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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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Zaļajos krekliņos komanda „Čiekuri”, dzeltenajos – „Coyote”

N A OVAD V
13. februārī Inčukalna Sporta 

kompleksā noritēja Inčukalna no-
vada domes komandas „Čiekuri” 
un Inčukalna novada iedzīvotāju 
komandas „Coyote” florbola spē-
le. Uzvara ar 5:4 bija iedzīvotāju 
komandas labā. Apsveicam!

Tautā sauktajā melnajā piekt-
dienā Inčukalna Sporta kompleksā 
notika novadā vēl nebijis pasā-
kums – florbola spēle, kurā spēkiem 
mērojās domes darbinieki un no-
vada iedzīvotāji. „Florbols šobrīd 
ir viens no populārākajiem sporta 
veidiem Inčukalna novadā, mums 
ir vairākas komandas gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Lai stiprinātu 
saikni starp domi un iedzīvotājiem 
arī neformālā gaisotnē, nolēmām 
noorganizēt šādu aktivitāti, kas ir 
nebijis šāda veida notikums Inču-
kalna novadā. Pozitīvā gaisotne lie-
cināja, ka šo spēli izbaudīja un guva 
pozitīvas emocijas gan domes, gan 
iedzīvotāju komandas spēlētāji, kā 
arī skatītāji,” uzsvēra Inčukalna no-
vada domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko. 

Domes komandu „Čiekuri” pār-
stāvēja: Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko 
(komandas kapteinis), Vangažu 
pilsētas pārvaldes vadītājs Juris 
Jakubovskis, būvvaldes vadītājs Pē-
teris Veidemanis, Inčukalna Sporta 
kompleksa instruktors un florbola 
treneris Ģirts Bunkus (komandas 
treneris), domes IT speciālists Pē-
teris Caics, Pašvaldības dzīvojamā 
fonda pārvaldnieks Māris Onskulis, 
deputāti Māris Keišs un Armands 
Cīrulnieks, domes sagādnieks Mār-
tiņš Silkalns, SIA „Vangažu Nam-
saimnieks” vadītājs Elvijs Novickis, 
vārtus godam sargāja Ģirts Jako-
vickis. 

Iedzīvotāju komandu pārstāvēja: 
Ričards Dage (komandas kapteinis), 
Toms Kaupužs, Patriks Mierkalns, 
Artūrs Stūrītis, Rihards Asniņš, An
dris Eglītis, Aigvars Eglītis, Norberts 
Švāns, Jānis Dreimanis, Rihards Kur-
sītis, vārtsargs Raivis Olafs.

Vārtus komandas „Čiekuri” 
labā guva: Māris Onskulis, Mār-
tiņš Silkalns, Māris Keišs un Elvijs 
Novickis. Piespēles: Pēteris Vei-
demanis, Ģirts Bunkus.

Vārtus komandas „Coyote” 
labā guva: Toms Kaupužs, Ri-
hards Asniņš, Andris Eglītis un Ri-
hards Kursītis. Piespēles: Artūrs 
Stūrītis, Rihards Asniņš, Andris 
Eglītis. 

Soda metienu konkursā uzva-
rēja komanda „Čiekuri”. 

Spēli organizēja Inčukalna no-
vada dome sadarbībā ar Inčukalna 

Sporta kompleksu. Liels prieks 
par vietējiem uzņēmumiem, kuri 
ar prieku atbalstīja šo pasākumu. 
Tie ir: degvielas uzpildes stacija 

„Virši A”, kura abām komandām dā-
vināja speciāli šim pasākumam iz-
gatavotus krekliņus, privātā alus 
darītava „Brālis”, krogs–motelis 

„Sorbas” un atpūtas parks „Rām-
kalni”. Prieks arī par uzņēmumu 

„Tukuma piens”, kurš gan nav no-
vada uzņēmums, bet kurš katram 
spēlētājam un līdzjutējiem dāvinā-
ja veselīgu un gardu dāvaniņu no 
produkcijas sērijas „Baltais”.

Starp spēles periodiem tika or-
ganizēti arī konkursi skatītājiem, 

kuros bija iespēja vinnēt spēles 
krekliņus un suvenīrus ar Inčukal-
na novada simboliku. 

Liels un sirsnīgs paldies Inču-
kalna novada domei, Inčukalna 
Sporta kompleksa direktoram 
Antonam Geibam un visam kolek-
tīvam par abu komandu un ska-
tītāju uzņemšanu un palīdzību 
pasākuma organizēšanā; paldies 
Ģ.Bunkus par domes komandas 
spēlētāju treniņu; paldies abu ko-
mandu spēlētājiem par atsaucību – 
bez jums pasākums nebūtu noti-
cis; paldies iedzīvotāju komandas 
kapteinim R.Dagem par atsaucību 
spēlētāju saaicināšanā; paldies vi-
siem sponsoriem – jūsu bezierunu 
atsaucība priecē vēl šodien, mums 
ir prieks, ka mūsu novadā ir tādi 

uzņēmumi kā jūs; paldies „Tukuma 
pienam” par gardajiem šokolādes 
sieriņiem un jogurtiem no sērijas 

„Baltais”, ar kuriem tika cienāti arī 
visi spēles skatītāji; paldies skatī-
tājiem, kuri atrada laiku un vēlē-
šanos atnākt un atbalstīt savējos – 
jūsu emocijas pasākumu padarīja 
daudz krāšņāku, paldies tiesnesim 
Ralfam Švāgerim! Paldies visiem!

Tā kā pasākums iepatikās gan 
spēlētājiem, gan skatītājiem, ra-
dās ierosinājums turpināt šo 
tradīciju un jau vasarā organizēt 
nākamo spēli. Atklāts paliek jau-
tājums – kurā sporta veidā? 

Teksts un foto: Jana Bunkus, 
Inčukalna novada domes  

sabiedrisko attiecību speciāliste  

Pasākuma atbalstītāji:

Florbola spēlē DOME – IEDZĪVOTĀJI  
uzvaru gūst iedzīvotāju komanda
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Materiālus apkopojusi Jana Bunkus, tālr. 20271787. Maketu sagatavo-
jusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””.  
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Veram vārtus pavasarim!

Svarīgākie domes lēmumi februārī Важнейшие решения думы в феврале
• Apstiprināt Inčukalna novada bibliotē-

kas lietošanas noteikumus Nr.1/2015, 
kā arī Inčukalna novada Bibliotēkas 
nolikumu.

• Apstiprināt filiālbibliotēkas „Vangažu 
pilsētas bibliotēka” nolikumu.

• Izskatīts biedrības „Bērnu un jauniešu 
attīstības centra „Gauja”” iesniegums 
ar lūgumu rast iespēju apmaksāt 2015. 
gada Latvijas Džudo federācijas biedru 
naudu Inčukalna novada bērniem.  No-
lemts apmaksāt biedru naudu Inčukal-
na novada bērniem 142,29 EUR apmērā. 

• Izskatīts BDK „Minkāns” vadītājas 
L.Dombrovskas iesniegums ar lūgumu 
piešķirt autobusu BDK „Minkāns” 2015. 
gada 11. martā braucienam uz Lēdurgu, 
lai piedalītos deju skatē. Nolemts segt 
ceļa izdevumus braucienam minētajā 
datumā  uz Lēdurgu 100% apmērā.

• Izskatīts Inčukalna badmintona 
kustības iesniegums ar lūgumu piešķirt 
finansiālu atbalstu Inčukalna Bad-
mintona kustībai. Finansējums 192,00 
EUR apmērā nepieciešams Inčukalna 
čempionātam Badmintonā 2015. 
gada 28. martā balvu (medaļu, kausu, 
prezentācijas balvu) iegādei. Saskaņā 
ar nolikumu „Par  pašvaldības atbalstu 
sporta veicināšanai Inčukalna novadā” 
un likumu „Par pašvaldībām” nolemts 
piešķirt finansiālu atbalstu 100, EUR 
apmērā. Uz balvām attēlot Inčukalna 
novada simboliku. 

• Izskatīts Inčukalna Galda hokeja 
kluba iesniegums ar lūgumu piešķirt 
finansiālu atbalstu Inčukalna galda 
hokeja klubam. Finansējums 233,40 
EUR apmērā nepieciešams 15. 
Inčukalna čempionātam galda hokejā 
2015. gada 1. martā balvu (medaļu, 
kausu, prezentācijas balvu) iegādei. 
Saskaņā ar nolikumu „Par  pašvaldības 
atbalstu sporta veicināšanai Inčukalna 
novadā” un likumu „Par pašvaldībām” 
nolemts piešķirt 120, EUR apmērā. Uz 
balvām attēlot Inčukalna novada sim-
boliku.

• Apstiprināt saistošos noteikumus 
Nr.1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna 
novadā”.

• Izskatīta Jaunatnes starptautis-
ko programmu aģentūras vēstule 
par dalību projekta „Proti un dari!” 
īstenošanā. Projekta mērķis ir motivēt, 
profilēt un aktivizēt jauniešus vecumā 
no 15 līdz 29 (ieskaitot), kuri nemācās, 
nestrādā, neapgūst arodu. Nolemts 
no 2015. gada 1. jūlija iesaistīties 
projekta  „Proti un dari!” īstenošanā 
un uzsākt sadarbības līguma ar Jau-
natnes starptautisko programmu 
aģentūru par projekta īstenošanu 
slēgšanas procesu. Kontaktpersona: 
Margita Līce, tālrunis 29486755, e
pasts: margita.lice@incukalns.lv.

• Apstiprināt atklāta konkursa uz ama-
tu „Inčukalna pamatskolas direktors” 
nolikumu. Izsludināt pretendentu 
atlasei rīkoto konkursu pašvaldības 
mājaslapā www.incukalns.lv  un 
Inčukalna novada informatīvajā 
izdevumā „Novada Vēstis”, norādot 
saskaņā ar amata aprakstu preten-
dentam izvirzāmās prasības, iesn-
iedzamos dokumentus, pieteikšanās 
termiņu, tālruni uzziņām un dokumen-
tu iesniegšanas vietu.

• Apstiprināt Saistošos noteiku-
mus Nr.2/2015 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Inčukalna novadā”.

• Apstiprināt dzīvojamo telpu Inčukalna 
novadā, Vangažos, Si guldas ielā 
254, īres tiesību izsoles sākuma 
cenu 1200,00 EUR. Apstiprināt arī iz-
soles noteikumus „Inčukalna novada 
pašvaldības dzīvokļa īpašuma  Sig-
uldas ielā 254, Vangažos, Inčukalna 
novadā, īres tiesību izsole uz 5 ga-
diem”.

• Apstiprināt noteikumus Nr.3/2015 
„Par grozījumiem noteikumos „Par 
Inčukalna novada domes un Inčukalna 
novada pašvaldības amat personu un 
darbinieku atlīdzību””.

U.c. 

• Утвердить Правила пользования библиотекой 
Инчукалнского края № 1/2015, а также Устав 
библиотеки Инчукалнского края.

• Утвердить Устав филиала библиотеки «Библи-
отека города Вангажи».

• Рассмотрено заявление общества «Центр раз-
вития детей и молодежи «Гауя»» с просьбой 
изыскать возможность выплатить сумму член-
ских взносов Латвийской Федерации дзюдо за 
2015 год детям Инчукалнского края. Принято 
решение выплатить сумму членских взносов 
детям Инчукалнского края в размере EUR 
142.29. 

• Рассмотрено заявление руководителя BDK 
„Minkāns” Л. Домбровской с просьбой предо-
ставить BDK „Minkāns” автобус для поездки в 
Ледургу 11 марта 2015 года с целью участия 
в смотре танцевальной деятельности. Приня-
то решение о покрытии дорожных расходов в 
связи с поездкой в Ледургу в указанную дату 
в размере 100%.

• Рассмотрено заявление Инчукалнской ор-
ганизации «Движение за развитие бадмин-
тона» с просьбой предоставить финансовую 
поддержку для Инчукалнской организации 
«Движение за развитие бадминтона». Финан-
сирование в размере EUR 192,00 необходимо 
для приобретения наград (медалей, кубков, 
презентационных наград) для Инчукалнского 
чемпионата по бадминтону, который состоится 
28 марта 2015 года. Согласно положению «О 
поддержке самоуправления, направленной на 
содействие развитию спорта в Инчукалнском 
крае, и закону «О самоуправлениях», принято 
решение предоставить финансовую поддер-
жку в размере EUR 100,. На наградах будет 
изображена символика Инчукалнского края. 

• Рассмотрено заявление Инчукалнского клуба 
настольного хоккея с просьбой предоставить 
финансовую поддержку Инчукалнскому клубу 
настольного хоккея. Финансирование в разме-
ре EUR 233,40 необходимо для приобретения 
наград (медалей, кубков, презентационных 
наград) для 15го Инчукалнского чемпиона-
та по настольному хоккею, который состоится 
1 марта 2015 года. Согласно положению «О 
поддержке самоуправления, направленной на 
содействие развитию спорта в Инчукалнском 

крае, и закону «О самоуправлениях», принято 
решение предоставить финансовую поддер-
жку в размере EUR 120,. На наградах будет 
изображена символика Инчукалнского края.

• Утвердить Обязательные правила № 1/2015 
«Социальная помощь в Инчукалнском крае».

• Рассмотрено письмо Агентства международ-
ных программ для молодежи об участии в 
реализации проекта «Умей и делай!». Целью 
проекта является мотивация, профилирование 
и активизация молодых людей в возрасте от 
15 до 29 лет (включительно), которые не за-
няты учебой, работой, освоением профессии. 
Принято решение об участии в реализации 
проекта «Умей и делай!» с 1 июля 2015 года 
и начале процесса заключения договора со-
трудничества с Агентством международных 
программ для молодежи относительно реа-
лизации проекта. Контактное лицо: Маргита 
Лице, телефон: 29486755, эпочта: margita.
lice@incukalns.lv.

• Утвердить Положения для открытого конкурса 
на должность «Директор Инчукалнской основ-
ной школы». Объявить об организации кон-
курса по отбору претендентов на домашней 
странице самоуправления www.incukalns.lv и 
в информационном издании Инчукалнского 
края «Вести края», указав требования, выдви-
гаемые в отношении претендента, в соответст-
вии с описанием должности, предоставляемые 
документы, срок подачи заявлений, телефон 
для справок и место сдачи документов.

• Утвердить Обязательные правила № 2/2015 
«Об управлении отходами в Инчукалнском 
крае».

• Утвердить начальную цену торгов на право 
аренды жилых помещений по адресу: улица 
Сигулдас, 254, Вангажи, Инчукалнский край, 
в размере EUR 1200,00. Утвердить также по-
ложения торгов «Торги на право аренды квар-
тирной собственности самоуправления Ин-
чукалнского края по адресу: улица Сигулдас, 
254, Вангажи, Инчукалнский край, на 5 лет».

• Утвердить Правила № 3/2015 «О поправках к 
Правилам «О вознаграждении для должност-
ных лиц и работников Думы Инчукалнского 
края и самоуправления Инчукалнского края»».

И т.д. 

Inčukalna novada nekustamā īpašuma īpašnie-
kiem un tiesiskajiem valdītājiem tiek piešķirtas 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, ko paredz 
likumdošana un Inčukalna novada domes saisto-
šie noteikumi. 2014. gadā bija piešķirtas sekojo-
šas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides likumā 
noteiktajā kārtībā:
Veids Skaits Atvieglojumu 

summa EUR

Daudzbērnu ģimenēm 33 1046

Trūcīgām personām 66 653

Politiski represētām 
personām

91 1928

Kopā 190 3627

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pēc Inčukalna 
novada domes saistošajiem noteikumiem:

Veids Skaits Atvieglojumu 
summa EUR

Maznodrošinātām 
personām

9 107

Goda novadniekiem 27 651

1., 2. grupas invalīdiem 65 1994

Juridiskām personām 3 447

Kopā 104 3199

Bez šīm nekustamā nodokļa atlaidēm Inču-
kalna iedzīvotāji un Inčukalnā reģistrētie uz-
ņēmumi 2014. gadā saņēma nekustamā īpašu-
ma nodokļa atlaides par zemi 0,5% apmērā un 
par dzīvojamo ēku palīg ēkām, kas pārsniedz 
25 m2 (izņemot garāžas) pēc Inčukalna nova-
da domes saistošajiem noteikumiem. Tas ir 33 
600 EUR no 2014. gada Inčukalna novada do-
mes budžeta. 

2015. gadā pēc Inčukalna novada domes 
saistošajiem noteikumiem Nr. 19/2014, kas 
pieņemti Inčukalna novada domes sēdē 
17.12.2014., joprojām netiks apliktas dzīvoja-
mo ēku palīgēkas, kas pārsniedz 25 m2 (izņe-
mot garāžas).

Lai fiziskās personas – 1., 2. grupas invalī-
di un maznodrošinātās personas – saņemtu 
nekustamā īpašuma nodokļa atlaides pēc 
Inčukalna novada domes saistošajiem notei-
kumiem, lūdzu iesniegt rakstisku iesniegu-
mu, pievienojot nepieciešamos dokumentus 
(invalīdiem – jaunā tipa invalīda apliecību vai 
lēmumu par invaliditātes piešķiršanu, mazno-
drošinātajām personām – lēmumu par mazno-
drošinātā statusa piešķiršanu). 

Inčukalna novada  
nodokļu inspektore 

Ina Zvirbule  

Nekustamā īpašuma īpašniekiem un lietotājiem
„Ūdens uz zemi, es uz augšu!” – ar šādiem vārdiem PII „Minka” bērni modināja pavasari 

un sveicināja sauli. Lai gan ziemas prieki ir iecienīti „Minkas” bērniem, nu jau laiks dzīt 
ziemu prom un gaidīt dabas atmodu. 16. februārī „Minkas” saules pielietajā pagalmā vien-
kopus sajaucās krāsas, skaņas un smiekli. Visi kopā izgrabināja, izsvilpoja, izklaudzināja, 

izdziedāja un izdejoja ziemu un 
tumšos mošķus no stūru stūrī-
šiem, no krūmu krūmiņiem. Pēc 
skaņās un jautrās ziemas prom 
dzīšanas bērni saņēma saldu 
cienastu un samīļoja viens otru, 
lai arī sirsniņās būtu vairāk 
gaismas un gaišu emociju.

„Minkas” bērni un darbinieki 
visiem Inčukalnā vēl sagaidīt 
pavasari ar gaišām domām un 
iecietību citam pret citu.

Vadītāja Indra Podziņa 
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Важнейшие решения думы в феврале

Nekustamā īpašuma īpašniekiem un lietotājiem

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība 
(darbības teritorija – Siguldas, Sējas, Mālpils, 
Inčukalna, Krimuldas novads), lai identificē-
tu turpmākās vajadzības un rīcības  LEADER 
pasākuma ietvaros aicina visus interesentus 
piedalīties vienā no „Ideju darbnīcas” darba 
grupām, kuru laikā tiks apzinātas un apko-
potas vietējo iedzīvotāju vajadzības, idejas, 
kā arī redzējumi par vietējās teritorijas at-
tīstību, to veicinošajiem un kavējošajiem 
faktoriem.

„Ideju darbnīcas” notiks:
• 9. martā plkst.11.00 Sējā – kultūras namā 

„Loja”, 
• 10. martā plkst.12.00 Allažu pagastā – 

viesu namā „Mauriņi”, 
• 11. martā plkst.11.00  Siguldas pilsētā – 

Dārza ielā 2a,
• 12. martā plkst. 10.00 Raganā – Krimuldas 

novada domē,  Parka ielā 1, 
• 17. martā plkst.12.00 Siguldas pagastā – 

Kultūras namā, Zinātnes ielā 7, 
• 18. martā plkst.14.00 Mālpilī – pašvaldī-

bas ēkas Lielajā zālē, Nākotnes ielā 1,  
• 19. martā plkst.16.00 Inčukalnā – Inču-

kalna tautas namā Atmodas ielā 1a, 

• 20. martā plkst.14.00 Vangažos – Van-
gažu pilsētas pārvaldē,  Meža ielā 1, 

• 26. martā plkst.12.00 Mores pagastā – 
Mores pagasta tautas namā Siguldas 
ielā 13. 
Lūdzam vismaz divas dienas iepriekš pie-

teikties dalībai pie „Ideju darbnīcu” organi-
zatoriem: Allažu pagasta iedzīvotājiem Alla-
žu pagastā pie Vijas Vāveres, tālr. 67970260, 
29490373,  epasts: allazi@sigulda.lv;

Siguldas pagasta, Mores pagasta un Si-
guldas pilsētas iedzīvotājiem pie Inetas 
Eriksones, tālr. 26341991, 67800955, e
pasts: ineta.eriksone@sigulda.lv,

Sējas novada iedzīvotājiem Sējas novadā 
pie Maijas Muižnieces, tālr. 26599087, e
pasts: projekti@seja.lv,

Krimuldas novada iedzīvotājiem Krimul-
das novadā pie Solvitas Andžānes, tālr. 
25549745, epasts: Solvita.andzane@kri-
mulda.lv,

Mālpils novada iedzīvotājiem Mālpilī pie 
Ievas Paulovičas, tālr. 67970893, epasts: 
ieva.paulovica@malpils.lv.

Inčukalna novada iedzīvotājiem pie 
Margitas Līces, tālr. 29486755, e-pasts: 
vide@incukalns.lv. 

01.02.2015. ap plkst. 19.43 RPP tika saņemts 
izsaukums, ka Inčukalna novada Gaujā, Gau-
jaslīču ielā, jaunieši veic huligāniskas darbības. 
Uzsākta lietvedība saskaņā ar Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 167. panta pār-
kāpumu. Notiek apstākļu noskaidrošana.

11.02.2015. ap plkst. 23.07 RPP tika saņem-
ta informācija, ka Inčukalna novada Gaujā kāda 
sieviete ir lietojusi pārāk daudz alkohola un at-
rodas sabiedriskā vietā tādā stāvoklī, kas aiz-
skar citu cilvēku cieņu. RPP INN darbinieki, iero-
doties notikuma vietā, sastapta iereibušu 1964. 
gadā dzimušu sievieti. Sievietei tika sastādīts 
administratīvā pārkāpuma protokols.

12.02.2015. ap plkst. 15.25 RPP tika saņemts 
izsaukums par kādas personas agresīvu rīcību 
un uzbrukumiem Vidzemes ielā, Vangažos. RPP 
INN darbinieki ieradās notikuma vietā un pār-
baudīja visus lietas apstākļus, tika noskaidrots, 
ka fakts ir izdomāts. Vainīgajai personai tika 
sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols 
par nepamatotu policijas darbinieku izsaukšanu.

16.02.2015. ap plkst. 23.32 RPP saņēma iz-
saukumu uz kādu māju Inčukalna novada Plān
upes ielā. Ierodoties notikuma vietā, policijas 
darbinieki sastapa vīrieti, kurš uzvedās agresīvi 
un kura uzvedībā bija redzami garīga rakstura 
traucējumi. Tika izsaukta NMP, un sadarbībā ar 
NMP vīrietis tika nogādāts attiecīgā ārstniecī-
bas iestādē.

18.02.2015. ap plkst. 10.23 RPP saņēma iz-
saukumu uz Inčukalna dzelzceļa staciju sakarā 
ar kāda vīrieša neadekvāto rīcību. Ierodoties 
notikuma vietā un noskaidrojot lietas apstāk-
ļus, tika uzsākta lietvedība pret 1957. gadā dzi-
mušu vīrieti par huligāniskām darbībām.

21.02.2015. plkst. 11.45 RPP saņēma izsau-
kumu uz kādu Smilšu ielas dzīvokli Vangažos. 
Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka 
sieviete ilgu laiku never vaļā dzīvokļa durvis. 
Nekavējoties tika izsaukti glābēji un mediķi. 
Uzlaužot dzīvokļa durvis, tika konstatēts, ka 
1948. gadā dzimušai sievietei ir bijušas nopiet-
nas problēmas ar veselību. Sieviete tika nodo-
ta mediķu rokās.

22.02.2015. ap plkst. 9.25, RPP INN darbinie-
kiem veicot patrulēšanu Inčukalnā, Atmodas 
ielā, tika pamanīts vīrietis, kurš ļoti nestabili 
pārvietojās ar velosipēdu. Velosipēdists tika 
apturēts. Noskaidrojot lietas apstākļus, tika 
noskaidrots, ka 1951. gadā dzimušais vīrie-
tis pie velosipēda stūres bija sēdies alkohola 
reibumā. Vīrietis tika nodots VP Ceļu policijas 
darbinieku rīcībā tālākas lietvedības nodroši-
nāšanā.

Statistika februārī:
Saņemtie izsaukumi, ziņojumi no Inču-

kalna novada Vangažiem – 48, Inčukalna – 28, 
Gaujas – 21, Egļupes – 1

Administratīvā pārkāpuma protokoli – 67, 
tai skaitā: atrašanās sabiedriskās vietās rei-
buma stāvoklī, kas aizskar citu cilvēku cieņu – 
8 protokoli, Inčukalna novada domes saistošo 
noteikumu neievērošana – 17 protokoli, par 
atstarojošu vestu vai apģērbā iestrādātu at-
starojošu elementu nelietošanu, diennakts 
tumšajā laikā pārvietojoties pa ceļa braucamo 
daļu vai nomali – 34 protokoli.

RPP INN priekšnieks 
Ilgonis Babris 

Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvijas 
elektriskie tīkli”.

Paredzētās darbības nosaukums: Elektro-
pārvades tīklu savienojuma „Igaunijas – Latvi-
jas trešais elektropārvades tīkla starpsavieno-
jums”. 

Paredzētās darbības norises vieta: Lim-
bažu novads, Sējas novads, Garkalnes novads, 
Ropažu novads, Inčukalna novads, Salaspils 
novads, Stopiņu novads.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par 
paredzētās darbības ietekmes uz vidi no-
vērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības 
valsts biroja 2012. gada 8. oktobra lēmums Nr. 
502.

Informācija par IVN procedūru: Pamatojo-
ties uz likuma „Par ietekmes uz vidi novērtēju-
mu” 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma „Objekti, 
kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. 
punktu, paredzētajai darbībai ir piemērojama 
ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra. 2013. 
un 2014. gadā notika paredzētās darbības sā-
kotnējās sabiedriskās apspriešanas. Ņemot 
vērā iedzīvotāju ieteikumus un paredzamo 
starptautiskā dzelzceļa infrastruktūras objekta 

„Rail Baltica” būvniecību, paredzētās darbības 1. 
alternatīvai ir izvēlēta jauna 1B modifikācija pa-
ralēli iespējamai dzelzceļa „Rail Baltica” trasei, 
izvietojot abus infrastruktūras objektus vienotā 
koridorā. Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas 
sapulcēs minētajos novados tiks apspriesti abi 
šie infrastruktūras objekti. 

Paredzētās darbības apraksts: Ņemot 
vērā to, ka tautsaimnieciski izdevīgāk, kā arī 
videi un īpašumiem 
draudzīgāk ir jau ie-
priekš apspriestās pa-

redzētās darbības elektropārvades līnijas 
1. alternatīvu posmā no Limbažu novada 
līdz Stopiņu novadam realizēt pa jaunu 
trasi (1B modifikācija), izbūvējot jaunu 330 
kV elektropārvades līniju paralēli dzelzceļa 

„Rail Baltica” maršrutam un izvietojot elek-
tropārvades līniju un dzelzceļu „Rail Baltica” 
vienā koridorā, pieņemts lēmums no visiem 
aspektiem izvērtēt šo EPL trases variantu.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt 
informāciju par paredzēto darbību un ie-
pazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
• A/s „Latvijas elektriskie tīkli” tīmekļa 

vietnē www.let.latvenergo.lv;
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpnie-

cības ielā 23, Rīgā, tīmekļa vietne www.
vpvb.gov.lv;

• attiecīgajās pašvaldībās darba laikā un 
pašvaldību tīmekļa vietnēs.

1B modifikācijas sākotnējā sabiedris-
kā apspriešana Inčukalna novadā notiks 
Vangažu kultūras nama zālē Gaujas ielā 
12, Vangažos, 09.03.2015. plkst. 16.00. 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto 
darbību var iesniegt līdz 2015. gada 15. mar-
tam: 
• A/s „Latvijas elektriskie tīkli” – Dārzcie-

ma iela 86, Rīga, LV1073, tālr. 67725509, 
67725272, e-pasts: let@latvenergo.lv;

• Vides pārraudzības valsts birojam – Rūp-
niecības iela 23, Rīga, LV1045, tālrunis: 
67321173, fakss: 67321049, epasts:  
vpvb@vpvb.gov.lv. 

Paredzētās darbības nosaukums: Eiro-
pas standarta platuma publiskās lietošanas 
dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” 
būvniecība.

Ierosinātājs: LR Satiksmes ministrija, 
reģistrācijas Nr. 90000088687.

Iespējamās paredzētās darbības vietas: 
Salacgrīvas novads, Limbažu novads, Sējas 
novads, Inčukalna novads, Ropažu novads, 
Garkalnes novads, Stopiņu novads, Salas-
pils novads, Ķekavas novads, Iecavas novads, 
Bauskas novads, Baldones novads, Mārupes 
novads, Olaines novads un Rīga.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par 
paredzētās darbības ietekmes uz vidi no-
vērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības 
valsts biroja 2014. gada 29. oktobra lēmums 
Nr. 487.

Paredzētās darbības apraksts: Paredzētā 
darbība ir elektrificēta jaunbūvējama divce-
ļu dzelzceļa līnija gan pasažieru, gan kravas 
vilcienu kombinētajai satiksmei. Paredzētā 
darbība iekļauj: dzelzceļa infrastruktūras līni-
jas „Rail Baltica” būvniecību Latvijas teritorijā 
no Igaunijas robežas līdz Lietuvas robežai, tai 
skaitā nodrošinot Eiropas standarta platuma 
dzelzceļa infrastruktūras pieslēgumu Rīgas 
pasažieru stacijai un starptautiskajai lidostai 

„Rīga”, citas saistītās infrastruktūras (kravu un 
pasažieru termināļi, apkopes punkts, depo u.c.) 
būvniecību, dzelzceļa infrastruktūras līnijas 

„Rail Baltica” energoapgādes būvniecību, citas 
infrastruktūras pārbūvi šķērsojumu vietās (ceļi, 
gāzes vadi utt.).

Iespējamie alternatīvie risinājumi:
• A alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras lī-

nija „Rail Baltica”, kas sākas pie Igaunijas/
Latvijas robežas un turpinās caur Salacg-
rīvas, Limbažu, Sējas, Inčukalna, Ropažu, 
Garkalnes, Stopiņu, Salaspils novadu, Rīgu, 
Mārupes, Olaines, Ķekavas, Baldones, Ieca-
vas, Bauskas novadu līdz Latvijas/Lietuvas 
robežai,

• A’ alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras lī-
nijas „Rail Baltica” posms Limbažu novadā, 
kas nesakrīt ar A un B alternatīvu,

• A’’ alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras lī-
nijas „Rail Baltica” posms Rīgā, kas nesakrīt 
ar A alternatīvu,

• B alternatīva – dzelzceļa infrastruktūras lī-
nijas „Rail Baltica” posmi Salacgrīvas, Lim-
bažu, Sējas, Baldones, Iecavas, Bauskas 
novadā, kas nesakrīt ar A alternatīvu.
Informācija par pārrobežu ietekmi: Pa-

redzētajai darbībai ir iespējama pārrobežu ie-
tekme, ņemot vērā tās mērogu un realizācijas 
mērķi.

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt 
informāciju par paredzēto darbību un iepa-
zīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
• LR Satiksmes ministrijā darba laikā, Go-

goļa ielā 3, Rīgā, tīmekļa vietnē www.sam.
gov.lv;

• Pilnsabiedrības „RB Latvija” tīmekļa vietnē 
www.railbaltica.info un SIA „Estonian, Lat-
vian & Lithuanian Environment” tīmekļa 
vietnē www.environment.lv;

• Vides pārraudzības valsts birojā darba lai-
kā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, tīmekļa viet-
nē www.vpvb.gov.lv;

• Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, In-
čukalnā, Inčukalna novadā, Vangažu pilsē-
tas pārvaldes zālē, Meža ielā 1, Vangažos, 
Inčukalna novadā darba laikā, tīmekļa viet-
nē www.incukalns.lv.

Paredzētās darbības sākotnējā sabied-
riskā apspriešana notiks Vangažu kultūras 
namā Gaujas ielā 12, Vangažos, Inčukalna 
novadā, 2015. gada 9. martā plkst. 16.00.

Rakstiskus priekšlikumus par pare-
dzēto darbību var iesniegt līdz 2015. 
gada 15. martam Vides pārraudzības 
valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV
1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049,  
www.vpvb.gov.lv. 

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz 
vidi sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Informācija par paredzētās darbības  
ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN)  
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada 
nodaļas (RPP INN) nozīmīgākie notikumi februārī

Ideju darbnīcas jaunās stratēģijas izstrādei
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„Ciprese” viesojas Cesvainē
26. februārī estrādes deju grupa „Ciprese” ar vadītāju Ilonu 

Petrovsku viesojās Cesvaines vidusskolā un sniedza koncer-
tu. Koncerta pirmajā daļā bija I.Petrovskas iestudētais uzve-
dums par sarežģītiem, reizēm nežēlīgiem brīžiem jauniešu 
dzīvē. Dejas mijās ar dzejas rindām Evijas Ozolas, Katrīnes 
SutasPrančas un Karīnas Škirmantes lasījumā, kā arī ar 
skanīgo dziesmu Līvas Ozolas izpildījumā.

Otrajā daļā kolektīvs dejoja krāšņas, azartiskas un prie-
cīgas dejas. Skolēni koncertu uzņēma ar patiesu prieku un 
teica labus vārdus izpildītājiem.

Evija Ozola,
Vangažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja 

Grāmatas atver durvis uz pasauli. 
Mūsu bibliotēkā ir bagāts, pārdomāts, 
visām lasītāju interesēm noderīgs 
grāmatu fonds. Arī šomēnes iepirkām 
literatūru, kura var jūs interesēt. Kādā 
intervijā rakstniecei K.Pankolai vaicāja: 

„Kas jums ir dārgāks par visu?” Viņa ne-
domājot atbildēja: „Manas alkas pēc 
dzīves.” Šoreiz jūsu vērtējumam ro-
māns „Vēl viena deja”. J.AdleraOlsena 
romāns „Lieta Nr.64” ir ceturtā grāma-
ta sērijā par Q nodaļu un Karla Merka 
izmeklētajām lietām. Dace Judina mūs 
iepriecina ar jaunu detektīvromānu 

„Siers otrajai pelītei”, sērija – izmeklē 
Anna Elizabete turpinās… Toms ir sa-
traucies par jaunumiem no zemeslo-
des otras puses, jo vienmēr ir dzīvojis 
ar apziņu, ka ir vienīgais bērns, bet… – 
lasiet K.Kellijas romānu „Medus ka-
raliene”. Zelta laikmeta R.Granauska 
romāns „Migla virs ielejām” Lietuvas 
literatūrā. Māra Bērziņa romāns „Svi-
na garša” – stāsta par to, ka par va-
roņiem nepiedzimst, bet gadās, ka par 
tādiem kļūst visikdienišķākie ļaudis. 

„Cilvēka dvēseles inženiera stāsts” ir 
daudzslāņains un sižetiski blīvs ko-
miskas ievirzes romāns, kas izseko Ka-
nādā dzīvojoša čehu emigranta Danija 
Smeržicka dzīvesstāstu. Rakstnieces 
un žurnālistes Džodžo Mojas grāmata 

„Pēdējā vēstule no mīļotā” ir apbrīnoja-
mi romantisks stāsts par zaudētu un 
atgūtu mīlestību. Nils Sakss un Jurģis 

Liepnieks mums 
piedāvā grāmatu 

„Nāve – tās nav 
beigas”, kas nevienu lasītāju neatstās 
vienaldzīgu. Uz šo grāmatu jau bija la-
sītāju rinda, kad grāmata vēl nebija no-
pirkta. K.Bārneta uzrakstīja pasaules 
bestselleru „Dzirksts” – mātes stās-
tu, kā viņas dēlam divu gadu vecumā 
konstatēja autismu, bet viņš iemācījās 
gan lasīt, gan ieguva universitātes pro-
fesora atzinumu par neierobežoto po-
tenciālu. Šī grāmata ir par to, ka vajag 
ticēt savam bērnam, pat ja viss šķiet 
sliktāk par sliktu. Ticība ļauj turpināt 
meklējumus, pamanīt un izmantot 
katru niansi. Ikviens bērns ir īpašs.

Signes Kvaskovas grāmatā „Spē-
les meistars” netrūkst ne spriedzes, 
ne komisku momentu, bet patiesībā 
viss ir daudz nopietnāk, nekā varētu 
šķist… Jauniešiem interesanta lasām-
viela. Zviedru rakstnieces 
K.Olsones „Stikla bērni” ir 
pirmā grāmata sērijā par 12 
gadu veco meiteni Billiju un 
viņas draugu Aladinu. Tā ie-
guvusi Zviedrijas Radio bal-
vu par labāko bērnu romānu. 
Lai bērnus un jauniešus 
ieinteresētu izlasīt klasikas 
darbus, uzņēmīgi cilvēki 
nolēma romānus pārstās-
tīt jauniešiem saprotamā 
valodā, nezaudējot satu-
ru. Šoreiz piedāvājam V.Igo 

„Nožēlojamie” pārstāstu. La-
siet un kļūstiet par pasaules 

klasikas pazinējiem! Grāmatu sērijā 
„Veiklo pirkstiņu skola” piedāvājam ie-
dvesmojošu grāmatu par akmeņu krā-
sošanu „Raibu raibi akmentiņi”. Grā-
mata noderēs visai ģimenei, lai kopā 
interesanti pavadītu laiku. Grāmata 

„Patērētāju tiesību aizsardzības pama-
ti” ir pirmais darbs, kurā visaptveroši 
aprakstīti galvenie patērētāju tiesības 
regulējošie jautājumi. Grāmatā „Sveiks, 
dakter” soli pa solim izstāstīts, ko dara 
un kā ārstē konkrētais speciālists. Grā-
mata sniedz arī trauksmju signālu TOP. 
Vienkārši un saprotami grāmatā par to, 
kas pacientam jāzina, gatavojoties vi-
zītei pie ārsta.

Bibliotēkā pieejami dažādi pakal-
pojumi: datori, printēšana, kopēšana, 
faksa sūtīšana. 

Visi laipni gaidīti bibliotēkā.
Foto un teksts:  

Marija Aļeksejeva  

Pasākumi martā un aprīlī  
Vangažu kultūras namā

Svētdien, 8. martā, plkst. 13.00 fināls „Popiela – 2015”. Žūrijas apspriedes 
laikā dejos estrādes deju grupa „Ciprese” un deju grupa „Cats”. Ieeja 0,50 eiro.

Svētdien, 15. martā, plkst. 15.00 (latv.val.) un 17.00 (krievu val.) multiplikā-
cijas filma bērniem „Trīs spēkavīri tālos krastos”. Ieeja 0,70 eiro.

Sestdien, 21. martā, plkst. 19.00 Pavasara balle ar krāsainiem priekšne-
sumiem. Spēlēs Ilmārs. Dalības maksa 3 eiro (pie dežuranta darba dienās pēc 
15.00). Aicinām kā aksesuāru izmantot ziedu.

Pirmdien, 6. aprīlī, plkst. 17.00 bērnu vokālais konkurss „Vangažu cālis 
2015”. Aicinām piedalīties bērnus līdz 7 gadu vecumam ar vienu skanīgu dzies-
mu. Pieteikties kultūras namā pie Evijas Ozolas līdz 24. martam.

Trešdien, 8. aprīlī, plkst. 10.00 Valmieras teātra aktieru un Rīgas viesmāk-
slinieku teātra izrāde bērniem „Nepaklausīgie putni”. Biļetes iepriekšpārdošanā 
3,50 eiro pēc plkst. 15.00 pie dežuranta.

10. februārī vairāk nekā 60 pasaules valstis apvienojās, lai 12. gadu pēc kār-
tas atzīmētu Pasaules drošāku interneta dienu.

Šogad kampaņas „Kopā par labāku internetu!” mērķis ir vērst sabiedrības, 
īpaši bērnu un jauniešu, uzmanību uz virtuālās dzīves nozīmi un to, kā aktivi-
tātes virtuālajā vidē ietekmē cilvēka reālo dzīvi. Kā cilvēki veido savu virtuālo 
identitāti? Kādu sociālo ietekmi atrašanās virtuālajā vidē atstāj uz reālo dzī-
vi? Kādas pretrunas pastāv starp personas reālās dzīves identitāti un to, kā 
viņš pasniedz sevi virtuālajā vidē? 

Arī Vangažu pilsētas bibliotēka rīkoja informatīvi izglītojošu pasākumu bēr-
niem „Kopā par labāku internetu”. Mūsu mazajiem apmeklētājiem demons-
trējām Vangažu pilsētas bibliotēkas sagatavoto prezentāciju „Par drošību 
internetā”. Tika pārrunātas šādas tēmas:

„Kā būt gudram interneta lietotājam” – par riskiem, spēlējot spēles internetā.
„Tīmekļa etiķete” – tāpat kā ikdienas dzīvē, arī saskarsmei interneta vidē 

pastāv uzvedības noteikumi.
Nedari zināmu savu vārdu un adresi nepazīstamiem cilvēkiem.

Pasākumā bērni 
noskatījās īsfilmiņas 

„Padomā, pirms ievieto 
internetā”. Bērni aktīvi 
iesaistījās prezentāci-
jas aplūkošanā un ar 
savu parakstu aplieci-
nāja atbildību par sa-
vām darbībām internetā. 

Bibliotekāre 
Regīna Haprova 

Foto: 
Vineta Bordane 

6. februārī, kā ik 
gadu, Vangažu ho-
keja laukumā notika 
brīvdabas ziemas 
izrāde „Rūķīša Kikī 
pirmā blēņa”. Pie 
mums viesojās jau 
skatītāju iemīļotā 
teātra apvienība 

„Čučumuiža”. Aizrau-
jošā lugas sižetā un 
gaitā ik pa brīdim 
mazie skatītāji tika 
iesaistīti rotaļās un 
dejās. Visas izrādes garumā bija jaukas un skanīgas dziesmas bērniem, kuras iz-
pildīja paši aktieri. Pasākums pagāja jaukā un omulīgā noskaņā un pulcēja kuplu 
skatītāju skaitu.

15. februārī pie mums viesojās Krimuldas novada Raganas amatierteātris ar 
S.Maršaka pasakas „Kaķu nams” izrādi. Skatītāji tikās ar mazajiem kaķēniem, 
viņu tanti Kaķeni un runci Vasīliju, un kaimiņiem – Cūku ar sivēniem, Vistu, Gaili, 
Kazu un Āzi. Un arī Krauķiem, kas mēģināja palīdzēt nelaimē nonākušajiem. Pasa-
ka dzejā stāstīja par labo un ļauno un parādīja, ka labestība vienmēr uzvar, ka ar 
labo mēs varam paveikt tik daudz.

Aktieru tēlojums bija patiess un meistarīgs. Izrādei bija brīnišķīgs muzikālais 
noformējums, ar pašu bērnu dziedājumu un ar gaismas efektiem tika panākts lie-
lisks vizuālais efekts.

Vangažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Evija Ozola   

Pirms dažiem gadiem neviens pat 
nebūtu iedomājies, ka Liene Neste-
roviča, atnākot uz ukraiņu ansambļa 

„Jatraņ” mēģinājumu, tik nopietni ie-
nāks ukraiņu kolektīvā, lai gan pati ir 
latviete ar ukraiņu saknēm.

Un, lūk, savā 30 gadu jubilejā, 
2015. gada 14. februārī, Valentīndie-
nā, Liene organizēja gan sev, gan uk-
raiņu biedrībai, gan Vangažu iedzīvo-
tājiem brīnišķīgu dāvanu – koncertu 

„Es uzzīmēšu tev zvaigznes”.
Koncerts sākās ar latviešu dzies-

mu un aizkustinošu dziedātājas 
stāstu par viņas dzīvi, dzimteni un 
vecākiem...

Koncerts turpinājās ar ukraiņu 
dziesmām, veltītām mātei un tēvam.

Mani – ukraini – tādas muzikālas 
asociācijas ļoti aizkustināja un sa-
viļņoja, jo Ukrainā dzīvo gan mana 
māte, gan tēvs – dārgākie un cienī-
jamākie cilvēki, jo tā vecākus godāja 
mūsu vectēvi un vecvectēvi.

Es stāstu par saviem personīga-
jiem iespaidiem, un man ir ļoti patī-

kami atzīmēt koncerta raksturu, kad 
latviešu dziesma plūstoši sasaucas 
ar ukraiņu un krievu dziesmu. Kopē-
jā koncertā ļoti harmoniski iekļāvās 
Lienes un latviešu sieviešu vokālā 
ansambļa „Kaprīze” kopējā dziesma, 
kas ir veiksmīgas radošas sadarbī-
bas piemērs. 

Gribu izteikt Lienei komplimen-
tu par to, ka viņa ir atradusi spēku, 
laiku un vēlēšanos un ir izveidojusi 
nelielu jauniešu ukraiņu dziesmu 
ansambli „Kvitočki”, kas uzsāka 
darbu vēl pavisam nesen, bet jau ir 
izveidojis savu repertuāru.

Jauki bija tas, ka jubilāri apsveica 
Inčukalna novada domes priekšsēdē-
tājs A.Nalivaiko un Vangažu kultūras 
nama direktors A.Čamkins pasniedza 
Lienei un visiem koncerta dalībniekiem 
brīnišķīgas rozes.

Pēc koncerta biedrības telpās Lieni 
sveica visi biedrības „Jatraņ” dalīb-
nieki, radi, draugi, speciāli jubilārei 
skanēja G.Mamutovas dziesma, daudzi 
apsveikumi un radošu sasniegumu vē-
lējumi.

Lai tev veicas, Liene!
Ukraiņu kultūras biedrības biedrs 

Vasilijs Litviņuks  

Drošāka interneta diena  
Vangažu pilsētas filiālbibliotēkā 

Februāris ar jautriem  
niķiem un stiķiem

Lasīsim grāmatas!

Zvaigžņu lietus 
Lienes dziesmās

Salaspils jaukā pele kopā ar Inčukalna novada ie-
dzīvotāju Staņislavu Unguru
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Pagājis jau vairāk nekā gads, kopš Inču-
kalna medību pili apsaimnieko Mežsaimnie-
cības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība 

„L.V.Mezš”. Mūsu mērķis, paņemot pili nomā 
no pašvaldības, ir tās atjaunošana un izman-
tošana ne tikai kooperatīva, bet arī visas sa-
biedrības interesēs. Tā kā paši esam saistīti 
ar mežsaimniecību un veicam ne tikai saim-
niecisko darbību, bet arī dažādas izglītojošas 
aktivitātes, tad pirmkārt vēlamies pili redzēt 
kā meža īpašnieku, to ģimeņu un citu intere-
sentu pulcēšanās vietu, kur iegūt nepiecie-
šamo informāciju ar mežu un vidi saistītos 
jautājumos, kā arī audzināt jauno paaudzi par 
nākamajiem meža saimniekiem.

Šobrīd, pēc apkures sistēmas sakārtoša-
nas pilī, esam iekārtojuši kooperatīva biroju 
un pamazām plānojam tālākos pils remont-
darbus. Tomēr, neskatoties uz telpu stāvokli, 
jau pagājušajā gadā pilī notika pirmie apmā-

cību kursi par medību un mežsaimnieciska-
jiem jautājumiem. Savukārt divās talkās – pa-
vasarī Lielās talkas ietvaros un rudenī – kopā 
ar saviem biedriem un citiem atbalstītājiem 
centāmies sakopt pils apkārtni un arī iekšpusi.

Šogad pēc klusā ziemas perioda esam jau 
ieplānojuši vairākas aktivitātes pils apkārtnē. 
Pavisam drīz – 24. martā – organizēsim Put-
nu dienas Inčukalna pamatskolas 6. klasei. 
Pasākumā paredzēta gan putnu būrīšu izga-
tavošana, gan kāršana kokos. Savukārt pēc 
tam bērniem būs iespēja izspēlēt meža teātri, 
kā arī piedalīties meža izzināšanā pieredzē-
juša meža gida pavadībā. Noslēgumā, kā jau 
visos pasākumos, kas notiek brīvā dabā, – 
ugunskurs un desiņas.

Tāpat kā pagājušā gadā pieteiksim pils ap-
kārtni kā sakopjamo objektu Lielajā talkā, 
kas paredzēta 25. aprīlī. Talkot aicināsim ne 
tikai savus biedrus un atbalstītājus, bet jeb-

kuru interesentu, kuram tajā dienā būs vēlē-
šanās palīdzēt sakopt kaut nelielu daļiņu no 
sava novada.

Savukārt maijā tiks organizētas Meža 
dienas ar meža stādīšanu un iespēju talci-
niekiem iepazīt Inčukalna novada apskates 
objektus un vēsturiskas vietas.

Pa šo laiku, kopš esam iekārtojuši pilī 
savu biroju, ir bijis diezgan daudz interesen-
tu, kuri ir apskatījuši arī pils iekšpusi – vis-
biežāk tie ir novada iedzīvotāji, bet ierodas 
arī apmeklētāji, kuri pilī kādreiz ir uzturēju-
šies.

Tāpēc arī šobrīd pils ir pieejama publiskai 
apskatei un visi interesenti ir laipni aicināti. 
Kas zina, varbūt tieši jums izdosies sastapt 
pils sargeņģeli, par kuru klīst ne viens vien 
nostāsts!

Teksts: MPKS „L.V.Mezš” 

Inčukalnieši turpina brist pa dubļiem un 
ledus saaugumiem, kamēr Rīgā jau tīri pa-
vasarīgi tīras ielas un brīžiem ieskanas pa-
vasarīgi putnu čiepsti. Atliek arī mums gaidīt 
labākus pārvietošanās apstākļus. Viss jau 
būs, tikai jābūt pacietīgiem...

Vai esat šogad baudījuši Meteņu pankū-
kas? Senākos laikos tās cepa, lai kārtīgi 
izmantotu visas olas līdz gavēnim. Šodien 
gan retais par to aizdomājas, tomēr, ja ir 
iespēja nobaudīt pankūkas, neatsakās. 
Šogad pat presē pavīdēja nosaukums: 
Starptautiskā pankūku diena – 17. febru-
āris.

6. februārī, kad Inčukalna tautas namā 
tika atklāta jaunā Inčukalna Mākslinieku 
kopas izstāde „Ar otu par mīlestību”, bija 
laiks svinēt arī Meteņus. Zālē tika izstā-
dīti 13 mūsu māk slinieku – Jāņa Zvirbuļa, 
Edvīna Baloža, Valijas Balodes, Borisa 
Samusa, Silvijas Aueres, Ievas Kalniņas, 
Daces Saulītes, Paula Putniņa, Anda Gūt-
maņa, Jolantas Bodnieces, Ingunas Lin-
des, Aijas AusējasRudzītes un Agneses 
Ozoliņas – darbi. Uz atklāšanu sanākuša-
jiem  bija lieliska iespēja ne tikai iepazīties 
ar mākslas darbu autoriem, talantīgajiem 
Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņiem,  bet arī nobaudīt veselu trīs 
saimnieču – Ilgas Bahanovskas, Intas 
Bērziņas un Innas Hoņavko – gatavotās 
plānās un ķirbju pankūkas, kuras tika 
ceptas tieši izstādes atklāšanas laikā un 
piepildīja ar mājas sajūtu visu telpu, bet 
baudīšana notika pie liela kopīga galda 
pasākuma otrajā daļā. Bet vispirms un 
pirmkārt māksla. Un kā mākslinieks Andis 
Gūtmanis teica par izstādes moto „Ar otu 
par mīlestību”: ota mākslinieka rokās jau 
ir MīLESTīBA. Pašā centrā uz skatuves ir 
novietots 14. mūsu novadnieces māksli-
nieces Ritas Valneres gleznotais aktrises 
Vijas Artmanes portrets, kuru autore sa-
vai meitai Ievai Kalniņai lūdza atvest uz iz-
stādes atklāšanu tikai 6. februārī.  Domāju, 
ka nekļūdīšos, teikdama, ka ikkatrs šeit 
var ieraudzīt gleznu, kas liek apstāties, 
ieskatīties un pārdomāt. Paldies visiem, 
kas piedalījās!

Inna Hoņavko, Inčukalna pamatskolas 
medmāsa, kas pirmo reizi bija atnākusi uz 
izstādes atklāšanu, dalījās savos iespai-
dos: „Izstādes atklāšana noritēja siltā un 
mājīgā atmosfērā. Man bija lieliska iespē-

ja iepazīties ar mākslas darbu autoriem, 
tuvāk un rūpīgāk aplūkot viņu darbus. Tika 
pateikts daudz labu vārdu – par māksli-
niekiem, par mūzikas skolas audzēkņiem, 
par izstādes iekārtotājiem. Neparasti bija 
tas, ka nobeigumā visi varēja cienāties ar 
uz vietas ceptām pankūkām un ievārīju-
miem, ko bija sagādājuši paši mākslinieki. 
Es ļoti patīkami, lietderīgi un interesanti 
pavadīju laiku.”

Aicinām visus, kas vēl nav apskatījuši iz-
stādi, iegriezties pie mums un to izdarīt līdz 
Mākslas dienām, kuras notiks jau 18. aprīlī.

Kā parasti februāra vidū,  mīlētāju die-
nā 14. februārī, kad ir dzimis mūsu nova-
da mūzikas tradīciju uzturētājs Vitalis 
Kikusts, tautas namā notika Inčukalna 
pūtēju orķestra jaunā kompaktdiska pre-
zentācija. Orķestris bija sagatavojis pavi-
sam jaunu programmu, neskatoties uz to, 
ka diska ierakstīšana ir tikko beigusies 
(diskā ierakstīts pagājušā gada repertu-
ārs). Koncertā piedalījās arī Vitaļa Kikus-
ta vadītie kori – Inčukalna „Mežābele” un 
Rīgas sv. Franciska baznīcas koris. Savu 
sveicienu orķestrim un Vitalim Kikustam 
bija atvedis Rīgas koncertapvienības „Ave 
Sol” kamerkoris  „Amadeus” un diriģente 
Inga Dziļuma.    

Ko saka klātesošie un dalībnieki: 
Ingūna Kalviša, Allažu pamatskolas 

mūzikas skolotāja: „Man patīk tas, ka 
korim un pūtēju orķestrim var izveidot 
kopīgu koncertu, ka abiem kolektīviem ir 
kopīgs kārtīgs vadītājs – diriģents Vitalis 
Kikusts. Esmu redzējusi, kā izaug bērni, 
kas piedalās orķestrī, redzu viņu progresu, 
un tas ļoti iepriecina. Ļoti patīk, kā diri-
ģents prot „iesvētīt” mazākos orķestran-
tus, padomājot par dāvaniņām. Priecājos, 
ka Vitalis Kikusts ir spējis savā orķestrī iz-
audzināt arī jaunu diriģentu Kasparu Pui-
kevskiPuikevicu. Arī kompaktdiska ierak-
stīšana ir liels darbs, kas paliks vēsturē.”

Tamāra Mūrniece, BENU aptiekas farma-
ceite: „Koncertā skanēja pūtēju orķestrim 
netipiski skaņdarbi ļoti profesionālā līmenī. 
Tie tiešām tika nospēlēti īsti meistarīgi. Bija 
īsta bauda klausīties, patiesi labs koncerts, 
kurā Vitalis Kikusts vēl reizi pierādīja savu 
profesionalitāti. Nobeigumā izskanējusī 
Jurjāna kantāte „Tēvijai”, kuru izpildīja kori 
kopā ar orķestri, bija patiesa koncerta kul-
minācija.”

Jānis Liepiņš, Inčukalna novada domes 
deputāts: „Neskatoties uz to, ka mūziķi ir 
gados jauni, orķestra skanējums bija brī-
nišķīgs. Man bija ļoti patīkami piedalīties 
noslēguma kopīgajā skaņdarbā – kantātē 

„Tēvijai”.” 
Valdis Barbans, strādā kokapstrādē (divu 

bijušo orķestrantu tētis): „Esmu sajūsmā, 
man ļoti patika. Ir acīmredzama orķestra iz-
augsme. Arī mani puikas izauga orķestrī, un 
es par to lepojos. Koncerts bija pārdomāts, 
viens no labākajiem, ko esmu dzirdējis.” 

Andrejs Asītis, Rīgas Reģionālās virs-
mežniecības darbinieks, jaunākās paaudzes 
orķestrantes tētis: „Orķestris spēlēja intere-
santus skaņdarbus, man tiešām patika. Man 
ir prieks, ka mana meita Samanta ir iekļā-
vusies mūziķu kolektīvā. Gribu pateikties 
Vitalim Kikustam par viņa izturību un entuzi-
asmu, organizējot un uzturot muzikālo dzīvi 
Inčukalnā.”

Labu vārdu nekad nav par daudz, tāpēc 
arī ar laikraksta palīdzību vēlamies pateik-
ties skolotājam Vitalim Kikustam, visiem 
bērnu vecākiem, pašiem mūziķiem par lielo 
ieguldīto darbu un lielajam kompaktdiska 
sponsoram – Inčukalna novada domei – par 
to, ka ir piepildījusies vēl viena pūtēju vēlē-
šanās – skaņdarbi ir iemūžināti diskā! Liels 
paldies arī skaņu ierakstu speciālistam 
Kasparam Čakstem.

Tautas nama mākslinieciskās daļas  
vadītāja Zinta Nolberga 

Inčukalna tautas nama  
pasākumi martā 
Nepalaidiet garām! 
Piektdien, 6. martā, plkst. 19.30 
Žoržs Siksna, Kaspars Antess un Roberts Melone koncert-
uzvedumā „Trīs musketieri – Latvju dāmu skaistumam” 
Biļešu cena: 6,00; 8,00 un 10,00 eiro  
(biļetes varēs iegādāties tautas namā, bibliotēkā un  

„Biļešu paradīzes” kasēs)

Sestdien, 7. martā, plkst. 11.00 
MAZO INČUKALNIEŠU DĀVANA 
MĀMIŅĀM, VECMĀMIŅĀM UN VISĀM CITĀM LABĀM TANTĒM 
SIEVIEŠU DIENĀ
Jums dziedās mazie dziedātāji, pat sacenšoties konkursā 

„Inčukalna CĀLIS 2015”, un dejos  
Līgas Dombrovskas bērnu deju studija. 
Ieeja 1,00 eiro 
Bet mazajiem māksliniekiem un viņu māmiņām,  
vecmāmiņām ieeja brīva

Otrdien, 25. martā 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums 
14.00 – piemiņas brīdis stacijas laukumā pie pieminekļa 
14.30 – Inčukalna tautas namā  
filmas „Segvārds Vientulis” izrāde.
Dokumentāla filma, kas balstīta patiesos notikumos, kuri 
norisinājās 1945. gadā pēc padomju okupācijas atgriešanās 
Līvānu apkārtnē. 
Ieeja brīva
Uz pasākumu jūs varat nokļūt ar autobusu pa maršrutu: 13.00 

„Gauja” Indrāni–Kārļzemnieki–Vangažu kultūras nams–Vangažu 
„Brālis”– Vangažu stacija–Sēnīte–Inčukalns 

Ceturdien, 26. martā, plkst. 18.00
Valmieras kinostudijas aizraujoša izrāde bērniem
DUSMĪGIE PUTNI
Biļetes cena izrādes dienā 4,00 eiro
Biļetes iepriekšpārdošanā tautas namā  
un bibliotēkā – 3,00 eiro

Pirmdien, 6. aprīlī, pie Inčukalna tautas nama plkst. 11.00 
(ja ļoti slikts laiks – tautas namā)
LIELDIENU JAMPADRACIS KOPĀ AR PEPIJU 
un viņas draugiem 

Pirmdien, 6. aprīlī, plkst. 18.00 
dziedātāja Viktora Zemgala koncerts „Tikai Tev”
Biļetes iepriekšpārdošanā tautas namā un bibliotēkā – 
4.00 eiro. Koncerta dienā – 5,00 eiro

Atcerieties! 
18. aprīlis un Inčukalna MĀKSLAS DIENAS nav vairs aiz kal-
niem – māksliniekiem darbi izstādei jāiesniedz līdz 10. aprīlim 
tautas namā
• Tiek izsludināts MĀKSLAS jaunrades konkurss  

„LIETU OTRĀ DZĪVE”, kurā katrs (bez speciālām izglītībām, 
vecuma ierobežojumu rāmjiem un brīvi izvēlētā tehnikā) var 
iegūt radīšanas prieku un izveidot savu mākslas darbu

• Māksliniekiem darbi jāiesniedz līdz 10. aprīlim tautas namā. 
Tuvāka informācija iepriekšējā avīzes numurā vai tautas 
namā pie Ingas (ingatn@inbox.lv) un Zintas (atniz@inbox.lv)

FEBRUĀRA  
IESPAIDI

Kooperatīvs „L.V.Mežs” apsaimnieko Inčukalna medību piliVangažu ev. lut. draudze novēl svētī-
bu visiem novada kristiešiem ceļā uz 

Lieldienām – Kristus augšāmcelšanās 
svētkiem un aicina uz dievkalpojumiem 

Vangažu baznīcā
Klusajā sestdienā, 4. aprīlī, plkst. 23.00

LIELDIENU NAKTS VIGĪLIJAS
Būsim nomodā, lai kopīgās lūgšanās, 

sirdsapziņas izmeklēšanā
un, atjaunojot kristību iesvētību 

solījumu, kopā sagaidītu Lieldienas.
Transports plkst. 22.10 no Inčukalna un 

plkst. 22.20 no Vangažiem

Svētdien, 5. aprīlī plkst. 14.00
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS

Transports plkst. 13.10 no Inčukalna un 
plkst. 13.20 no Vangažiem
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Inčukalna Sporta kompleksā 14. 
februārī notika sacensības svaru 
stieņa spiešanā guļus uz reižu 
skaitu. Labākais vīru rezultāts 
pieder Valmieras smagatlētikas 
sporta kluba „Spēka pasaule” at-
lētam Eināram Skangalim, savu 
svaru uzspiežot 39 reizes. Savu-
kārt starp dāmām spēcīgākā bija 
Agnese Roga no komandas „Rem-
bate”, uzspiežot pusi no sava sva-
ra 28 reizes. 

14. februārī no dažādām Latvijas 
vietām Inčukalnā bija ieradušies 63 
sportisti, lai atklātu savu spēka iz-
turību svaru stieņa spiešanā guļus 
uz reižu skaitu. Jaunieši, juniori, 
vīri un seniori centās uzspiest savu 
svēršanās laikā uzrādīto personīgo 
svaru, kas noapaļots līdz 500 g uz 
augšu vai uz leju līdz apaļiem kilo-
gramiem. Turklāt dāmām uz svaru 
stieņa tika uzlikta puse no personī-
gā svara. 

Šogad sacensībās piedalījās vien 
piecas sievietes, no tām izturīgākā 
bija sporta kluba „Rembate” atlēte 
Agnese Roga, kura 33 kg uzspieda 
28 reizes. Turpat līdzās turējās Eva 
Jeramite no Valmieras smagatlēti-
kas sporta kluba „Spēka pasaule”, 
uzspiežot 27 kg 27 reizes. Savukārt 
Megija Simsone no Raunas ieguva 
trešo vietu absolūtajā vērtējumā ar 
uzspiestajiem 34 kg 26 reizes. 

Jauniešu grupā visvairāk reižu 
savu svaru pacēla Jānis Vilciņš no 
Valmieras smagatlētikas sporta 
kluba „Spēka pasaule”, kurš 64 kg 
uzspieda 30 reizes. Šis rezultāts 
sportistam ļāva kļūt arī par absolū-
ti spēcīgāko jaunieti. Otrs absolūti 
labākais rezultāts starp jauniešiem 
bija Armandam Rižam no koman-
das „Rembate”, uzspiežot 63 kg 21 
reizi. Madars Dobkevičs no Bauskas 
savus 59 kg uzspieda 20 reizes un 
kļuva par trešo spēcīgāko jaunieti 
absolūtajā vērtējumā pēc Vilksa ko-
eficienta. Savu svaru 20 reizes uz-
spieda arī Aleksandrs Abramovs no 
Bauskas, kurš svara kategorijā līdz 
83 kg izcīnīja pirmo vietu, taču ne-
ierindojās starp absolūti labākajiem. 

Junioru konkurencē Ojārs Ūdris 83 
kg smago svara stieni uzspieda 27 
reizes un izcīnīja absolūti spēcīgā-
kā juniora godu. Otro vietu ieņēma 
Ervīns Zods no komandas „Remba-
te”, 72 kg uzspiežot 26 reizes. Klāvs 
Bokšs no sporta kluba „Georgs 5” 
kļuva par trešo izturīgāko junioru, 
73 kg smago svara stieni uzspiežot 
23 reizes. 

Vīru grupā valdīja vissīvākā 
konkurence. Starp 24 spēcīgiem 
un izturīgiem sportistiem kļūt par 
absolūti spēcīgāko vīru nenācās 
viegli, taču Valmieras smagatlēti-
kas kluba „Spēka pasaule” atlētam 
Eināram Skangalim tas izdevās. Ei-
nārs Skangalis 71 kg smago svara 
stieni spēja uzspiest 39 reizes. Šis 
rezultāts bija augstākais šī gada 
Inčukalna novada čempionāta laikā. 
Raimonds Liepiņš no sporta kluba 

„Georgs 5” savu svaru 78 kg uzspie-
da 37 reizes un kļuva par otro abso-
lūti spēcīgāko vīru. Jānis Steļmahs 
no Valmieras smagatlētikas kluba 

„Spēka pasaule” izcīnīja trešo vietu 
absolūtajā vērtējumā, uzspiežot 77 
kg 34 reizes. 

Apkopojot senioru 1. un senioru 2. 
vecuma grupas rezultātus, tika no-
teikti trīs spēkā izturīgākie seniori. 
Pirmo vietu izcīnīja Andris Grigalo-
vičs no Bauskas ar uzspiestajiem 
89 kg 28 reizes. Otro vietu ieņēma 

Edijs Ezeriņš no Raunas, uzspiežot 
73 kg 26 reizes. Siguldas sporta klu-
ba „Panatta Fitness” atlēts Guntis 
Zvejnieks, 86 kg uzspiežot 26 reizes, 
kļuva par trešo absolūti spēka iztu-
rīgāko senioru. 

Sacensību rezultāti katrā svara ka-
tegorijā pieejami: http://www.power-
liftings.lv/?page=comments&id=1274. 

Divpadsmit komandu konku-
rencē izturīgākā bija „Rembate”, 
otro vietu ļaujot ieņemt komandai 

„Bauska”, bet trešo vietu izcīnīja 
Valmieras smagatlētikas sporta 
klubs „Spēka pasaule”.

Vienlaikus notika arī Latvi-
jas kausa izcīņas pauerliftingā 3. 
posms un Vidzemes Reģiona kausa 
2. posms. 

Nākamās sacensības svaru stie-
ņa spiešanā guļus uz reižu skaitu 
notiks Rīgā 30. maijā – Latvijas 
čempionāts spiešanā uz reižu skai-
tu pazīstams arī kā „Lido kauss”. 

Inčukalna novada čempionātu 
svaru stieņa spiešanā guļus uz 
reižu skaitu organizēja Latvijas 
Pauerliftinga federācija sadar-
bībā ar biedrību „Spēka pasau-
le” un Inčukalna novada domi. 
Sacensības atbalstīja interneta 
veikals http://veikals.sp.lv un  
SIA „Z Truck”. Pasākumu līdzfi-
nansēja Latvijas Republikas Izglī-
tības un zinātnes ministrija.

Baiba Norberte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
Latvijas Pauerliftinga federācija,

biedrība „Spēka pasaule” 

Šogad pirmo reizi jaunatnes 
ūdenspolo komanda „Inčukalna Zi-
bens”, kas tika dibināta Inčukalnā, 
saņēma ielūgumu no Lietuvas 
Ūdenspolo federācijas piedalīties 
starptautiskajā turnīrā „J.Cirunas 
Cup 2015”. Pateicoties Inčukalna 
novada un vecāku atbalstam, mūsu 
komandai bija iespēja piedalīties 
šajā turnīrā.

Turnīra spēles notika no 6. līdz 
8. februārim vienā no vecākajām 
Lietuvas pilsētām – Kauņā, Kauņas 
sporta centra 50 metru baseinā. Uz 
turnīru atbrauca jaunatnes koman-
das no daudzām valstīm.

Šādi turnīri notiek Lietuvā un 
citās valstīs regulāri un ir vajadzīgi, 
lai bērni varētu gūt sportisko 
pieredzi spēlēs ar dažāda līmeņa 
sagatavotības komandām, lai 
varētu komunicēt cits ar citu un 
iegūtu jaunus draugus. Un, protams, 
šim dinamiskajam un stiprajam 
sporta veidam ir nepieciešama 
virzīšana un attīstība.

Sacensības bija ļoti interesantas 
un spilgtas. Mūsu sportisti spēlēja 
ar pilnu atdevi, cīnījās par katru 
bumbu, saņēma noraidījumus un 
sodus no tiesnešiem par sīvu cīņu 
ūdenī, bet tomēr nepadevās.

Uz turnīru atbalstīt mūsu koman-
du bija atbraukuši daži vecāki, kuri 
no tribīnēm ļoti aktīvi atbalstīja 
Latviju, un tas, protams, ļoti 
palīdzēja mūsu sportistiem ieņemt 
ne pēdējo vietu šajā turnīrā, ne
skatoties uz to, ka Latvija tik tikko 
uzsāka savu ceļu ūdenspolo nozarē.

Rezultātā mūsu komanda saņēma 
vēl dažus ielūgumus uz tuvākajiem 
turnīriem. Un tas nozīmē, ka ko
manda attīstīsies tālāk un cīnīsies 
par valsts godu.

Turnīra treneri un tiesneši bija 
patīkami pārsteigti par Latvi-
jas komandas spēles kvalitāti un 
vienbalsīgi izteica viedokli par 
veiksmīgu bērnu sporta attīstīšanu 
Latvijā.

Dmitrijs Tončinskis 

Bērnu un jauniešu attīstības 
centra „Gauja” audzēkņi ir aizva-
dījuši vēl vienu ļoti ražīgu un pa-
nākumiem bagātu gadu.

2014. gadā džudo sekcijas 
audzēkņi startējuši 11 turnīros, 
kuros izcīnījuši 56 medaļas: 19 
zelta, 15 sudraba un 22 bronzas 
medaļas. Maija beigās Inčukalna 
Sporta kompleksā tika organi-
zēts Latvijas mēroga džudo tur-
nīrs „Gaujas kauss”, kurā pieda-
lījās 89 dalībnieki no vairākām 
pilsētām.

Peldēšanas sekcijas audzēk-
ņiem tika organizēti trīs vietējie 
peldēšanas turnīri. Bet uz pēdējo 
atklāto turnīru „Inčukalna jaunie 
talanti” bija atbraukušas koman-
das no Rīgas un Jūrmalas. Pavi-
sam turnīrā startēja 70 peldētāji. 
Mūsu peldētāji parādīja ļoti labus 
rezultātus.

Peldēšanas turnīrs starp Pie-
rīgas skolām notika 2014. gada 
aprīlī Piņķos, kurā mūsu peldētāji 
pārstāvēja Vangažu vidusskolu 
un parādīja izcilus rezultātus, ie-
gūstot trīs zelta un vienu bronzas 
medaļu. Turnīra kopvērtējumā 
Vangažu vidusskola ieņēma goda 
trešo vietu starp astoņām sko-
lām.

2014. gada nobeigumā visiem 
BJAC „Gauja” audzēkņiem, kuru 
skaits jau ir 130 bērnu, tika orga-
nizēta Jaungada eglīte ar teātra 
priekšnesumu, īstu Salaveci, de-
jām un saldām dāvanām.

BJAC „Gauja” izsaka pateicību 
atbalstītājiem: Inčukalna novada 

domei, SIA „GAUJA  AB”,  SIA 
„GULIVER”, SIA „TROPIKS – ALI” un 
SIA „IZOTERMS”.  

„Protams, jāatzīmē mūsu treneru 
komandas milzīgais ieguldījums,” 
saka BJAC „Gauja” direktors Dmit-
rijs Tončinskis. „Proti, džudo trene-
rim Leonīdam Kuzņecovam un pel-
dēšanas treneriem Raitai Lapai un 
Pavlam Kondrahinam. Pateicamies 
par sadarbību arī Inčukalna Sporta 
kompleksa kolektīvam un Vangažu 
vidusskolas administrācijai. Mums ir 
paveicies centra dibināšanas un at-
tīstības posmā satikt cilvēkus, kuri 
ne tikai nav vienaldzīgi, bet ir arī 
radoši un ar labu sapratni par to, cik 
svarīga ir jaunatnes iesaistīšana ve-
selīgajās aktivitātēs. Jaunajā gadā 
mūsu audzēkņiem novēlam neatlai-
dību treniņos un panākumus sportā!”

2015. gada 14.–15. februārī 
Saulkrastos notika Starptautiskais 

džudo turnīrs „Saulkrasti 2015”, 
kurā piedalījās 370 dalībnieki no 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. 
Mūsu novadu pārstāvēja 12 spor-
tisti un ieguva 2 zelta un 4 bronzas 
medaļas.

Apsveicam:
Ilze Aļeksejeva – 1. vieta
Ņika Motiļkova – 1. vieta 
Kristaps Gucaļuks – 3. vieta
Aleksejs Kļujevs – 3. vieta
Artjoms Antonovs – 3. vieta
Danila Aksjonovs – 3. vieta

Šobrīd mūsu sportisti gatavojas 
nākamajam starptautiskajam tur-
nīram, kurš notiks Siguldā 2015. 
gada 28. februārī un 1. martā.

Visus, kas vēlas papildināt 
mūsu rindas, lūdzam zvanīt pa 

tālruni 20544154 

Dmitrijs Tončinskis 

BJAC „Gauja” bērniem veiksmīga sezonaInčukalnā savu svaru uzspiež 
pat 39 reizes

Jaunie ūdenspolo spēlētāji izvirza 
Latviju uz starptautisko arēnu
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FOTOMIRKLIS

Janvārī DUS „Statoil” Saulkrastos 38 
komandas uzsāka cīņu par uzvaru autofo-
toorientēšanās sacensību 1. posmā „Labais 
krasts 2015”, ar kuru tika atklāta jau septītā 
sacensību sezona. 

„Labajā krastā” komandām bija jāmeklē un 
jāfotografējas pie Ādažu, Sējas, Inčukalna, Gar-
kalnes un Mālpils novada „apslēptajiem” kon-
trolpunktiem – piemiņas akmeņiem, dabas pie-
minekļiem un citām interesantām vietām.

Carnikavā neiztika bez slaveno Carnikavas 
nēģu degustācijas. Ropažu novads arī atklāja 
savas pērles – baznīcu, ūdenskritumu, Kangaru 
staciju u.c. Pilsdrupām šoreiz tika atvēlēta „ban-
krota punkta” loma, uz ko vairākas komandas 

„iekrita” un saņēma 500 punktu mīnusā.
Atpūtas nama „Sauleskalns” gleznainā Sau-

les taka Zaķumuižā – kontrolpunkts un dāvanas 
no „Sauleskalna” saimnieka.

Kā interesants papilduzdevums komandām 
bija dzelzceļa staciju kolekcionēšana – jo vairāk 
staciju ēku tika nofotografēts, jo vairāk papild-
punktu piešķirts.

Tradicionālo labo darbu ietvaros dalībnie-
ki dāvināja pārtikas pakas Vangažu pilsētas 
daudzbērnu ģimenēm, invalīdiem, bāreņiem, par 
ko esam saņēmuši sirsnīgus pateicības vārdus 
no Vangažu Invalīdu biedrības vadītājas Vijas 
Deņisovas, kura personīgi sagaidīja katru ko-
mandu biedrības telpās. „Orientieristus gaidīju 
vairāk nekā piecas stundas, bet laiks pagāja 
nemanot, jo visi bija pozitīvi cilvēki, kuri apvieno 
patīkamo ar labdarību,” ar gandarījumu atcerē-
jās V.Deņisova. 

Jāatzīst, ka šoreiz pat profesionāļiem bija 
daudz neuzmanības kļūdu – nepareizi rakursi, 

degustācijas bilde bez saimnieka, rūķu bildes 
bez cepures.

Šogad komandas tiek sadalītas divās kla-
sēs: A un A+. A klasē par kāpšanu uz goda pje-
destāla var sacensties ikviens. Savukārt A+ 
klasē savā starpā sacenšas komandas, kuras 
vismaz vienā no iepriekšējiem posmiem ir ie-
guvušas 7. vietu un augstāk, tādējādi pierādot 
savu profesionalitāti.

Visi rezultāti, sīkāks apraksts, kā arī foto ap-
skatāmi mājas lapā www.autofotoorientesanas.lv.

Autofotoorientēšanās ir orientēšanās pras-
mju un kartes „lasīšanas” apgūšana, foto-
grafēšanās, skriešana un iešana, meklēšana, 
smiešanās un izmisums, gandarījuma sajūta 
par paveikto un labi pavadītu dienu kopā ar 
draugiem, ģimeni, kolēģiem un pārējiem da-
lībniekiem. Tā ir arī kolosāla veselīga adrena-
līna deva 7 stundu garumā.

Teksts: www.autofotoorientesanas.lv 

8. februārī, izmantojot šo-
ziem retās aukstās dienas, 
Vangažu hokeja laukumā pul-
cējās hokeja cienītāji, lai pieda-
lītos iedzīvotāju hokeja turnīrā 

„Vangažu ripa”.

Jauniešu grupā piedalījās 
trīs komandas: „Gauja” (1. vie-
ta) „Ragana” (2. vieta), „Vanga-
ži” (3. vieta)! 

Arī pieaugušo grupā bija 
trīs komandas: „Vangažu 

veterāni” (1. vieta), „Vanga-
ži CSKA” (2. vieta), „Vangaži 
SKA” (3. vieta). 

Pasākumu organizēja 
Artis un Jānis 

Rudzanovi 

Februāris, gada visīsākais mēnesis, ir jau 
paskrējis. Tikai 28 dienas, bet tās iekrāso-
jās tik dažādās varavīksnes krāsās, par spīti 
tam, ka tas ir ziemas aukstākais mēnesis. 
Šajā drēgnajā un tumšajā laikā vēlējāmies 
cits citu sasildīt ar savu sirds siltumu. Un 
mums tas izdevās!

Jau otro gadu Vangažu vidusskolā notiek ak-
cija „Labdarības skola”, kuras laikā brīvprātīgā 
darba aktivitātēs un ziedojumu vākšanā iesais-
tījās skolas audzēkņi. Pagājušajā gadā skolas 
epastā izlasījām vēstuli – tas bija aicinājums 
ziedot dāvanas Hematoonkoloģijas nodaļas 
mazajiem pacientiem, lai iepriecinātu viņus pēc 
medicīniskām manipulācijām. Akcijā piedalījās 
gandrīz visi skolēni, vecāki un skolotāji. Tika 
saziedots aptuveni 1000 rotaļlietu. Šogad ie-
rosinātāji šai akcijai bija paši skolēni – skolēnu 
padomes dalībnieki. Akcijas mērķis bija iesais-
tīt pusaudžus un jauniešus labdarībā. Katrai 
klasei bija iespēja plānot un realizēt savu lab-
darības projektu. To, ka jaunieši ir atsaucīgi un 
ieinteresēti, pierādīja vairākas klases. Lūk, ko 
stāsta paši akcijas dalībnieki!

Šogad ar klasi nolēmām iepriecināt un uz-
mundrināt seniorus, kuri dzīvo Valsts sociālās 
aprūpes centra filiālē „Ezerkrasti”. Mēs no-
lēmām uzdāvināt groziņus ar pašgatavotiem 
cepumiem. Šis patīkamais pasākums ne tikai 
iepriecināja pensionārus, bet arī saliedēja mūsu 
klasi. Katrs no mums ar smaidu sejā un labām 
domām gatavoja šo cienastu. Mēs ceram, ka 
seniori ar lielāko prieku baudīja mūsu cepumus 
pie tējas un atcerējās – viņi nav vientuļi. Aici-
nām arī citus cilvēkus darīt labus darbus, jo sa-
ņemt sirsnīgu paldies ir daudz patīkamāk, nekā 
saņemt materiālu atalgojumu!

9.a klase

Šogad mūsu klase piedalījās labdarības ak-
cijā. Mēs apmeklējam Bērnu klīnisko slimnīcu 
un aizvedām mazajiem slimniekiem, kas ārstē-
jas onkoloģijas nodaļā, rotaļlietas. Mūsu klase 
nolēma braukt tieši tur tāpēc, ka mūsu klases-
biedrenes mazais brālis nesen ārstējās šajā 
nodaļā. Tagad mūsu klasesbiedrenes mamma 
organizē labdarības akciju „Drosmes kastīte”, 
šajā akcijā mūsu skola aktīvi piedalījās pagā-
jušajā gadā. Klasesbiedrenes mamma mums 
daudz stāstīja par šiem bērniem, cik grūti vi-
ņiem pārciest ķīmijas terapiju. Mēs emocionāli 
līdzpārdzīvojam visiem mazajiem slimniekiem 
un nolēmām kaut nedaudz viņus iepriecināt. 
Ļoti žēl, ka slimnīcā mūs neielaida pie bērniem, 
bet saprotam, ka tas bija pamatoti, lai neap-
draudētu mazo pacientu veselību. Mēs ceram, 
ka mūsu dāvanas patika un iepriecināja viņus! 

9.b klase

Labdarība ir darbs, ko mēs darām bez savas 
izdevības, tas ir ceļš, kā kļūt labākam, kā palī-

dzēt tiem, kuriem dzīvē klā-
jas grūtāk par mums. Šogad 
mēs devāmies uz dzīvnieku 
patversmi „Ulubele”. Šīs 
patversmes izveide un uztu-
rēšana jau ir cilvēku labdarī-
ba, jo tā ir vieta, kur dzīvnie-
kus neiemidzina, bet sniedz 
pajumti un mīlestību. „Ulu-
beles” patversmē dzīvo ap-
mēram 200 suņu un 30 kaķu. 
Katram dzīvniekam ir kāds 
bēdīgs stāsts par cilvēku 
bezatbildību un neuzticību. 
Mēs ar klasi aizvedām dā-

vanas patversmes iemītniekiem – segas, avī-
zes, barību –, lai kaut drusciņ palīdzētu mūsu 
mazajiem brāļiem. Mums bija iespēja uzzināt 
par patversmes darbu, pastaigāt ar suņiem, 
kļūt par krustmāti vai krusttēvu kādam ie-
mītniekam. Braukt prom bez asarām acīs nav 
iespējams, mums radās pārliecība, ka nākotnē 
vēlreiz palīdzēsim šiem dzīvniekiem vai pa-
ņemsim kādu no tiem mājās. Pēc patversmes 
apmeklējuma katrs no mums kļuva nedaudz 
labāks, jo saprata, ka vēlas palīdzēt vēl un vēl. 
Mūsuprāt, ir jāpalīdz visiem, kuriem tas ir ne-
pieciešams, jo mēs esam cilvēki! Vēl neviens 
cilvēks nav kļuvis nabadzīgāks, nodarbojoties 
ar labdarību. Mēs ļoti cienām patversmes dar-
biniekus, jo viņi no visa spēka cenšas padarīt 
patversmes iedzīvotāju dzīvi labāku. Bet mēs 
uzskatām, ka arī citi to var!

12. klase

Labdarības pasākuma ietvaros mūsu klase 
arī izvēlējās doties uz dzīvnieku patversmi 

„Ulubele”. Mēs šo vietu izvēlējāmies tāpēc, ka 
mūsu mazie brāļi ir tik neaizsargāti, viņiem 
ir nepieciešama cilvēka klātbūtne, rūpes un 
ziedojumi. Ar tikpat lielu sajūsmu, ar kādu at-
braucām uz patversmi, atgriezāmies mājās, jo 
emocionāli bijām bagātinājušies. Kaut gan fi-
ziskas pastaigas ar suņiem nogurdināja, garīgi 
jutāmies patīkami uzlādēti.

10. klase

Akcija „Labdarības skola” vēl turpināsies 
līdz martam, ir plānots būvēt putnu būrīšus un 
izvietot tos līdz brīdim, kad mājup atgriezīsies 
gājputni. Akcijas noslēgumā klases tiksies ko-
pīgā pasākumā, lai iepazīstinātu ar paveikto.

Radoši un neaizmirstami tika svinēti mīles-
tības svētki skolā. Katru gadu Valentīndiena 
skolā tiek svinēta atšķirīgāk nekā iepriekšējos 
gados. Ideju autori, darbu plānotāji un reali-
zētāji ir paši skolēni. Šogad svētku moto bija 

„Iepriecini sevi un citus!”. Klases izlozes kārtī-
bā uzzināja skolasbiedrus, kurus svētku dienā 
viņiem vajadzēja patīkami pārsteigt. Kā? Viss 
bija atkarīgs no izdomas un prasmes sadarbo-
ties. Deju priekšnesumi skolas gaiteņos, vel-
tījuma dziesmas pirms stundas, īpašas dzies-
mas skolas radio un fotostudija, atjautības 
uzdevumi, ziedi, apsveikumi un konfektes... 
bet galvenais – sirsnīgi smaidi. Par tradīciju ir 
kļuvis skolas Valentīndienas pasts, kur katrs 
skolēns varēja nosūtīt kādu iepriecinošu ap-
sveikuma vēstulīti sev tuvam cilvēkam. Prieks, 
ka šo jauko tradīciju, sūtīt un saņemt apsvei-
kumus pa pastu, esam saglabājuši. 

Skola ir vieta, kur gūstam dzīves gudrības 
un emocionālo briedumu, visspēcīgākās un 
iedvesmojošākās jūtas rodas tad, ja mēs spē-
jam sajust klātienē savu labo vārdu un darbu 
spēku, līdzdarboties kopā ar vienaudžiem. Lai 
mums izdodas sevī to vairot!

Solvita Runce 

Februāra moto –  
„Iepriecini sevi un citus!”

Autofotoorientēšanās izvijas arī caur  
Inčukalna novadu

Kā atzīst autofotoorientēšanās dalībnieki, šāda 
veida orientēšanās ir ne tikai izzinoša, bet arī ļoti, 
ļoti jautra. Viens no dalībniekiem Dmitrijs Skribis – 
pie Vangažu Straujupītes.  
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic 
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90…
Pavasarīgu noskaņojumu un svētku  

sajūtu dzimšanas dienā!
Tev šajā dienā saldu sapni izsapņot!
Tev šajā stundā senu sapni piepildīt!
Tev šajā brīdī skaistu domu iemantot!

No tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Evai 
Lukjanskai, vecmāmiņu mūžībā pavadot. 

Inčukalna novada  
domes kolēģi

PATEICĪBA
Dzīves pulkstenis steigai par spīti

Zvana tev šobrīd svētku brīdi.
Ik gads tavā gaitā nav bijis par lieku,
Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.

Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs –
Ražens gan svelmē, gan vēji, kad pūš.

Atceries, priecājies, rītdienu sveic.
Ieklausies – visi paldies tev teic.

Sirsnīgi pateicamies Brigitai Grūtupai 
par ieguldījumu Inčukalna pamatsko-
las attīstībā, par ieguldījumu novada 
izglītības sistēmā, par pašaizliedzīgo 

un ilggadējo darbu! 

Inčukalna novada dome

Pateicība  
Prieks apmeklēt Vangažu pilsētas 
pārvaldi, kur regulāri apskatāmi da-

žādi interesanti darbiņi, kas izvietoti 
iedzīvotājiem brīvi pieejamās vietās. 
Prieks par Janas Bunkus skaistajām 

fotogrāfijām ar  
Vangažu pilsētas ainavām. 

Paldies jaunajai un talantīgajai 
dziedātājai Anastasijai Geibai no an-
sambļa „Kvitočki”, viņas balss priecē 

ikvienu klausītāju. Tāpat prieks arī 
par sieviešu vokālā ansambļa  

„Kaprīze” uzstāšanos  
Lienes Nesterovičas koncertā. 

Paldies par skaistajiem un skanīga-
jiem priekšnesumiem!

Andrejs Mazins

FOTOMIRKLIS

Pacelsim karogu!
Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas (RPP INN) kolek-

tīvs aicina Inčukalna novada iedzīvotājus būt vienotiem, paceļot Latvijas valsts 
karogu pie saviem īpašumiem. 

RPP INN atgādina, ka svētku, atceres un atzīmējamās dienās policija pievērš 
uzmanību tam, kā novada teritorijā tiek ievēroti Latvijas valsts karoga lietoša-
nas nosacījumi, un brīdina, ka par Latvijas valsts karoga vai citu valstu karogu 
nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai novadu 
domju noteiktajās dienās, kā arī par Ministru kabineta noteiktā Latvijas valsts 
karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu – izsaka brīdinājumu. Par tā-
dām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda uzlikšanas, – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrdesmit eiro.

Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko 
personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto 1. maijā, 
4. maijā, 21. augustā, 11. novembrī un 18. novembrī. Savukārt Latvijas valsts 
karogu sēru noformējumā novieto 25. martā, 14. jūnijā, 17. jūnijā, 4. jūlijā un 
decembra pirmajā svētdienā. 

Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteik-
tajos gadījumos. To var lietot arī tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atce-
res dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu. 

Krogs „Pie Brāļa”  
„Latvijas Labākais tirgotājs 2014”

Februāra sākumā Rīgas domē tika apbalvoti Latvijas labākie tirgotāji. To 
vidū arī Inčukalna novada uzņēmums krodziņš–restorāns „Pie Brāļa”. Ap-
sveicam ar šo augsto sasniegumu!

Katru gadu konkursa „Latvijas Labākais tirgotājs” ietvaros labākos tirdzniecī-
bas, ēdināšanas un pakalpojumu sniedzēju uzņēmumus izvērtē ar mērķi paaug-
stināt nozarē strādājošo profesionalitāti. Ar konkursa starpniecību gadu gaitā 
plašāku atpazīstamību un uzmanību guvuši daudzi uzņēmumi.

„Latvijas Labākais tirgotājs 2014” kopumā piedalījās 193 uzņēmumi. Izvērtējot 
pieteiktos dalībniekus, tika noteikti 46 uzvarētāji. Šie uzņēmumi atbilda kritēri-
jiem – ja saņemti vismaz 92 punkti no 100. Konkursa uzvarētāji ir iedalīti vairākās 
grupās – aptiekas, degvielas uzpildes stacijas, frizētavas un skaistumkopšanas 
saloni, sporta un atpūtas centri, restorāni, kafejnīcas, mājas virtuves, kafejnīcas–
konditorejas, kafejnīcas–picērijas, kafejnīcas–veikali, bistro, krogi, ceļmalas krogi, 
mazie veikali, specializētie veikali, veikali, lielveikali un tirdzniecības centri.

„Latvijas Labākais tirgotājs 2014” uzvarētāji nākuši kopumā no 19 Latvijas pil-
sētām, ciemiem un apdzīvotām vietām – Aizkraukles, Bēnes, Burtniekiem, Do-
beles, Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Lielvārdes, Liepājas, Ogres, Rēzeknes, 
Rīgas, Siguldas, Tukuma, Valmieras, Vangažiem un Ventspils.

Teksts: www.lta.lv
Foto: Arta Alliu   

Alberts Einšteins teicis: „Var dzīvot divējādi: pie-
ņemot, ka brīnumi nenotiek, vai pieņemot, ka katrs 
notikums ir brīnums.” PII „Minkas” filiālē „Lapsiņa” 
šajās dienās piedzīvots brīnumains notikums! Uz 
pastāvīgu dzīvi te apmetušies un nu ik rītu visus sa-
gaidīs gudrais Lapsa Kūmiņš un zinātkārais Lapsēns. 

Sirsnīgs paldies Elzas mammai Ērikai Liepiņai 
par veltīto laiku un košajiem zīmējumiem!

Vadītāja Indra Podziņa

25. martā  
E-prasmju nedēļā akti-

vitātes Vangažu pilsētas 
bibliotēkā – „Swedbank” 
aicina Inčukalna novada 
iedzīvotājus E-prasmju  

nedēļā apmeklēt bezmak-
sas nodarbības, lai iemā-
cītos lietot „Swedbank” 

internetbanku.

Kad? – 25.03.2015
Cikos? – 13.00

Pieteikšanās pa tālruni: 
67995502

27. un 28. martā no plkst. 12.00 
līdz 16.00 DC „Vangaži” Parka ielā 2 
notiks Nemateriālā kultūras manto-

juma saglabāšanas pasākums 
„SATIEC SAVU MEISTARU”
Būs darbu demonstrēšana, da-
rināšanas process un skatītāju 

iesaistīšanās darbu veidošanā un 
prasmju apgūšanā:

• Floristika
• Origami
• Tenerifes mežģīnes
• Pečvorka
• Rotu darināšana
• Izšūšana ar lentīti
• Aušana uz rāmja
• Spilvena tapošana uz rāmja
• Etnogrāfisko rakstu adīšana 

cimdos un zeķēs
• Izšūšana (krustdūriens)
• Adīšana 

Pēc UNESCO iniciatīvas 21. februārī pasaulē Starptautisko dzimtās valo-
das dienu atzīmē kopš 1999. gada. Tās mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdie-
nas komunikācijā, pašizpausmē, sabiedrības veidošanā, zināšanu apgūšanā 

un tālākā nodošanā. 
Arī PII „Minka” bērni atzīmēja Dzimtās valodas dienu. Kopā sanākuši, bērni 

noskaidroja, ka  lielākajai daļai sanākušo dzimtā valoda ir latviešu valoda, bet 
dažiem – krievu valoda. Vēl kāds bija pārliecināts, ka viņa dzimtā valoda sākot-
nēji bijusi „īriešu” valoda.

 „Ezīšu” un „Rūķīšu” grupas bērni, kā jau topošie skolnieki, mērojās spēkiem, 
kopīgi izspēlējot latviešu valodas apguves spēli „Valodiņa”. Tā ir liela atbildība 
atrast uz ekrāna pareizo burtiņu, kad grupas biedri tur par tevi īkšķi. Citam citu 
uzmundrinot un piepalīdzot, bērni tika galā ar visiem uzdevumiem.

Noslēgumā visu vecumu bērni ar lielu interesi noskatījās latviešu autoru mul-
tiplikācijas filmiņas – „Saule un Mēness”, „Zaķīšu pirtiņa”, „Kabata”. Lai arī šīs 
filmiņas atšķiras no šodienas multfilmu piedāvājuma, bērniem tās ļoti patika un 
aizkustināja, tāpēc visi vienojās, ka biežāk jāsanāk kopā draugu pulkā skatīties 
vecās, labās multfilmas.

Vadītāja Indra Podziņa 

Inčukalna novada dome izsludina pieteik-
šanos uz Inčukalna pamatskolas direktora/es 

amatu 
(viena vakance uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem(ēm):
Amata veikšanai nepieciešamā izglītība un prasmes: 
• augstākā pedagoģiskā izglītība vai otrā līmeņa profe-

sionālā augstākā izglītība pedagoģijā vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība un B programma peda-
goģijā vismaz 72 stundu apjomā; 

• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši 
Valsts valodas likuma prasībām; 

• vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības 
jomā vai izglītības vadības darbā;

• labas komunikāciju un sadarbības prasmes, psiholoģis-
kā noturība stresa situācijā; 

• prasmes darbā ar datoru; 
• zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
• zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos; 
• vēlamas autovadītāja tiesības.
Pretendentiem(-ēm) jāiesniedz sekojoši dokumenti:
• motivācijas vēstule; 
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (oriģināls jā-

ņem līdzi uz interviju) un papildizglītību apliecinošu do-
kumentu kopijas; 

• pamatskolas attīstības koncepcija (līdz 2 A4 lapām da-
torrakstā); 

• dzīves un darba apraksts (CV).
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Inčukalna novada paš-

valdības mājas lapā www.incukalns.lv. 
Pieteikumu var sūtīt elektroniski uz epastu: dome@in-

cukalns.lv (ar norādi „Konkursam uz Inčukalna pamatskolas 
direktora/es amatu), pa pastu (adrese: Inčukalna novada 
dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukal-
na novads, LV2141) vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē 
Inčukalna novada domes kancelejā Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
Inčukalna novadā, līdz 2015. gada 19. marta plkst. 18.00, 
uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Inčukalna pa-
matskolas direktora/es amatu”. 

Tālrunis uzziņām: 67977278.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko (pirmais no kreisās), kro-
dziņarestorāna „Pie Brāļa” vadība – Dainis Domiņš un Arnis Seņkāns –, Inčukalna 
novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Bunkus.

Dzimtās valodas diena


