 

„pīrāgs” (godīgu tirgotāju uzteikša-
na) un „pātaga” (kontrole un sods).

Cenas skaitļos būs lielākas, bet 
tieši tikpat reižu skaitļos lielākas 
būs arī algas, pensijas, pabalsti u.c.

Latu kredīti,  
pārejot uz eiro, 
kļūs lētāki

Ekonomikas nestabilitātes brī-
žos latu likmes mēdza „uzkāpt 
debesīs”. Rezultāts: latu kredītņē-
mēja ikmēneša maksājums brīžiem 
pieauga pat 3–4 reizes (no 150 Ls 
līdz 500 Ls). Pateicoties valūtas 
stabilitātei un samazinātiem ris-
kiem, eiro kredītu likmes būs ze-
mākas nekā latu likmes.

Eiro ieviešana –  
lata devalvācijas 
rēga beigas

„Devalvācijas rēgs biedē pašus 
un aizbiedē investorus no Latvijas!” 
Tie ir neauglīgi periodi, kas sastin-
dzina ekonomiku, ražošanu, tiek 
zaudēts laiks, ienākumi, darbavie-
tas. Eiro šo rēgu aizslauka.

Eiro nenozīmē  
identitātes zudumu

Latvijas eiro rotās tautumeitas 
simbols un Latvijas Republikas 
ģerbonis. Uz sānu joslas divu eiro 
monētai būs Latvijas valsts himnas 
pirmā rinda.

Avoti: www.tvnet.lv,  
Latvijas Banka 

Ērts veids, kā sameklēt vajadzīgo grāmatu un izmantot citas iespējas, ir 
izmantot Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogu.

Lai piekļūtu kopkatalogam, vispirms ir jāaiziet uz savu bibliotēku (Inču-
kalnā vai Vangažos) un jāpalūdz bibliotekārēm kopkataloga speciāli katram 
lietotājam personalizēto lietotājvārdu un paroli, protams, ja tie jau nav bi-
juši izsniegti iepriekš. Kad pieejas dati ir iegūti, kopkatalogā ir jāveic četras 
vienkāršas darbības – Meklē, Izvēlies, Apskati, Pasūti.

Meklē – meklētājā ieraksti tev nepieciešamo atslēgas vārdu.
Izvēlies – nākamajā solī meklētājs piedāvā atrastos variantus. Tev ir jā-

izvēlas sev nepieciešamais un jānospiež uz grāmatas nosaukuma vai kāda 
cita tevis izvēlētā atslēgas vārda.

Apskati – šeit tu vari apskatīt grāmatas datus un saprast, vai tā ir tev 
nepieciešamā grāmata. Mazliet zemāk ir sadaļa „Eksemplāri”. Atverot šo 
sadaļu, var redzēt, vai grāmata ir tavā bibliotēkā. Ja ir, tad turpat, nospiežot 
uz vārda „Pasūtīt”, tu pasūti grāmatu. Sadaļā „Citas bibliotēkas” iespējams 
redzēt, vai šī grāmata ir citās bibliotēkās.

Pasūtīt – kad esi atradis interesējošo grāmatu un nospiedis uz vārda „Pa-
sūtīt”, tavs pasūtījums automātiski tiek piereģistrēts sistēmā un bibliotekā-
res to apstrādā 48 stundu laikā.

Šajā kopkatalogā ir iespējams arī apskatīt informāciju par nodošanas ter-
miņu, kā arī to pagarināt. To izdarīt ir pavisam vienkārši! Tāpat var redzēt 
kavētās dienas un aprēķināto soda naudu.

Ja rodas kādi jautājumi, droši zvaniet bibliotekārēm: Inčukalna bibliotē-
kas tālr.67977473, Vangažu bibliotēkas tālr.67995502. 

RPP INN atskaite 
par 2013.gada jūliju

KAS NOTEIKTI JĀZINA PAR EIRO!

E-pakalpojumi bibliotēkā

2 eiro monēta. Latviešu jaunavas port-
rets profilā, sākotnēji attēlots 1929.

gadā kaltās 5 latu sudraba monē-
tas reversā. Uz monētas apmales 

teksts „DIEVS * SVĒTĪ * LATVI-
JU”.

Foto: www.bank.lv
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Priecīga ziņa – mūsu bibliotēka 
ir laimējusi grāmatu izdevniecības 

„Avots PR” projektā „Pērc grāma-
tas virs 100 Ls un piedalies izlo-
zē!” – iegūti 50 Ls, par ko ir liels 
prieks, jo varam iepirkt vēl vairāk 
jaunu grāmatu jums, lasītāji. Pa-
teicamies mūsu jaukajam grāmatu 
sagādātājam Ronaldam Princim, 
kurš sadarbojas ar vairāk nekā 20 
izdevniecībām, un vēlam veiksmi 
un panākumus turpmākajā darbī-
bā!

Grāmatas kā arvien gaida čak-
los lasītājus. Ikviens lasītājs šeit 
atradīs interesantu un jaunu la-

sāmvielu. Darbojas „Bērnu žūrija”, 
un aicinu arī vecākus iesaistīties 
grāmatu lasīšanas projektā.

Jaunie vecāki, nepaejiet garām 
bibliotēkai kopā ar bērniņu. Šeit 
jūs atradīsiet daudz brīnišķīgu 
grāmatu ar pārsteigumiem, ar ska-
ņām, ar lieliem, krāsainiem attē-
liem. Nepalaidiet garām brīdi, kad 
bērniņš par visu ļoti interesējas, 
tajā skaitā par grāmatu pasauli!

Makulatūras akcija turpinās – 
attīriet savas mājas, dzīvokļus un 
pagrabus!

Bibliotekāre M.Aleksejeva 

Ir vasara. Dabā viss smaržo un 
zied. Pienācis laiks pensionāru eks-
kursijai. Šoreiz iepazīsim Vidzemes 
mazāk zināmās pērles.

Izbraucam agri. Laiks jauks, no-
skaņojums lielisks. Vispirms iegrie-
žamies Amatas skolā, kas ieguvusi 
ekoskolas nosaukumu. Mūs sagaida 
skolotāja Ingrīda Lāce. Skolā sa-
vulaik mācījusies un netālu dzīvo-
jusi skumjos Sibīrijas ceļus izgājusī 
rakstniece Melānija Vanaga, dzim. 
Šleija. Tagad šeit iekārtots viņai 
veltīts muzejs un izveidota zemnīca, 
līdzīgā Melānija ar dēlu Alni dzīvo-
ja Sibīrijā. Viņa sāka rakstīt tikai 
mūža otrā pusē, kad atgriezās no 
izsūtījuma. Tad viņa sarakstīja sep-
tiņas biezas grāmatas par piedzīvo-
to, sakārtoja dzimtas ļaužu vēsturi 
un veica vēl daudz citu darbu. Laiks 
liekas apstājies. Ingrīdas izjustais un 
patiesais stāstījums kopā ar to laiku 
attēliem liek aizturēt elpu, acīs rie-
šas asaras. Ingrīda pati ar šodienas 
acīm skatījusi vietas Sibīrijā, kur mi-
tuši izsūtītie latvieši, un pastāsta, kā 
ļaudis tur dzīvo šodien. Šo ar mīles-
tību veidoto piemiņas muzeju būtu 
jāiepazīst katram.

Tālāk braucam uz Taureni. Šeit ar 
muižas kompleksu un vietējo ļaužu 
dzīvi mūs iepazīstina Andris. Ļoti 
zinošs, jauns cilvēks, kura stāstī-
jums mūs patīkami pārsteidz. Cik ļoti 
vietējie mīl savu Taureni! Iekārtots 
muzejs ar bagātīgu ekspozīciju, nav 
aizmirsti sava novada ļaudis un viņu 
darbi. Izveidota neliela, gaiša kapela, 
kur vietējiem pulcēties. Lejā pie Gau-
jas, pasargāta no vējiem, estrāde, un 

senajos alus brūža pagrabos – liliju 
izstāde. Kā balvu noslēgumā Andris 
mums dāvina grāmatu „Šīs zemes 
un cilvēku likteņgrāmata” – Taure-
nes pagasta vēsture. Autore – skolo-
tāja Spodra Ergarde. Grāmata vizuāli 
ļoti glīta, ar plašu vēsturisku mate-
riālu. No sirds pateicamies Andrim. 
Tagad par Taureni mums būs īpašas 
atmiņas.

Dzērbenē mūsu gide ir Daina. Inte-
resants cilvēks. Zinošs. Izstaigājam 
muižu, kāpjam tornī un pagrabā pie 
spokiem. Klausāmies nostāstus, un 
tad jau laiks pusdienot bistro „Lauku 
radi”. Paēdam ļoti sātīgi un gardi.

Valmierā mūs gaida „Gaujas 
tramvajs” un kapteinis Toms. Jauks 
cilvēks un savas pilsētas patriots, 
kurš braucienu kuplina ar interesan-
tiem stāstiem. Dalāmies divās gru-
pās, un krastā palicējus Vita iepa-

zīstina ar ārstniecības un garšaugu 
dārziņu. Cienā ar zāļu tējām, piene-
ņu medu, garšaugu maizītēm un pa 
tējkarotei zāļu šņabīša. Vienkārši 
lieliski! Vēl brīdis Sīmaņa baznīcā, 
drosmīgākie kāpj baznīcas tornī. 
Tālāk dodamies uz pēdējo apska-
tes objektu – „Skulptūru labirintu 
pieaugušajiem” un ne tikai – arī bēr-
niem tur daudz ko darīt. Saimnieks 
mūsu atraktivitāti pārbauda ar da-
žādiem uzdevumiem, kuru veikšana 
nemaz tik viegli nepadodas. Jautrī-
ba sit augstu vilni. Apkārtne labie-
kārtota, plašas iespējas bērnu rota-
ļām, bet... tad pa vārtiņiem krūmu 
labirintā, kur aiz katra pagrieziena 
sagaida pikanta skulptūra vai vairā-
kas. Ak, šos smieklus! Un tad pēkšņi 
klusums. Izrādās dekoratīvos krū-
mus nomainījušas upenes, lielas un 
gardas, un drīkst ēst, cik vēlas. Vai 
nav jauki?

Iespaidu ir ļoti daudz. Esam patī-
kami noguruši un gandarīti. Paldies 
novada domei. Paldies šoferītim Er-
vīnam. Tiksimies nākamajā vasarā!

Inta Tetere  

Svētdien, 28.jūlijā, Inčukalnā pie Tautas 
nama norisinājās biedrības „Inčukalna izaugs-
mei” organizēts pasākums „Mākslas plenērs 
Inčukalnā”, kura ietvaros jau otro gadu pēc 
kārtas ikvienam bija iespēja radoši izpausties 
mākslas darbnīcās, doties izjādē ar zirgiem, 
piedalīties sporta aktivitātēs, kā arī piedalīties 
mākslas darbu izsolē.

Plenēra tēma bija „Inčukalns”. Plenērs nori-
sinājās kā brīva, radoša darbība Inčukalna teri-
torijā, tā mērķis bija atklāt katra mākslinieka 
individuālo un savdabīgo skatījumu uz notiku-
miem, cilvēkiem, vietām, saglabājot vienojošo 
motīvu – Inčukalns. Plenēra dalībnieki par savu 
iedvesmas vietu varēja izvēlēties jebkuru In-
čukalna novada stūrīti, kā gleznaino Gaujas 
ieloku, tā novada vēsturiskās vietas, tādējādi 
apliecinot mākslas ciešo saikni un dabas klāt-
būtni radīšanas procesā. Pasākuma noslēgumā 
notika plenēra ietvaros radīto mākslas darbu 
izsole, kurā par novada mākslinieku darbiem 
iegūti 255 lati, kas tiks ziedoti Annas Ludiņas 

„Mākslinieku dārza” informatīvās zīmes uzstā-
dīšanai.

Pasākuma laikā apmeklētājiem bija iespēja 
ne tikai skatīt, kā top iemūžināts Inčukalns uz 
audekla, bet arī pašiem radīt mākslas darbus. 
Vēlme radoši izpausties bija liela, ikviens, gan 
mazs, gan liels, vēlējās atspoguļot Inčukalnu 
savā skatījumā. Savukārt biedrības „Inčukalna 

izaugsmei” radošajā teltī ikviens varēja izvei-
dot sev kādu piemiņai paliekošu mākslas dar-
bu – apgleznot krūzīti, maisiņu, rotu kastīti vai 
no pērlītēm darināt rotas.

Visas dienas garumā pasākuma apmeklētā-
jiem bija iespēja piedalīties dažādās bezmak-
sas aktivitātēs – sportiskos konkursos, pieda-
līties izjādēs ar zirgiem, izlēkāties piepūšamajā 
pilī, našķoties ar cukurvati, kā arī apgleznot 
sejas un ierakstīt video novēlējumu Inčukalna 
novadam, kas tuvākajā laikā būs apskatāms 
mājas lapā www.incukalnaizaugsmei.lv.

Biedrības „Inčukalna izaugsmei” valdes 
priekšsēdētājs Modris Jaunups atzīst, ka pa-
sākums, tāpat kā pagājušogad, bija izdevies – 
bērni bija priecīgi, visi aktīvi darbojās mākslas 
darbnīcās, pie vairākām aktivitātēm pat veido-
jās rindas. Esam gandarīti par paveikto un ce-
ram, ka „Mākslas plenērs Inčukalnā”, kļūs ne 
tikai par iemīļotu pasākumu novadnieku vidū, 
bet arī par neatņemamu kultūras dzīves tradī-
ciju novadā. Ir liels prieks, ka pasākuma organi-
zēšanu šogad atbalstīja vēl vairāk novadnieku, 
tajā skaitā Inčukalna mākslinieku kopa Jāņa 
Zvirbuļa vadībā, un novada dome, kas šogad 
nodrošināja autobusu novadnieku atvešanai uz 
pasākumu, un, protams, vietējie uzņēmēji, uz-
sver Modris Jaunups.

Pasākumu organizēja biedrība „Inčukalna 
izaugsmei”, kuras mērķis ir veicināt Inčukalna 

novada ilglaicīgu attīstību, 
finansiāli un organizatoriski 
atbalstot novadā notiekošās 
ekonomiskās, izglītības, kul-

tūras, sporta un sociālās dzīves norises, kā arī 
sekmēt Inčukalna novada iedzīvotāju iesaistī-
šanos sabiedrībā notiekošajos procesos un vei-

cināt biedrību savstarpēju sadarbību reģionālā 
līmenī.

Pasākumu atbalstīja: SIA „PATA-AB”, biedrī-
ba „Jauno Jātnieku skola”, SIA „Rāmkalni” un 
biedrība „Mēs par Latviju”.

Biedrība „Inčukalna izaugsmei” 

Notikumi  
Inčukalna bibliotēkā

Ronalds pasniedz bibliotekārei Mārai dāvanu no izdevniecības „Avots PR”.

Vangažu pensionāri 
iepazīst Vidzemi

Mākslas plenērs Inčukalnā

Mazie mākslinieki, mākslas paraugklases vadītāja Valda Kaupuža un māksliniece Jolanta Bodniece tur ro-
kās pasākuma „Mākslas plenērs Inčukalnā” ietvaros tapušo kopējo gleznu, kurā ikviens bija aicināts uzzī-
mēt savu Inčukalna kaķi.

Pensionāri iepazīst zāļu dārziņa bagātības.
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Emocionāli  
piepildītie svētki
Līga Līduma,  
kora „Mežābele” dziedātāja

Arī mūsu novada koris „Mežābe-
le” četru dienu garumā baudīja sa-
springtas un garas darba stundas 
Mežaparka lielajā estrādē, varenajā 
kopkorī mēģinājumos izdziedot un 
slīpējot Dziesmu svētku repertuāru. 
Noslēguma koncertā vairāk nekā 
14 000 dziedātāju vienojās vienā 
kopkorī, lai noslēgtu šo piecus ga-
dus garo dziesmotā darba etapu. Tā 
ir neaprakstāma sajūta – atrasties 
starp daudzajiem tūkstošiem un 
baudīt dziesmoto gaisotni.

Man šie bija jau astotie lielie, 
dziesmotie svētki, no kuriem sešas 
reizes esmu piedalījusies Vispārējos 
latviešu Dziesmu un deju svētkos. 
Divos no tiem piedalījušies arī mani 
dēli kā orķestra dalībnieki. Un šīs 
sajūtas ir īpašas un emocionāli pie-
pildītas, kad gatavojamies doties uz 
svētkiem, kad zinu, ka vienlaicīgi ar 
mūsu mēģinājumiem mēģina arī viņi 
savam orķestru dižkoncertam, ka 
gājienā korim pa priekšu muzicējot 
iet savējie. Mammas lepnums šādā 
brīdī pārņem noteikti vairākas mūsu 
kora dziedātājas, jo mūsu bērni ir 
izvēlējušies gan dziedāt, gan dejot, 
gan muzicēt, lai rastu iespēju pieda-
līties svētkos.

Šogad starp mūsu koristiem bija 
dziedātāji, kuriem šie svētki bija 
pirmo reizi. Bija ļoti patīkami vērot, 
ar kādu atbildību un degsmi viņi 
tvēra katru svētku dienu, iepazīstot 
neaizmirstami piesātināto kopā bū-
šanas sajūtu mēģinājumu laikā, at-
pūtas brīžos, pošoties koncertiem, 
pārrunājot piedzīvoto. Liels prieks 
bija, uzrunājot Māru, Rihardu un Li-
liānu, dzirdēt viņu viedokli par kopā 

pavadīto laiku, kas ļāvis atslēgties 
no ikdienas. Tās esot bijušas brī-
nišķīgas dienas, lai arī mēģinājumi 
bija nogurdinoši. Šis laiks noteikti 
ilgi paliks viņu atmiņā, jo tie ir viņu 
pirmie Lielie Dziesmu svētki!

Esam pavadījuši kopā neaiz-
mirstamus brīžus, plecu pie pleca 
piepildot Dziesmu svētku estrādi. 
Gribētos teikt, ka pilnībā izjust to 
kopības sajūtu gan karstajā svel-
mainajā saulē, gan pēkšņajā lietus 
gāzē var tikai tad, kad esi visu svēt-
ku laiku kopā ar saviem kolēģiem uz 
skatuves, atbalstot, uzmundrinot 
un pieskatot viens otru. Un tādi mēs 
tur arī bijām – viens par visiem, visi 
par vienu. Piepalīdzējām pamosties 
viens otram agrajās rīta stundās, 
izmēģinājām roku bižu pīšanā, sa-
kārtojām viens otram galvasse-
gas un rotas, pratām sniegt viens 
otram draudzīgu padomu jebkurā 
jautājumā, uzmundrināt, kad kļuva 
pavisam grūti. Neizpalika arī vakara 
junda pirms gulētiešanas un foto-
sesijas, kas iemūžināja visas četras 
svētku dienas. Būs ko paskatīties 
un atcerēties!

Par piedzīvoto un to, ka mums 
bija iespēja nonākt uz Dziesmu 
svētku skatuves Mežaparkā, esam 
ļoti pateicīgi mūsu kora diriģentam 
Vitalim Kikustam un arī kormeis-
tarei Ievai Kikustei. Bet vislielāko 
paldies noteikti ir pelnījusi mūsu 
ilggadējā dziedātāja un kora dvēse-
līte Zinta, kura visu svētku laiku bija 
modrībā gan par mums, kuri izvēlē-
jās svētku laiku dzīvot Rīgā, gan arī 
par tiem, kuriem bija katru vakaru 
jānokļūst mājās. Zintas optimisms 
un uzmundrinājums ikreiz nāk laikā, 
kad pietrūkst padoma vai spēka.

Mēs esam pašdarbnieku kolek-
tīvs, atraujamies no ģimenēm, no 
mājas darbiem, lai sanāktu kopā un 

darītu to, kas sirdij tuvs. Ļoti gribē-
tos, lai mums visiem arī turpmāk 
pietiktu spēka un laika sanākt kopā 
un turpināt kora dziedāšanas tra-
dīciju Inčukalnā. Vēlētos, lai jaunas 
balsis pievienotos mūsu kolektīvam, 
jo svētki taču būs atkal!

Mūsu pirmie  
Dziesmusvētki
Liene Nesteroviča,  
ukraiņu vokālā ansambļa „Jatraņ” 
mākslinieciskā vadītāja

Pagājis jau mēnesis, bet šķiet, 
ka svētki bijuši tikai vakar. Mums 
pirmo reizi tika dota iespēja sevi 
parādīt ne tikai latviešu kolektī-
viem, bet arī Latvijā dzīvojošiem 
cittautiešiem. Vangažu kultūras 
nama ukraiņu biedrības „Jatraņ” 
(vad. Irina Dukule ) vokālais an-
samblis piedalījās visos mazākum-
tautības koncertos.

Visbrīnišķīgākais un gaidītākais, 
protams, bija 1.jūlija koncerts Lie-
lajā ģildē. Šis koncerts bija kā bal-
va par milzīgo darbu, kuru ieguldī-
jām, lai tajā nokļūtu, jo konkurence 
bija patiesi sīva un tika izvēlēti ti-
kai paši spēcīgākie. Mēs jutāmies 
kā patiesas zvaigznes visas dienas 
garumā. Koncertu „Zem vienas de-
bess” ar savu klātbūtni pagodināja 
ne tikai augsti viesi no katras dia-
sporas, bet pats valsts prezidents.

Svētku gaitas turpinājām 3.jūlijā 
ar koncertu „Gaismas avots” Vēr-
manes dārzā. Šeit bija pulcēti gan-
drīz visi Latvijas mazākumtautību 
kolektīvi. Ar lielu prieku mēs rīdzi-
niekiem un Rīgas viesiem rādījām 
savu miniatūro uzvedumu – „Līga-
vas lūkošana”. Arī mūsu kolektīvā 
ir rokdarbu meistari. Šoreiz mūs 
pārstāvēja Natalja Viļevko.

3.jūlija saulainajā un jaukajā 
pēcpusdienā pieklusinātajā un ro-
mantikas pārbagātajā Berga bazā-
rā izskanēja vēl viens mazākum-
tautību kolektīvu koncerts. Tajā 
pamatā piedalījās dažādu tautību 
individuālie izpildītāji. Man bija 
liels gods pārstāvēt savu kolek-
tīvu šajā brīnumainajā koncertā, 
kura atmosfēra bija tik īpaša, tik 
burvīga un netverama. Es nebiju 
domājusi, ka starp pilsētas mū-
riem iespējams uzburt ko tik val-
dzinošu.

Un tad jau, protams, svētku gā-
jiens! Daudziem mana kolektīva 
dalībniekiem – pirmais Dziesmu 
svētku gājiens mūžā. Te nu gribas 
teikt lielu paldies novada domei, 
kura rada iespēju uz svētkiem 
pašūdināt mums jaunus un grez-
nus vīru tērpus, tie piesaistīja ļoti 
daudz uzmanības un tika īpaši at-
zinīgi novērtēti, un, protams, gribu 
izmantot iespēju un pateikt lielu, 
lielu paldies par izturību visiem 
maniem dziedātājiem, visiem tiem, 
kuri bija ar mums kopā, palīdzēja 
organizatoriskajos jautājumos!

Gribas, lai to, ko izjutām mēs, iz-
jūt arī citi mūsu pilsētas ļaudis. Ti-
ciet – tas ir fantastiski!

Varens pūtiens 
Dziesmu svētkos
Klarnetists Henrijs Joņiņš  
no Inčukalna pūtēju orķestra

Mēģinājumi sākās tikai ceturt-
dienā, bet orķestris repertuāru jau 
bija apguvis iepriekš, kā arī tas tika 
nospēlēts privāti pūtēju orķestru 
virsvadītājam Jānim Puriņam, tā-
pēc šoreiz atlika vien divu dienu lai-
kā atrast kopskaņu visiem Latvijas 
orķestriem vienuviet Doma lauku-

mā, lai jau sestdien, 6.jūlijā, varētu 
uzstāties koncerta apmeklētājiem. 
Protams, šie mēģinājumi aizņē-
ma garas stundas, tāpēc orķestris 
savu Dziesmu svētku sajūtu radīja 
braucot autobusā no Inčukalna līdz 
Rīgai un atpakaļ, jo svarīgākā lieta 
svētkos ir būt kopā ar kolektīvu, jo 
tieši šādos brīžos tiek radītas ne-
aizmirstamas atmiņas par šo kul-
tūras piepildīto laiku.

Piektdien orķestris devās arī uz 
Mežaparka lielo estrādi, lai tur iz-
mēģinātu savu programmu. Šogad 
pirmo reizi bija iespēja iejusties ko-
ristu ādā un atrasties uz lielās es-

trādes nevis, kā ierasts, skatuves 
priekšpusē. Mežaparkā, pūtēju 
orķestru dižkoncertā, tika nospē-
lēti skanīgākie katra vēsturiskā 
novada skaņdarbi, tādējādi snie-
dzot klausītājiem iespēju izbaudīt 
pūtēju koporķestra skanējumu 
visā tā krāšņumā.

Dziesmu svētku noslēdzošajā 
dienā mēs braši ieskandinājām 
mūsu novadu gājienā pa Brīvības 
ielu, spēlējot jestrus un aktīvus 
maršus, kas patika apkārtējiem, 
par ko liecināja lielās ovācijas un 
sveicieni. Protams, ir tik lieliska 
sajūta, ja Dziesmu svētku krāš-
ņajā gājienā ir iespēja pašam spē-
lēt un būt daļai no visa kopuma, 

ar ko vajadzētu lepoties katram 
pūtēju orķestra dalībniekam Lat-
vijā, jo nav daudz novadu, kuriem 
ir savi pūtēju orķestri. Inčukalna 
novads noteikti var skaļi lepoties 
ar saviem jauniešiem, kuri mīl 
mūziku un piedalās orķestra dar-
bībā. Svētku kulminācijas vakara 
koncertā bija pienācis laiks or-
ķestrim stāties un kāpt augšā uz 
skatuves, lai priecētu skatītājus 
un klausītājus vēl noslēdzošo rei-
zi ar pūšaminstrumentu skaņām 
šajos Vislatvijas svētkos. Tā iz-
skanēja orķestra Dziesmu svētku 
stāsts!

XXV VISPĀRĒJO LATVIEŠU DZIESMU UN  
XV DEJU SVĒTKU ACULIECINIEKU STĀSTI

Ir pagājis jau mēnesis, kopš šie svētki ir beigušies, bet tie ir atstājuši 
tik daudz pozitīvu atmiņu un emociju, ka pietiks vēl ilgam laikam. „No-
vada Vēstis” ir apkopojušas visu Inčukalna novada kolektīvu pārstāvju 
piedzīvoto svētkos, tādēļ šis numurs būs piepildīts ar Dziesmu un deju 
svētkiem. Ceram, ka lasīsiet ar prieku un vēlreiz kopā ar visiem pārē-
jiem gremdēsieties svētku atmiņās. Dalībniekiem bija daudz ko teikt, 
un mēs nespējām visu publicēt, tāpēc rakstu pilnās versijas lasiet no-
vada mājas lapā www.incukalns.lv, kā arī skatieties vēl vairāk bildes no 
svētkiem mājas lapas galerijās.

„Mežābeles” un Inčukalna pūtēju orķestra vadītāja Vitaļa Kikusta lielā ģimene šajos 
Dziesmu svētkos sastāvēja no 11 (bildē trūkst Māra, kura jau devusies uz autobusu) 
dalībniekiem. Kuplākā ģimene no Inčukalna novada un, iespējams, viena no kuplāka-
jām Latvijā. Mēs ar jums lepojamies!

Maestro Vitalis kopā ar savu orķestri svētku gājiena sākumā

Ukraiņu vokālā ansambļa „Jatraņ” kopbilde svētku laikā
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Dziedot dzimu,  
dziedot augu, dziedot 
mūžu nodzīvoju...
Ināra Koltova,  
senioru kora „Atblāzma” vecākā

Ar šo tautas dziesmu agrā 5.jū-
lija rītā mēs, Inčukalna senioru ko-
ris „Atblāzma”, devāmies uz Rīgu. 
Ķīpsalas hallē notika Vislatvijas 
senioru koru un deju kolektīvu kon-
certs „Zem treju loku Varavīkšņu 
tilta”. Rīgu sveicām, skaisti sapucē-
jušies jaunajos krekliņos.

Koncertā piedalījās 42 senioru 
kori ar 1250 dalībniekiem no visas 
Latvijas. Jutāmies labi, jo šeit bija 
daudzi mums pazīstami kolektīvi, ar 
kuriem esam tikušies gan kopmēģi-
nājumos, gan koncertos, gan atpūtā.

Svētku organizētāji bija padomā-
juši par mūsu ērtībām un labsajūtu – 
ēdamtelpu un pārģērbšanās vietu.

Pateicoties mūsu diriģentei Ņinai 
Kiršteinai un arī koncertmeistarei 
Solveigai Ilvasei, koncerta program-
mu bijām apguvuši labi. Neskatoties 
uz karsto laiku un reizēm gaisa trū-
kumu hallē, mūsu kora dalībnieki 
turējās braši un dziedāja no sirds. 
Vispārēju sajūsmu izsauca mazie 

„Dzintariņa” dejotāji, kuri sveica mūs. 
Liels pagodinājums visiem koncer-
ta dalībniekiem un skatītājiem bija 
eksprezidentes Vairas Vīķes Frei-
bergas klātbūtne un sirsnīgais ap-
sveikums.

Dziesmusvētki godam aizvadīti. 
Prieks, ka mūsu vidū ir vairāki dzie-
dātāji, kuriem gadu gaitā ir sakrāju-
sies liela Dziesmusvētku pieredze, 
bet īpašs prieks par tiem, kuri pirmo 
reizi sasparojušies šim vienreizējam 
notikumam, neskatoties uz gadu 
nastu. Arī man šie bija pirmie Dzies-
musvētki. Esmu saņēmusi daudz 
pozitīvu emociju un gatavojos jau 
nākamajiem svētkiem pēc 5 gadiem. 
Aicinu to darīt arī citiem un nākt 
pulkā pie mums – Inčukalna senioru 
kora „Atblāzma”.

Ilga Bahanovska, senioru kora 
„Atblāzma” dziedātāja

Šajos svētkos bija izgudroti dažā-
di jauninājumi, dažādi interesanti ri-
sinājumi, par visu spriest nevaru, jo 
lielāko daļu vēroju televīzijā, tomēr 
varu izteikties par Dziesmu svētku 
noslēguma koncertu. Mani sajūs-
mināja dziedātāju pārvietošanās un 
šī laika aizpildīšana ar kolosālām 
etīdēm no ganu dzīves – „vicu” mū-
zika, pogu dancināšana. Tas taču ir 
no manas bērnības, bet nekad ne-
biju zinājusi, ka šīs nodarbes rada 
mūziku. Skatījos kā skaistu izrādi, 
kolosāli!

Bet, kā jau katrā lielā pasākumā, 
vienmēr ir arī kaut kas līdz galam 
neizdomāts, neizdarīts vai izdarīts 
nepilnīgi.

Pirmkārt, svētku koncerts 7 stun-
du garumā izvēršas par vienkāršu 
izklaides pasākumu. Tik ilgi, kaut 
arī ar pārtraukumiem, neviens ne-
spēj vērot koncertu, koncentrēties. 
Domāju, ka programmu jāatlasa 
koncentrētāku, īsāku, bez liekiem 
atkārtojumiem.

Otrkārt, mani satrieca un likās 
pilnīgi nepieņemama mūsdienu tau-
tas komponista Raimonda Paula 

ignorēšana, neiekļaujot jaukto koru 
programmā viņa radītās, kolosālās 
kora dziesmas. Manuprāt, viņš ir 
kā mūsdienu Jāzeps Vītols, Emilis 
Melngailis un Emīls Dārziņš vienā 
personā.

Treškārt, pilnīgi nepieņemama, 
manuprāt, ir tirgotāju rosīšanās, 
kas pārvērš šos tautas svētkus par 
ēšanas, dzeršanas un šašliku dūmu 
piekūpinātu tautas staigāšanas, 
skaļu sarunu un meža pieklaigāša-
nas pasākumu. Mēs taču baznīcā 
neejam, lai ēstu, dzertu vai skaļi 
tērgātu.

Ceturtkārt, satiksmes regulētāji 
bieži nebija uzdevumu augstumos, 
liekot autobusiem riņķot, dzenājot 
tos no vienas vietas uz otru, kā re-
zultātā mūsu koris „Atblāzma” no-
kavēja noslēguma koncertu par 20 
minūtēm.

Tā kā tagad ir modē uzklausīt tau-
tas domas un vēlmes, es ierosinā-
tu – laicīgi gatavojoties nākamajiem 
svētkiem, noskaidrot pašu koristu 
un kordiriģentu (nevis atlasītas eli-
tes) domas par repertuārā iekļauja-
miem skaņdarbiem no mūsu „zelta 
fonda”, kā arī skaistām un visiem 
pieņemamām jaunlaiku dziesmām. 
Uzskatu, ka nav nepieciešamības 

radīt speciālas dziesmas „vienrei-
zējai” lietošanai Dziesmu svētkos.

Tomēr, lai arī manas pārdomas 
nav tikai viennozīmīgi pozitīvas, 
svētki kopumā bija skaisti. Novēlu 
saviem kolēģiem – dziedātājiem 
pārliecību un ticību saviem spēkiem, 

pilnveidoties dziedot un gaidīt nā-
kamos Dziesmu svētkus.

Āķīgi jautājumi
Zinta no kora „Mežābele”

Man kā izglītības un kultūras 
darbiniecei, valodniecei (ne vēstur-
niecei), daudzus gadus dziedošai 
koristei bieži gribas uzdot āķīgus 
jautājumus, pašai meklēt uz tiem 
atbildes, šaubīties un apšaubīt. Kā-
pēc gaidām Dziesmu svētkus? Kā-
pēc mums tie ir tik svarīgi? Nu ne 
jau tāpēc, lai pasaulei parādītu, ka 
mums, lai arī iet pašvaki ekonomis-
kā ziņā, tomēr dziedāt daudzbalsīgi 
sanāk (tā daudzi domā). Ne tāpēc, 
lai pierādītu savu izturību, sēžot uz 

„pannas” iepretī 30 grādīgai saulītei. 
Dziesmu svētki uzlādē nākamajiem 
pieciem gadiem, kad būs jādzīvo 
bez tiem atkal nākamo svētku gai-
dās. Gaidot kaut ko labu un cerot, 
ka atkal izdosies neiespējamais (ie-
mācīsimies neiedomājami murgainu 

jaunu skaņdarbu, iedziedāsim un 
iemīlēsim no jauna vecās labās kora 
dziesmas, iepatiksies nesaprotami 
aranžēta veca tautas dziesma utt.) 
vieglāk pieņemt ikdienas nejēdzības, 
vieglāk nedomāt par lietām, kuras 
maz varam ietekmēt (politiķu teāt-
ris, dabas stihijas, apkures cenas un 
kanalizācijas trūkums...). Vienojo-
ties lielajā kopkorī, ir pavisam viegli 
pārdzīvot divus 8 stundu garus mē-
ģinājumus vienā dienā, blakus stā-
vošie koristi jau kā māsas un brāļi, 
radu raksti pārrunāti (jo uziešana 
lielajā estrādē nav nekāda īsā pa-
darīšana), ēdienkartes salīdzinātas, 
gulēšanas ērtības un krākšanu tem-
bri skolās apspriesti. Ir fantastiski 
sajusties vienotiem.

Jā, mēs, Dziesmu svētku dalīb-
nieki, protams, varam uzskaitīt mī-
nusus – garais koncerts, divi saunai 
pielīdzināmi 8 stundu mēģinājumi 
vienā dienā un piedevām tautas 
tērpos, nepārdomāts repertuārs, ne 
visai garšīgas pusdienas, brokastis, 
aukstas pēc–pusnakts vakariņas. 

Inčukalna Tautas nama pasākumi 
augustā un septembrī

Svētdien, 18.augustā,
kapusvētki ar katoļu, luterāņu un baptistu mācītāju piedalīšanos:

plkst.14.30 Inčukalna Vecajos kapos,
plkst.16.00 Inčukalna Jaunajos kapos.

Autobuss:
plkst.12.00 – Gauja – Indrāni – Kārļzemnieki – „Brālis” – Vangaži – Vangažu stacija – Sēnīte – Inčukalna Vecie kapi;
plkst.15.30 – Inčukalna Vecie kapi – Inčukalna Jaunie kapi – Gauja – Indrāni – Kārļzemnieki – „Brālis” – Vangažu 
stacija – Sēnīte – Inčukalna Jaunie kapi.
Pārdomas: Uz kapusvētkiem aicinām kopā savu dzimtu, draugus un tuviniekus, lai pieminētu aizgājušos un 
kopīgi padalītos savās šīs zemes gaitās. Pirms tam esam laicīgi sakopuši sev mīļo kapu kopiņas, izrotājuši tās 
ar ziediem. Jo skumji ir noskatīties, ja kāds kopšanas darbus veic kapusvētku dievkalpojuma laikā – nu tikai 
tiek grābts un ūdens spaiņi nesti, bet kāds kaps blakus mūsējo tuvinieku atdusas vietai ir aizmirsts – pērno lapu 
nobērts. Varbūt varam uzgrābt un iznest pērnās lapas, jo mirušie šo darbu paši nepaveiks, bet dzīvajiem tuvinie-
kiem ir dažādas dzīves situācijas – gan attaisnojošas, gan… Nepaej garām!

Svētdien, 18.augustā,
Tirgus diena „Pretī skolai”
Inčukalna tirgus laukumā.

Lūdzam pieteikties tirgotājus pie Vijas (tālr.67977473).

7.septembrī plkst.20.00
Inčukalna Dzejas dienas 2013

vecajā vietā – pie Inčukalna parka estrādes „zem baltajām akācijām”.
Tiksimies ar pašmāju dzejniekiem un pieminēsim jubilārus – Imantu Ziedoni un Ojāru Vācieti.

Visi mīļi aicināti!

Vangažu  
kultūras nama 

pasākumi  
augustā un  
septembrī

Sestdien, 31.augustā, 
plkst.10.00

Suņu un kaķu izstāde.
Suņu izstādi apmeklējiet Vangažu 
futbola laukumā, bet Kaķu izstādi 

iespēja apskatīt Vangažu kultū-
ras namā.

Ieeja par brīvu!

Svētdien, 1.septembrī,
Skolas diena:

• Grafiti festivāls plkst.11.00 
pie garāžu kooperatīva ārējās 
sienas šosejas pusē;

• Multfilmas seanss Vangažu 
kultūras namā plkst.16.30,  
ieeja Ls 0,60;

• Diskotēka ar šova elementiem, 
sākums plkst.18.00,  
ieeja Ls 0,60.

Kora „Mežābele” kuplā kopbilde ar priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko

Senioru koris „Atblāzma” kopā ar priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko un viņa vietnieci 
Ludmilu Vorobjovu
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Korim „Mežābele” šogad paveicās – mūsu vidū bija vācietis, pavi-
sam nopietns, mērķtiecīgs vācu jaunietis Fēlikss, apmaiņas students 
no Leipcigas, kurš gada laikā iemācījās ne tikai tekoši runāt latviski, 
bet arī rakstīt un dzejot, kā arī dziedāt Dziesmu svētku repertuāru no 
galvas. Fēlikss ir kļuvis par patiesu Latvijas patriotu viena gada laikā, 
bez īpašas „patriotiskās” audzināšanas, bez izlikšanās. Kā tas nākas? 
Man šķiet, tas tāpēc, ka viņš visu gadu mūsu tautas dziesmas klau-
sījās un mācījās, daudz lasīja, iepazina Raini, kura lugu šobrīd tulko 
vāciski, tāpēc, ka uz latviešu teātra izrādēm brauca, tāpēc, ka Latvijā 
dzīvoja jaukā, latviskā, draudzīgā ģimenē, tāpēc, ka satika daudzus 
netipiskus, nekašķīgus latviešus, tāpēc, ka dziedāja korī.

Zinta no kora „Mežābele”

Mana Latvija
Mana Latvija – nu tā jau tiešam ir; lai gan es neesmu „īsts” latvietis, 

šī skaistā zeme kļūst par manām otrām mājām. Gada garumā es tik 
daudz redzēju, tik daudz pieredzes man bija, ka es visu mūžu atcerē-
šos Latviju, Latvijas tautu un kultūru; manī ir tāda līksme, kura man 
bija gandrīz visu laiku, dzīvojot šeit.

Es varu teikt, ka mīlu Latviju – apmaiņas programma iedeva man 
tādu bagātību, ka šis gads dzīvos manā sirdī ilgāk nekā viss, kas bija 
pirms tam. Vienkārši bija vienreizējs piedzīvojums.

Kamēr domāju par šo gadu, es jūtu tik daudz vienā laikā, ka dažreiz 
mana dvēsele gandrīz jau birst. Droši vien tas izklausās dīvaini, bet 
man nav vārdu, lai varētu aprakstīt to, kā es jūtos.

Kādas lietas es īpaši mīlu Latvijā, tas pat man nav īsti skaidrs, jo 
man patīk tik daudz, ka manā prātā tagad ir tikai dažas lietas: piemē-
ram, tāds patriotisms man vienmēr patika, Latvijas tautas mīlestība 
savai valstij, es vienmēr esmu pārsteigts par to, ka visi ciena valsti, 
Latviju, lai gan dažreiz man radās tāds iespaids, ka nevienam nepatīk 
politika un kā tā strādā Latvijā. Un, protams, es mīlu latviešu tautas 
dziesmas, kultūru, visvairāk senās tradīcijas, kuras ir noglabātas līdz 
šodienai.

Es nevaru rakstīt daudz vairāk, tāpēc es tagad beigšu šo rakstu; 
pēdējais, ko es pateikšu, ir – man ļoti, ļoti patika šis gads, šī burvīgā 
zeme, un es noteikti būšu atpakaļ – kaut kad.

Felix Jueterbock 

Bet toties – kādas sajūtas pārņem, 
ejot gājienā, – vai par to esat ie-
domājušies? Dziesmu svētku laikā 
visā Latvijā valda neparasti drau-
dzīga gaisotne, vienotības feno-
mens, pavisam sirsnīgs un dabisks 
patriotisms, kad acīs saskrien aiz-
kustinājuma asaras, skanot himnai 

„Gaisma pilij” vai šogad aizmirstajai 
„Manai dzimtenei”. Šādu sajūtu ir 
vēlēšanās saglabāt. Dziesmas, de-
jas, pūtēju skaņas turpinās traucēt 
un tracināt īgņas un tradicionālos 
latviešu kašķus, jo mūsu novadā ir 
daudz muzikālu un talantīgu cilvēku 
un pat veselas ģimenes, pateicoties 
kurām viss turpināsies.

Pozitīvā svētku  
nedēļa
Anete no deju kolektīva „Virši”

Šos Deju svētkus gaidīju kā vēl 
neizsapņotu sapni, jo tie bija mani 
pirmie Deju svētki. Līdz šim esmu 
stāvējusi starp tiem tūkstošiem 
dziedātāju lielajā Mežaparka estrā-
dē. Gaidīju šos svētkus arī ar inte-
resi, jo gribēju salīdzināt Deju un 
Dziesmu svētkus. Lielos vilcienos 
tie ir vieni pozitīvi un brīnišķīgi svēt-
ki. Es neatkārtošos, bet noteikti pie-
vienojos pārējo kolektīvu dalībnieku 
emocijām un sajūtām, kas radās 
svētku laikā.

Mums, dejotājiem, svētku mē-
ģinājumi sākās jau otrdienā. Bijām 
sapakojuši mantas veselām sešām 
dienām, ko pavadījām Upesleju in-
ternātpamatskolā. Brīnišķīga vie-
ta, jo tikām pie ērtām gultām, pie 
dušām un pat pie veļasmašīnām. 
Mēģinājumu grafiks pārsātināts. 
Kopīgi centāmies darīt visu, lai mik-
rofonā neatskanētu mūsu kolektīva 
nosaukums ar kādu aizrādījumu. 
Mums tas sanāca! Galvenais bija 
atcerēties deju soļus un jaunos vir-
zienus, kas beigās veidoja skaistos 
latvju rakstus, kas veselos piecos 
koncertos priecēja un pārsteidza 
skatītāju. Lasītāj, ja arī tev radās 
jautājums un neziņa, kā var izveidot 
tik skaistus rakstus, tad man ir at-
bilde – paldies virsvadītājiem, kuri 
izdomāja, kas katram kolektīvam 
jādara un kur jāiet, un mums tikai 
atlika to visu iemācīties. Galvenais 
jau šajos svētkos ir kopības sajūta, 
jo mēs, tie daudzie tūkstoši, darī-
jām vienu un to pašu. Kustējāmies 
kā viens vesels organisms. Mēģinā-

jumos ieguvām vienoti nevienādus 
iedegumus. Arī mēs, tāpat kā koristi, 
cepāmies „uz pannas”. Pieskatījām 
viens otru. Kopīgi atpūtāmies vaka-
ros pēc mēģinājumiem un nākamajā 
dienā kopīgi ķērām brīvos brīžus, 
lai atpūtinātu vismaz acis. Bijām 
disciplinēti, jo bez disciplīnas var 
arī nokavēt dejas sākumu koncertā. 
Centāmies nezaudēt humora izjūtu. 
Smaidījām un izbaudījām svētkus. 
Tā bija viena brīnišķīga un pozitīva 
nedēļa. Vienīgi to koncertu bija par 
daudz. Mums to bija veseli pieci. Un 
vismaz man noslēguma koncertā 
nebija tāda emocionālā pacēluma, 
jo tomēr iepriekšējie četri ir prasīju-
ši daudz enerģijas. Es mīlu deju, bet 
godīgi atzīstu, ka man emocionāli 
piesātinātāks šķiet koru noslēgu-
ma koncerts. Tur, dziedot daudz 
pieminēto „Gaismas pili” vai „Sau-
le, Pērkons, Daugava”, vēderā sāk 
kņudināt, krūtis pildās ar vārdos 
nenosaucamām sajūtām un acīs 
sariešas asaras no aizkustināju-
ma. Tomēr, aprunājoties ar maniem 
deju kolēģiem, kuri ir piedalījušies 
vēl citos Deju svētkos, saprotu, ka 
viņiem emocionāls šķiet tieši Deju 
noslēguma koncerts. Kad stāvējām 
noslēguma koncertā 14 764 dejotāji 
vienuviet, tad pārņēma pabeigtības 
sajūta, jo viens posms ir pagājis, 
laiks nākamajam. Nedrīkst skumt 
par svētku beigām, ir jāskatās tā-
lāk – uz nākamajiem svētkiem. 

Paldies visiem, kas 
ļāva svētkiem  
atbalsoties!
Inga Freimane, Inčukalna novada 
Dziesmusvētku koordinatore

Nekad vēl visā Dziesmusvētku tra-
dīcijas pastāvēšanas vēsturē šis laiks 
nav bijis tik piepildīts ar notikumiem, 
koncertiem un emocijām kā šovasar.

Visas šīs vibrācijas var sasniegt ti-
kai nopietnā ikdienas darbā un visiem 
kopā – orķestrī jāskan visām instru-
mentu grupām; deju rakstus var izde-
jot, ja ikviens pāris jūt un saprot citus; 
kora daudzbalsība ir vienā elpas vil-
cienā, un es varētu ilgi turpināt. Liels 
paldies ikvienam dalībniekam un viņu 
ģimenēm par atbalstu. Vislielākais 
paldies kolektīvu vadītājiem – Vita-
lim Kikustam, Andram Briņķim un 
Ņinai Kiršteinai, kuri pirms došanās 
pie kolektīviem naktīm ir sēdējuši un 

analizējuši koprepertuāra nianses, kuri 
neatlaidīgi un ar mīlestību pārliecinā-
juši pašdarbniekus, ka grūtības ir jā-
pārvar un augļi būs saldi (reizēm paši 
par to šaubīdamies). Paldies mūsu 
novada pašvaldībai un deputātiem par 
atbalstu un sapratni. Paldies ikvienam, 
kuri ar savu darbu mums šos svētkus 
padarīja vēl priecīgākus. Tie ir vienīgie 
svētki (varbūt pat pasaulē), kuros visi 
ir dalībnieki – arī tie, kuri darinājuši tēr-
pus, – īpaši gribu uzteikt Rudīti Kalni-
ņu; gatavojuši maltītes – pašmāju SIA 

„Selva” un firma „Elvi”, Upesleju in-
ternātpamatskolas pavāres (diemžēl 
to nevaru teikt par SIA „Lemūrs VG”); 
devuši naktsmītnes dejotājiem un 
koristiem – Upesleju internātpamat-
skola (cik gan tur bija labi!) un Rīgas 
31.vidusskola; sēdējuši pie autobusu 
stūres no agra rīta līdz vēlai naktij, lai 
kolektīvi varētu nokļūt uz mēģināju-
miem un koncertiem, – šoferīši Ervīns 
Brengulis, Aivars Šube, Valdis Bar-
kāns un Jefims Boldins; vijuši svētku 
vītnes, lai pušķotu autobusus noslēgu-
ma dienā, un darinājuši ziedu pušķus 
gājiena dalībniecēm – Līga Kurte, Ine-
ta Sprīzīte ar mammu, Ilze Kopmane, 
Biruta Cīrule, Elita Medne, Maija Bā-
gunte; un personīgi mans paldies Intai 
Teterei par pašas audzētām lilijām. 
Pateicība katram darba devējam, kurš 
ar sapratni atbalstīja mūsu Dziesmu 
svētku dalībniekus un atrada iespēju 
atbrīvot no darba pienākumiem svētku 
laikā.

Esmu lepna par savējiem. Arī mūsu 
dejotāji VPDK „Virši” kopā ar citiem 
var izdejot cimdu rakstus, var iztecēt 
tautisko brunču svītru ceļus. Priecājos 
par mūsu senioru kori „Atblāzma”. 
Dievs, dod mums katram piedzīvot, 
ka, neskatoties uz lielo gadu nastu, 
varam iet, izturēt, dziedāt un vairot 
prieku gan sev, gan citiem. Pateicība 
dziedātājas Ilzes Pakalnītes vīram par 
karoga kāta noformēšanu. Sirdi sildī-
ja Inčukalna pūtēju orķestra ikviena 
dalībnieka atbildība un disciplinētība, 
ko apliecināja arī novada Mūzikas un 
mākslas skolas direktore, kura visu 
svētku laiku jaunākos muzikantus pie-
skatīja un par tiem rūpējās. Nopietna 
slodze bija mūsu korim „Mežābele”, 
kuriem bija mēģinājumi no rīta līdz vē-
lai vakara stundai un kur nu vēl 3 kon-
certi 6 stundu garumā! Pavisam citas 
krāsas, bet ne mazāk saulainas, iene-
sa Vangažu ukraiņu ansambļa „Jatraņ” 
muzikālais skanējums.

Svētku kulminācija bija noslēguma 
diena, kas aizsākās ar gājienu. Inčukal-
na novada priekšgalā gāja mūsu divi 
priekšsēdētāji – Arvīds Blaus, kurš 
visu piecu gadu garumā turēja rūpi par 
Dziesmusvētku kolektīviem novadā, 
un Aivars Nalivaiko, kuram nu jāuz-
ņemas tālāk godam nest šo mūsu no-
vada tautas gara karogu. Ceļā novēlēju 
jaunajam priekšniekam arī nākamajos 
svētkos iet gājiena priekšgalā, kuram 
noteikti pievienosies jauni kolektīvi, un 
būt labam saimniekam novadā. Par di-
riģentu Vitali Kikustu TV diktors Gusts 
Kikusts (arī maestro krustdēls) teica 
sirsnīgus un patiesus vārdus, kurus 
dzirdēja visa Latvija.

Pateicībā Dievam par skaisto ceļu 
uz Dziesmusvētkiem. Gaismu, kura 
līgoja visā Latvijā, esam sasmēlu-
šies un apņēmības pilni esam ceļā 
jau uz nākamajiem svētkiem pēc 5 
gadiem.  

Deju kolektīva „Virši” kopbilde Daugavas stadionā

Vācietis Fēlikss kopā ar kora „Mežābele” dāmām Līgu un Vinetu pirms svētku gājiena
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Gaisma līgo Latvijā!
Lai azote ir pilna man,

Lai lepna mana dvēs’le skan,
Lai manā sirdī līksmība,

Ļauj gaismai līgot Latvijā!

Lai balsu daudz kā viena šķiet,
Lai visos ļaudīs līksme zied,
Lai tauta dzied dziesmas tā,

Ļauj gaismai līgot Latvijā!

Lai gaisma līgo Latvijā,
Lai laime mirgo Daugavā,
Lai liepu daudz un ozolu,

Ļauj ļaudīm cienīt Latviju!

Felix Jueterbock 
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Starp dzīvības zvaigznēm daudzām
Nu arī tavējā mirdz!
To sargās no pasaules vējiem
Vecāku mīlošā sirds.

No sirds apsveicam kolēģus Janu 
un Ģirtu ar otrā dēliņa Nikolasa 

nākšanu pasaulē! Lai jums visiem 
laba veselība, un lai mazais cilvē-
ciņš aug brašs, liels un veselīgs!

Inčukalna novada domes kolektīvs

8

SLUDINĀJUMI

PATEICĪBAS

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Paliek vien dvēseles gaisma...

Mūsu klusa un patiesa līdz-
jūtība Vitalim Kikustam, brāli 

Zigfrīdu Kikustu zaudējot.

Inčukalna 
koris  

„Mežābele”,
Inčukal-

na pūtēju 
orķestris,

Inčukal-
na Tautas 

nama 
kolektīvs

Lūdziet, lūdziet, jūs,  
kuru dvēseles gaismā mīt,
Lai manā stundā pār mani krīt
Dieva miers un tēvzemes smiltis.

Skumju brīdī esam kopā ar 
Vitali Kikustu, brāli Zigfrīdu 

Kikustu smilšu kalniņā aizvadot.
 

Inčukalna pamatskolas  
kolektīvs

Inčukalna novada 
Sociālais dienests 
sveic augusta 75, 
80, 85, 90... gadu 

jubilārus, vēlot labu 
veselību un možu 

noskaņojumu!
Lai gadi iet, tā tam ir jābūt,

Un lai mums to nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī

Un daudzus skaistus vēl un vēl!

Muzikants (balss, sintezators) spē-
lē latviešu mūziku kāzās, jubilejās 
u.c. privātos un publiskos pasāku-
mos, arī diskotēkas, karaoke, ap-

skaņošana, gaismas. Tālr.25985566

Veicam ēku siltināšanu ar ekovati. 
Tālr.26543270

Pļauj zāli ar trimmeri pie mā-
jas, dārzā u.c. nelielās platībās. 

Tālr.25985566

ATVAINOŠANĀS
Atvainojos visiem, kuri 14.jūlijā 
nesagaidīja autobusu, kam bija 

paredzēts aizvest iedzīvotājus uz 
pareizticīgo kapu svētkiem!

Inčukalna novada domes vārdā
izpilddirektors  
Oskars Kalniņš

Paziņojums
Ņemot vērā „GE Money Bank” 

darbības pārtraukšanu Latvijā, 
SIA „Vangažu namsaimnieks” 

slēgs norēķinu kontu „GE Money 
Bank” ar šī gada 31.augustu. 
Atgādinām, ka SIA „Vangažu 

namsaimnieks” norēķinu konts 
AS „Swedbank” ir  

LV82HABA0551035765351.

SIA „Vangažu namsaimnieks” 
valdes priekšsēdētājs  

Maksims Griščenko

Gribam nodot lielu paldies Vangažu pašvaldības po-
licijai (Sandim Ādamsonam, Artūram Naukčikam) par 

sadarbību mūsu pazudušā suņa meklēšanā.
Diāna Kurkina,  

Ilze Plēsuma, Olga Brila

Sertificēta fizioterapeite Ineta Līce  
piedāvā šādus pakalpojumus:

• pacienta muskuļu tonusa izmeklēšana un novērtēšana;
• kustību terapija pēc Bobata metodes (zīdaiņiem);
• zīdaiņu masāža;
• ārstnieciskā vingrošana (individuāli);
• klasiskā masāža;
• medicīniskā teipošana;
• kustību atjaunošana pēc traumām (lūzums, insults utt.)
• mājas vizītes.

Strādā ar apdrošināšanas polisēm.
Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta Vangažu poliklīnikā.

Mob.tālrunis 29691881

Vai jūs  
zinājāt, 
ka…?
• Somija var lepoties ar pasau-

lē lielāko ezeru koncentrāciju. 
Aptuveni 25% valsts platības 
sedz vairāk nekā 55 tūkstoši 
ezeru.

• Viena no pasaulē dziļākajām 
alu sistēmām – Lamprehtzo-
fena – atrodas Austrijā. Tā ir 
1632 m dziļa.

• Lielā Džennes mošeja ir pa-
saulē lielākā māla celtne, un 
tās platība pārsniedz piecus 
tūkstošus kvadrātmetru.

• Ljuljailjako ir pasaulē aug-
stākais aktīvais vulkāns, tā 
augstums sasniedz 6723 met-
rus virs jūras līmeņa. Vulkāna 
konuss ir arī vieta, kur atrodas 
pasaulē augstākā sniega līnija 
(6000 m).

• Atakama ir pasaulē sausākais 
tuksnesis, gada laikā tur vidēji 
nolīst mazāk nekā 10 mm lie-
tus. Ikkilē pēdējo 100 gadu lai-
kā vispār nav lijis lietus.

• Amazone ir pasaules lielākā 
upe. Amazones ūdens plūsmas 
ātrums pārsniedz nākamo as-
toņu lielāko upju ūdens plūsmu 
ātrumu kopā (219 000 m3/s).

• Venecuēlas Anhela ūdenskri-
tums ir pasaules augstākais 
ūdenskritums, tas ir 979 met-
rus augsts.

• Stounhendža, akmens monolī-
tu apļveida izkārtojums Dienvi-
danglijā, tika uzcelta aptuveni 
3000.–1600.gadā p.m.ē. Tas, 
kā tik lielu struktūru izdevās 
uzcelt pirms tūkstošiem gadu, 
joprojām ir noslēpums.

• Materhorns (4478 m virs jūras 
līmeņa) ir viena no pasaulē 
slavenākajām kalnu smailēm. 
Tas atrodas Alpos uz Itālijas 
un Šveices robežas. Kopš tā 
virsotnes pirmās iekarošanas 
1865.gadā 500 cilvēku ir gājuši 
bojā, cenšoties to sasniegt.

• Mehiko ir lielākā Ziemeļ-
amerikas pilsēta (8,5 miljoni 
iedzīvotāju) un pasaulē trešā 
visapdzīvotākā lielpilsētas 
teritorija (23,2 miljoni iedzīvo-
tājn) aiz Tokijas un Seulas.

• Pasaulē lielākā debesskrāpju 
koncentrācija ir Manhetenā, 
Ņujorkā. Šajā 60 km2 apgabalā 
atrodas 120 no pasaules 1000 
augstākajām celtnēm.

• Pentagons ir pasaulē lielākā 
biroju ēka gan pēc platības 
(117 000 m2), gan pēc tilpuma 
(2 miljoni m3). Tas atrodas Ār-
lingtonā, Virdžīnijas štatā. Sam 
Kee ēku, kas atrodas Vestpen-
deras ielā 8, Vankūverā, uzska-
ta par pasaulē šaurāko celtni 
(tā ir 1,8 m plata).

Rakstā izmantota informācija 
no portāla ww.tvnet.lv 

BRĪVAM BRĪDIM

LĪDZJŪTĪBAS

Mīļš paldies Vangažu aptiekas vadītājai Ingai Bulatei 
par tik jauku attieksmi pret slimniekiem. Inga Bulate 

ir īstajā vietā un mīl savu darbu. Paldies!
Mirdza Onzule

No 9. līdz 11.augustam Jau-
no Jātnieku skolas sporta centrā 
Inčukalnā norisināsies starptau-
tiskās jāšanas sporta sacensības 
šķēršļu pārvarēšanā „Baltic Open 
2013”, kurās trīs dienu garumā 
dažādos maršrutos konkurēs 
starptautiski atzīti jāšanas spor-
ta pārstāvji.

Sacensības notiks trīs dienas 
no plkst.9.00 līdz vēlai pēcpus-
dienai. Katru dienu paredzēti četri 
līdz pieci sacensību maršruti, ku-
ros sacentīsies ne tikai augstas 
klases profesionāli sportisti, bet 
arī bērni, jaunieši un amatieri. Ze-
mākais maršruts būs sākot no 100 
cm bērnu, amatieru un jaunzirgu 
konkurencēs, bet sacensību trīs 
augstākie maršruti būs „KAP Jum-
ping Speed Competition” (130 cm),  

„KAP Jumping Team Competition” 
(140 cm) un galvenais „Baltic Open” 
maršruts „Citadeles kauss” – 135 
cm, kur uzvarētāji kausu vietā sa-
ņems investīciju zeltu. Sacensību 
kopējais balvu fonds ir 21 200 eiro.

Jauno Jātnieku skolai šis ir vē-
rienīgākais gada notikums, un 
šogad tas ir bagātināts ar īpašu 
maršrutu valstu nacionālajām ko-
mandām – „KAP Jumping Team 
Competition”. Komandu maršruts 
ir īpaši azartisks – tajā valsti pār-
stāv nevis individuāls sportists, 
bet komanda, kura sastāv no čet-
riem jātniekiem. Jātnieki maršrutu 

veic divas reizes, un trīs labākie 
komandas dalībnieku rezultāti 
tiek skaitīti kopā. Uzvar tā koman-
da, kurai kopsummā ir vismazākais 
soda punktu skaits.

Jauno Jātnieku skola turpinās 
kopīgi ar basketbola klubu „VEF 
Rīga” iesākto tradīciju – sacensību 
maršrutu „Konkūrs – Basketbols”. 
Tas notiks sestdienas vakarā, un 
tajā jātniekiem būs gan jāpārvar 
šķēršļi, gan jātrāpa bumba basket-
bola grozā, sēžot zirga mugurā.

Jauno Jātnieku skola aicina vi-
sus apmeklēt sacensības kopā 
ar ģimenēm, jo pasākumā īpaši ir 
padomāts par mazajiem viesiem – 
darbosies bērnu radošā darbnīca, 
atrakcijas, varēs vizināties zirga 

un ponija mugurā un iestiprināties 
gardumu tirdziņā.

Biļetes uz pasākumu var iegādā-
ties www.bilesuparadize.lv. Vienas 
dienas biļete – 1 Ls, divu dienu biļe-
te – 1,5 Ls. Ģimenes biļete uz abām 
dienām – 3 Ls. Studentiem, skolē-
niem un pensionāriem, uzrādot ap-
liecības, ieeja bez maksas. Arī bēr-
niem līdz sešu gadu vecumam ieeja 
bez maksas.

Tie, kas uzrakstīs vēstu-
li Jauno Jātnieku skolas profiliem  
draugiem.lv/jjs vai facebook.com/
YoungRidersSchool un norādīs savu  
e-pasta adresi, atbildē saņems brīvbi-
ļeti!

Vairāk informācijas  
www.latvianhorses.lv  

„Baltic Open 2013” starptautiskās  
sacensības jāšanas sportā Inčukalnā


