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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

INČUKALNA PAMATSKOLA GAIDA

Vasara vēl pavisam nav beigu-
sies, bet viens jau nu noteikti ir 
skaidrs – nākamais gadalaiks būs 
rudens, nevis pavasaris. Tas pieder 
pie lietas – krāsainas lapas kokiem, 
rudenīgi ziedu pušķi pirmajā skolas 
dienā, priecīga atkalredzēšanās ar 
draugiem. Jauns gads nāk ar pār-
maiņām, cerams, ka pārsvarā la-
bām.

Skola bez bērniem ir kā grāmata 
ar krāsainiem vākiem un tukšām la-
paspusēm vai mežs ar kokiem, bet 
bez ogām un sēnēm. Dzīvot var, bet 
gaužām neinteresanti. Inčukalna 
pamatskolā jaunais mācību gads 
ir sācies 218 skolēniem, tajā skaitā 
25 pirmsskolas grupiņas bērniem 
un 22 pirmklasniekiem.

Vasarā ir notikušas jaukas pār-
maiņas skolā – ir izveidots rotaļu 
laukums un nojume mazajiem. Sko-
las „iemītnieki” beidzot ir tikuši pie 
izremontētas ēdamzāles un sešām 
patīkamās krāsās iekārtotām tu-
aletes telpām – četras lielākās no 
tām paredzētas skolēniem, divas – 
skolotājiem. Gar aktu zāles malu 
ir nobruģēta taciņa, kas agrāk bija 
kā šķēršļu josla – dubļi pārmaiņus 
ar akmeņiem, ir palielināts stāv-
laukums velosipēdiem. Pašlaik tiek 
domāts arī par ceļa zīmes izlikša-
nu, kas ierobežotu mašīnu novie-
tošanu tieši pie skolas, bet skolas 
darbiniekiem tiks izsniegtas caur-
laides mašīnu novietošanai.

Pārmaiņas ir ne tikai pašu acīm 
redzamas, bet arī valdības ierosi-
nātas. 2013.gada 7.augustā stā-
jās spēkā Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) sagatavotie un 
Saeimā pieņemtie grozījumi Iz-
glītības likumā, kas skaidri definē 

valsts, pašvaldības un vecāku at-
bildības sadalījumu mācību līdzekļu 
finansēšanā. Sākot ar šī gada 1.sep-
tembri, skolēnu vecākiem par saviem 
līdzekļiem ir jānodrošina individuālie 
mācību piederumi, priekšmeti un ma-
teriāli (kancelejas preces, apģērbs un 
apavi, higiēnas piederumi, izejmate-
riāli mājturības un vizuālās mākslas 
stundām), kurus bērns izmantos kā 
mācību līdzekļus vai saistībā ar mā-
cību iespēju nodrošināšanu.

Inčukalna novada dome ir radu-
si iespēju piešķirt līdzekļus mācību 
grāmatu un darba burtnīcu iegādei, 
tāpēc mūsu vecākiem šogad tēriņi 
būs mazāki.

„Jauninājums” no IZM – ir ierosināts 
mācību procesa laikā izmantot „dina-
miskās pauzes”. Tie, kas mācījušies 
padomju laikā, vēl atceras, ka „fiz-
kultūras pauzes” bija obligātas kat-
rā stundā. No skolotāju viedokļa var 
apgalvot – šādas pauzes, tikai bez tik 
smalka nosaukuma, ir pastāvējušas 
vienmēr, jo citādi nav ne enerģijas, ne 
spēka nosēdēt 40 minūtes.

Vēl kāds jaunums – trešajā un 
sestajā klasē līdz šim tika rakstī-
tas ieskaites, bet nākamajā gadā ir 
plānoti diagnosticējošie darbi, kas 
būs bērniem draudzīgāki.

Kaut arī skolotāji savu atalgoju-
mu, sākot skolas darbus augustā, 
nezina (tā ir bijis vienmēr), tomēr 
darbu sāks ar pozitīvu un optimis-
tisku garastāvokli. Inčukalna pa-
matskolas skolotāju noskaņojumu 
augusta nogalē manāmi uzlaboja 
Pierīgas Izglītības, kultūras un 
sporta pārvaldes konferencē skolu 
vadītājiem paziņotā pagājušā mā-
cību gada rezultātu analīze. Mūsu 
skola ieņem 3.vietu (no 24) pēc 
Pierīgas skolu 9.klases skolēnu 
VPD (valsts pārbaudes darbi) re-
zultātiem, bet 2.vietu – pēc mācību 
priekšmetu olimpiāžu rezultātiem. 
Tātad – skolotāju darbu novērtē, 
mūsu bērni grib un var mācīties.

Lai mums izdodas arī šogad 
mācīties, mācīt, sadarboties ar 
skolēniem un vecākiem, sapras-
ties ar līdzcilvēkiem un valdību! 
Mēs, skolotāji, darīsim visu pēc 
labākās sirdsapziņas, tāpēc – 
veiksmīgu mums visiem jauno 
mācību gadu!

Rakstu veidojusi 
Zinta Nolberga pēc sarunas  

ar Inčukalna pamatskolas direktori  
Brigitu Grūtupu 

Ir vasaras un rudens mijas siltais 
laiks. Kā robežstabs šīm pārmaiņām ir 
skolas gada sākums. Mūsu skolai tas 
iezīmē 55.darba gada sākumu. Kas jau-
ns, kas citādāks būs šajā mācību gadā?

Prieks ir par to, ka skolēnu skaits 
jau piekto gadu ir nemainīgs, pat ar 
ļoti nelielu pieauguma tendenci. Šogad 
skolas gaitas uzsāks 50 audzēkņi trīs 
klasēs. Skolas dzīvē un zinību pasaulē 
tos ievadīs skolotājas Lāsma Kaļābina, 
Ņina Sazanoviča un Tatjana Korņeva. 
Darbu skolā uzsāks bijusī audzēkne 
Veronika Giberte. Viņa ir 15.pedagogs – 
Vangažu vidusskolas absolvents.

Lai visa skolas saime – 55 pirmsko-
las grupu audzēkņi, 348 skolēni un 42 
pedagogi – justos labāk skolā, ir izre-
montēti 2 mācību kabineti (sākumsko-
las un angļu valodas) un pirmskolas 
grupu gaitenis, nomainītas 2.stāva 
gaiteņa durvis vecajā korpusā. Ir veikti 

vairāki sīki remontdarbi dažādās sko-
las telpās.

Mūsdienīga izglītošanas darba va-
jadzībām iegādātas vairākas jaunas 
mūsdienu tehnoloģiju ierīces. Skolo-
tāja I.Grinberga, kura veic arī bibliote-
kāres pienākumus, ir ieguldījusi lielu 
darbu, lai bibliotēkas klientu apkalpo-
šana noritētu ar elektroniskā kataloga 
palīdzību.

Liels paldies jāsaka pašvaldībai par 
to, ka ļoti savlaicīgi piešķīra naudu 
mācību līdzekļu iegādei. Skolas vadī-
ba kopā ar katru skolotāju izanalizēja 
darba burtnīcu lietderību. Visas nepie-
ciešamās darba burtnīcas un mācību 
grāmatas ir iegādātas.

Paldies arī vecākiem par atsaucību, 
aizpildot aptaujas anketas par skolas 
darba uzlabošanu. Daļa ieteikumu ir 
realizēti jau pagājušā mācību gada no-
galē, un skola, plānojot jauno mācību 
gadu, iekļaus tos savā darbā. Mudinu 
vecākus biežāk ielūkoties skolas mā-
jas lapā vangazuvsk.lv un izteikt savu 
viedokli tajā.

Jaunā gada sākumā vēlu, lai tas ir 
radošs un auglīgs! Skolēnus aicinu 
izmantot visas skolas piedāvātās iz-

glītības iespējas gan mācību darbā, 
gan interešu izglītības programmās! 

Pedagogiem novēlu darba prieku un 
neizsīkstošu labestību pret audzēk-
ņiem! Vecākiem vēlu būt par drošu 
atbalstu savām atvasēm skolas ikdie-
nas darbā!

Vangažu vidusskolas direktore 
I.Kalniņa 

Pat daudzus sveicienus var ikdienišķi sacīt, 
Bet pēkšņi atmiņā tev atsmaržo kāds rīts,- 
Zilst sili tālumā un tāles bērna acīs, 
Kāds pirmoreiz tev saka: „Skolotāj, labrīt!”

Novēlam ikvienam mūsu skolotājam un izglītības 
iestādes vadītājam veiksmīgu jauno mācību gadu! 
Lai šis gads jums nes panākumus un lai vienmēr 
pietiek spēka mērķu sasniegšanai! Lai katra jauna 
diena kopā ar bērniem nes prieku un pārliecību, ka 
jūsu darbs ir liels ieguldījums un labs darbs!

Vēl Inčukalna novada dome
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MĀCĪBU GADA 
SĀKUMS VANGAŽU 

VIDUSSKOLĀ

Mazie Inčukalna pamatskolas pirmklasnieki ar interesi pēta saņemtās Latvijas 1.kla-
ses skolēnu pases.

Mazie Vangažu vidusskolas 1.klases skolēni glīti saposušies un gaida svinīgās līnijas 
sākumu.



2 2013.gada SEPTEMBRISNOVADA VĒSTIS AKTUĀLI

• Iznomāt pašvaldībai piekrītošo zemes 
vienību.

• Ievēlēt deputātu Māri Keišu darbam 
Komunālo jautājumu un Inčukalna no-
vada domes Izglītības, kultūras, spor-
ta, sabiedriskās kārtības, sociālo un 
veselības jautājumu komitejā.

• Apstiprināt konkursa uz Inčukalna no-
vada PII „Minka” vadītāja amata vietu 
uz noteiktu laiku nolikumu.

• Apstiprināt Inčukalna novada sais-
tošos noteikumus „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes saistoša-
jos noteikumos Nr.19/2011 „Kārtība, 
kādā Inčukalna novada pašvaldība 
īsteno pirmsskolas izglītības nodroši-
nāšanas funkciju””.

• Apstiprināt Darbinieku darbības un 
tās rezultātu novērtēšanas kārtību.

• Piedalīties izsludinātajā atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu pieņemša-
nas 5.kārtā Lauku attīstības program-
mas 2007.–2013.gadam pasākuma 

„Vietējās attīstības stratēģijas” ietva-
ros un iesniegt projektu „Invalīdu pa-
cēlāja iegāde Inčukalna novada sporta 
kompleksa pieejamības nodrošināša-
nai invalīdiem”.

• Piešķirt personai finansiālu atbalstu 
treniņu atbalstam.

• Piešķirt personai naudas balvu par 
iegūto 1.vietu Latvijas meistarsacīk-
stēs sambo cīņā jauniešiem svara ka-
tegorijā 70 kg.

• Piešķirt papildu finansējumu Vanga-
žu vidusskolai vecā korpusa gaiteņa 
durvju nomaiņai no Vangažu vidus-
skolas līdzekļiem, veicot grozījumus 
budžetā.

• Apstiprināt noteikumus „Kārtība, 
kādā sadala mērķdotāciju Inčukalna 
novada pašvaldības izglītības iestā-
dēm bērnu no piecu gadu vecuma iz-
glītošanā nodarbināto pedagogu, pa-
mata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagogu darba samaksai un 

valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām”.

• Nodot nomā nekustamo īpašumu In-
čukalna novadā, Inčukalnā, Krustiņos, 

„Kārļzemnieki” – Ārstniecības korpusu, 
Vasaras guļamkorpusu, pagrabu un 
pieguļošās teritorijas, veicot nekus-
tamā īpašuma nomas tiesību mutisku 
izsoli. Apstiprināt nomas maksas no-
sacīto sākuma cenu.

• Piedalīties izsludinātajā atklāta 
konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 5.kārtā Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013.gadam pa-
sākuma „Vietējās attīstības stratē-
ģijas” ietvaros un iesniegt projektu 

„Tautas daiļamatu prasmju stiprināša-
na” (aprīkojuma iegāde dienas centrā 

„Vangaži”).
• Piedalīties izsludinātajā atklāta kon-

kursa projektu iesniegumu pieņemša-
nas 5.kārtā Lauku attīstības program-
mas 2007.–2013.gadam pasākuma 

„Vietējās attīstības stratēģijas” ietva-
ros un iesniegt projektu „Aprīkojuma 
iegāde Vangažu kultūras namam”.

• Atļaut savienot Indrai Rafeldei Inču-
kalna novada domes Kancelejas va-
dītājas amata pienākumu pildīšanu ar 
SIA „Vangažu Namsaimnieks” valdes 
locekles amata pienākumu pildīšanu.

• Atļaut savienot Zinaīdai Gofmanei In-
čukalna novada Sociālā dienesta va-
dītājas amata pienākumu pildīšanu ar 
PSI „Vangažu Avots” valdes locekles 
amata pienākumu pildīšanu.

• Piešķirt Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta līdzfinansētā projekta 

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai Inčukal-
na novada Vangažu pirmsskolas izglī-
tības iestādes „Jancis” ēkai” īsteno-
šanai nepieciešamo finansējumu.

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

• Сдать в аренду отнесенную к самоу-
правлению единицу земли.

• Выбрать депутата Мариса Кейшса для 
работы в Комитете по коммунальным 
вопросам и по вопросам образования, 
культуры, спорта, общественного по-
рядка, социальным и вопросам здоро-
вья думы Инчукалнского края.

• Утвердить положение о конкурсе на 
должность руководителя дошкольного 
образовательного учреждении «Minka» 
Инчукалнского края на определенное 
время.

• Утвердить обязательные правила Ин-
чукалнского края «Об изменениях в 
обязательных правилах думы Инчу-
калнского края № 19/2011 „Порядок 
реализации самоуправлением Инчу-
калнского края функции обеспечения 
дошкольного образования”».

• Утвердить порядок оценки деятельнос-
ти работников и ее результатов.

• Принять участие в объявленной 5 оче-
реди приема проектных заявок от-
крытого конкурса в рамках меропри-
ятия «Местные стратегии развития» 
Программы развития села на 2007–
2013 годы и представить проект «При-
обретение подъемника для инвалидов 
для обеспечения доступности Спор-
ткомплекса Инчукалнского края для 
инвалидов».

• Оказать лицу финансовую поддержку 
для поддержки тренировок.

• Выделить лицу денежную награду за 
завоеванное 1-е место на соревнова-
ниях на первенство Латвии по борьбе 
самбо для юношей в весовой категории 
70 кг.

• Выделить дополнительное финанси-
рование Вангажской средней школе 
для замены дверей коридора старого 
корпуса из средств Вангажской сред-
ней школы, внеся изменение в бюд-
жет.

• Утвердить правила «Порядок распре-
деления целевой дотации среди обра-
зовательных учреждений самоуправ-
ления Инчукалнского края для оплаты 
труда педагогов, занятых образовани-
ем детей с пятилетнего возраста, педа-
гогов учреждений основного и общего 
среднего образования и обязательных 

взносов государственного социального 
страхования».

• Передать в аренду недвижимое иму-
щество по адресу Инчукалнский край, 
Инчукалнс, Крустини, «Карлземние-
ки» – лечебный корпус, летний спаль-
ный корпус, погреб и прилегающие тер-
ритории, проведя устный аукцион на 
право аренды недвижимого имущества. 
Утвердить условную начальную цену 
арендной платы.

• Принять участие в объявленной 5 оче-
реди приема проектных заявок от-
крытого конкурса в рамках меропри-
ятия «Местные стратегии развития» 
Программы развития села на 2007–
2013 годы и представить проект «Укре-
пление навыков народного творчества» 
(приобретение оснащения в дневном 
центре «Вангажи»).

• Принять участие в объявленной 5 оче-
реди приема проектных заявок от-
крытого конкурса в рамках меропри-
ятия «Местные стратегии развития» 
Программы развития села на 2007–
2013 годы и представить проект «При-
обретение оснащения для Вангажского 
дома культуры».

• Разрешить Индре Рафелде совмещать 
исполнение должностных обязаннос-
тей руководителя канцелярии думы 
Инчукалнского края с исполнением 
должностных обязанностей члена прав-
ления ООО «Vangažu Namsaimnieks».

• Разрешить Зинаиде Гофмане совме-
щать исполнение должностных обя-
занностей руководителя социальной 
службы Инчукалнского края с испол-
нением должностных обязанностей 
члена правления ООО самоуправления 
«Vangažu Avots».

• Выделить финансирование, необходи-
мое для реализации софинансируемого 
Финансовым инструментом перемены 
климата (KPFI) проекта «Комплексные 
решения по уменьшению выбросов те-
пличных газов для здания учреждения 
дошкольного образования «Jancis» в 
Вангажи Инчукалнского края».

Со всеми решениями думы можно  
ознакомиться на веб-сайте  

www.incukalns.lv. 

Domes svarīgākie lēmumi augustā Важнейшие решения думы в августе

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.

Reģionālās pašvaldības policijas Inču-
kalna novada nodaļa (RPP INN) saņēmusi 
114 izsaukumus, no tiem:
1. Sadzīves konflikti, kas saistīti ar ģime-

ni vai kaimiņiem – 18;

2. Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
citu iestāžu dabā (NMP, Sociālais die-
nests, VUGD u.c.) – 4;

3. Palīdzības sniegšana Valsts policijai – 
3;

4. Sabiedriskās kārtības pārkāpumi 
(kautiņi, guļošie, alkohola lietošana, 
trokšņošana) – 42;

5. Cita informācija – 18;
6. Personas nodošana Valsts policijas 

Ceļu policijai – 9;
7. Par dzīvnieku apdraudējumu – 8;
8. Par noziedzīga nodarījuma izdarīša-

nu – 12.

RPP INN uzsākusi 23 lietvedības, no 
tām:
1. Par teritorijas labiekārtošanu un kop-

šanu, būvju uzturēšanu un apstādī-
jumu aizsardzību Inčukalna novadā – 
13;

2. Par sabiedrisko kārtību Inčukalna no-
vadā – 2;

3. Par invazīvo augu sugu izplatības ie-
robežošanas pasākumu neveikšanu – 
4;

4. Par citiem pārkāpumiem – 4.
 
RPP INN sastādījusi 17 administratīvā 

pārkāpuma protokolus pēc Inčukalna no-
vada saistošiem noteikumiem un 31 admi-

nistratīvā pārkāpuma protokolu pēc LAPK. 
Kopā 52 administratīvā pārkāpuma pro-
tokolus, no tiem:
1. Par alkohola lietošanu vai atrašanos 

alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā 
vietā – 20;

2. Par dzīvošanu Latvijas Republikas te-
ritorijā bez derīga personu apliecinoša 
dokumenta – 3;

3. Par sīko huligānismu – 1;
4. Par dzīvnieku turēšanas noteikumu 

pārkāpšanu – 4;
5. Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 9;
6. Par teritorijas labiekārtošanu un kop-

šanu – 9;
7. Par citiem pārkāpumiem – 6.

RPP INN sastādījusi 11 administratīvā 
pārkāpuma protokolus – paziņojumus par 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pār-
kāpšanu.

RPP INN reģistrējusi kopā 9 iesniegumus.
RPP INN nogādājusi 2 personas savā 

dzīvesvietā vai patversmē.
Dzīvnieku patversmē „Mežavairogi” no-

gādāti 18 dzīvnieki. 

Reģionālās pašvaldības  
policijas Inčukalna novada 
nodaļas atskaite par  
2013.gada augustu
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Paldies visiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem, kuri 
godprātīgi ir veikuši NĪN maksājumus. Atgādinu, ka NĪN trešais maksāju-
ma termiņš bija 15.08.2013. Lūdzu, veiciet maksājumus laicīgi, lai nebūtu 
jāmaksā kavējuma naudas.

Inčukalna novada nekustamā īpašuma īpašniekiem tiek piešķirtas ne-
kustamā īpašuma nodokļa atlaides, ko paredz likumdošana un Inčukalna 
novada domes saistošie noteikumi.

2013.gadā likumdošanā noteiktajā kārtībā ir piešķirtas šādas nekus-
tamā īpašuma nodokļa atlaides:

Veids Skaits Atvieglojumu 
summa

Daudzbērnu ģimenēm 30 470

Trūcīgām personām 157 437

Politiski represētām personām 91 1295

Kopā 278 2202

2013.gadā pēc Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem ir pie-
šķirtas šādas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides:

Veids Skaits Atvieglojumu 
summa

Maznodrošinātām personām 25 64

1., 2.grupas invalīdiem 81 882

Juridiskām personām 5 915

Kopā 111 1861

Inčukalna novada nodokļu inspektore  
I.Zvirbule 

Svētdien, 25.augustā, trīs velosi-
pēdu vadītāji alkohola reibumā, no-
degusi automašīna, uzsākta vajāšana, 
iereibuši jaunieši traucē naktsmieru, 
speclīdzekļu pielietošana. „Šajā svēt-
dienā izbaudījām visu,” tā Reģionālās 
pašvaldības policijas Inčukalna nova-
da nodaļas (turpmāk RPP INN) darbi-
nieki pirmdienas rītā atcerējās pagāju-
šo maiņu.

Reģionālās pašvaldības policijas In-
čukalna novada nodaļas darbiniekiem 
svētdiena aizsākās, aizturot velosipē-
da vadītāju, kurš vadīja braucamrīku 
alkohola reibuma stāvoklī, un noslē-
dzās ar iedzērušu jauniešu kompānijas, 
kura traucēja iedzīvotāju naktsmieru, 

mierināšanu. Pavisam kopā tika aiztu-
rēti trīs velosipēdu vadītāji, kuri vadīja 
velosipēdu alkohola reibuma stāvoklī. 
Visiem vadītājiem alkohola koncentrā-
cija izelpotā gaisā pārbaudē bija tuvu 
pie 2 promilēm.

Ap plkst.18.00 no Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienesta (turpmāk 
VUGD) RPP INN saņēma informāciju, 
ka pie DUS „Totāls” ceļā uz Inčukal-
na karjeriem avarējusi automašīna un 
nepieciešama palīdzība. Ierodoties 
notikuma vietā, RPP INN darbinieki 
konstatēja, ka automašīna ietrieku-
sies kokā un to pārņēmušas liesmas. 
Trīs jaunieši, kuri atradās pie degošās 
automašīnas, ieraugot tuvojamies 

RPP INN operatīvo transportlīdzekli, 
sāka bēgt. Pēc neilga laika policijas 
darbinieki aizturēja divus no trīs bē-
gošajiem jauniešiem. Lietas apstākļu 
noskaidrošanai RPP INN darbinieki 
jauniešus nodeva kolēģiem no Valsts 
policijas Siguldas iecirkņa.

Iestājoties nakts stundai, RPP INN 
saņēma informāciju no Valsts policijas 
Ceļu policijas (turpmāk tekstā VP CP) 
dežūrdaļas, ka tika uzsākta automa-
šīnas „Ņiva” vajāšana, kurai neesot 
valsts numura zīmes. Nedaudz pēc 
pusnakts RPP INN darbinieku redzes-
lokā nonāca automašīna, kura pēc 
apraksta atbilda meklēšanā izsludi-
nātajai automašīnai. Tika pieņemts 

lēmums automašīnu apturēt. Tā kā 
automašīnas vadītājs izrādīja agresiju, 
tika pielietots fizisks spēks un speclī-
dzekļi. Automašīnas vadītājs tika aiz-
turēts un ievietots operatīvas mašīnas 
izolatorā. Brīdī, kad RPP INN darbinie-
ki aizturēto personu nodeva VP CP tā-
lākai lietas virzībai, aizturētā jaunieša 

draugi, novēršot policijas darbinieku 
uzmanību, atbrīvoja aizturēto un no-
zuda mežā.

Par minēto faktu ir uzsākta krimi-
nāllieta, un persona izsludināta mek-
lēšanā, un tas ir tikai laika jautājums, 
līdz šī persona atbildēs tiesas priekšā.

RPP INN 

Rūpējoties par Dzīvnieku aizsardzības 
likuma prasību ievērošanu, Reģionālās paš-
valdības policijas Inčukalna novada nodaļa 
(RPP INN) aicina iedzīvotājus informēt par 
bezsaimnieka kaķiem un ziņot par cietsirdīgu 
izturēšanos pret dzīvniekiem.

RPP Inčukalna novada nodaļa sadarbībā 
ar dzīvnieku patversmi „Mežavairogi” un 
Inčukalna novada pašvaldību kopš šī gada 
pavasara veic klaiņojošo kaķu populācijas 
kontroles reidus, kuru laikā tiek apsekota In-
čukalna novada administratīvā teritorija un 
izzinātas vietas, kur pulcējas brīvi klaiņojoši 
dzīvnieki.

Lielākā daļa no bezsaimnieka kaķiem ir slimi, 
un saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu 
ievainotam vai slimam dzīvniekam ir jāsniedz 
palīdzība, nepieciešamības gadījumā pieaicinot 
praktizējošu veterinārārstu.

Tādēļ, ievērojot dzīvnieku tiesības būt ve-
seliem, RPP Inčukalna novada nodaļa kopā ar 
profesionāļiem no dzīvnieku patversmes „Me-
žavairogi” izķer bezsaimnieka kaķu kolonijas, 
nogādā uz patversmi, kur dzīvniekus apskata 
sertificēts veterinārārsts un sniedz visu nepie-
ciešamo medicīnisko palīdzību. Diemžēl dzīv-
nieki, kuri ir neārstējami slimi vai kuriem no-
vecošanas procesā radušās neatgriezeniskas 

izmaiņas, kas sagādā ciešanas, tiek eitanizēti, 
bet veselie kaķi sterilizēti, vakcinēti pret tra-
kumsērgu un nogādāti atpakaļ dzīves vietā.

Šo reidu mērķis ir humāni samazināt bez-
saimnieka kaķu skaitu novadā un izveidot ve-
selīgas bezsaimnieka kaķu kolonijas.

Ja esat ievērojuši cietsirdīgu izturēšanos 
pret dzīvniekiem vai slimības pazīmes, lūdzam 
informēt par to Reģionālo pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļu pa diennakts tālruni 
67937102.

Atgādinām, ka Dzīvnieku aizsardzības li-
kums nosaka, ka bez pajumtes un īpašnieka 
aprūpes vai uzraudzības palicis dzīvnieks 

(izņemot savvaļas dzīvnieku) uzskatāms par 
klaiņojošu dzīvnieku. Par klaiņojošu dzīvnieku 
nav uzskatāms sterilizēts kaķis, kas uzturas 
pilsētā vai lauku apdzīvotā vietā dzīvojamo 
māju tuvumā.

RPP INN 

Labdien, lasītāji!
• Esam vērsušies pie VAS „Latvijas 

Valsts ceļi” ar lūgumu saskaņot 
krustojuma horizontālo apzīmē-
jumu izveidi uz Atmodas ielas pie 
šosejas P10, lai mazinātu minētā 
krustojuma bīstamību un lai šajā 
krustojumā tiktu uzstādīta „STOP” 
zīme, tā uzlabojot drošību. Šobrīd 
šajā krustojumā ir nopļauta zāle un 
iespēju robežās izgriezti krūmi.

• Pie VAS „Latvijas Valsts ceļi” esam 
arī vērsušies par Cīruļu ielas un šo-
sejas P10 krustojuma drošības uz-
labošanu un sakārtošanu, jo šobrīd 
iedzīvotājiem un autobraucējiem šo 
vietu šķērsot ir ļoti bīstami.

• Ar rakstisku lūgumu atkārtoti esam 
vērsušies arī pie VAS „Latvijas 
dzelzceļš”, lai uzsāktu pārrunas par 
vienlīmeņa dzelzceļa gājēju pārejas 
izveidošanu Inčukalna stacijā.

• Ir uzsākta iepirkuma procedūra 
par Vangažu kultūras nama jumta 
seguma nomaiņu un jumta izbūvi 
jaunbūvētam korpusam.

• Sagatavota un iesniegta doku-
mentācija KPFI līdzfinansētajam 
projektam „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai Inčukalna novada 
Vangažu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Jancis” ēkai”.

•  Izstrādātas tāmes un uzsāktas 
pārrunas ar būvniekiem, lai izbū-
vētu Vangažu pilsētā apgaismotu 
gājēju taciņu gar labo Straujupī-
tes krastu.

•  Dots darba uzdevums izpilddirek-
toram un firmām, kas apsaimnie-
ko Inčukalna novadu, sastādīt tā-
mes apgaismojuma uzstādīšanai 
Inčukalnā Miera ielas posmā no 
Saules ielas līdz Vāveres ielai.

• Uzsākam darbu pie 2014.gada 
budžeta izstrādes. Šogad esam 
devuši uzdevumu struktūrvienību 
un iestāžu vadītājiem izstrādāt 
konceptuālo attīstības plānu ar 
redzējumu 2014.–2016.gadam, lai 
dome varētu strādāt pie stratē-
ģiskas plānošanas. Šis uzdevums 
ir jauns, redzēsim, kādi būs rezul-
tāti.

• Gribētu atgādināt gan namu ap-
saimniekotājiem, gan privātmāju 
īpašniekiem, ka, tuvojoties apku-
res sezonai, nepieciešams iztīrīt 

dūmvadus, tā izvairoties no nepa-
redzētiem nelaimes gadījumiem.

• Esam daudz darba veltījuši sais-
tošo noteikumu izmaiņām, kas 
nepieciešamas saistībā ar vēlēša-
nām, jo Ministru kabineta noteiku-
mi nosaka lietas, kas jāmaina pēc 
noteikta laika perioda. Tāpat pa-
pildinām un pilnveidojam līdz šim 
izstrādātos saistošos noteikumus.

• Vēlos vērst uzmanību, ka pēdē-
jās nedēļās sabiedrībā ir izplatīts 
partijas „Vienotība” izdevums par 
mazdūšīgiem deputātiem. Ļoti 
skumji un nožēlojami, ka kolē-
ģiem ir tāds redzējums par domi. 
Par pārmetumiem man – es to at-
spēkošanai laiku netērēšu, jo šo-
brīd daudz darba un enerģijas tiek 
veltīts, lai sagatavotos siltumap-
gādes sezonai un citiem neatlie-
kamiem uzdevumiem. Šie darbi ir 
daudz svarīgāki par iekšēju intrigu 
veidošanu. Labprāt sagaidītu no 
partijas „Vienotība” deputātiem 
konstruktīvus risinājumu varian-
tus aktuālo darbu veikšanai, kuri 
nepieciešami iedzīvotājiem.

• Vēlos apsveikt izglītības iestā-
žu vadību un skolotājus ar jau-
nā mācību gada uzsākšanu. Lai 
skolēniem, īpaši pirmklasniekiem, 
daudz enerģijas un tieksme pēc 
zināšanām.

Ar cieņu,  
Aivars Nalivaiko 

PRIEKŠSĒDĒTĀJA KOMENTĀRS Nekustamā īpašuma  
īpašniekiem un lietotājiem

Svētdiena Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļai paiet karsti!

Aicina ziņot par klaiņojošiem kaķiem

Pie DUS „Totāls” ceļā uz Inčukalna karjeriem avarējusi automašīna, kuru pārņēmušas 
liesmas.

Klaiņojošie kaķi Inčukalna novadā
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Pasākumi Vangažu kultūras namā  
septembrī

Svētdien,15.septembrī, plkst.18.00 Ivara Selecka pilnmetrāžas dokumentālā 
filma „Kapitālisms Šķērsielā”. Ieeja – Ls 1.

Sestdien, 21.septembrī, plkst.23.00
superdiskotēka „90-tie”. Ieeja – Ls 3, diskotēkas dienā – Ls 4.

Sākot ar ceturtdienu, 26., 27., 28.septembrī
izstāde „Rudens veltes”. Organizē Pensionāru biedrība.

Sestdien, 28.septembrī, plkst.14.00
visi seniori mīļi gaidīti pie kafijas tases jauki kopā pavadīt laiku par godu 

Starptautiskajai senioru dienai.

Pirmdien, 30.septembrī, plkst.12.30
„Valmieras kinostudija” ar bērnu izrādi „Smurfi”.

Ieeja – Ls 2, izrādes dienā – Ls 3. 

• Pirmsskolas vecuma bērnu 
latviešu tautas deju kolektīvs 

„Pīladzītis” no 3 gadu vecu-
ma; vadītāja Ilona Petrovska 
(tālr.29472304), koncertmeis-
tare Aļona Kolčina;

• Bērnu vokālais ansamblis 
„Karuselis” no 3 gadu vecu-
ma, 2 grupas – pirmssko-
las un skolas vecuma bēr-
ni; vadītāja Maira Lazdiņa 
(tālr.29465444);

• Teātra studija „Pigoriņi” no 
5.klases, vadītāja Evija Ozola 
(tālr.26312233);

• Sieviešu vokālais ansamblis 
„Kaprīze”; vadītāja Jana Bun-
kus (tālr.29170955);

• Līnijdeju grupa „Drime dan-
ce”; vadītāja Kitija Meikšāne 
(tālr.26407541);

• Ukraiņu kultūras biedrības vo-
kālais ansamblis „Jatraņ”; vadī-
tāja Irina Dukule (tālr.29861068), 
koncertmeistare Aļona Kolčina;

• Ukraiņu kultūras biedrības 
vokālais ansamblis „Vesel-
ka”; vadītājs Vasilijs Litviņuks 
(tālr.29175329);

• Krievu kultūras biedrības vo-
kālais ansamblis „Krievu kad-
riļa”; vadītāja Gaļina Titarenko 
(tālr.26060955), koncertmeista-
re Aļona Kolčina;

• Baltkrievu kultūras biedrības 
vokālais ansamblis „Žuravka”; 
vadītāja Ļubova Aleksandrova 
(tālr.26715029), koncertmeista-
re Aļona Kolčina;

• Neatkarīgā estrādes deju grupa 
„Ciprese”; vadītāja Ilona Petrov-
ska (tālr.29472304). 

Turpinām stāstu par vācieti Fēliksu, 
kurš Latvijā nodzīvoja gadu, iemācījās 
valodu un iepazina Latvijas kultūru un 
tradīcijas. Fēlikss ir atgriezies savās 
mājās, bet atsūtījis stāstu par to, kā 
viņš nokļuvis Latvijā, kā viņam te pa-
ticis.

Laikraksts „Novada Vēstis” aicina 
lasītājus dalīties savos stāstos par, 
iespējams, citiem viesskolēniem Inču-
kalna novadā.

Vienu gadu svešā valstī, vienu gadu 
pie svešas ģimenes svešās mājās – es 
tikko pabeidzu varbūt visinteresan-
tāko gadu manā dzīvē – kā apmaiņas 
skolēns apmaiņas programmā no or-
ganizācijas AFS.

Mani sauc Fēlikss, un es tikai vien-
padsmit mēnešus biju latvietis, in-
čukalnietis – pirms tam un pēc tam 
dzīvoju Leipcigā, Vācijas pilsētā, kur 
es arī esmu dzimis (un kura ir 500-reiz 
lielāka nekā Inčukalns...).

Jau mana māte bija svešā zemē ar 
AFS – pirms 30 gadiem. Un viņa arī 
nebija Latvijā, bet ASV. Kā es izvēlē-
jos Latviju manam apmaiņas gadam? 
Daudz cilvēku tā prasīja, kamēr biju 
Latvijā – pat līdz pēdējām nedēļām. 
Atbilde ir vienkārša – nekāds īpašs 
iemesls man nebija, dažreiz man šķiet, 
ka liktenis pats izvēlējās. Tik neparei-
za doma tā nav, jo AFS ir noteikums 
(vismaz vāciešiem), ka ir jāizvēlas 

piecas valstis, kurās tu gribi būt vienu 
gadu, – un tad dators lemj, kurā tu būsi. 
Tūkstošiem skolēnu no vairāk kā 60 
valstīm visā pasaulē grib braukt kaut 
kur – noorganizēt to nav iespējams, ja 
visiem ir tikai viena izvēle. Es gribēju 
braukt uz ziemeļiem – uz Islandi, Nor-
vēģiju, Somiju vai Latviju – beigas jūs 
jau zināt.

Un tad – kādā negaidītā brīdī – es 
biju Latvijā. Pie svešas ģimenes, neko 
latviski nepratu, tikai vienu teikumu: 

„Rīga ir liela un skaista pilsēta.” Lai gan 
es domāju, ka mans vācu akcents bija 
tik stiprs, ka pirmā brīdī bija grūti sa-
prast manai viesģimenei.

Vēl pusgadu runāju angliski visur un 
ar visiem, latviešu valodu es daudzreiz 
sapratu, bet runāt vēl bija ļoti grūti – 
tikai dažus vārdus un teikumus pratu. 
Pēc Jaungada viss gāja ļoti ātri, un 
beigās es pat māku rakstīt latviešu 
valodā – lai gan es ceru, ka šeit visas 
kļūdas ir izlabotas, šis raksts ir labs 
piemērs – un es pat neesmu mācījies 
speciāli.

Bet sākumā – neko nezināju par lat-
viešu valodu, par Latviju un Latvijas 
cilvēkiem, es biju tālu no mājam, un es 
tagad nezinu, kā varēju dzīvot pirmos 
mēnešus. Viss, ko es zinu, ir, ka man 

nebija grūti. Kaut kā jau labi gāja, un 
es neatceros kādas grūtības, lai gan 
man tiešām bija veiksme: man bija 
forša, jauka ģimene, man patika ma-
nas otrās mājas – lieliski bija arī, ka 
Inčukalna koris tik laipni uzņēma mani, 
šeit es viņiem vēlreiz gribu teikt lielu 
paldies par to. Skolā gan skolotāji, gan 
klasesbiedri bija tik forši, ka visu mūžu 
atcerēšos draudzību, kuru visi deva 

man. Liels paldies visiem, kuri palīdzē-
ja man gada garumā justies kā latvie-
tim, nevis kā svešiniekam.

Runājot par skolu – es biju Siguldas 
Valsts ģimnāzijas valodas klasē (11.), 
un atzīmes man bija tikai dažos priekš-
metos – piemēram, visās valodās un 
mūzikā. Tādos priekšmetos kā vēstu-
re vai dabaszinības es tikai klausījos, 
dažreiz arī darīju citas lietas...

Apmaiņas gads nav pilns ar brīv-
dienām, bet pilns ar jauniem piedzī-
vojumiem, ka tev nav laika neko ne-
darīt – pirmajos mēnešos visās dienās 
biju noguris tikai no jaunās apkārtnes. 
Apmaiņas gads ir pilns ar emocijām, 
pilns ar jaunumiem, pilns ar daudz ko. 
Ir grūtas dienas, bet arī vieglas dienas – 
viens neiet bez otra; neviens, kurš ir 
vienu gadu prom no mājam, nevar dzī-
vot bez grūtībām un ne bez jautrības.

Runājot par to, īstenībā ir tikai viena 
droša lieta: ikviens – puisis vai meite-
ne, Latvijā vai Ķīnā, 15 vai 18 gadus 
vecs, pa gadu vai pa mēnesi – ikviens 
apmaiņas skolēns paliks vairāk pie-
audzis, kamēr viņš dzīvo svešā valstī. 
Es teiktu katram, kuram ir iespēja, lai 
dara tā – un piedzīvos neaizmirstamu 
pieredzi.

Es atkal esmu Vācijā, tagad pat 
Dānijā, kopā ar manu ģimeni un esmu 
priecīgs atkal būt mājās. Katram ir 
viena vietā pasaulē, kur viņš ir piede-
rīgs – mājas. Manas mājas ir Leipcigā, 
es manu pilsētu mīlu, bet es arī mīlu 
Latviju – un tāpēc es noteikti būšu at-
pakaļ. Latvijas zeme ir skaista, lai būtu 
vērts braukt vēlreiz. Tas nozīmē, ka es 
braukšu vēlreiz, tikai palikšu ne tik ilgi 
kā pēdējā reizē. Līdz tam es dzīvošu, 
kur ir manas visīstākās mājas – pie 
manas ģimenes. 

Fēlikss no Leipcigas 

Pēdējo 12 gadu garumā divas 
reizes gadā ziemas un vasaras 
brīvdienās Vangažu baptistu drau-
dze „Rozdestvo” organizē kristīgas 
nometnes bērniem un pusaudžiem 
no Inčukalna novada.

Katru gadu mūsu nometnes ap-
meklē 150 dalībnieki 7–16 gadu 
vecumā. Inčukalna novada vecāki 
mūsu darbu zina, vērtē, respektē 
un labprāt uztic savus bērnus. No-
metnes notiek Latvijas skaistāka-
jās vietās brīvā dabā un īrētās sta-
cionārās atpūtas bāzēs. Visi mūsu 
darbinieki ir brīvprātīgie un strādā 
bez maksas.

Mūsu mērķis ir novērst jaunās 
paaudzes uzmanību no ielas un 
datoriem, ieaudzināt viņos morā-
las vērtības un uzlabot viņu fizisko 
veselību. Programmā ietilpst iepa-
zīšanās ar Bībeli, kā arī muzikālās, 
tēlotājmākslas un citas radošas 
nodarbības. Notiek arī dažādi spor-
ta pasākumi.

Šogad mēs pirmo reizi vērsāmies 
pēc palīdzības pie valsts struktū-
rām un bijām patīkami pārsteigti, 
cik labvēlīgi un atsaucīgi cilvēki 
strādā gan Inčukalna novada domē, 
gan Sociālajā dienestā.

Pateicoties sociālo darbinieku 
pūlēm un Zinaīdas Gofmanes kun-
dzes personiskai iniciatīvai no 85 
nometnes dalībniekiem 29 bērniem 
no Inčukalna novada bija iespēja 
atpūsties mūsu nometnē bez mak-
sas.

Visi domes deputāti vienbalsīgi 
nolēma piešķirt autobusu, lai bēr-
nus aizvestu uz nometni un atpakaļ. 
Par ceļa izdevumiem ietaupīto nau-
du mēs varējām iznomāt alpīnistu 
sienu un profesionālus lokus ar 
nepieciešamajām drošības iekār-

tām, kā arī nolīgt instruktoru. Pēc 
bērnu atsauksmēm šīs aktivitātes 
atstāja spilgtus un neaizmirstamus 
iespaidus viņu atmiņā.

Pirmkārt, paldies Dievam par 
komandas locekļu mīlošām un 
pašaizliedzīgām sirdīm, par bērnu 
aizsardzību, par labiem laika aps-
tākļiem un par brīnišķīgu mīlestī-
bas un labestības atmosfēru, kuru 
nometnē baudīja gan bērni, gan 
pieaugušie. Mēs visi kopā mācījā-
mies pieņemt, saprast un piedot 
viens otram.

Īpašs paldies par sadarbī-
bu un sapratni A.Blaua kungam, 
A.Nalivaiko kungam, L.Vorobjovas 
kundzei.

Lai Dievs svētī visus, kuri nepali-
ka vienaldzīgi un palīdzēja izpušķot 
vēl vairāk šo vasaru ar bērnu laimī-
gajiem smaidiem. Ticiet man, tas 
bija tā vērts!

Cienījamie vecāki, jūsu bērni ir 
mīļi gaidīti ziemas bērnu kristie-
šu nometnē „Piligrims” 2013.gadā 

no 26. līdz 30.decembrim. Zvanīt 
no 05.09.13. pa tālruni 25976917 
(Olga). 

Nometnes „Piligims” direktore
Olga Kravčenko 

Vangažu kultūras nams uzsāk jauno 
sezonu un aicina pievienoties jaunus 
dalībniekus šādos kolektīvos:

LIELISKĀ VASARA „PILIGRIMS” NOMETNĒ

Skaista, sveša Latvija

Fēlikss (augšējā rindā otrais no labās) kopā ar Latvijā iegūtajiem draugiem savā at-
vadu vakarā jūlijā

Nometnes bērni izmēģina alpīnisma sienu.

Nometnes bērniem pie sirds iet arī bērnu 
slidkalniņu izmēģināšana.
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2013.gada SEPTEMBRIS 5NOVADA VĒSTISKULTŪRA

Inčukalna Tautas nams uzsāk  
85.sezonu un aicina pievienoties  
jaunus dalībniekus šādos kolektīvos:

KOLEKTĪVI PIEAUGUŠAJIEM:
• Inčukalna jauktais koris „Mežā-

bele” (81.sezona ), vadītājs Vitalis 
Kikusts (tālr.26592633);

• nodarbības pirmdienās un ceturt-
dienās plkst.19.00 Inčukalna pa-
matskolā; pirmā tikšanās – ceturt-
dien, 3.oktobrī, plkst.19.00;

• Inčukalna pamatskolas un Tau-
tas nama pūtēju orķestris (31.

sezona), vadītājs Vitalis Kikusts 
(tālr.26592633); nodarbības treš-
dienās plkst.18.30, sestdienās 
plkst.11.00 un pēc individuāla gra-
fika Inčukalna pamatskolā; pirmā 
tikšanās – sestdien, 21.septembrī, 
plkst.11.00;

• Senioru koris „Atblāzma” (47.
sezona), vadītāja Ņina Kiršteina 
(tālr.29478592); nodarbības otr-

dienās un ceturtdienās plkst.13.00 
Tautas namā; pirmā tikša-
nās – ceturtdien, 26.septembrī, 
plkst.13.00;

• Inčukalna amatierteātris (11.
sezona), vadītāja Zigrīda Ezeriņa 
(tālr.28253723); nodarbības treš-
dienās plkst.19.00 Tautas namā; 
pirmā tikšanās – trešdien, 18.sep-
tembrī, plkst.19.00.

DEJU KOLEKTĪVI, vadītājs 
Andrs Briņķis (tālr.29413203):
• Vidējās paaudzes deju kolek-

tīvs „Virši” (18.sezona);
• Jauniešu deju kolektīvs – ve-

cums līdz 25 gadiem (4.sezo-
na);

• Senioru deju kolektīvs no 50 
gadu vecuma (2.sezona).
Pirmā tikšanās – 24.septembrī 

plkst.19.00.

MAKSAS KOLEKTĪVI:
• Bērnu vokālā studija (pirms-

skolas vecums), vadītāja Anita 
Petrika (tālr.29124802); pirmā 
tikšanās – ceturtdien, 12.sep-
tembrī, plkst.18.00.

INTEREŠU APVIENĪBAS:
• Tradicionālā Karate grupa (bez 

vecuma un sagatavotības ierobe-
žojuma), treneris Uldis Upmanis 
(tālr.29363087); nodarbības jau no-
tiek svētdienās plkst.13.00 Tautas 
namā; bērniem vecumā no 4 līdz 8 
gadiem svētdienās no plkst.13.00 
līdz 14.00 ir iespēja nodarboties 
Veselības – karate sekcijā;

• Līnijdeju grupa pieaugušiem; 
nodarbības jau notiek pirmdienās 
plkst.19.00 Tautas namā;

• Līnijdeju grupa pusaudžiem; 
nodarbības jau notiek pirmdienās 
plkst.18.00 Tautas namā;

• Mākslinieku kopa, vadītājs Jānis 
Zvirbulis (tālr.67977604). 

Sestdien, 7.septembrī, 
plkst.20.00

Tautas nams un bibliotēka aicina 
Inčukalna parkā 

„Zem baltajām akācijām”
uz Dzejas dienu 2013.

Tikšanās ar novadniekiem – jau 
zināmiem dzejas rakstītājiem – 
Jāni Zvirbuli, Eleonoru Zeltiņu, 
Laimu Mūrnieci – un jaunām per-
sonībām – dzejniekiem Kristapu 
Vecgrāvi, Hariju Krūzi un dzej-
nieku, dziesminieku Jāni Cirveli; 
atcerēsimies šī gada dižākos ju-
bilārus Imantu Ziedoni un Ojāru 
Vācieti, tiksimies ar literatūras 
zinātnieku un dzejnieku daiļra-
des pētnieku prof. Viesturu Vec-
grāvi.

Aicinām saģērbties silti. Būs 
sagādāta karsta tēja.

Ieeja bez maksas. Visi mīļi gai-
dīti!

Piektdien, 20.septembrī, 
plkst.19.00

kinoseanss – vecmeistara Ivara 
Selecka pilnmetrāžas 

dokumentālā filma
„Kapitālisms Šķērsielā” 

(100 min).
Filma ir triloģijas noslēdzošā 

daļa; par „Šķērsielas” pirmo fil-
mu radošā komanda ieguva Eiro-
pas gada labākās dokumentālās 
filmas balvu „Fēlikss”.

Filma uzrunā visdažādākos 
vecumus un sociālos slāņus, jo 
vēsta par mums pašiem šajā brī-
žiem sarežģītajā laikā. Vienas 
Rīgas nomales ieliņas iedzīvotā-
ju ikdienas stāsti simbolizē visu 
Latviju, viņos mēs atpazīstam 
gan paši sevi, gan savus radus, 
kaimiņus un kolēģus. Filmas au-
toriem Ivaram Seleckim un Tāli-
valdim Margēvičam (scenārija un 
teksta autors) neticamā kārtā ir 
izdevies filmu veidot reizē hu-
morpilnā un smeldzīgā intonāci-
jā, skatītājiem ļaujot gan sirsnīgi 
pasmieties, gan just līdzi filmas 
varoņiem.

Ieeja – 1 Ls.

Sestdien, 28.septembrī,
Inčukalna rudens velobrauciens:

izbraukšana no Tautas nama 
plkst.10.00, dalībnieku reģistrāci-

ja no plkst.9.30.
Maršruts: GNP teritorija no 

Inčukalna līdz Siguldai – Sigul-
das bobsleja trase (uzbraukšana 
panorāmas tornī), Siguldas pils, 
Gleznotājkalns u.c. ievērojami 
kultūrvēsturiski objekti. Kopīgas 
pusdienas Siguldā. Mājupceļš caur 
Stīveriem, gar Kaļķugravu, Egļupi. 
Visa maršruta garumā lietderīga 
un izglītojoša informācija. Marš-
ruta kopgarums ~ 40 km. 

Plašāka informācija būs pieeja-
ma mājas lapā www.incukalns.lv

Varat interesēties arī pa tālr. 
26494298 (Gunita).

Visi mīļi aicināti!

No pirmdienas, 30.septembra,
Tautas namā būs apskatāma 

inčukalniešu izstāde – fotorepor-
tāža

„Mani Dziesmu un Deju svētki”.
Visus, kuriem ir interesanti 

svētku fotouzņēmumi, aicinām 
iesūtīt bildes atlasei līdz 15.sep-
tembrim uz e-pastiem ingatn@
inbox.lv vai atniz@inbox.lv.

Pirmdien, 30.septembrī, 
plkst.17.30

„Valmieras kinostudija” piedāvā 
izrādi

„Smurfiņi un zelta statuete”.
Aizraujošs, humora pilns un 

muzikāls stāsts par mazajiem 
rūķīšiem Smurfiņiem un viņu ne-
labvēli burvi Gargamelu. Rūķīši 
dodas meklēt zelta statueti. Ceļš, 
lai to atrastu, nebūt nebūs viegls, 
jo Gargamels ir ļoti spēcīgs preti-
nieks, kurš arī vēlas iegūt vērtīgo 
statueti.

Izrādes garums: 1 st. 10 min 
(bez starpbrīža).

Mērķauditorija: bērni vecumā no 
4 līdz 12 gadiem un arī pieaugušie.

Biļetes iepriekšpārdošanā Inču-
kalna Tautas namā un Bibliotēkā – 
2 Ls; izrādes dienā – 3 Ls. 

Šī vasara mums paliks atmiņā 
kā Dziesmu un deju svētku vasara, 
kā silta un sausa, tomēr pietie-
koši jauka. Jauka, jo aizejot tā ir 
atstājusi daudz pozitīvu iespaidu. 
Inčukalna pūtēju orķestrim papil-
dus Dziesmu svētkiem bija gods 
piedalīties ikgadējos Gaujienas 
svētkos – Jāzepa Vītola dienās, 
komponista 150.jubilejas svinībās. 
Mūsu orķestris lieliski tika galā ar 
sarežģīto repertuāru un izpelnījās 
daudzus uzslavas vārdus gan no 
vietējiem diriģentiem un dziedātā-
jiem, gan arī no viesiem – simtgad-
nieka Roberta Zuikas un amerikāņu 
latvieša Andreja Jansona, kura at-
sūtītā elektroniskā vēstule Tautas 
namam ar labiem vārdiem mūsu 
orķestra diriģentam Vitalim Kikus-
tam būtu jāizlasa katram, kas ap-
šauba pūtēju orķestra skanējumu 
vai tā pastāvēšanas lietderību:

B ie-
ži nenākas dzirdēt tik labus vārdus. 
Gadās, ka tieši labos vārdus ir īpaši 
grūti pateikt, tomēr tie ir ļoti ne-
pieciešami mums katram.

Kā labi vārdi pašdarbniekiem 
ir arī pašvaldības finansiāls at-
balsts. Pateicība par labi paveiktu 
darbu ceļā uz Dziesmu svētkiem 
no Inčukalna novada pašvaldības 

bija transporta izdevumu segšana 
vidējās paaudzes deju kolektīva 

„Virši” ekskursijai uz Ventspili 
un kora „Mežābele” ekskursi-
jai uz Tartu. Kopīgi braucieni 
saliedē kolektīvu, dod iespēju 
un laiku risināt nesteidzīgas 
sarunas, saplānot turpmā-
kos mērķus, uzzināt ko jaunu, 
apmeklējot interesantas vie-

tas, satiekot jaunus cilvēkus, kā 
arī vienkārši atpūsties no ikdienas. 
Dejotāju un dziedātāju vārdā vēlos 
pateikties mūsu novada domei par 
šo iespēju!

Novēlam visiem saulainu, bagā-
tu un daudzveidīgu rudeni!

Inčukalna Tautas nama vārdā
Zinta Nolberga 

aicina sestdien, 7.septembrī, plkst.18.00
Inčukalna Brāļu kapos (Vecajos kapos)
uz Kārļa Zāles pieminekļa
/Raganas kaujā 1941.gada 4.jūlijā kritušajiem par Tēvzemi/
atjaunošanas 25 gadu atceres brīdi. 

INČUKALNA NOVADA DOME 
UN PIEMINEKĻA  
ATJAUNOŠANAS GRUPA

NOVADA KOLEKTĪVU VASARAInčukalna Tautas 
nama pasākumi 
septembrī 

Inčukalna orķestris ar maestro Kikustu pie Gaujienas vidusskolas

„Viršu” meitenes (no labās) Madara un Andra pielaiko košās parūkas pirms došanās 
iekšā Riežupes smilšu alās.

Godājamais Vitālij,

Gribu izteikt komplimentus par Jūsu 

vadīto orķestri. Reti gadās strādāt ar 

tik disciplinētu pašdarbības orķestri.

Pateicoties Jūsu lietpratēja vadībai, 

mūziķi prot klausīties un, galvenais, 

sekot. Paldies par izdevību ar viņiem 

muzicēt. Īpaši izcils ir Jūsu mazdēls, 

tubists. Ar sveicienu,

diriģents Andrejs Jansons Ņujorkā ”
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ANETE ŠICA
Dzimšanas gads: 1987.
Reģistrētā dzīves vieta: Inču-

kalna novads
Izglītība: Baltijas starptautis-

kā akadēmija – Uzņēmējdarbības 
vadītājs

Darba vieta/ieņemamais 
amats: Inčukalna novada dome/
sekretāre

1. Inčukalnā dzīvoju kopš 
dzimšanas. No 2006.gada 
Inčukalna pagasta padomē 
uz laiku strādāju kā sociālā 
darbiniece, bet kopš 2009.
gada strādāju Inčukalna 
novada domē par sekretāri. 
Paralēli vadu savu uzņēmu-
mu – jaunu un lietotu ap-
ģērbu veikalu „Žagatu bodī-
te” Inčukalnā, kā arī bērnu 
zīmolu „Rozīnīte”.

2. Uz Inčukalna novada depu-
tāta amatu kandidēju otro 
reizi un abas reizes paliku 
pirmā aiz svītras. Šajā sa-
saukumā Z.Gofmane nolika 
savu deputāta mandātu 
sakarā ar izmaiņām likum-
došanā, tā nu es tagad 
esmu deputāte. Par savu 
dalību vēlēšanās man jā-
saka paldies Z.Gofmanei 
un I.Bernatam, kuri man šo 
gadu laikā ir uzticējušies 
un uzaicināja piedalīties 
pašvaldību vēlēšanās jau 
atkārtoti.

3. Sākumā jau iepazīt un ap-
zināt visas sfēras un jomas, 
kas tiek izskatītas domes 
sēdēs, lai būtu priekšstats, 
par ko lemjam un balsojam. 
Nepazaudēt sevi un savu 

viedokli. Atcerēties, ka 
strādājam tikai un vienīgi 
novada iedzīvotāju labā un 
interesēs.

4. Darbošos šādās komitejās:
• Izglītības, kultūras, 

sporta, sabiedriskās 
kārtības, sociālo un 
veselības jautājumu 
komiteja,

• Attīstības, rūpniecī-
bas un lauksaimnie-
cības jautājumu ko-
miteja.

Kā prioritāti varu minēt 
novada uzņēmējdarbības 
veicināšanu, kā rezultātā 
taptu jaunas darba vie-
tas novada iedzīvotājiem. 
Tāpat man ļoti aktuāls ir 
jautājums par vietu nodro-
šināšanu PII visiem novada 
bērniem no pusotra gada 
sasniegšanas.

5. Tādu, kurā prieks dzīvot, 
audzināt bērnus. Lai nav 
jākaunas par šo vietu, kurā 
dzīvoju. Ar sakoptu, drošu 
un draudzīgu vidi, pašval-
dību, kas domā par ikvienu 
tās iedzīvotāju, mūsdienīgu 
un progresējošu izglītības 
iespēju piedāvājumu. Kā arī 
vietu, kur attīstīties uzņē-
mējiem.

MĀRIS KEIŠS
Dzimšanas gads: 1972.
Reģistrētā dzīves vieta: Inču-

kalna novads
Izglītība: Grāmatvedības un fi-

nanšu koledža – Uzņēmējdarbība
Darba vieta/ieņemamais 

amats: SIA „Baobabs”/valdes 
priekšsēdētājs

1. Esmu dzimis un audzis in-
čukalnietis un ar Inčukalna 
novadu saistu savu nākotni.

2. Kas mani pamudināja ie-
saistīties politikā? Ne-
pārskatāmība domes dar-
bībās, trūkst pārliecības, 
vai lēmumi tiek pieņemti 
objektīvi, augstprātīga un 
represīva attieksme pret 
iedzīvotājiem.

3. Kā deputātam izaicinājums 
ir iespēja sevi pārbaudīt, 
pilnveidot un darboties In-
čukalna novada labā.

4. Par prioritātēm: izglītība, 
kultūras un sporta attīstī-
ba, kā arī attīstīta uzņēmēj-
darbības vide, sakārtota un 
droša dzīves telpa.

5. Nākotnē vēlos, lai mēs dzī-
votu sakārtotā, drošā vidē 
un varētu lepoties par savu 
novadu un novadniekiem.

JĀNIS LIEPIŅŠ
Dzimšanas gads: 1974.
Reģistrētā dzīves vieta: Inču-

kalna novads
Izglītība: Priekuļu lauksaim-

niecības tehnikums – Lauksaim-
nieks

Darba vieta/ieņemamais 
amats: SIA „Eurolife Latvija”/
pašnodarbināta persona, biedrī-
ba „Mūsu Ezeriņi”/valdes priekš-
sēdētājs

1. Inčukalns ir mans dzimtais 
novads, kurā esmu dzimis 
un audzis. Mana ģimenes 
dzīve ir sākusies šeit – In-
čukalnā, par ko esmu ļoti 
pateicīgs savai sieviņai 
Elizabetei, kura man dāvā-
jusi divus brīnišķīgus dēlus 
Emīlu un Reini. Inčukalns – 
tā ir mana dzīve, manas at-
miņas, šodiena un nākotnes 
sapņi. Ja dziesmas vārdiem, 
tad „nekur nav tik labi kā 
mājās”.

2. Iesaistīties politikā nebija 
mans mērķis. Pirms paš-
valdību vēlēšanām darbu 
uzsāka Kristīgi demokrā-
tiskās savienības (turpmāk 
KDS) Inčukalna nodaļa, no 
kuras saņēmu piedāvāju-

mu pievienoties. KDS prog-
rammā aprakstītie nova-
da ilgtspējīgas attīstības 
virzieni sakrita ar maniem 
uzskatiem, tāpēc pieņēmu 
lēmumu pievienoties noda-
ļai un kandidātu sarakstam. 
Vēlēšanu rezultāti mani 
patīkami pārsteidza, tāpēc 
esmu ļoti pateicīgs saviem 
vēlētājiem par atbalstu un 
uzticēšanos.

3. Par vienu no saviem mērķiem 
es uzskatu domes resursu 
un iekšējās darbības efek-
tivitātes uzlabošanu, kā arī 
deputātu darba orientēšanu 
uz rezultātu, neatkarīgi no 
partijas piederības un balsu 
sadalījuma domē.

4. Šobrīd galvenā prioritāte ir 
siltumapgādes un ūdens-
saimniecības sakārtošana 
novadā. Noteikti atbalstīšu 
kultūras, sporta, tūrisma 
infrastruktūras, mazās un 
vidējās uzņēmējdarbības, 
brīvprātīgo organizāciju 
attīstību. Kā vienu no ļoti 
svarīgām lietām novada 
attīstībā uzskatu jauniešu 
plašāku iesaistīšanos paš-
valdības darbā.

5. Vēlētos redzēt sakārtotāku 
vidi, pašvaldības darboša-
nos iedzīvotāju un Inčukal-
na novada attīstībai. Lab-
vēlīgu vidi un infrastruktūru 
tūrisma attīstībai. Ļoti vē-
lētos, lai vismaz viena daļa 
Inčukalna novada jauniešu 
justu vajadzību savas zinā-
šanas un darbu veltīt Inču-
kalna novada nākotnei.

IGORS PURMALIS
Dzimšanas gads: 1960.
Reģistrētā dzīves vieta: Gul-

benes novads
Izglītība: Gulbenes vakara 

(maiņu) vidusskola – mūrnieks, 
betonētājs, namdaris

Darba vieta/ieņemamais 
amats: Automašīnu garāžu īpaš-
nieku kooperatīvā sabiedrība 

„Vangažu moto”/valdes loceklis, 
sargs

1. Savulaik mana vecāmāte 
atbrauca uz Vangažiem, 

kad šeit sāka attīstīt rūp-
nīcu. Šobrīd mana sieva 
dzīvo Vangažos. 2009.gadā, 
kad sākās riņķa dancis ap 
Vangažu garāžām, es pēc 
sapulces klubā dažām sie-
vietēm, kurām jau tā apni-
cis šo garāžu nesakārto-
šanas jautājums, apsolīju, 
ka darīšu visu iespējamo, 
lai beigu beigās atrisinātu 
šo problēmu. Tā jau pagā-
jis ilgs laiks, man pat bija 
jākļūst par šī kooperatīva 
priekšsēdētāju. Tā vēl jo-
projām risinu šo problēmu.

2. Principā problēma ar garā-
žām mani arī pamudināja 
pievienoties „Saskaņas 
Centra” kandidātu saraks-
tam, jo pa iepriekšējiem trīs 
gadiem es vairākkārt esmu 
pieredzējis lielu augstprātī-
bu gan no Inčukalna domes 
darbiniekiem, gan dažiem 
tā laika deputātiem. Sa-
pratu, ka, tikai runājat kā 
līdzīgs ar līdzīgu, varbūt 
kāds ieklausīsies, kaut gan 
pa šiem pāris mēnešiem 
esmu jau piedzīvojis, ka tā-
pat negrib dzirdēt.

3. Iepriekšējā turpinājums – 
lielākais izaicinājums ir 
panākt, lai kaut daļa sāk 
domāt par iedzīvotājiem, 
nevis par personiskajām 
interesēm. Tikko bijām sa-
draudzības pilsētā Saue 
Igaunijā. Pats fakts, ka 
pilsētā 53% budžeta tiek 
novirzīti izglītības prog-
rammai un visam, kas ar 
to saistīts, ka pilsētā ir 
lielākais bērnudārzs Igau-
nijā, pat visā Austrumei-
ropā – tas visu izsaka, par 
ko tiešām ir jādomā depu-
tātam. Apskatot šo pilsētu 
un visu, kas tur padarīts, ir 
tik daudz izaicinājumu, lai 
kaut mazliet virzītos igau-
ņu pēdās.

4. Pagaidām vēl īsti neesmu 
sapratis, kādas tad Inčukal-
na novadam ir prioritātes. 
Tā kā esmu viennozīmīgi 
ievēlēts ar Vangažu pilsē-
tas vēlētāju balsīm, tad 
viennozīmīgi man galvenās 
prioritāte ir Vangažu iedzī-
votāju labklājība. Man jau 
vairākkārt ir norādījuši, ka 
es esmu Inčukalna novada 
deputāts, tas tā ir, bet ne 
jau labprātīgi Vangažu ie-
dzīvotāji gribēja pievieno-
ties Inčukalna pagastam.

5. Kā norādīju iepriekš – lai 
kaut mazliet Inčukalna no-
vads virzītos igauņu pēdās, 
jo tur uz darbu brauc no 
Tallinas, nevis otrādi, kā tas 
ir pie mums. Protams, tas 
vairāk izklausās pēc utopi-
jas, bet sapņot jau nav aiz-
liegts. Ja nebūs sapņu, tad 
nebūs arī vēlēšanās kaut 
ko darīt nākotnes vārdā. 

IEPAZĪSTAM JAUNOS DEPUTĀTUS
Pēc pašvaldību vēlēšanām jaunajā deputātu sasaukumā Inčukalna 

novadā ir seši jauni deputāti, kuri pirms tam nav bijuši saistīti ar 
politiku. Lai iepazītu viņus mazliet vairāk, laikraksts „Novada Vēstis” 
piedāvā lasītājiem ekspresinterviju ar pirmajiem četriem jaunajiem 
deputātiem, kur viņi sniedz atbildes uz pieciem jautājumiem.

1. Pastāstiet, kā jūs esat saistīts ar Inčukalna novadu?
2. Jūnija sākumā jūs par deputātu kļuvāt pirmo reizi. Kas jūs pa-

mudināja izvirzīt savu kandidatūru un iesaistīties politikā?
3. Kādi ir lielākie izaicinājumi deputāta amatā?
4. Kas ir tās Inčukalna novada prioritātes, ko jūs atbalstīsiet?
5. Kādu jūs vēlētos redzēt Inčukalna novadu pēc četriem ga-

diem?
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Tie, kuri apmeklē Vangažu biblio-
tēku, noteikti ir pamanījuši skais-
tos darbus, kas to rotā gan svēt-
kos, gan ikdienā. Daudz uzmanības 
piesaista origami tehnikā veidotie 
mākslas darbi, tāpēc laikraksts 

„Novada Vēstis” dodas ciemos pie 
to autora un viņa kundzes – Leona 
un Kornēlijas Kiščenko.

VISS SĀKĀS  
LATGALĒ

Gan Leons, gan Kornēlija nāk no 
Latgales, kur abi mācījās vidus-
skolā. Leons pēc vidusskolas tālāk 
braucis mācīties uz Rīgu un vēlāk 
darba gaitas atvedušas uz Vanga-
žiem. Interesanti, ka Leona un Kor-
nēlijas satikšanās „vaininieks” ir 
krustmeita – pāris uzskata, ka otrā 
tikšanās reize kristībās esot bijusi 
liktenīga. Turklāt tagad abu dzimtu 
starpā izveidojušās vēl spēcīgā-
kas saites, jo Leona radi precoties 
ar Kornēlijas radiem. Tāpēc pāris 
domā, ka viņu satikšanās bija lik-
teņa lemta. 

Kā jau tajos laikos bija pieņemts, 
Leonam bija jāiet armijā. Viņš die-
nēja Ukrainā, kur bija tankists. Ti-
kai pēc Leona atgriešanās no armi-
jas pāris apprecējās.

Tagad Leons un Kornēlija var le-
poties ar divām meitām un četriem 
mazbērniem. Viena meita ir farma-
ceite un dzīvo Krustkalnos netālu 
no Ķekavas, otra – māksliniece – 
un mitinās Raganā. Arī abas maz-
meitas un jaunākais no mazdēliem 
esot radošas personības, savukārt 
vecākais mazdēls – vairāk „uz ze-
mes stāvošs”.

ČAKLIE  
ROKDARBNIEKI

Kornēlijas lauciņš ir floristika, 
ar ko viņa sākusi nodarboties jau 
padomju laikos. Tā sirdij tuva ir vēl 
aizvien. Materiāli tiek vākti vasarā 
un uzglabāti, kur vien ir brīva vie-
ta – šķūnītī, dzīvoklī, pagrabā, dār-
zā. Kornēlija darina skaistas ziedu 
gleznas, apsveikumu kartiņas, 
tamborē, ada un šuj. Šīs prasmes 
mantotas no mammas, kas bija 
kaucmindiete (gan rokdarbu, gan 
kulinārijas meistare). Vidusskolā 
mācoties, Kornēlija atklājusi Pio-
nieru bibliotēkas ciklu, kas iepazīs-
tināja ar mākslu, mākslas veidiem 
un to īpatnībām. Pat uz skolu ejot 
un nākot atpakaļ, grāmata lasīta: 

„Tik aizraujoši man tas likās. Tad es 
sāku darināt pati savus krājumus, 
izgriezu no žurnāliem un avīzēm 
mākslas objektus un izveidoju ve-
selu albumu. Vēl mazbērniem rā-
dīju, kā vieglāk apgūt, kādi žanri 
mākslai piemīt”.

Savukārt Leons rokdarbiem 
pievērsies tikai tad, kad aizgājis 
pensijā, jo brīvais laiks bija kaut 
kā jāaizpilda. Jaunībā, kad Leons 
strādājis par elektriķi, neesot ma-
nītas nekādas pazīmes, ka viņu 
saistītu māksla, tas viss atklājies 

tikai nesen. Pirmās iemaņas radās, 
veidojot koka rāmīšus, kas bija ne-
pieciešami kundzes gleznām, kā arī 
tās iestiprinot rāmjos – tā bija teh-
niskā palīdzība. Bet pirmais darbs 
Leonam bija doņu cepure. „Tas bija 
sen, vēl repši bija. Aizbraucām uz 
Brīvdabas muzeja rokdarbu izstādi. 
Meita vēl vidusskolā gāja. Staigā-
jām pa rokdarbu izstādi, un meitai 
sagribējās salmu cepuri. Viņai vaja-
got vēl naudiņu – 100 rubļus. Tas 
bija diezgan daudz. Kad tikām līdz 
cepurēm, redzējām, ka patiesībā 
vajag 250 rubļus. Mums rocība liela 
nebija – kā šodien, tā agrāk. Saku 
meitai, ka pārāk dārgi. Nolēmu 
viņai cepuri uztaisīt pats. Nebiju 
nekad taisījis. Sameklēju doņus un 
apskatījos, kā varētu taisīt. Sapinu 
parasto bizīti. Ilgi es taisīju, bet 
uztaisīju. Pirmā bija kāda bija. Tad 
piešāvu roku un uztaisīju tādu rik-
tīgu kā sambrero, tādu smuku. Pēc 
tam jau visi radi tika ar tādām ap-
dāvināti. Nākamajā gadā braucām 
atkal uz Brīvdabas muzeju. Meita 
ar visu cepuri līdzi. Nāk pretī viens 
pāris, ierauga to lielo cepuri un uz-
reiz prasa, kur esam pirkuši. Meita 
ar lepnumu atbildēja, ka tētis pats 
taisījis. Pēc tam veselības dēļ nā-
cās pārtraukt – osteohondroze. Tā 
ir briesmīgākā problēma, ja strādā 
ar rokām. Bet, ziniet, nedrīkst tau-
pīt miesu, ir jāvingro. Ziņģītes grā-
mata jāņem priekšā, tā rāpošana 
un rīvēšanās. Ja es nevingrotu, es 
nevarētu darboties.” Ziemā Leons 
nūjo, bet vasarā vairāk laika jāvel-
ta dārzam.

Šobrīd Leons aktīvi nodarbojas 
ar origami locīšanu un figūru vei-
došanu. Tas ir darbs, kas prasa 

pacietību, uzņēmību un uzcītību: 
„Tā rūpība noteikti ir no vecākiem. 
Tēvam patika taisīt pamatīgus dar-
bus, kas pašam patika un arī dvē-
seli sildīja. Mamma arī bija rūpīga. 
Darba tikums man ir ieaudzināts.”

Pirms origami Leons veidoja pu-
zurus, kas atšķiras no tradicionāla-
jiem. Bet pie origami pievērsies 
pēc kāda bibliotēkas apcie-
mojuma. Ieraudzīja grāmatā 
un nolēma pamēģināt. Tikai 
izmēģinot un uztai-
sot vienu, otru un 
trešo, var saprast, 
kā ir labāk, 
un tad jau tā 
lieta aiziet. 
Bet viens 
gan esot 
skaidrs – 
darbs ar papīru 
paviršības nemīl.

Pāris ar saviem mākslas darbiem 
piedalās dažādās izstādēs, kas 
tiek organizētas Vangažos. Leona 
mākslas darbs „Dzērvju kāsis” ir 
pabijis arī Inčukalna Mākslas die-
nu izstādē. Vangažu Dienas centrā 
tiek organizētas meistardarbnīcas, 
kur ļoti aktīvi līdzdarbojas pensio-
nāri, otrdienās tajās pie Leona var 
mācīties origami locīšanas mākslu 
un knifiņus, kas nepieciešami figū-
ru veidošanā: „Viss sākās ar domu 
sanākt kopā un kaut ko kopīgi da-
rīt. Es uzreiz brīdināju, ka man nav 
sertifikāta un es neesmu speciāli 
mācījies, bet visu apguvis pašmā-
cības ceļā. Sākumā parādīju, kā 
locīt dzērvītes, tur uzreiz redzams 
darbs. Ja gribas kaut ko sarežģī-
tāku, tad jau uzreiz nesanāk. Bet 
cilvēkiem ir viena iezīme – viņiem 
uzreiz vajag rezultātu.”

Idejas darbiem tiek atrastas 
grāmatās, ikdienā, un tad tik at-
liek tās realizēt. Šobrīd aktīvi tiek 
strādāts pie Vangažu pilsētas 
ģerboņa origami tehnikā. Mazliet 
jāpagaida, un noteikti arī jūs to 
varēsiet apskatīt. Tā kā darbi top 
viens pēc otra un dzīvoklis ir tik 
liels, cik nu tas ir, tad darbi aiziet 
tautās, pārsvarā pie meitām un 
mazbērniem.

ZAĻAIS  
MĀKSLAS STŪRĪTIS

Dodamies kopā uz dārzu Roman-
tikās, jo arī šeit mitinās daži no 
viņu mākslas darbiem. Jaunākais 
ir tapis šovasar kopā ar mazmeitu 

no olu paletēm. Palmas ir veidotas 
no kārklu klūgām. Stāvot jau trešo 
gadu par spīti laikapstākļiem: „Tas 
ir mūsu kopdarbs. Kundzes ideja 
un apdare, mans tehniskais izpil-
dījums.” Kornēlijai ļoti patīk koku, 
klūgu tīrība, tāpēc kur vien var, tur 
izmantojot klūgas. 

Pirms šī dārza abiem bijuši vēl 
11 dārzi dažādās Vangažu vietās. 
Sākumā domājuši, ka zemi Roman-
tikās neņemšot, jo uz tās esot bijis 
mežs un krūmi, bet tad zemes ierī-
kotāji ierādījuši kalnu. Tagad dārzs 
ierīkots netālu no vecā Pēterbur-
gas – Rīgas lielceļa uz čuguna 
lietuves: „ Kas tik tur bija! Mēs ar 
kundzi visu vasaru ķieģeļus un visu 
pārējo nesām uz ceļa, lai nostipri-
nātu pamatu. Bet toties mēs inte-
resantas lietas uzgājām – sudraba 
monētas (cara laika) bērni aiznesa 
uz skolas muzeju. Tad lauskas, tad 
farmaceitiskās pudelītes. Atradām 
sudraba monētu, atnesām pie dār-
za mājiņas, gribējām notīrīt, bet 
tā izkrita no rokām un līdz pat šai 
dienai neesam atraduši.”

Idejas mākslas darbiem 
daba pati piedāvājot, vajagot 

tikai saskatīt un 
izmantot. Dārza 
mājiņā tiek gata-

voti materiāli 
un darbi arī nā-

kamajai izstā-
dei. Dārziņš 

ir košu 
z i e d u 
p i l n s , 

un, kā saka 
K o r n ē -
lija, tad 
viņi ar 

mākslu ir „ap-
lipinājuši” arī tuvāko kai-

miņieni, kura sākusi gatavot puķu 
pušķīšus.

Viņu dzīve neesot īpaša, bet es 
domāju, ka viņi katrs atsevišķi 
un arī kopā ir īpaši, arī viņu dar-
bi ir īpaši. Un galvenais, ka viņi 
šo mākslu un skaistumu dāvā un 
māca tālāk, tā padarot pasauli un 
vidi mums apkārt skaistāku. Tāpēc 

„Novada Vēstis” Kiščenko pārim 
novēl enerģiju, veselību, dzīves 
prieku arī turpmāk. Lai jūsu dar-
bi izdaiļo Vangažu pilsētu vēl ilgi, 
ilgi!

Ar Kiščenko pāri sarunājās  
Anete Nolberga 

IDEJAS DARBIEM DABA PIEDĀVĀ PATI

Leons un Kornēlija savā dārzā pie košajiem ziediem

Leona pirmais darbs origami tehnikā

Kornēlijas skaistais mākslas darbs, darināts par godu Lieldienām
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DEPUTĀTA VIEDOKLIS

Aicinu visus interesentus, kuri 
vēlas apgūt, kā arī papildināt zi-
nāšanas biškopībā, pieteikties 
divgadīgos mācību kursos.

Pirmajā gadā interesenti apgūs 
darvošanu un bišu bioloģiju, otra-
jā – bišu slimību, bišu māšu au-
dzēšanu, produktu ražošanu u.c. 
Ziemā apgūsim zināšanas, pava-
sarī – praktiskās nodarbības bišu 
dravā.

Nodarbības notiks vienu reizi 
mēnesī (sestdienā, svētdienā). 
Kursu norises vieta: Krimuldas 
tautas nams, Parka iela 1, Ra-
gana, Krimuldas pagasts, Kri-
muldas novads. Kopā 288 aka-
dēmiskās stundas.

Maksa par dalību kursos – 270 
Ls. Kursa noslēgumā dalībnieki 
saņems LLU Mūžizglītības centra 
apliecību.

Interesentiem jāaizpilda ie-
snieguma veidlapa, kura atroda-
ma mājas lapās www.strops.lv,  
www.krimulda.lv, un jāsūta uz  
e-pastu liga.lapina-lapsina@strops.lv 
vai krasovskainara@inbox.lv. Kur-
siem var pieteikties arī zvanot pa 
tālruņiem: 25902500, 29662384 
vai 63027762 līdz š.g. 15.septem-
brim.

Krimuldas novada LAK
Ināra Krasovska,

tālr.29662384 

„Tuvojoties eiro ieviešanai, rū-
pējamies par klientiem noderīgas 
informācijas izvietošanu visos 
mūsu kanālos. Ņemot vērā, ka 
patlaban ik dienas pēc finanšu 
padoma vai risinājuma „Swed-
bank” telefonbankā vēršas vidēji 
4000 klientu, kas ir aptuveni tik-
pat daudz, cik 3 filiāles apkalpo 
mēnesī, eiro apkopojuma izvieto-
šana telefonbankā no mūsu puses 
ir likumsakarīga. Mūsu mērķis ir, 
lai pāreja uz eiro mūsu klientiem 
būtu maksimāli ērta,” saka Ģirts 
Bērziņš, „Swedbank” valdes lo-

ceklis un Klientu apkalpošanas 
pārvaldes vadītājs.

„Swedbank” telefonbankas līnijas 
ir aktīvas visu diennakti un pieeja-
mas bez papildu maksas. Piezvanot 
uz tālruni 67 444 444, klienti var 
saņemt gan bankas konsultācijas, 
gan lielāko daļu bankas pakalpo-
jumu – sākot no palīdzības neat-

liekamos gadījumos un beidzot ar 
maksājumiem un jaunu līgumu no-
slēgšanu.

Padomi ērtākai pārejai uz eiro 
pieejami arī „Swedbank” mājas 
lapas sadaļā „Par eiro ieviešanu 
Latvijā”.

Papildu informācija:
Kristīne Jakubovska,

„Swedbank” preses sekretāre 
un Eiro projekta komunikācijas 

vadītāja 
Tālr.: 67444560, 29128208;

E-pasts  
Kristine.Jakubovska@swedbank.lv

Paziņojums!
Ņemot vērā „GE Money Bank” darbības pārtraukšanu Latvijā, SIA 

„Vangažu Avots” slēgs kontus šajā bankā.
Atgādinu, ka PSIA „Vangažu Avots” norēķinu konti AS „Swedbank” In-

čukalna pagasta iedzīvotājiem ir LV80HABA0551022520910; bet Vanga-
žu pilsētas iedzīvotājiem – LV19HABA0551021980360

SIA „Vangažu Avots” valdes priekšsēdētājs
Guntars Indriksons 

1944.gada 27.septembrī – die-
nā, kad boļševiku važās atkal 
krita Rēzekne un Daugavpils, – 
rietumu pasaules prese un radio 
ziņoja, ka pie Siguldas līnijas 
šturmēšanas Otrā un Trešā boļ-
ševiku Baltijas Fronte cietušas 
neveiksmi.

Kā varbūt labi atcerieties, Si-
guldas aizstāvēšanas pozīcijas 
bija uzbūvētas drusku ZR no Rī-
gas un stiepās no ZR uz DR, at-
stājot Siguldu un Mālpili nedaudz 
aizmugurē.

Latviešiem šīs kaujas labāk 
pazīstamas kā Mores uzvara pār 
boļševiku milzīgā apmēra trie-
cienviļņiem, galvenokārt pret 
19.divīziju. Šis boļševiku izmisu-
ma mēģinājums ilga no 26. līdz 
30.septembrim. Piecas garas die-
nas un naktis.

Ja izdotos pārraut Siguldas lī-
niju – būtu nogriezts atraušanās 
kustībā esošo vācu divīziju at-
iešanas ceļš. Milzīgās karaspē-
ka un ieroču masas tad paliktu 
maisā! Skaidri varam saskatīt tās 
spīdošās iespējas, kas tādā gadī-
jumā rastos boļševikiem.

To saskatot, sarkanie svieda 
svaru kausos pašu pēdējo, kas 
tiem bija, un tāpēc nāca tik ne-

atlaidīgi un pārspēkā nepārspēti 
uzbrukuma viļņi. Latviešu stā-
vokli pasliktināja vēl arī tas, ka 
jau 27.septembrī mūsu artilērijai 
pietrūka munīcijas. Toreiz visi 
zināja, ka latviešu artilēristi bija 
ietrenējušies meistari uz boļševi-
ku smago ieroču apkarošanu un 
iznīcināšanu.

Tāds latviešiem pagalam neiz-
devīgs stāvoklis deva iespēju boļ-
ševikiem atkal un atkal ielauzties 
leģionāru pozīcijās. Tā tas vilkās 
līdz 28.septembra rītam, kad bei-
dzot Leģiona artilērija saņēma tik 
ilgi un ar sakostiem zobiem gaidī-
to munīciju. Nu jau varēja uzelpot.

Boļševiki vēl arvien turpināja 
savus nesaudzīgos uzbrukumu 
pasākumus cerībā, ka latviešu 
izturība taču tomēr vienreiz sa-
bruks, bet tiem tomēr neizdevās 
gūt paliekošus panākumus. Vie-
tās, kur uzbrucējiem vēl izdevās 
ielauzties leģionāru ierakumos, 
tos straujos prettriecienos allaž 
izsvieda laukā.

Piecu dienu kaujās ne tikai no-
turēja savas pozīcijas, bet milzī-
go pārspēku pat sakāva. Mores 
kaujas un uzvara iegājušas vēs-
turē kā viens no latviešu karavīru 
varonības skaistākajiem piemi-

nekļiem. Bet par kādu samaksu? 
Vai par to arī kāds reiz būtu pa-
domājis?

Mēs zinām, ka, lai noorganizē-
tu kādu norisi, allaž vajadzīgs ir 
laiks. Šoreiz tāds laiks bija va-
jadzīgs arī, lai paspētu sakārtot 
latviešu evakuācijai nepiecieša-
mo. Pirmkārt, vajadzēja savākt 
vienuviet milzīgu peldošu līdzek-
ļu daudzumu.

Tagad ar Mores kaujām un uz-
varu bija nopirkts dārgais laiks, 
kas ļāva noorganizēt masveida 
latviešu cilviliedzīvotāju izbrauk-
šanu uz Vāciju. Un šī akcija tiešām 
bija apbrīnojami kolosāla. Ne par 
velti visā pasaulē ziņoja, ka šajā 
laikā izvesta vēsturē nepieredzē-
ta rekorevakuācija.

No Rīgas, Austrumprūsijas un 
Kurzemes ar kuģiem pa jūru tika 
izvesti 2 milj. cilvēku, lielāko tie-
su civiliedzīvotāji.

Nesaprotams tomēr ir daudzu 
cilvēku viedoklis vēl šodien, kas it 
kā vairās no tā visa, kam ir saistī-
ba ar leģionāru varenajām kaujām 
un uzvarām. No tiem daudzkārt 
vairās kā no spitālīgajiem? Vai tik 
tiešām leģionāri būtu to pelnījuši?

No O.Perro atmiņām 

Labdien, iedzīvotāji!
Gribētos izteikt savu viedokli 

par dažām lietām Inčukalna no-
vadā.

Nesen pastkastītēs bija iz-
vietots it kā partijas „Vienotība” 
prospekts („it kā” tāpēc, ka raksti 
nebija parakstīti). Neiedziļināšos 
lozungā „Ko solījām, to pildām” 
iztirzāšanā. Man tikai radās daži 
jautājumi – tik daudz nesmuku 
vietu Inčukalna novadā, bet ne 
jau tās radās pēdējos divos mē-
nešos. Tur bija diezgan ielaistas 
vietas. Bet kurš gan bija pie teik-
šanas beidzamos astoņus gadus 
pirms šīm vēlēšanām? Mēs pat 
gribot divu mēnešu laikā nevarē-
jām tik daudz nekārtību radīt, kā 
tiek piedēvēts.

Atceros, kad „Vienotība” veido-
jās, bija tik skaists lozungs „tie-
siskums”. Man var pārmest, ka es 
17.jūlija balsojumā nobalsoju par 
Inčukalna pagasta apkures sistē-
mas sakārtošanu, jo tā tik tiešām 
ir katastrofālā stāvoklī. Atkal 
jautājums – kur tad dome skatījās 
astoņus gadus, ka noveda to līdz 
tādam stāvoklim?

Es, kā iesācējs starp deputā-
tiem, uzreiz neredzēju, ka lēmums 
ir pilnīgi nelikumīgs. Man pārme-
ta, ka jālasa lēmumi pirms sēdes. 
Gribu pateikt, es lasu. Es centos 
labot savu kļūdu un pieprasīju 
šo lēmumu atcelt, bet deputāti, 
neraugoties uz juristes atzinumu, 
ka principā līgums tomēr vēl jop-
rojām ir spēkā, nobalsoja ar lo-
zungu „Viss pieder Inčukalna no-
vadam, un var rīkoties, kā viņiem 
ienāk prātā”. Un tagad „Vienotī-
ba” raksta par likumību? Izpētiet 
savu balsojumu un likumus, vai 
varbūt Inčukalna novadam ir savs 

likumu kodekss? Tad iedodiet to 
man, jo pats nevaru to atrast.

Izbrīnu radīja arī J.Šarokas 
kundzes balsojums, kas arī pie-
biedrojās lozungam – „viens no-
vads”. Tikai, ja mani atmiņa neviļ, 
tad pirms vēlēšanām Vangažu ie-
dzīvotājiem viņa solīja pārstāvēt 
viņu intereses domē, it sevišķi 
runāja par katlumājas jautājumu. 
Jautājums Inčukalna iedzīvotā-
jiem: jūs nemāc uztraukums, ka 
tad, kad sakārtos jūsu apkures 
sistēmu un katlumājas, tas viss 
nenonāks privātajās rokās, kā 
tas notika Vangažos, kur arī so-
līja gan lētu apkuri, gan vēl nezin 
ko?

Vēl izbrīnu radīja balsojums par 
Likteņdārza ozolu. Manā izpratnē 
Likteņdāzu var pielīdzināt Mildai. 
Divas tādas nevar būt, tāpēc vei-
do Likteņdārzu. Kaut arī pārstāvu 

„Saskaņas Centru”, tomēr esmu 
latvietis. Manī bija tikai šaubas 
par summu, jo tūkstotis tomēr ir 
mazliet par daudz, bet par 200 
latiem pat vēl otrs „Saskaņas 
Centra” biedrs nobalsoja. Tomēr 
diskusijā cilvēks, par kuru pār-
svarā balsoja Inčukalna pagastā, 
uzstājās pret šo niecīgo summu. 
Man vienkārši nav komentāru!

Jautājums, kāpēc visu šo raks-
tu? Uzskatu, ka vēlētajiem jau sā-
kumā ir jāzina, par ko ir nobalso-
juši, jo četri gadi paiet ātri. Atkal 
sāksies solīšana, un jums būs, ar 
ko salīdzināt.

Paldies!
Cerībā uz Inčukalna novada 

izaugsmi,
Igors Purmalis

Atgādinām, ka raksta saturs 
ne vienmēr atspoguļo izdevēja 

viedokli. 

Inčukalna novada Sociālais dienests sveic septembra 75, 80, 85, 
90... gadu jubilārus, vēlot labu veselību un možu noskaņojumu!

Dzīves pulkstenis steigai par spīti
Zvana tev šodien atmiņu brīdi.

Gads tavā gaitā nav bijis par lieku
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.

Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs –
Ražens gan svelmē, gan vēji, kad pūš.
Atskaties, priecājies, rītdienu sveic,

Ieklausies – visi paldies tev teic.

LASĪTĀJU VIEDOKLIS

MORES KAUJA UN UZVARA

INTERESENTU IEVĒRĪBAI!

„Swedbank” atver diennakts  
tālruņa līniju par eiro ieviešanu
No 27.augusta „Swedbank” telefonbankā iedzīvotājiem pieejama infor-

matīvā sadaļa par eiro ieviešanu un ar to saistītajiem bankas pakalpoju-
miem. Piezvanot uz „Swedbank” telefonbankas numuru 67 444 444 un 
izvēloties 4.sarunu tematu, ikviens var noklausīties ierakstu ar būtiskā-
kās informācijas apkopojumu – par norēķinu kontiem un kartēm, aizņēmu-
miem un uzkrājumiem, kā arī padomus ērtākai pārejai uz eiro.


