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Pirmsskolas izglītības iestādē „Jancis” viesojas 
Džonijs Deps
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INČUKALNA TAUTAS NAMA ZIŅAS
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12.maijā, saulainā un pavasarīgas noskaņas pārpilnā dienā, Vangažu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē (PII) „Jancis” uz neparastām sporta spēlēm pulcējās bērni no piecām pirmsskolas 
izglītības iestādēm: Inčukalna, Sējas, Ropažiem un Ulbrokas, kuri bija apbruņojušies ar 
dažādiem pirātu atribūtiem. Komandu dalībniekus sagaidīja lielie pirāti. Vispirms mazos 
sportotājus ar saviem priekšnesumiem sveica PII „Jancis” komandas skolotājas un bērni. 
Bet izturēt „īstus” pirātu pārbaudījumus, atrast vientuļo salu, apslēptās bagātības un kļūt 
par pirātu komandas locekli uz Džonija Depa kuģa klāja, piedāvāja PII „Jancis” sporta 
skolotājs Ģirts Bunkus.

Sportiskās rotaļas ar īstu pirātu

PII „Jancis” vadītāja Kadrija Janisele

LĪGO!LĪGO!

ŠAJĀ NUMURĀŠAJĀ NUMURĀ

Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,

Kas Jāņos uzziedēja!

Priecīgu līgošanu un skanīgus Priecīgu līgošanu un skanīgus 
Jāņus visiem novada Jāņus visiem novada 

iedzīvotājiem!iedzīvotājiem!

Inčukalna novada dome

INTERVIJA: PRIVĀTĀ ALUS 
DARĪTAVA “BRĀLIS”

11.lpp
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INČUKALNA NOVADA DOMES INČUKALNA NOVADA DOMES 
MAIJA SVARĪGĀKIE LĒMUMIMAIJA SVARĪGĀKIE LĒMUMI

Tulkojums: SIA “Tulko”

DOMES ZIŅASDOMES ZIŅAS

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ В МАЕ

• Apstiprināt sekojošu darba laiku Inču-
kalna novada bibliotēkai ar 1.06.2011.:
Pirmdiena 10.00-12.00 un 13.00 –19.00.
Otrdiena  10.00-12.00 un 13.00 - 17.00.
Trešdiena 09.00-12.00 un 13.00-17.00. 
Ceturtdiena 10.00-12.00 un 13.00-19.00.
Piektdiena 10.00-12.00 un 13.00-17.00. 
• SLĒGT INČUKALNA NOVADA 
SPORTA KOMPLEKSU NO 2011.GADA 
16.JŪNIJA LĪDZ 14.AUGUSTAM.
• Iznomāt SIA „HS Baltija” telpas ar ko-
pējo platību 117 kv.m. Smilšu ielā 4, Van-
gažos, interešu izglītības centra darbībai.
• Nepiešķirt fi nansiālu atbalstu bērnu fut-
bola komandai sakarā ar to, ka budžetā 
nav paredzēti līdzekļi sporta komandu 
ārzemju braucieniem.
• Izdarīt grozījumus Inčukalna novada do-
mes lēmuma nr15/28§, no 2010. gada 15. 
septembra „Par ūdens un kanalizācijas sis-
tēmu nodošanu PSIA „Vangažu Avots””, 
nolemjošās daļas 3. punktā, izsakot to 
sekojošā redakcijā: „Noteikt, ka PSIA 
„Vangažu Avots” reģ. nr. 40003274925 
ieguldītos objektus aizliegts nodot apakš-
nomā, izņemot ūdenstorņu Miera ielā 1 un 
„Gaujaslīči” nepieciešamo daļu nodošanu 
apakšnomā mobilo telekomunikāciju ob-
jekta (bāzes stacijas un antenu) izvieto-
šanai.” 
• Piedalīties projektu konkursā „Siltum-
nīcefektu gāzu emisiju samazināšana paš-
valdību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā”, nomainot apgaismes ķer-
meņus Vangažu pilsētā, Inčukalna ciematā 
un Gaujas ciematā.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.10/2011 „Par ielu tirdznie-
cības kārtību Inčukalna novadā”.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr. 11/2011 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes saistošajos no-
teikumos Nr. 17/2009 „Par atvieglojumu 
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem””.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes 
Saistošos noteikumus Nr. 12/2011 „„Par 
grozījumiem saistošajos noteikumos 
Nr.1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības 
nolikums””.
• Apstiprināt nolikumu „Par Inčukalna 
novada domes un Inčukalna novada paš-
valdības amatpersonu un darbinieku atlī-
dzību”.
• U.c. 

• Утвердить следующее время работы 
библиотеки Инчукалнского края с 
1.06.2011:
Понедельник 10.00-12.00 и 13.00-19.00.
Вторник 10.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00.
Среда  09.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00. 
Четверг  10.00 – 12.00 и 13.00 – 19.00.
Пятница 10.00 – 12.00 и 13.00 – 17.00. 
• ЗАКРЫТЬ СПОРТИВНЫЙ КОМП-
ЛЕКС ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ С 16 
ИЮНЯ ДО 14 АВГУСТА 2011 ГОДА.
• Сдать в аренду ООО «HS Baltija» по-
мещения общей площадью 117 кв.м на 
ул. Смилшу 4, Вангажи, для деятель-
ности образовательного центра по ин-
тересам.
• Не выделять финансовую поддержку 
детской футбольной команде в связи с 
тем, чтобы в бюджете не предусмот-
рены средства на зарубежные поездки 
спортивных команд.
• Внести изменения в пункт 3 резолю-
тивной части решения думы Инчукал-
нского края № 15/§ 28 от 15 сентября 
2010 года «О передаче водо-канализа-
ционных систем ООО самоуправления 
«Vangažu Avots»», изложив его в сле-
дующей редакции: «Установить, что 
вложенные в ООО самоуправления 
«Vangažu Avots», рег. № 40003274925, 
объекты запрещается передавать в 
субаренду, за исключением передачи 
необходимых частей водонапорных 
башен на ул. Миера 1 и «Гауясличи» 
в субаренду для размещения объекта 
мобильных телекоммуникаций (базо-
вой станции и антенн)». 
• Принять участие в конкурсе проек-
тов «Снижение выбросов парниковых 
газов в инфраструктуре освещения пуб-
личных территорий самоуправлений», 
заменив светильники в городе Вангажи, 
поселке Инчукалнс и поселке Гауя.
• Утвердить обязательные правила Ин-
чукалнского края № 10/2011 «О по-
рядке уличной торговли в Инчукалнс-
ком крае».
• Утвердить обязательные правила Ин-
чукалнского края № 11/2011 «Об изме-
нениях в обязательных правилах думы 
Инчукалнского края № 17/2009 «О 
предоставлении льгот плательщикам 
налога на недвижимость»».
• Утвердить обязательные правила думы 
Инчукалнского края № 12/2011 «Об из-
менениях в обязательных правилах № 
1/2009 «Положение о самоуправлении 
Инчукалнского края»».
• Утвердить положение «О вознаграж-
дении должностных лиц и работников 
думы Инчукалнского края и самоуправ-
ления Инчукалнского края».
• Прочее.

Izsolāmās tiesības - nekustamā īpašuma 
Kārļzemnieki, Krustiņi, Inčukalna no-
vadā, garāžas, ar kopējo platību 124,7 
kv.m. ar tam pieguļošās teritorijas nomu 
213,8m2 nomas tiesību izsole.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par la-
tiem tiek nodots nomā Inčukalna novada do-
mei piederošais nekustamais īpašums, kas 
atrodas Inčukalna novadā, Kārļzemnieki, 
Krustiņi. Izsoles objekts ir garāžas, būves 
kadastra apzīmējums 80640020127012, ar 
kopējo platību 124,7m2 ar tam pieguļošās 
teritorijas nomu 213,8m2.

Ar nomas izsoles noteikumiem varēs 
iepazīties

Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, no informācijas publicēšanas 
brīža līdz 2011.gada 1.jūlijam pl.12.00.
Nomas izsoles objekta apskates vieta 

un laiks
Darba dienās, iepriekš saskaņojot laiku ar 
Inčukalna novada domes izpilddirektoru 
Oskaru Kalniņu pa tālruni 67977381, vai 
29432381, līdz 1.07.2011. pl.10.00.

Pieteikumu reģistrācijas un nomas 
izsoles vieta un laiks

Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 
4, Inčukalnā, ne vēlāk kā līdz 1.07.2011. 
pl.12.00. Izsole notiks 2011.gada 1.jūlijā, 
Inčukalnā, Atmodas ielā 4 pl.12.00.
Nosacītā cena, nodrošinājuma apmērs 

un iemaksas kārtība
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cena, 
ieskaitot zemes nomu sastāda 749,43Ls/
gadā + PVN. 
Nomas tiesību termiņš līdz 2016.gada 
31.decembrim.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sā-
kumcenas, tas ir par Nekustamā īpašuma 
Inčukalna novadā, Kārļzemniekos, Krus-
tiņos, garāžas nomu – Ls74,94 (septiņ-
desmit četri lati un 94 santīmi) iemaksā-
jams līdz 2011.gada 1.jūlijam pl.12.00, 
pašvaldības kontā: Latvijas Unibanka, 
Siguldas filiāle, norēķinu konta Nr.:
LV90UNLA0027800130800, Kods UN-
LALV2X, Reģ.nr. 90000068337., vai ie-
maksājot Inčukalna novada domes kasē, 
Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna no-
vads. Izsoles dalības maksa Ls50. 

Izsoles veids
 Mutiska izsole ar augšupejošu soli 5% 
no gada maksas sākumcenas, kas sastāda 
37,47Ls/gadā (trīsdesmit septiņi lati un 47 
santīmi).

Samaksas kārtība
Saskaņā ar līgumu.

SLUDINĀJUMSSLUDINĀJUMS
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IEDZĪVOTĀJI JAUTĀIEDZĪVOTĀJI JAUTĀ

Novada domes izpilddirektors 
Oskars Kalniņš

CITI DARBI NOVADĀCITI DARBI NOVADĀ

„Vangažu Avots” informē par situāciju ūdenssaimniecībā
Tā kā Inčukalna novada 

mājas lapā www.incukalns.lv 
vairākkārtīgi tiek iesūtīti iedzīvo-
tāju jautājumi par ūdens kvalitāti 
un ūdens saimniecības stāvokli, 
PSIA „Vangažu Avots” sniedz skaid-
rojumu par esošo situāciju.

Cienījamie Inčukalna novada iedzīvotāji!
1. Informēju, ka situācija Vangažos 

ar ūdensapgādi ir apmierinoša. Ja kādu 
tā neapmierina, iespējams privāti paņemt 
analīžu paraugus un nodot sertifi cētās la-
boratorijās.

PSIA „Vangažu Avots” apgādā iedzī-
votājus ar dzeramo ūdeni līdz pirmajam 
aizbīdnim un nenes nekādu atbildību par 
to, kas notiek dzīvojamās mājās un kādus 
remontdarbus veic SIA „Vangažu Nam-
saimnieks” dzīvojamās mājas iekšpusē. Tā 
kā ir PSIA „Vangažu Avots” atsūtītas vai-
rākas sūdzības un dienā ir vismaz 10 zvani 
par slikto dzeramo ūdeni, tad aicinājām 
iedzīvotājus vērsties pie SIA „Vangažu 
Namsaimnieks” darbiniekiem, jo minētais 
uzņēmums nesniedz nekādu informāciju 
PSIA „Vangažu Avots” par paredzētajiem 
remontdarbiem, kaut arī par ūdens atslēg-
šanu iedzīvotāji būtu jāinformē trīs dienas 
iepriekš. 

23.maijā tika saņemta sūdzība no Van-
gažiem, Priežu ielas iedzīvotājiem par to, 
ka PSIA „Vangažu Avots” nenodrošina 
šos dzīvokļus ar kvalitatīvo dzeramo 
ūdeni. Informēju iedzīvotājus, ka „Van-
gažu Avots” nenes nekādu atbildību par 
remontdarbiem, ko veica SIA „Vangažu 
Namsaimnieks”.

Kāda Zinas kundze atsūtīja kauninā-
juma vēstuli PSIA „Vangažu Avots” par to, 
ka mežā pie ūdenstorņa ir nenovākti koku 
zari. Vēlos paskaidrot Zinas kundzei, ka 
PSIA „Vangažu Avots” ERAF līdzfi nan-
sējuma ietvaros ir noslēdzis būvniecības 
līgumu ar SIA „Ūdensnesēju” par to, ka 
šajā vietā tika veikti trīs artēziskie urbumi, 
ka arī tiks veikta ūdenstorņa rekonstruk-
cija, kā arī tiks uzbūvēta dzeramā ūdens 
atdzelžošanas stacija, un tiks labiekārtota 

apkārtne, kurai apkārt tiks būvēts žogs 
ar signalizāciju, lai iedzīvotāji nevarētu 
pastaigāties pa aizsargjoslu. Tā kā Zinas 
kundze ir atradusies SIA „Ūdensnesēja” 
būvlaukumā, viņa ir apdraudējusi savu 
dzīvību, jo šajā laikā ir sākti zāģēti koki  
un veikti urbšanas darbi, kur nedod dievs, 
ja kāds koks Zinas kundzei būtu uzgāzies. 
Kas par to atbildētu? Visdrīzāk būvnieks 
SIA „Ūdensnesējs”.

Dzeramā ūdens kvalitāte krasi uz-
labosies gada beigās, kad būs beigušies 
būvdarbi, bet PSIA „Vangažu Avots” 
negarantē dzīvojamo māju iekšējo tīklu 
kvalitāti. Tie ir sarūsējuši. Manuprāt, šie 
tīkli būtu jānomaina SIA „Vangažu Nam-
saimnieks”.

2. Par situāciju Inčukalna novada ap-
dzīvotā vietā Gaujā informēju, ka gada 
sākumā tika nomainīti fi ltri atdzelžošana 
stacijā, kā arī tika nomainīts gaisa resī-
vers, kā arī notika ūdenstorņa skalošana. 
Vēl „Vangažu Avots” veica dzeramā ūdens 
tīklu skalošanu caur hidrantiem. Pēc tam 
ūdens kvalitāte Gaujā krasi uzlabojās.

PSIA „Vangažu Avots” divas dienas 
veica kanalizācijas tīklu skalošanu ar spe-
ciāli aprīkotu mašīnu, lai kvalitatīvāk va-
rētu iztīrīt SIA „Rembox” gadiem neiztī-
rītos tīklus. Varu piebilst, ka kanalizācijas 
tīklu skalošanai nepietiek tikai ar mehā-
nisko līdzekļu pabakstīšanu, bet kaut vai 
vienu reizi  gadā nepieciešams ar ūdens 
strūklu 120-150 atmosfēru spiedienu ska-
lot šos tīklus, jo, taukiem savienojoties ar 
veļas pulveri, rodas cieta masa, ko pat ar 
āmuru nevar saskaldīt.

Gaujā ir paredzēts veikt attīrīšanas ie-
kārtu baseinu tīrīšanu, jo šo darbu iepriek-
šējais apsaimniekotājs nav veicis.

3. Par situāciju Inčukalnā varu pie-
bilst, ka tika saremontētas dažas sabruku-
šas kanalizācijas akas, kā arī tiek risināti 
jautājumi par jaunu kanalizācijas vāku 
atjaunošanu.

Inčukalnā tika iztīrīts un izskalots dze-
ramā ūdens tornis, kas būtiski uzlabos ie-
dzīvotāju apgādi ar dzeramo ūdeni.

Daudz līdzekļu „Vangažu Avots” ie-

guldīja ūdensvada avāriju likvidācijā 
pagājušā gada beigās. Avārijas sekmīgi 
tika novērstas. Regulāri atsakās darboties 
pārsūknēšanas stacija Meža ielā, kur tiek 
ieguldīti lieli līdzekļi sūkņu remontam. Ir 
risināti jautājumi par jaunu sūkņu iegādi 
Meža ielas spiedvadam.

 4. Informēju Inčukalna iedzīvotājus, 
ka tika novērsta kanalizācijas sistēmas 
avārija Meža mierā, kas arī prasīja daudz 
līdzekļu.

5. Viens no sarežģītākajiem jautāju-
miem ir „Kārļzemnieku” apgāde ar kvali-
tatīvu dzeramo ūdeni. Tiek risinātas saru-
nas ar Inčukalna novada domi par jauna 
dziļurbuma izbūvi, lai uzlabotu iedzīvotā-
jiem dzeramā ūdens kvalitāti.

 „Vangažu Avots” sakārtoja novecoju-
šos kanalizācijas tīklus, kas apmēram pie-
cus gadus netika kvalitatīvi tīrīti, un tiek 
risināts jautājums par attīrīšanas kontei-
nera Kārzļzemniekos saremontēšanu. 

6. Regulāri tiek apsekota un uzlabota 
arī pārējā Inčukalna novada saimniecība, 
piemēram, Indrāni, Stālšēni, Kalndzirna-
vas.

Varu piebilst, ka „Vangažu Avots” nav 
miljonārs, un šos darbus nevar segt tik ar 
iedzīvotāju rēķinu apmaksu. Vangažu pil-
sētas iedzīvotāji daudz aktīvāk maksā par 
patērēto ūdeni un novadīto kanalizāciju 
nekā pārējie Inčukalna novada iedzīvotāji. 
Bet nav jau nezūdamības likuma, agri vai 
vēlu šos labprātīgos nemaksātājus, kā arī 
ļaunprātīgos nemaksātājus PSIA „Vangažu 
Avots” būs spiests sūdzēt tiesā, jo līdzekļi 
šīs saimniecības uzturēšanai ne no kā ne-
rodas, par patērēto ūdeni un novadīto ka-
nalizāciju kādreiz ir jāsamaksā.

Vangažu pilsētā ir sākta juridiskā liet-
vedība pret nemaksātājiem. Tas nozīmē, 
ka būs tiesas procesi.

Negribētu savu izklāstu beigt uz bēdī-
gas nots. Informēju, ka drīzumā tiks sakār-
tota par Eiropas līdzekļiem arī Inčukalna 
un Gaujas ūdensvada un kanalizācijas  
saimniecības. 

PSIA  „Vangažu Avots” valdes
 priekšsēdētājs Guntars Indriksons 

1. Zvaigžņu ielas rekonstrukcija (asfaltē-
šana, grants seguma izbūve). Vēl tiks ri-
sināts jautājums par grāvju nomaļu stip-
rināšanu.
2. Pavasaru lielo plūdu dēļ daudzviet uz 
ceļiem krājās ūdens, tāpēc Salu ceļam ir 
izveidota jauna caurteka, kā arī iztīrīts 
grāvis. Grantiņu ceļam izveidotas divas 
caurtekas. Tas novērsīs ceļu turpmāko 
izskalošanu. Savukārt Saules ceļam bla-
kus esošajai caurtekai plānots izveidot vēl 

vienu – jaunu. 
3. Sākta lauku ceļu greiderēšana, kura tur-
pināsies visu vasaras sezonu. 
4. Notiek cenu aptauja par gājēju celiņa 
izbūvi Gaujā un Inčukalnā (ar Eiropas 
Savienības līdzfi nansējumu).
5. Daļēji saremontēts jumts angāram 
Miera ielā 1, Inčukalnā.
6. Turpinās teritorijas sakopšanas un labie-
kārtošanas, kā arī apzaļumošanas darbi.
7. Zaķusalās novākti sabrukušie šķūnīši, 
sakārtota apkārtne.
8. Ziemā lielā sala dēļ daudzviet izveido-

jās lāstekas, kas sabojāja notekas. Šobrīd 
jau salabotas notekas  PII „Minka”, Gaujā 
sociālajai mājai, Kārļzemniekos kopmītņu 
un arī pils ēkai. 
9. DC „Gauja” veikta grīdas pamatnes de-
montāža un nomaiņa pret jaunu segumu. 
10. Noslēgusies cenu aptauja, kuras 
rezultātā Gaujas katlu mājā tiks uzstādīts 
jauns skurstenis, bet Inčukalna katlu mājā 
– jauns ciklons. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI

2011.gada 20.aprīlī, Nr.8/2011 (protokols Nr. 5.-33.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 7.punktu, 43.panta trešo daļu, likuma 
“Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā” 14.panta sesto daļu, „Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likumu”. 
I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa 
līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv no 
laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par 
uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī vai atsevišķi 
dzīvojoša persona (turpmāk tekstā – ģimene (per-
sona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, 
kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un 
materiālais stāvoklis. 
2. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu ja: 
2.1. tās ienākumi uz katru ģimenes locekli, kurā ir 
kaut viena persona darbspējīgā vecumā, un pensionāru 
vai invalīdu ģimenēm bez darbaspējīgām personām 
pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 150,00; 
2.2. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi, vērts-
papīri vai īpašums, izņemot šo noteikumu 18.punktā 
minēto; 
2.3. tā nav noslēgusi uztura līgumu; 
2.4. tā nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai 
tā neatrodas ieslodzījumā; 
2.5. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs, izņemot 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
37.panta otrajā daļā minētos gadījumus. 
II. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa 
noteikšana
3. Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusam Inčukalna novada domes 
Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais die-
nests) novērtē pēc iesnieguma par ģimenes (personas) 
atzīšanu par maznodrošinātu saņemšanas. 
4. Parakstot šo noteikumu 3. punktā minēto iesnie-
gumu, iesniedzējs un viņa ģimenes pilngadīgās per-
sonas Sociālajam dienestam dod atļauju izmantot paš-
valdības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju 
par ģimeni (personu). 
5. Lai novērtētu ienākumus un materiālo stāvokli, ie-
sniedzējs aizpilda un iesniedz Sociālajā dienestā izti-
kas līdzekļu deklarāciju (1.pielikums)(turpmāk tekstā 
–Deklarācija), kā arī iesniedz izziņas par šo noteikumu 
13.punktā minētajiem ienākumiem, ja nepieciešamā 
informācija nav pašvaldības un valsts datu reģistros. 
6. Deklarācijā iesniedzējs norāda ziņas par šo no-
teikumu 1.punktā minētajām personām. Deklarāciju 
paraksta iesniedzējs, apliecinot deklarācijā norādīto 
ziņu patiesumu. 
7. Sociālais dienests pārbauda deklarācijā sniegtās 
ziņas, izmantojot pašvaldības un valsts datu reģistros 
pieejamās ziņas par ģimeni (personu), ja nepiecie-
šams, pieprasot arī ziņas apliecinošus dokumentus 
un apsekojot ģimeni (personu) dzīvesvietā. 
8. Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo 
noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma saņemšanas 
pieņem lēmumu par ģimenes (personas) atbilstību 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam. 
9. Ja ģimene (persona) atbilst maznodrošinātas ģime-
nes (personas) statusam, Sociālais dienests izsniedz 
rakstisku izziņu par atbilstību maznodrošinātas ģi-
menes (personas) statusam (2.pielikums). Ģimene 
(persona) tiek atzīta par maznodrošinātu, sākot ar to 
mēnesi, kurā pieņemts lēmums par maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusa piešķiršanu. 
10. Ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem 
ģimenes locekļiem ir darbspējas vecumā, izņemot 
nestrādājošas personas ar invaliditāti, maznodroši-
nātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz sešiem 

„Par maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusa noteikšanu Inčukalna novadā”.

mēnešiem, pārējos gadījumos – uz 12 mēnešiem. 
11. Beidzoties šo noteikumu 10. punktā minētajam 
periodam, ģimenei (personai) var atkārtoti noteikt 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu pēc šo 
noteikumu 3.punktā minētā iesnieguma un 5.punktā 
minēto dokumentu iesniegšanas. 
12. Ja laikposmā, kad ģimenei (personai) noteikts 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, būtiski 
mainās ģimenes (personas) materiālā un sociālā situā-
cija, Sociālais dienests var pieņemt ģimenei (personai) 
labvēlīgāku lēmumu. 
III. Nosacījumi ienākumu un materiālā stāvokļa 
novērtēšanai
13. Deklarācijā norāda šādus ģimenes (personas) ie-
nākumus: 
13.1.par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem: 
13.1.1.ienākumus no algotiem darbiem, 
13.1.2.valsts sociālās apdrošināšanas pabalstus, atlī-
dzības un pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas), 
valsts sociālos pabalstus, stipendijas, kompensācijas, 
uzturlīdzekļus, 
13.1.3.atsevišķi dzīvojoša laulātā vai bērna vecāka 
sniegto materiālo atbalstu, 
13.1.4.citus ienākumus, izņemot šo noteikumu 14.pun-
ktā minētos, 
13.2. par laikposmu no iepriekšējā gada 1.janvāra līdz 
31.decembrim – ienākumus no saimnieciskās vai pro-
fesionālās darbības. 
14. Par ienākumiem šo noteikumu izpratnē nav uz-
skatāmi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 5.pantā minētie ienākumi, kā arī pašvaldības 
iepriekš izmaksātie pabalsti un sociālās garantijas bā-
renim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kā arī naudas līdzekļi, 
kas iegūti no labdarības fondiem, studējošā kredīts un 
sociālo kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums. 
15. Ienākumus deklarē apmērā, kas veidojas pēc valsts 
sociālo apdrošināšanas iemaksu un iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa samaksas. 
16. Aprēķinot vidējos ienākumus, Sociālais dienests 
ienākumu apmēru samazina par to summu, kuru per-
sona maksā kā uzturlīdzekļus bērnam. 
17. Ja Deklarācijas iesniegšanas laikā kādam ģimenes 
loceklim (personai) nav ienākumu, izņemot ģimenes 
valsts pabalstu, bet iepriekšējo triju kalendāro mēnešu 
laikā šīs personas vidējie ienākumi bija vienādi ar vai 
mazāki par attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā eso-
šās minimālās mēneša darba algas apmēru, novērtējot 
ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli, 
šīs personas ienākumus neņem vērā. 
18. Par īpašumu šo noteikumu izpratnē nav uzskatāmi: 
18.1.dzīvokļa vai mājas iekārta, apģērbs, sadzīves 
priekšmeti, bērnu piederumi, kā arī manta, uz kuru 
nevar vērst piedziņu pēc izpildu dokumentiem saskaņā 
ar Civilprocesa likuma 1.pielikuma 2., 3., 4., 5., 6., 
7. un 8.punktu; 
18.2.nekustamais īpašums vai tā daļa, kur savu dzīves-
vietu deklarējis un dzīvo iesniedzējs un viņa ģimenes 
locekļi, vai īpašums vai tā daļa, kas pieder iesnie-
dzējam vai kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo 
ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem 
nepieder cits nekustamais īpašums; 
18.3.zeme, mežs, ēkas, ja objektīvu iemeslu dēļ tos 
nav iespējams izmantot peļņas gūšanai; 
18.4.viena garāža, viena automašīna, laiva vai motocikls, 
kas ir ģimenes (personas) īpašumā, kā arī viens velosi-
pēds, mopēds vai motorollers, katram ģimenes loceklim. 
Izvērtējot sabiedriskā transporta pieejamību Sociālais 
dienests var pieņemt klientam labvēlīgāku lēmumu.
IV. Iesniedzēja pienākumi un atbildība
19. Iesniedzēja pienākums ir: 
19.1.sniegt patiesas un pilnīgas ziņas par sevi un ģi-
menes locekļiem; 
19.2.nekavējoties ziņot par izmaiņām apstākļos, kuri 
nosaka statusa saņemšanas nepieciešamību; 
19.3.aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, 

pildot līdzdarbības pienākumus; 
19.4.sadarboties ar Inčukalna novada domes Sociālās 
dienesta darbiniekiem. 
20. Iesniedzējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu 
un par zaudējumu, kas Sociālajam dienestam var ras-
ties viņa vainas vai nelikumīgās rīcības dēļ.
V. Kārtība, kādā var apstrīdēt un pārsūdzēt lē-
mumu par atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam
21. Ja ģimenes (personas) ienākumi pārsniedz šo no-
teikumu 2.1.punktā noteikto ienākumu līmeni vai nav 
ievērotas citas šajos noteikumos minētās prasības, So-
ciālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt 
maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu. 
22. Sociālā dienesta lēmumu par ģimenes (personas) 
atbilstību vai neatbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam var pārsūdzēt Inčukalna novada 
domē. Domes lēmumu ģimene (persona) var pārsū-
dzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā.
V. Noslēguma jautājumi
23. Izziņa par atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam, kas izdota līdz šo noteikumu 
spēkā stāšanās dienai, ir spēkā līdz tajā norādītā ter-
miņa beigām, ja ģimene (persona) nepieprasa no jauna 
izvērtēt tās materiālos resursus. 
24. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
izlikšanas publiskā vietā.
25. Par minētajiem noteikumiem Inčukalna pagasta ie-
dzīvotāji informējami tos publicējot vietējā laikrakstā un 
Inčukalna novada mājas lapā internetā, kā arī nodrošinot 
to bezmaksas pieejamību Inčukalna novada domē.
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 16/2010  “Par per-
sonu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļu 
jautājumu risināšanā, reģistrācijas kārtību”.
2011.gada 20.aprīlī, Nr.7/2011 (protokols Nr. 5.-32.§)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 8.panta pirmo un otro 
daļu,14.panta pirmās daļas 6.punktu, 15.pantu, 
17.panta pirmo daļu.
Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 16/2010 “Par personu, kurām nepieciešama 
palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā, reģistrācijas 
kārtību” šādus grozījumus:
papildināt noteikumu ar 8.2. punktu šādā redakcijā:
 „8.2. pārējās personas, kuras vēlās īrēt pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo telpu un tām: 
8.2.1.nav īpašumā citas dzīvošanai derīgas dzīvoja-
mās telpas;
8.2.2.nav citas lietošanā dzīvošanai derīgas dzīvo-
jamās telpas;
8.2.3.jābūt deklarētām Inčukalna novadā, vai arī to 
pēdējā deklarētā dzīves vieta ir Inčukalna novadā.”
Par grozījumiem Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.1/2011 „Par paš-
valdības sociālās palīdzības piešķiršanu 
Inčukalna novadā”.
2011.gada 20.aprīlī, Nr.9/2011 (protokols Nr. 5-34.§.)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu 
un likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risinā-
šanā” 25.panta pirmo daļu.
Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 1/2011 „Par pašvaldības sociālās palīdzības 
piešķiršanu Inčukalna novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu 1.1.1. punktu šādā redakcijā:
„1.1.1. personām, ģimenēm, kurā ir kaut viena persona 
darbaspējīgā vecumā un ģimenēm ar nepilngadīgiem 
bērniem un bērniem, kuri turpina mācības dienas no-
daļā, ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;”,
2. Izteikt noteikumu 1.1.2. punktu šādā redakcijā:
„1.1.2. vientuļam nestrādājošam pensionāram, kurš 
dzīvo atsevišķi no bērniem;”.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus
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Olimpiāžu laiks Vangažu vidusskolā
„Cik vien  labi spēj, dari to,

Kas tev vislabāk padodas, 
Un savā dvēselē apjautīsi,

Ka tev pieder pasaules
Dižākie sasniegumi”

/Ogs Mandino/

Vangažu vidusskolas skolēni katru gadu 
piedalās skolas, novada un valsts olimpi-
ādēs. Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir 
iespēja skolēniem parādīt savas zināšanas, 
prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas. 
Katrs no skolēniem ir guvis panākumus, 
piedaloties dažāda līmeņa olimpiādēs, 
konkursos, ārpusstundu un sabiedriskajos 
pasākumos, sporta sacensībās, koru skatēs. 
Gan rūpīgs mācību darbs, gan šie panā-
kumi svarīgi mums visiem - skolēniem, 
skolotājiem, vecākiem.

 Maijā mūsu skolā tradicionāli ir olim-
piāžu svētki, kad sarosās gudrāko galvu, 
skanīgāko balsu un visādu citu talantu 
īpašnieki.

Piedalīšanās olimpiādēs vienmēr ir 

Skolēnu rezultāti Pierīgas novada 
mācību olimpiādēs.

saistīta ar ilgstošu sagatavošanās darbu un 
spraigu konkurenci, tā prasa nopietnu pie-
pūli gan no skolēna, gan pedagoga puses.

Šogad mēs varam lepoties par mūsu 
10. b klases skolnieku Ņikitu Kondrahinu, 
kuram ir ne tikai I un II vietas Pierīgas no-
vada olimpiādēs, bet arī valstī. N. Kondra-
hins piedalījās fi zikas valsts olimpiādē un 
ieguva 1.vietu fi zikas olimpiādes Ekspe-
rimentālajā kārtā un Atzinību par labiem 
sasniegumiem Fizikas 61.valsts olimpiādē 
(skolotājs Igors Klemenoks).

Apsveicam Vangažu  vidusskolas visus 
2010./2011.m.g. skolas, Pierīgas novada, 
Siguldas novada un valsts  olimpiādes  
uzvārētājus. Novēlam viņiem turpmāk būt 
tikpat zinātkāriem, strādīgiem un radošiem! 
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, 
kas ar savu apzinīgumu un radošo domu 
veidoja mūsu ikdienu saturīgāku un inte-
resantāku, sekmēja ikkatrā pārliecību un 
vēlmi bagātināt sevi ar jaunām zināša-
nām.

 Maijs senioru ansamblim „Gauja” ie-
sākās ar skaistu pasākumu Berģu kultūras 
namā. 1. maijā Gaujas meitenes devās uz 
Rīgas pusi – Garkalnes novadu, lai sveiktu 
sadraudzības ansambli „Strauts” un tā 
vadītāju Elgu Tiltiņu piecu gadu jubilejā. 
Sveikt jubilārus bija ieradušies vairāki 
Rīgas apriņķa ansambļi. Liels prieks bija 
satikt draugus no Mālpils novada – an-
sambli „Sidgundas sievas” ar Edīti Sale-
nieci un Āriju Aņēnu priekšgalā. Ansambļi 
„Gauja” un „Sidgundas sievas” vienojās 

kopīgā sveiciena dziesmā gaviļniekiem 
– ansamblim „Strautam”, skanīgi dziedot: 
„Mēs nākam pie Jums ar dziesmu...”.

 Jubilāri bija parūpējušies par viesiem 
ne tikai sniedzot savu labāko dziesmu 
koncertu, bet arī demonstrējot vietējo 
mākslinieku veidoto modes skati un no-
drošinot atraktīvu pēcpusdienu dziedātājas 
Sandras pavadījumā.

Pilns iedvesmas un pozitīvu emociju 
ansamblis „Gauja” atgriezās mājās, lai 
turpinātu savu darbību. Gaujas meitenēm 
jūnijā paliek četri gadi, kopš viņas sapul-

Ciemos pie ansambļa 
„Strauts”

cējās saulainajā Gaujas dienas centrā, lai 
dziedātu. Vēl tik gadiņš līdz ansamblis 
„Gauja” svinēs savu piecgades jubileju.

Fizika Ņikita Kondrahins, 10.b, I.vieta
Ķīmija Ņikita Kondrahins, 10.b, 2.vieta
Matemātika Kitija Sadovska, 5.a, atzinība
Matemātika Kristīne Tarvida, 7.a, 2.vieta
Latviešu valoda Sofi ja Galkovska, 8.b, atzinība
Latviešu valoda Darija Logvinova, 8.b, 1.vieta
Latviešu valoda Edgars Peļņa, 6.a, 1.vieta

Skolēnu rezultāti Pierīgas novada 
interešu izglītības konkursos.

Skatuves runas konkurss Viktorija Borovaja, 
12.kl.,1.vieta
Teātra studijas konkurss  Dramatiskā studija 
“Licedejs”, 9.-12.kl. 2.vieta
Dejas konkurss “Deja brūnums’’ Dejas grupa 
“Kolibri”, 1.-2.klase, 1.vieta
Dejas konkurss “Deja brūnums’’ Dejas grupa 
“Kolibri”, 7.-12.klase, 3.vieta
Vokālās mūzikas konkurss ”Balsis”Ansamblis
5.-9.klasei, 2.vieta
Koru skate Koris 2.-4.klasei, 1.vieta.

Ansambļa „Gauja” 
vadītāja Inese Strauta

Direktora vietniece mācību darbā 
Valentīna Čerņeja

Inčukalna bibliotēkas 
jaunumi jūnijā

Tad, kad ikdienas kurpes aplīp
Ar pārāk smagiem dubļiem,

Es tās vienkārši noauju un basiņām izeju
Pie sevī šalcošas jūras -

Zinu, ka dubļi nožūs, kurpes kļūs atkal tīras
Un, ka vienkārši, vienkārši, vienkārši

Atkal ir
Jānoturas.

/M.Laukmane/
 Grāmatmīļiem labi jaunumi – sākas la-

sīšanas ekspertu maratons „Bērnu žūrija”. 
Piesakieties un lasiet: piedāvājumā ļoti inte-
resantas grāmatas! Noteikti ar interesi lasīsiet 
E. Cellere „Kima varbūt stipra”, I.Zandere 
„Princešu piedāvājumi”, M.Olte-„Matīsa 
piedzīvojumi mežā”, T.Defombela „Tobijs 
Lolness: dzīve uz naža asmens”, L.Dreimane 
„Vilcenes stāsts”, un daudzas citas. Noslē-
gumā konkursa dalībniekiem būs interesants, 
aizraujošs pasākums.

Mūsu bibliotēkas lasītāji varēs lasīt šādus 
grāmatu jaunumus: A.Puče „OZO Cilvēks uz 
ledus” (par latviešu hokejistu Sandi Ozoliņu), 
I.Butulis „Sveiki, Aizsargi!” (par to, kā dar-
bojās aizsargi?), N.Evanss „Drosmīgie” (aiz-
kustinošs romāns par cilvēka cīņu, lai glābtu 
savu dēlu un sevi no pagātnes kļūdām), J. 
L. Višņevskis „Bikini” (svarīgākais jāpasaka 
jau tagad, jo vēlāk var būt par vēlu), A.Pols 

„Katiņa” (Staļina noziegums un patiesības 
triumfs), H.Millere „Elpas šūpoles” (Nobela 
prēmijas laureāte literatūrā, stāsta par jaunu 
vīrieti, kas no Rumānijas tiek deportēts uz 
spaidu darbu nometni Krievijā), u.c.

Vēl jūsu vērtējumam ir iegādātas grāma-
tas: „Es tevi mīlu: manas māmiņas saldākās 
receptes”, S.Hārvijs „Rīkojies kā sieviete, 
domā kā vīrietis”, WikiLeaks „Nošaut Ne-
drīkst Apžēlot”, A.Grīnbergs „Latvijas ūdens-
kritumi un krāces”, M.Tangeits „Reklāmzeme: 
Pasaules reklāmas vēsture”, V.Korņilova 
„Mācāmies gatavot ziepes”, u.c. 

Bērniem iegādājāmies jautras grāmatas 
ar skaņām: „Pie vectēva laukos” (brīnišķīga 
dabas skaņu un trīsdimensiju attēliem ba-
gāta grāmata), ”Dabas skaņas”, Disneja pa-
saku pasaules dzīvnieki sastopami grāmatā 
”Dzīvnieku stāsti”. Lasot K.Alana „Muminu 
ielejas rallijs”, bērni iepazīsies ar Muminu 
aizraujošiem piedzīvojumiem. Grāmatu sērija 
Barbie ļaus maziem lasītājiem tuvāk iepazīt 
dažādas profesijas - šoreiz „Popzvaigzne” un 
„Dzīvnieku ārste”.

Nāciet uz bibliotēku, atrodiet savām inte-
resēm atbilstošu literatūru! Bibliotēka arī va-
saras mēnešos strādās kā vienmēr. Bibliotēkā 
var saņemt dažādus pakalpojumus: datorpa-
kalpojumus (par brīvu), skenēšanas, kopēša-
nas, faksa pakalpojumus (par maksu).

Izsakām vissirsnīgāko paldies mūsu la-
sītājam Ģirtam Muceniekam par bibliotēkai 
uzdāvinātām grāmatām!

Marija Aļeksejeva
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Skanīgas dziesmas, lustīgas dejas un tradīcijas
7.maijā pilsētas iedzīvotāji, it īpaši mā-

miņas, tika aicinātas uz kultūras namu, kur 
bērni sniedza Mātes dienai veltītu kon-
certu „Es savai māmiņai”, lai izteiktu 
pateicību visām māmiņām.

Labus un siltus vārdus ir jāprot pasa-

cīt vienmēr, taču šī diena bija iespēja kat-
ram bērnam pateikties savai māmiņai par 
gādību un nesavtīgām rūpēm ar saviem 
priekšnesumiem. 

Koncertu atklāja Mūzikas un Mākslas 
skolas audzēkne Kitija ar skaistu un no-
pietnu vijoļspēli. (skolotāja Līga Zaula)

Pasākumā ar ļoti daudz krāšņām dejām 
piedalījās estrādes deju grupa „Ciprese” 
(vadītāja Ilona Petrovska). Mazie danco-
tāji skatītājus pārsteidza ar ļoti atraktīvu 
teatrālu šovu, kur puiši savām mazajām 
jaunkundzēm ar džentlmenisku žestu 
pasniedza ziedus dejas laikā. Mīlestības 
tēma vijās cauri visam deju ciklam, kuru 
papildināja Ilonas dzejas rindas. 

Bērnu ansamblis „Karuselis” (vadītāja 
Maira Lazdiņa) izdziedāja daudz skaistu 
dziesmu veltītu mūsu mīļajām māmi-
ņām.

Tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” ska-
tītājus iepriecināja ar savu raito un vieglo 
dejas soli (I. Petrovska un Evija Ozola, 
koncertmeistare Aļona Kolčina).

Teātra studija „Pigoriņi” (vadītāja 
S.Ancveire-Auziņa) māmiņas iepriecināja 
ar mīļiem dzejolīšiem, kas lika katrai mā-
miņai aizdomāties par īpašo lomu bērna 
dzīvē. 

Pasākums noslēdzās ar visu skolotāju 
laba vēlējumiem bērnu māmiņām, vecmā-
miņām, omītēm Mātes dienā. Visas māmi-
ņas saņēma tikko plaukušu tulpes ziedu.

Paldies visiem vadītājiem „supermam-
mām” par ieguldījumu pasākuma veido-
šanā.

13.maijā estrādes deju grupa „Ciprese” 
(vadītāja I.Petrovska) kopā ar Rīgas Juglas 
vidusskolas dziedātājiem popgrupu „Ra-
kari” (vadītāja Žanete Jansone) piedalījās 
izstādē Ķīpasalā „Bērnu pasaule 2011”. 
Bērni piedalījās labdarības koncertā ar 

savu deju ciklu 
veltītu mīlestībai. 
Bērni tika apbal-
voti par dejošanu 
ar dāvanu kartēm 
Ls 5 vērtībā Līvu 
akvaparka apmek-
lējumam. Ir patiess 
prieks, ka mūsu 
pilsētas bērni savus 
krāšņos priekšnesu-
mus rāda arī citviet 
Latvijā.

 
Dažreiz tieko-

ties ar mūsu pilsē-
tas iedzīvotājiem ir 
dzirdami jautājumi: 
„Kāpēc netiek rī-

koti ukraiņu atpūtas vakari?” Taisnību 
sakot, jā, pasen nav bijuši. Bet, lūk, šā 
gada pavasarī nolēmām sanākt kopā un 
neformālā gaisotnē atpūsties. Vangažu 
ukraiņu biedrības “Jatraņ’’ 
padomē nolēmām 14.maijā 
sarīkot šādu pasākumu ar 
nosaukumu “Pavasara 
tikšanās’’.

14.maijā Vangažu kul-
tūras nams viesmīlīgi vēra 
durvis visiem, kuri vēlē-
jās, un pasākums varēja 
sākties.

Pie mums atbrauca no 
Rīgas tikko dibinātais uk-
raiņu pašdarbības teātris 
ar Ivana Kotļarevska lugu 
„Natalka Poltavka”. Teātra 
režisore ir ukrainas Nopel-
niem Bagātā skolotāja. 

Izrādi skatītāji pieņēma 
ar lielu siltumu, uzmanību un pateicību. 
Daudziem skatītājiem aiz jūtu pārpilnības 
acīs bija asaras.

Ar lielu runu uzstājās tikko ievēlētā 
Latvijas Ukraiņu biedrību savienības 
priekšsēdētāja Ludmila Belinceva, kura 
uzsvēra, ka šajā gadā apritēja 100 gadi 
ukraiņu diasporai Latvijā.

Ar klusuma brīdi pieminējām pirms 
gada mirušo bijušo savienības priekšsē-
dētāju Vladimiru Lugovskoju.

Ar goda rakstiem tika sveikti biedrības 
„Jatraņ” aktīvisti. 

Ukrainas vēstniecības Latvijā vārdā 

vakara dalībniekus sveica pagaidu vēst-
nieka pienākumu izpildītājs Aleksandrs 
Kušners. Viņš pasniedza vēstniecības goda 
rakstus un novēlēja panākumus biedrības 
tālākajā darbībā. 

Inčukalna novada domes priekšēdē-
tājs Arvīds Blaus savā runā uzsvēra, cik 
svarīgi ir tas, ka Vangažu ukraiņi godā 
tradīcijas, kultūru un savu senču valodu, 
kā pateicību par aktīvu darbu pasniedza 
ziedus biedrības „Jatraņ” priekšsēdētājai 
Irinai Dukulei. 

Ansambļa „Jatraņ” dalībniece Liene 
Nesteroviča klausītajiem dāvāja dziesmas, 
kuras bija jāizpilda vēlreiz uz „bis”. 

Atrakciju programmā, kuru veiksmīgi 
vadīja Olga Jefi mova un Pāvels Seņivs, 
pirmais konkurss bija – labākais ukraiņu 
ēdiens. Žūrija piešķīra godalgotas vie-
tas labākajiem tīteņiem, labākajiem va-
reņikiem un pīrāgam (autori: I.Dukule, 
G.Boberska, N.Kolotilo).

Vakara gaitā bija arī kopīgas dziesmas, 
dejas, humors un konkursi.

Lai arī dažādu iemeslu dēļ uz vakaru 
nebija ieradušies visi gribētāji, jāsaka, ka 
kopumā vakars bija labi izdevies, ko uz-
svēra arī viesi no Rīgas un sponsori. 

Vakaram ļoti mājīgu un siltu atmosfēru 

deva Vasīlija Komanovska muzikālais no-
formējums.

Daudz darba vakara sagatavošanai 
ieguldīja visi biedrības aktīvisti, bet dā-
mas sagatavoja cienastu ukraiņu teātra 
galdam.

 Biedrības „Jatraņ” padomes 
loceklis Vasīlijs Litviņuks

21.maijā bērnu latviešu tautas deju ko-
lektīvs „Pīlādzītis” un estrādes deju grupa 
„Ciprese” piedalījās Inčukalna novada 
organizētajos deju svētkos. Paldies de-
jotājiem par izturību gan gājienā, kur visi 

Koncerts “Es savai māmiņai“Koncerts “Es savai māmiņai“

Cipresēni ĶīpsalāCipresēni Ķīpsalā
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braši soļoja aiz skanīgā Inčukalna pūtēju 
orķestra, gan koncertā! Paldies bērnu ve-
cākiem par atbalstu!

27.maijā Vangažu kultūras namā izska-
nēja jau astotā Teātra diena, kas veltīta 
Starptautiskajai Teātra dienai. 

„Teātris ir galvenā māksla, kas caur 
vārdiem, kustību un gaismu liek dzīvei 
uzliesmot varavīksnes krāsās. Prieks, ka 
mūsu pilsētā ir piecas teātra studijas,” 
svinīgajā uzrunā uzsvēra Vangažu kultū-
ras nama mākslinieciskās daļas vadītāja 
Evija Ozola. 

Šoreiz uz skatuves kāpa tikai pašmāju 
teātra studijas. Jau par tradīciju kļuvusi 
citu teātra studiju viesošanās šajos svēt-
kos, tomēr šogad objektīvi iemesli liedza 
viesu māksliniekiem ierasties Vangažos. 

Teātra diena pirmo reizi Vangažos 

izskanēja 2004.gadā, un tās dibinātāja ir 
Vangažu vidusskolas teātra studijas „Lice-
dejs” vadītāja Marina Zlotņikova. Toreiz 
Vangaži viesos uzņēma māksliniekus no 
Zvejniekciema un Rīgas.

Teātra dienā piedalījās jau pieminētā te-
ātra studija „Licedejs” (darbojas jau vairāk 
kā desmit gadus, vadītāja M.Zlotņikova), 
kā arī Vangažu vidusskolas sākumskolas 
teātra studija(vadītāja Olga Kravčenko), 
Vangažu vidusskolas leļļu teātra studija 
„Domino” (darbojas vairāk nekā desmit 
gadus un ir vienīgā leļļu teātra studija 
pilsētā, vadītāja Vija Bakaļeca), Vangažu 

vidusskolas teātra studija (darbo-
jas vairākus gadus, vadītāja Sol-
vita Runce) un Vangažu kultūras 
nama teātra studija „Pigoriņi” 
(darbojas četrus gadus, vadītāja 
S.Ancveire Auziņa). 

Lai šis košais notikums būtu 
pildīts ar humoru, Teātra dienu 
vadīja brīvie mākslinieki Eižens 
un Entony, ar kuriem jaunajiem 
māksliniekiem bija iespēja apru-
nāties tikšanā dienas noslēgumā. 

Pasākumu atklāja estrādes 
deju grupa „Ciprese” un ritmi-
kas deju grupa “Kolibri” (Tatjana 

Everse), kā arī kuplināja bērnu tautas deju 
kolektīvs 
„ P ī l ā -
d z ī t s ” , 
b ē r n u 
vokālais 
ansamb-
lis „Ka-
ruselis”, 
Vangažu 
v i d u s -
s k o l a s 
vokālais 
ansamb-
lis (Ju-
rijs Kas-
pers).

Pasākuma dalībniekus, teātra kolektī-
vus sveica Inčukalna no-
vada domes priekšsēdētājs 
Arvīds Blaus un Vangažu 
pārvaldes vadītājs Aivars 
Nalivaiko. 

Jana Bunkus

29.maijā nosvinē-
jām Bērnu Aizsardzības 
Dienu. Kā jau katru gadu, 
šajā dienā bērniem notika 
virkne dažādu pasākumu. 
Pie kultūras nama, patei-
coties skolotājai Diānai 
Krieviņai notika radošās 
darbnīcas bērniem - tika 
izveidota foto studija, tika 

veidotas fi lcētās ziepītes, glezniņas, fi gūru 
veidošana, portreti. Labāko darbiņu autori 
tika apbalvoti: 1.vieta Ņikita, 2.vieta Val-
demārs, 3.vieta Miķelis. Savus darbiņus 
bērni nesa uz mājām kā dāvaniņas no svēt-
kiem. Paldies Diānai un viņas audzēknēm 
Santai, Lienei, Izabellai!

Bērniem bija iespēja vizināties ar zir-
giem un izlēkāties piepūšamajās atrakci-
jās.

Pie kultūras nama notika bērnu vokālā 
ansambļa „Karuselis” un sieviešu vokālā 
ansambļa „Kaprīze” koncerts. Paldies va-
dītājām Mairai un Janai!

Kultūras namā estrādes deju grupa 
„Ciprese” sniedza savu koncertu. Paldies 
skolotājai Ilonai!

Pie kultūras nama klauninš Bambino 
(Jana Bunkus) bērnus izklaidēja ar jautrām 
spēlēm un atrakcijām. Liels bija bērniem 
prieks par sejiņu apgleznošanu. Paldies 
klauniņam!

Lielākiem bērniem bija iespēja noska-
tīties jaunāko fi lmas „Karību jūras pirāti” 
4 daļu.

Sporta laukumā tika aizvadītas sprai-
gas futbola spēles un streetballs (Ģirts 
Bunkus).

Futbolistu rezultāti: 1.vieta Supernova, 
2.vieta Meta, 3.vieta Jūrmala, 4.vieta Van-

gaži (2001.gadā dzimušie zēni), 5.vieta 
Dinamo Rīga.

Bērnu aizsardzības diena noslēdzās ar 
bērnu diskotēku.

  
Apsveicam Līvu Ozolu ar iegūto 

3.vietu Siguldas novada vokālajā kon-
kursā „Sev un saviem draugiem”! Paldies 
skolotājai Mairai par Līvas sagatavošanu 
konkursam!

Paldies arī gaismu – skaņu operatoram 
Igoram un pārējiem kultūras nama darbi-
niekiem!

Izrāde “Natalka Poltavka“Izrāde “Natalka Poltavka“

Saulainu un krāšņu vasaru vēlot 
mākslinieciskās daļas vadītāja 

Evija Ozola

Gājiens InčukalnāGājiens Inčukalnā

Ansambļi “Kaprīze” un “Karuselis”Ansambļi “Kaprīze” un “Karuselis”
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Tā īsti nevar saprast, vai maijs ir pa-
vasara vai rudens mēnesis. Debesis bieži 
apmākušās, un par siltumu dzirdam vie-
nīgi televīzijas laika ziņās, kad stāsta par 
Itāliju, Vāciju, Spāniju. Tomēr ir dažas pa-
zīmes, ka tūlīt, tūlīt īstā, siltā vasara būs 
klāt, jo ievas jau noziedējušas, maijpuķes 
zied, dzeguzes kūko, bet kaut kur tālu at-
kal uzdarbojas vulkāns.

Interesanti katru pavasari vērot noteik-
tas dabas norises – vispirms vizbules, tad 
ievas, tad tulpes un hiacintes dārzos, tad 
lakstīgalas, tad pienenes, tad maijpuķītes, 
tad dzeguzes, tad ceriņi. Un ar katru sais-
tās kāds ticējums, kāds vērojums. Un pat 
tie, kas īsti netic, ķer pie kabatas un skaita 
līdzi, kad izdzird pirmo dzeguzi, skaita 
ceriņu ziedlapiņas un apzinīgi košļā, ie-
domājoties vēlēšanos. Tādi nu mēs esam 
- labticīgi un tradicionāli.

Ar norisēm mūsu ikdienā arī ir līdzīgi. 
Kad sniegs nokūst, seko ielu sakopšana (jo 
sāls izkususi, smilts palikusi), kūlas dedzi-
nāšana (šogad pie mums pavisam mierīgi), 
dārzu aprūpēšana (jauki tiem, kam „zaļie 
pirkstiņi”), ielu greiderēšana (ak, vai, bed-

Tādi mēs esam res vēl lielākas, akmeņi mētājas...) jaunu 
ielu asfaltēšanas sākšana (vai beigas ir 
saredzamas???), aprīļa beigu vai maija 
sākuma lielā talka (kāpēc gan visu ziemu 
jāmēslo, bet tad pēkšņi jāvāc?), brīvda-
bas koncerti 
( s v a i g a 
gaisa diez-
gan un dzī-
vespriecīgu 
odu pa sim-
tiņam uz 
katru ap-
meklētāju).

A t s a u -
coties Tau-
tas nama ai-
cinājumam 
,šogad sakopt Inčukalnam svarīgas un no-
zīmīgas vietas – Velnalu, Annas Ludiņas 
mākslinieku dārzu, Indrānu parka un brāļu 
kapu apkārtni, 29. un 30.aprīlī tika paveikti 
lieli un labi darbi. Šo objektu sakopšanā 
aktīvi iesaistījās gan Inčukalna māksli-
nieku kopa, gan Inčukalna pamatskolas 
skolotāji, gan Tautas nama pašdarbnieki 
un „Latvijas mežu” ugunsdzēsēji, gan 
zvērsaimniecības „Gauja” darbinieki, gan 

„Rāmkalnu” un „Zušu” 
ļaudis. Papildus šiem trīs 
objektiem inčukalnieši 
čakli vāca arī daudzos 
atkritumus, kas sakrājās 
ziemas laikā šoseju malās, 
vai vienkārši veica savas 
mājas apkārtnes pavasara 
tīrīšanu. Tie, kas strādāja, 
darīja to no visas sirds! 
Arī tādi – atsaucīgi un 
darbīgi mēs esam.

Daudzi no mums, in-
čukalniešiem, pirmo dze-
guzi izdzirdēja 4.maijā, 
lietainā, sākumā aukstā 
dienā uz dubļaina ceļa no 
Murjāņiem uz Loju, kad 
norisa nu jau 2. Draudzī-
gais velobrauciens, ko 
Inčukalna Tautas nams un 
Goda inčukalnietis Jānis 
Vītiņš šogad izlēma vel-
tīt Raganas kauju piemi-
ņai. Braucienā piedalījās 
24 dalībnieki vecumā no 
10 līdz 62 gadiem. No-
saukumā ieliktais vārds 
„draudzīgais” nozīmē 
vienīgi to, ka neviens ne-
vienu neatstāja, ka katrs 
katru uzmundrināja un, 
ka neviens nekur īpaši 

nesteidzās. Šogad nobraucām aptuveni 
40 kilometrus pa Inčukalna novada, Sējas 
novada un Krimuldas novada ceļiem. Pie-
turas punktos vēsturisku un mūsdienīgu 
informāciju braucējiem sniedza Gunita 

Ganus. Šogad redzējām un novērtējām: 
Inčukalna medību pili „Kārļzemniekos”, 
„Zušu” neskartās pļavas ar milzu ozoliem, 
Inčukalna Velnalu, „Rāmkalnu” atpūtas 
kompleksu, Kultūras namu Loja (uzrāpā-
mies arī skatu tornī), maiznīcu „Flora”, 
Raganas Kultūras namu un izstādi tajā, 
pusdienojām „Raganas ligzdā”, tēju dzē-
rām Krimuldas baznīcas omulīgajā tējas 
namiņā un  pa smilšainiem pakalniem nu 
jau saulainajā dienā devāmies caur „Su-
nīšiem” uz Murjāņiem, kur tapām cienāti 
ar mājās gatavotu sieru (labi gan, ka pa 
ceļam dzīvo pazīstami labi cilvēki – mīļš 
paldies tev, Ilze!). Un visumā brauciens 
būtu izdevies, ja ne kādas dalībnieces ne-
veiksmīgs kritiens, kas izrādījās nopietns, 
jo tika lauzta roka... Pirmo palīdzību snie-
dza līdzi braucošais dakteris, bet tālāk rū-
pes uzņēmās „ātrā palīdzība” un slimnīca 
Rīgā. Pārrunāju braucienu ar nelaimīgā 
kritiena „izpildītāju”, kura pilnīgi noteikti 
apgalvoja, ka tāds nieka kritiens nebūs par 
iemeslu, lai pārtrauktu braukt ar riteni, 
jo tādi jau mēs esam, ka viss sliktais ar 
laiku aizmirstas. Visi velobraucēji novē-
lam neveiksmīgā kritienā cietušajai ātru 
izveseļošanos. 

Daudz dārzos plaukušas tulpes vie-
nuviet varējām apjūsmot Tautas nama 
māmiņu dienai veltītajā koncertā, kas 
notika 8.maijā. Skolotāju Zandas Krasti-
ņas, Ausmas Stūrītes un Zigrīdas Ezeri-
ņas audzēkņi sveica savas mīļās māmiņas, 
vecmāmiņas, krustmāmiņas un auklītes ar 
dejām, dziesmām un dzejas rindām. Ma-
zie mākslinieki par prieku skatītājiem un 
arī sev ļoti nopietni atrādīja, ko pa gadu 
iemācījušies. Pēc koncerta jaunieši kopā 
ar režisori Zigrīdu Ezeriņu devās uz Van-
gažu baznīcu, lai pēc dievkalpojuma svēt-
kos sveiktu tur esošās māmiņas un vec-
māmiņas. Mātes diena izdevās saulaini 

Talka A.Ludiņas dārzāTalka A.Ludiņas dārzā
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Velobrauciena dalībniekiVelobrauciena dalībnieki

Pirmā informācijas plāksne Pirmā informācijas plāksne 
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silta, maiga tulpju aromāta pārpilna. Ļoti 
vēlētos, lai šī  mīlestība ir kopā ar mums 
ik dienu! 

Jau rakstījām par Inčukalna pūtēju or-
ķestra šīs sezonas sasniegumiem, koncer-
tiem un lielo sapni – doties kaut nelielā, 
bet ceļojumā. Vēl viens solītis tuvāk savam 
sapnim tika sperts 13. maijā, kad mūsu or-
ķestris viesojās ar Ģimenes dienas  kon-
certu Lojas kultūras namā. Apmeklētāju 
vidū bija arī Sējas novada domes priekšsē-
dētājs Guntis Liepiņš, kurš aktīvi iesaistī-
jās viktorīnās, atpazīstot skaņdarbus. Pēc 
koncerta viņš izteica atzinību un apbrīnu, 
jo neesot gaidījis, ka skolēnu orķestris va-
rētu spēlēt tik labi. Koncerts klausītājiem 
sniedza gandarījumu, bet orķestrantiem 
pieredzi un atpazīstamību nākotnē.

Šis Inčukalnam ir jubilejas gads -575, 
ko uzsākām jau 1.janvārī, pie sienas pie-
stiprinot jaunu novada kalendāru. Lielākā 
mūsu vēlēšanās un mērķis par godu šim 
notikumam ir  sakopt apkārtni, apzināties 
skaistākās un vēsturiskās vietas, uzstādīt 
informācijas stendus. Jau Lielajā talkā sā-
kām tīrīšanas darbus, 8.maijā, 2.Pasaules 
kara upuru piemiņas dienā, pateicoties 
dāsnajiem fi rmas „Gauja AB” ziedotā-
jiem, tika uzstādīta pirmā šāda informāci-
jas plāksne, kura stāsta par Hincenbergas 
muižu, parku un brāļu kapiem. Brauciet, 
skatieties un vērtējiet! Paldies dāsnajiem 
sponsoriem! Bet vēl labiekārtošanas darbi 
šogad ir paredzēti pie Inčukalna Velnalas, 
Annas Ludiņas Mākslinieku dārza, Raga-
nas kaujā kritušo atdusas vietā Vecajos 
kapos un vācu karavīru brāļu kapos. Tam 
visam ir nepieciešami arī līdzekļi, kurus 
ceram savākt zem zīmes „Inčukalnam 
575”  novada domes sponsorētajos pasā-
kumos.

 Un tā 21.maijā pašmāju dejotājiem 
„Viršiem” un jauniešiem pievienojās „Pīlā-
dzīša” un „Cipreses” bērni no Vangažiem,  
„Cielava” no Ropažiem, „Ķimenīte” un 
„Ķimelītis” no Allažiem, „Sadancis” no 
Liepas, „Cīpars” un „Pērle” no Rīgas un 
Saulkrastu vidējās paaudzes deju kolek-
tīvs. Svētki aizsākās ar gājienu no tautas 
nama uz parka estrādi, kuras priekšgalā 
braši soļoja pūtēju orķestris ar pašu INCI. 
O, viņš jutās ļoti svarīgs. Dejotāji  izdejoja 
novada ļaužu  likteņgaitas. Skatītāji bija 
gandarīti par skaistajām dejām  un reizē 
uzzināja, kā mūsu KALNS tika pie vārda 
INČUKALNS. Incis uzrunāja ikvienu, 
un Inčukalna informācijas plākšņu uzstā-
dīšanai tika savākti 89,54 Ls. Varbūt tas 
nav daudz, bet mums ikvienam vēl ir ie-
spēja apsveikt Inčukalnu dzimšanasdienā, 
ziedojot labiem darbiem 4.jūnijā pūtēju 

orķestru Lielkon-
certā vai 18.jūnijā 
Dziesmu dienā  
Pateicība ikvie-
nam, kuri pielika 
roku, prātu un va-
rēšanu, lai 1. Deju 
svētki Inčukalnā 
izdotos. Īpašs pal-
dies māksliniecis-
kajam vadītājam 
Andram Briņķim 
par drosmi, uz-
drīkstēšanos un 
profesionalitā t i . 
Svētki turpinājās 
ar zaļumballi un 
ugunskuru.  

27.maijā Inčukalna Tautas namā Kris-
tīgi demokrātiskās savienības Labestības 
dienas koncerts „Labestība iedvesmo” 
pulcēja ļaudis, kas par savu atbildību 
uzskata palīdzēšanu citiem. Un, ziniet, - 
Tautas nama zāle atkal bija pilna! Laikam 
taču mēs esam gan līdzjūtīgi, gan dāsni. 
Koncertā piedalījās koris „Amadeus” 
no Rīgas, jauniešu tautas deju kolektīvs 
„Imanta” un pianists, starptautisko kon-
kursu laureāts Māris Žagars. Koncertu 
vadīja Dailes teātra aktrise, inčukalniete 
Anita Grūbe. Labdarības koncerta laikā 
tika vākti līdzekļi, lai Inčukalna invalīdu 
biedrības biedri varētu sarīkot sev nelielu 
vasaras nometni pie jūras vai ezera. Sa-
ziedoti tika aptuveni 86 lati, par ko „Mūs-
māju” ļaudis ļoti priecājas. 

28. maijā daudzi inčukalnieši nebija 
mājās, jo koris „Atblāzma” devās uz se-
nioru koru republikas Dziesmusvētkiem 
Bauskā, pūtēju orķestris uz Jelgavas pilsē-
tas svētkiem, lai piedalītos koncertā „Mēs 
varam tā”, kur kopā un atsevišķi spēlēja 
16 kolektīvi no Zemgales, Kurzemes un 
Pierīgas, kā arī no Polijas. 

Tomēr, neskatoties uz vairākiem pil-
sētas svētkiem un lieliem notikumiem, 
Latvijā, arī Inčukalna Tautas namā bija 
savējie, jo pie mums viesojās Latvijas 
meža darbinieku vīru koris „Silvicola”. 
Dziedošos vīrus viesmīlīgi uzņēma dāmu 
klubiņš „Rudzupuķes”, kas parūpējās 
par mājīgu atmosfēru un kopā ar fi rmām 
„Sorbas” un „Pata” klātu galdu , kā arī 
sirsnīgām atmiņu sarunām. Paldies vi-
ņiem.  Klausītāji bija pateicīgi korim par 
skaistajām un skanīgajām dziesmām. Diri-
ģenti Aivars Opincāns, Ēriks Derums, Ilga 
Radziņa, koncertmeistars Ritvars Knesis 
un programmas vadītāja dzejniece Marika 
Svīķe saņēma bezgala skaistus Līgas Kur-
tes no sava dārza darinātus ziedu pušķus. 

Zinta Nolberga un Inga Freimane

Pateicība arī mūsu pašu Jānim Liepiņam, 
kurš nu ir vienīgais pārstāvis korī no Inču-
kalna, par skaisto solo dziedājumu. Kon-
certs tradicionāli noslēdzās ar dziesmu 
„Man aprīlī ir jābūt mājās”... un cerību 
uz atkal tikšanos. 

Jūnija pirmajās dienās viens aiz otra 
raibā virtenē risināsies svarīgi un ne tik 
svarīgi notikumi (katrs izvērtē pēc savas 
vajadzības un saprašanas). 31. maijā ar 
koncertu bērnu dārza ”Minka” „lapsēni” 
atzīmēja savu vecāko bērnu gatavību 
skolai, bet 1. jūnijā „Minkas” „kaķēni” 
svinīgā atmosfērā Inčukalna Tautas namā 
noslēdza savas bērnu dārza gaitas. Arī In-
čukalna mākslas un mūzikas skolas izlai-
dums notika 1. un 2.jūnijā, bet 11. jūnijā 
Tautas namā pulcēsies Inčukalna pamat-
skolas izlaiduma dalībnieki. Esam lepni 
par saviem bērniem, kuriem godam noslē-
dzies nozīmīgs posms viņu izglītībā.

1. jūnijā beidzās fotokonkursa „Mans 
Inčukalns” 2. kārta, kuras uzvarētāji tiks 
paziņoti Dziesmu dienas pasākuma laikā. 
Tas nozīmē, ka ir iesākusies fotokonkursa 
3.kārta! Aicinām aizvien jaunus dalībnie-
kus, jo tā ir joma, kurā izpausties var ik-
viens, kam ir fotoaparāts!  

Lai līst, lai kož odi un citi mošķi! Lai 
ir auksti, jo nav sliktu laika apstākļu, ir 
tikai nepiemērots apģērbs. Katru dienu 
jāpieņem ar pārliecību, ka tā ir vislabākā, 
līdz beidzot sapratīsim, ka šādi veidojam 
savu dzīvi – kā raibu mozaīku.

Māmiņdienas koncertsMāmiņdienas koncerts



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS1010
KULTŪRAS UN IZKLAIDES PASĀKUMU KALENDĀRSKULTŪRAS UN IZKLAIDES PASĀKUMU KALENDĀRS

INČUKALNA TAUTAS NAMĀINČUKALNA TAUTAS NAMĀ

Otrdien, 14.jūnijā, pl.14.00
Inčukalna stacijas laukumā
pie pieminekļa represētajiem
PIEMIŅAS BRĪDIS
KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA 
UPURIEM

Sestdien, 18.jūnijā, pl.17.00
Inčukalna DZIESMU DIENA
No pl.13.00 Inčukalna parkā 
AMATNIEKU TIRDZIŅŠ:
- tirgot gribētājus aicinām pieteik-
ties pie Vijas (t.67977473) vai Ingas 
(t. 29478251).
Īpaši gaidīti ir Inčukalna novada amatnieki!
Pl.16.40 svētku dalībnieku gājiens no 
Tautas nama līdz estrādei.
Pēc pasākuma ZAĻUMBALLE.
Spēlēs grupa „Ira Krauja un draugi” 
Darbosies bufete. Visi mīļi gaidīti!

Pasākumu laikā ikvienam būs iespēja 
piedalīties ar ziedojumu, lai sarūpētu 
Inčukalnam svētkos dāvanu - informācijas 
zīmes pie nozīmīgiem vēstures  un dabas 
objektiem:
• Annas Ludiņas Mākslinieku dārzs;
• I.Pasaules kara vācu karavīru kapi;
• Brāļu kapi Inčukalna vecajos kapos un 
K.Zāles piemineklis;
• Inčukalna Velnala.

INČUKALNAM 575

Otrdien, 21.jūnijā, pl.19.30
Inčukalna Tautas namā 
Amatierteātris  „Silmaču ļau-
dis” aicina uz Rūdolfa Blaumaņa 
„SKRODERDIENĀM” un JĀŅU 
IELĪGOŠANU.
Visi mīļi aicināti!

Ceturtdien, 23.jūnijā, pl.23.00
Inčukalna parka estrādē
JĀŅU NAKTS BALLE
Spēlēs grupa „3.brigāde” no 

Limbažiem.
Ieeja brīva.
Darbosies bufete.

Pirmdien, 4.jūlijā, pl.18.00
Inčukalna vecajos kapos
P I E M IŅA S  B R ĪD I S  P I E 
PIEMINEKĻA 
1941.gadā Raganas kaujā kritušajiem.

VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀVANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ

1 9 . jūn i j ā  v i s i  t i e k 
l a i p n i  a i c i n ā t i  u z 
LĪGO SVĒTKU IESKAŅU 
PASĀKUMU un festivālu 
– „VANGAŽOS DZIED”. 
Pasākums notiks hokeja laukumā pie 
ezera. 

• Pl.12.00 Festivāla atklāšana;
• pl.12.15 Līgo svētku uzvedums. 
Piedalās:

• bērnu vokālais ansamblis 
„Karuselis”;
• sieviešu vokālais ansamblis 
„Kaprīze”; 
• tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” 
(Pīlādzīša vecāku deju kolektīvs); 
• estrādes deju grupa „Ciprese”; 
• teātra studija „Pigoriņi”;
• Vangažu vidusskolas teātra studija 
(skolotāja Solvita); 
• Ropažu novada deju kolektīvs 
„Annele”.

• Pl.14.00 vokālo ansambļu fi nāls;
• pl.17.30 
vokālā konkursa fi nāls;
• pl.20.30 
apbalvošana;
• pl.21.00 
festivāla slēg-
šana. 
Viesu uzstāšanās 
- Igeta Gaiķe, 
Alūksnes Ritma un Mākslas studijas vo-
kālā grupa u.c.
Kā arī no pl.10.00 būs vokālo pedagogu 
meistarklases festivāla dalībniekiem.
Festivālu organizē Vangažu kultūras nams 
un mūziķu apvienība “Grieži”.

CITURCITUR
Vangažu ev. lut draudze sveic Inčukalna 
novada ļaudis Vasarsvētkos un aicina uz 
svētku Dievkalpojumu
Svētdien, 12. jūnijā, pl.14.00 Vangažu ev. 
lut. baznīcā.
Dievkalpojumā piedalīsies jauktais koris 
“Mežābele”.
Autobuss pl.13.10 no Inčukalna un 
pl.13.20 no Vangažiem.

Otrdien, 21.jūnijā, pl.12.00 Vangažu 
pārvaldes dārzā  SAULGRIEŽU 
IZSTĀDES ATKLĀŠANA un Jāņu 
ielīgošana kopā ar draugiem no Ikšķiles.
Visi mīļi aicināti!

Vangažu pilsētas pensionāru biedrība

PALDIES LABIEM CILVĒKIEM!PALDIES LABIEM CILVĒKIEM!
Aprīlī Vangažu kultūras nama bērnu 

un jauniešu teātris „Pigoriņi” un „Grieži” 
mūziķu apvienība organizēja braucienu uz 
dzīvnieku patversmi „Ulubele” Līčos. Šo-
dien, pateicoties akcijai, entuziasmam un 
labvēļiem, dzīvnieciņiem uzlabojušies dzī-
ves apstākļi, bet citi atraduši jau mājas.

Pirms akcijas nedēļu garumā 
Inčukalna novada iedzīvotāji bija aicināti 
ziedot nevajadzīgās segas, spilvenus, avī-
zes un rotaļlietas – mantas, ko tīrot mā-
jokli, parasti nes uz atkritumu urnām, pat 
neiedomājoties, ka kādam tās varētu būt 
ļoti noderīgas. 

„Ulubele” patversmes pārstāve Kris-
tīne Timpare bērniem ne tikai ļāva glaudīt, 
bužināt un vest pastaigā dzīvniekus, bet 
arī pastāstīja par atbildību, kas jāuzņe-
mas katram saimniekam. Tieši vieglprā-
tīga cilvēku rīcība noved pie tā, ka kaķis 
vai suns kļūst nevajadzīgs un tiek izlikts 
uz ielas. Visi bērni ar pamesto dzīvnieku 
dzīves realitāti iepazinās pirmo reizi un 
izteica vēlēšanos braukt un palīdzēt pat-
versmes dalībniekiem, Karīna un Katrīna 
pieaugušajiem lika uzlikt saulesbrilles, 
lai neredzētu asaras. – „Sakiet, vai mēs 
varētu katru piektdienu, ja ne dabūt, tad 
samest naudiņu autobusiņam, lai varam 
braukt katru nedēļu un viņi (dzīvnieki) 
mūs neaizmirst”, teica meitenes. No šo 
bērnu mājām neviens dzīvnieks nekad 
nenonāks uz ielas.

Viena no patversmes sunītēm – gadu 
vecā Dansinga kļuva par „Grieži” studi-
jas krustmeitu un tas nozīme, ka ne katru 
nedēļu, bet cik vien būs iespējams – līdz 
rējēja atradīs īstos saimniekus, bērni varēs 
aizbraukt ciemos. 

„Pigoriņu” vadītāja un „Grieži” 
studijas pieaugušie dalībnieki parakstīja 
vēstuli Rīgas mēram Nilam Ušakovam, ai-
cinot atļaut biedrībai „Ulubele” patversmi 
apsaimniekot un par dzīvniekiem rūpēties 
arī turpmāk. 

Meitenes Samanta un Katrīna kļuvušas 
par brīvprātīgajām. 

Labdarības akcijas organizētāji saka 
lielu paldies:
Vangažu sociālajam dienestam, Inčukalna 
novada bibliotēkai, vangažniekam Nor-
mundam, zemniekam Vilnim un visiem 
iedzīvotājiem, kas ziedoja mantas patvers-
mes dzīvniekiem.

Taču vislielākais paldies Inčukalna no-
vada domei par piešķirto transportu. Tas 
ļāva bērniem un jauniešiem ne tikai lietde-
rīgi un saturīgi pavadīt piektdienas vakaru, 
bet arī uzzināt noderīgu informāciju par 
dzīvnieku kopšanu un labturību.

Zanda Radziņa
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Jana Bunkus

Foto: Jana Bunkus

Latvijā „Brālis”, Vācijā – „Шахтерскoe”*, Lietuvā – „Magdutes”
Tā dažādās valstīs sauc alu, 

kuru ražo privātajā alus darītavā 
„Brālis”. Šobrīd ražotne piedzīvo 
labus laikus, kas izskaidrojams 
ar to, ka cilvēki beidzot novērtē-
juši minētā alus kvalitāti. Tomēr 
sākums nebūt nebija tik viegls.

„SIA „Alus nams” dibināts 2000.gadā, 
bet alus darītavu „Brālis” sāka būvēt gadu 
vēlāk. 2002.gadā 16.jūnijā veikalos parā-
dījās pirmais „Brāļa” alus. Rūpnīcas ap-
rīkojums tika iegādāts Vācijā, tika noal-
gots arī vācu speciālists, kurš sakārtoja 
gan rūpnīcas tehnoloģisko procesu, gan 
izstrādāja recepti. Mūsu tehnologs to pa-
pildināja atbilstoši Latvijas tirgum. Tas 
bija nesaprotami vācu meistaram, jo viņš 
uzskatīja, ka tādus alus neiekaros tirgu. 
Latvijā ražotais alus ir saldāks un biezā-
kas konsistences, nekā Vācijā,” sarunā 
ar laikrakstu „Novada Vēstis” pastāstīja 
SIA „Alus nams” komercdirektors Uldis 
Muižnieks. 

Kamēr citiem labie laiki, „Brālim” 
– krīze

Uzņēmuma dibinātāji un īpašnieki ir 
trīs uzņēmīgi vīri, kuri šajā uzņēmumā 
darbojas arī šobrīd. „Ideja par privāto 
alus ražotni radās, izpētot situāciju tirgū. 
Viens no īpašniekiem tajā laikā darbojās 
vairumtirdzniecībā un saprata, ka alus 
niša ir patukša, tāpēc radās doma par alus 
darītavu. Turklāt, zeme, uz kuras atrodas 
rūpnīca, jau sākotnēji piederēja vienam 
no īpašniekiem. Šajā zemes gabalā tika 
veiktas ūdens analīzes, jo alus ražošana 
bez ūdens nav iespējama. Analīzes uzrā-
dīja, ka ūdens kvalitāte ir ļoti laba. Pēc 
kredīta noformēšanas sākās rūpnīcas celt-
niecība.”

Līdz ar rūpnīcas celšanu, sākās arī 
aktīva ideju ģenerēšana – kā tad nosaukt 
jauno alus šķirni? „Nosaukums „Brā-
lis” šķita ļoti atbilstošs latviešu alum. 
Brālis un bāleliņš arī bieži tiek piemi-
nēti latviešu tautas dziesmās,” skaidroja 
U.Muižnieks.

“Privātā alus ražotne savu vietu tirgū 
plānoja iekarot, piedāvājot labas kvalitā-
tes alu par zemu cenu. Tas neizdevās, jo 
cilvēki nevarēja pieņemt, ka labs alus var 
lēti maksāt. Tāpēc, ja sākums bija daudz-
sološs, ko var izskaidrot ar jauna produkta 
parādīšanos, tad vēlāk mums klājās ļoti 
grūti. Tad, kad citiem bija labie laiki, 
mums bija krīze.”

Sākotnēji uzņēmums sadarbojās tikai 
ar vairumtirgotājiem, ar laiku izveidoja arī 
savu loģistiku un pat atvēra nelielu veika-
liņu blakus rūpnīcai, kur alu var iegādā-

ties mazumtirdzniecībā. „Šobrīd 
„Brāļa” alus ir ļoti populārs un 
pārdošana ir tik liela, ka maza-
jiem tirgotājiem no tālākām pil-
sētām esam spiesti atteikt, nav 
izdevīgi pāris kastu dēļ braukt 
uz Ventspili vai Daugavpili. 
Cilvēki ir novērtējuši kvalitāti. 
Cenu līmenī esam pa vidu,” pie-
bilda komercdirektors.

Alus ražotne savu darbu 
sāka ar trīs alus šķirnēm, tagad 
to ir daudz vairāk. „Ražojam 
alu arī Lietuvai un Vācijai. 
Vienīgi nosaukumi atšķiras. Vā-
cijā ir ļoti daudz krievu emig-
rantu veikalu, kur var nopirkt 
mūsu alu, tāpēc arī nosaukumi 
atbilstoši: „Жигулевское”, 
„Шахтерское”, „Золотой 
орел”, „CCCP”, u.c. Lietuvai 
ražojam speciālu šķirni – as-
toņgrādīgu alu ar nosaukumu 
„Makduta” (sievietes vārds).”

Liela darbinieku maiņa
Sākotnēji alus darītavā strā-

dāja 23 cilvēki, tagad ir līdzīgi. 
Lielas svārstības darbinieku 
skaita ziņā nav bijušas, sastāvā – gan. 
Grūti ir ar darbinieku nokomplektēšanu. 
Mūsu rūpnīcā ir ļoti daudz alkahola un 
diemžēl ir cilvēki, kuriem pietrūkst rak-
stura atturēties no tā. Daudziem dodam 
otro iespēju, tomēr pieredze ir rūgta. Tā-
pēc darbinieku maiņa ir ļoti liela. Labajos 
laikos bija brīdis, kad cilvēki, piesakoties 
darbā, neprasīja, kas būs jādara, bet – kāda 
ir alga? Šobrīd situācija ir mazliet mainī-
jusies, cilvēki ir sapratuši, ka tomēr ir arī 
jāstrādā. Mēs vērtējam darbinieku atdevi 
un, ja redzam, ka cilvēks cenšas, algu pa-
lielinām. Izaugsmes iespējas ir,” uzsvēra 
U.Muižnieks. 

Kvalitātes standarts – garšo vai 
nē?!

Kā nosaka alus kvalitāti? Tautai garšo 
vai nē. Ir arī Latvijas Alus darītāju asoci-
ācija, kura katru gadu organizē degustāci-
jas, kur tiek vērtēta gan garša, gan krāsa, 
gan putošana, utt. Vērtējums daļēji ir sub-
jektīvs. Piemēram, ja mēra alus dzidrumu, 
maksimālais punktu skaits var būt 5. Mūsu 
alus ir nefi ltrēts, līdz ar to ne tuvu dzidrs, 
bet tas nenozīmē, ka negaršīgs un nekva-
litatīvs. „Brāli” šajā kategorijā objektīvi 
nevar vērtēt. Bet tautai tas ļoti garšo. Pē-
dējos divus gadus ir ieviesta arī nefi ltrēto 
alu vērtēšana. Mēs šogad piedalījāmies ar 
trīs alus šķirnēm, un visas saņēma vērtē-
jumu – izcili. Šajās degustācijās piedalās 
alus darītāji arī no citām valstīm.

Krogs, kurš bojā reputāciju
Gan novada iedzīvotāji, gan citi būs 

pamanījuši, ka jau labu laiku nedarbojas 
krogs „Brālis”, kas atrodas tieši pie alus 
darītavas. „Gribētu uzsvērt, ka mums ar 
šo ēku nav nekas kopīgs, tikai tas, ka tā 
atrodas mums cieši blakus un savulaik at-
ļāvām izmantot savu nosaukumu, jo krogā 
tika tirgots „Brāļa” alus. Tagad šī ēka ir 
tukša un pamesta, un tas bojā mūsu re-
putāciju. Mēs nepamestu to, ko esam ie-
sākuši, bet cilvēki, kuri nezina, domā, ka 
daļa mūsu biznesa ir bankrotējusi. Krogs 
vienmēr ir piederējis citiem īpašniekiem,” 
uzsvēra komercdirektors. 

Pirms divām nedēļām SIA „Alus nams” 
saņēma vēstuli no bankas ar piedāvājumu 
pārņemt šo ēku. “Mēs esam alus ražotāji, 
bet šis ir pavisam cits uzņēmējdarbības 
veids. Ja arī izlemsim krogu atvērt no 
jauna, noteikti tas nebūs tāda paša stila un 
veida, kāds bija līdz aizvēršanai. Jādomā 
kaut kas jauns, klientiem saistošs un inte-
resants,” skaidroja komercdirektors.

Noslēgumā U.Muižnieks piebilda, ka 
uzņēmums labi jūtās Inčukalna novadā, 
par to liecinot arī gadu gaitā izveidoju-
sies veiksmīgā sadarbība ar pašvaldību. 
Privātā alus darītava allaž atbalsta dažādus 
pasākumus gan novadā, gan ārpus tā. 

*„Ogļarču” (tulkojumā no krievu 
valodas).

Uldis MuižnieksUldis Muižnieks
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INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

tālrunis: 67076700. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

Inčukalna novada dome sveic jubilārus maijā!Inčukalna novada dome sveic jubilārus maijā!

Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust,

Lai spēka pietiek katram dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst. 

Tavā tuvumā sīkais pļavas zieds
Vairāk uzsmaržo,vairāk krāsu sniedz.
Tavā tuvumā dienas straujāk iet,
Pat vistumšākā-saules pilna šķiet! 
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Emīliju Dzeni, Adrianu Grīnbergu, Robertu Caicu, Amandu Gropi, 
Saniju Tīnu Paulu, Keitu Ņikiforovu, Andreju Voronovu.

Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!

Izsaku visdziļāko pateicību SIA ”Latgranula” vadī-
bai par lielo atbalstu manu vīru Vladislavu Brici smiltainē 
aizvadot.

Pateicība

Sieva Baiba Logina

Skolēnu vecākiem!
Sociālais dienests aicina pieteikt brīvpusdienas Inčukalna 

novada skolēniem 
2011./2012.mācību gadam.

Brīvpusdienas tiek piešķirtas uz visu mācību gadu, un 
iesniegumu pieņemšana notiks tikai 2011.jūnijā un augustā.
Iesniedzējam nepieciešama atbilstība trūcīgā/maznodrošinātā 
statusam.
Tālrunis uzziņām: Inčukalnā 67977466, Vangažos 67995140

Iedzīvotāju zināšanai!
SOCIĀLAIS DIENESTS JŪLIJĀ 

N E S T R Ā D Ā S!
STEIDZAMOS GADĪJUMOS SAZINĀTIES AR 

SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJU ZINAĪDU GOFMANI, 
tālrunis 67977466.

LASĪŠANA UN VĒRTĒŠANA IR SĀKUSIES!
No 12.maija Vangažu pilsētas bibliotēka aicina bērnus 

piedalīties projektā „Bērnu žūrija 2011”. Nāciet uz bibliotēku un 
ķerieties pie jaunajām, interesantajām Bērnu žūrijas grāmatām. Grā-
matas var lasīt uz vietas, kā arī paņemt līdzi uz mājām – gan no 
Bērnu žūrijas kolekcijas, gan citas  aizraujošās grāmatas. Kļūstiet par 
lasīšanas ekspertiem kopā ar draugiem! Mēs lasām, lai iegūtu jaunu 
emocionālo pieredzi un zināšanas, lai paplašinātu savus fantāzijas 
apvāršņus. Lasīsim grāmatas vairāk nekā tikai skolā uzdots!

Vecāki, vecvecāki, skolotāji, vecākie brāļi un māsas, aicinām arī 
Jūs iepazīties ar labām bērnu grāmatām.

Vangažu bibliotēkas bibliotekāres

“ŽAGATU BODĪTE” 
Jauni un mazlietoti apģērbi, apavi, aksesuāri.

Katru piektdienu - 50% atlaide, Katru sestdienu - jauns pievedums!
Inčukalnā, Miera ielā 2

Darba laiks: P,O,T,C,P  10.00 – 17.00
S 10.00 – 15.00, Sv. nestrādā 

Skaistumkopšanas salonā Parka ielā 2, Vangažos
Jaunums! Masiera pakalpojumi:
• Visa veida klasiskās un ārstnieciskās masāžas sejai, 

rokām, mugurai, kājām, plecu daļai, visam ķermenim, 
karsto akmeņu masāža.

Kā arī salonā aicinām apmeklēt:
frizieri, solāriju, manikīru, pedikīru, Gelish, Gel lakas 

un citas tehnoloģijas, vaksāciju.
Tālrunis: 29773364.

Aicinām pieteikties Vangažu vidusskolas 10.klasēAicinām pieteikties Vangažu vidusskolas 10.klasē ar ar
•• latviešu mācību valodu
•• krievu mācību valodu
līdz 2011.gada 17.jūnijam (papildus uzņemšana no 
15.augusta).
Pieteikties skolas kancelejā no pl.9.00-17.00, iesniedzot
• vecāku iesniegumu,
• apliecību par pamatskolas izglītības apgūšanu
• sekmju izrakstu,
uzrādot personu apliecinošus dokumentus.
Tālrunis papildus informācijai 67995765, 67995629.

Vangažu vidusskolas administrācijaVangažu vidusskolas administrācija

Inčukalna Mūzikas un mākslas skola aicina bērnus
apgūt mūzikas instrumenta spēli, kopā ar draugiem muzicēt 
ansamblī, piedalīties radošos koncertos, mācīties gleznot, 
veidot darbus no dažādiem materiāliem.
Mēs piedāvājam apgūt: klavieru, akordeona spēli, vijoles, 

ģitāras spēli, fl autas, klarnetes, saksofona, alta, tenora, trompete, 
mežraga, trombona, tubas spēli, sitaminstrumentu spēli un vizuāli 
plastisko mākslu.

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola
Zvaigžņu ielā 2, Inčukalnā

Gaujas ielā 2, Vangažos
Tālrunis: 67998609.

Apsveicam ar zāles volejbola 2010./2011.gada sezonas beigšanu 
Inčukalna novada Vangažu volejbolistu Viktoru Koržeņeviču un 
izcīnīto sudraba medaļu Vācijas 1.Bundeslīgā (augstākā Vācijas līga) 
SCC Berlin kluba sastāvā, un volejbolistes Svetlanu Dukuli un Gintu 
Gabruševu, kuras atzinīgi cīnījās Francijas augstākajā līgā attiecīgi 
Istres un AS ST Raphael klubos.

 Sakarā ar augsto gaisa temperatūru un lielo ūdens 
patēriņu, lūgums iedzīvotājiem nelaistīt dārzus laika posmā 
no pl.6.00 līdz 23.00. 

Tāpat lūgums sakopt pie saviem īpašumiem piegulošās 
teritorijas (to paredz saistošie noteikumi).

Paldies par sapratni!

Henriks Kellers, Nikolajs MihailovsHenriks Kellers, Nikolajs Mihailovs

Ļubova Karavanova, Elga SiliņaĻubova Karavanova, Elga Siliņa

Valentīna Treija, Ligita VanovskaValentīna Treija, Ligita Vanovska

Magdalena RomislavaMagdalena Romislava

Visa jaunākā informācija par notikumiem novadā mājas lapā Visa jaunākā informācija par notikumiem novadā mājas lapā 
www.incukalns.lv. www.incukalns.lv. 

Inčukalna novada dome


