
№7 (866)  2018 .  gada 20 .  jūlijs

i N Č U K a l N a  N O V a d a  P a Š V a l d Ī B a s  i N F O R M a T Ī V a i s  i Z d E V U M s

Domes 
priekšsēdētāja 
uzruna

3. lpp.4

aizvadīti simtgades 
Dziesmu 
un deju svētki

4.–5. lpp.4

novadnieku 
sveiciens 
mūsu svētkos

6. lpp.4

inčukalna novada 
svētku 
programma

8. lpp.4

Inčukalna novada 

svētku 
programma

Arī Inčukalna novads svētkiem saposa 
astoņu kolektīvu 206 dalībniekus. Visi 
kolektīvi piecu gadu garumā apguva 
sarežģīto svētku repertuāru regulāros 
mēģinājumos, kopmēģinājumos un 
koncertos. Strādājošie dalībnieki at-
rada iespēju vienoties ar saviem darba 
devējiem par brīvdienām vai atvaļi-
nājumu svētku laikā. XXVI Vispārējos 
latviešu dziesmu un XVI deju svētkos 
kā vienā no lielākajiem Latvijas valsts 
simtgades notikumiem atbalsojās 
simtgades svinību vēstījumi un vēr-
tības. To centrā bija cilvēks – svētku 
dalībnieks visplašākajā nozīmē, sākot 
no dziedātāja vecmāmiņas, līdz kom-
ponistam, brīvprātīgajam, šuvējai un 
svētku viesim. Ikviens iesaistītais tur-
pināja tradīciju, radot un darot Dzies-
mu un deju svētkus un reizē arī savu 
valsti – Latviju. XXVI Vispārējo latvie-
šu dziesmu un XVI deju svētku vērtī-
bas ir cieņa, kopība un tagadnīgums.

Turpinājums 4. lpp.4

Aizvadīti simtgades 
Dziesmu un deju svētki

mēs piecus gadus esam bijuši 
ceļā uz XXvI vispārējiem 
latviešu dziesmu un XvI deju 
svētkiem. Šoreiz tiem 
īpaši no visas sirds gatavojās 
ikviens: gan dalībnieki 
neskaitāmos mēģinājumos 
un skatēs, gan ģimenes 
locekļi, uzņemoties mājas 
rūpes, gan darba kolektīvi, 
atbalstot savējos, 
kur nu vēl šuvēji, pavāri, 
šoferi, brīvprātīgie, mediķi 
un daudzi citi. 
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SVArīgākIe DOmeS LēmumI jūNIjā

valsts kase ir piešķīrusi līdzekļus 
projekta „Centralizētās kanalizāci-
jas sistēmas izveidošana Inčukalnā, 
rajonā aiz dzelzceļa” realizācijai, 
šobrīd notiek pēdējie administratīvie 
darbi, lai jau šomēnes varētu uzsākt 
būvdarbus.

2018. gadā tiks izbūvēts kanalizāci-
jas notekūdeņu spiedvads un sūkņu 
stacija, kā arī pašteces kanalizāci-
jas tīkli Ozolu un caunas ielā. pro-
jekts šajās ielās tiks īstenots vis-
pirms, jo cilvēku aktivitāte tajās bija 
vislielākā un lielāks skaits cilvēku 
apliecināja gatavību izmantot cen-

tralizētās notekūdeņu savākšanas 
un attīrīšanas pakalpojumu.
Tuvākajā laikā, kad tiks saskaņots 
darbu veikšanas grafiks ar būvdar-
bu veicējiem, varēs uzzināt, kad būs 
iespējams izveidot pieslēgumus. Ie-
dzīvotāji varēs saviem spēkiem veikt 
pieslēgšanos vai izmantot maksas 
pakalpojumu, ko piedāvā būvdarbu 
veicēji. ja pieslēgums tiks izveidots 
pSIA „Vangažu avots” noteiktajā ter-
miņā, tad pieslēguma administratīvā 
maksa netiks piemērota. 

plašāka informācija: 
www.vangazuavots.lv.

valsts vides dienests informē, ka 
2018. gada 21. augustā laika posmā no 
plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00* Inčukalna 
novadā, dienvidu dīķa teritorijā, notiks 
Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sa-
nācijas darbu norises publiskais pasā-
kums, uz kuru aicināti Inčukalna novada 
iedzīvotāji un citi ieinteresētie. 

pasākuma laikā sanācijas darbu vei-
cēji – pilnsabiedrība „Inčukalns eko” – 
rādīs, kā notiek gudrona sagatavoša-
na nosūtīšanai uz SIA „cemex” ražotni 
Brocēnos. pasākuma dalībnieki varēs 
uzdot sev interesējošos jautājumus.
Tā kā pasākums tiek organizēts ar 
bīstamiem atkritumiem piesārņotā 
teritorijā, dalību pasākumā lūgums 
pieteikt līdz 2018. gada 16. augusta  
plkst. 16.00, informējot par to Valsts vi-
des dienesta projekta vadītāju m. Zinge-
ri, e-pasts: madara.zingere@vvd.gov.lv,  
tālr. 25781800. Vietu skaits ir ierobe-

žots, tādēļ lūdzam pieteikties savlaicīgi. 
Nokļūšana uz pasākuma teritoriju da-
lībniekiem jānodrošina pašiem. 

Centralizētās 
kanalizācijas sistēmas 
ierīkošana Inčukalnā

SēdeS protokolS Nr. 10 INčukalNa Novadā, vaNgažoS, Meža Ielā 1, 
2018. gada 20. jūNIjā
par finansiālu atbalstu Inčukalna 
florbola komandām. dome nolemj: 
piešķirt Inčukalna florbola koman-
dām finansiālu atbalstu 690 eiro 
apmērā transporta izdevumu seg-
šanai, lai piedalītos starptautiska-
jā florbola turnīrā „Tallink Floor- 
ball” 2018. gada 25.–27. maijā. 
piešķirtā pašvaldības finansējuma 
izmaksa tiek veikta no sportam pa-
redzētajiem līdzekļiem, pamatojo-
ties uz noslēgto līgumu un saskaņā 
ar finansiālā atbalsta pieprasītāja 
iesniegto rēķinu.

par transporta piešķiršanu senio-
ru vokālajam ansamblim „gauja”. 
dome nolemj: piešķirt transpor-
tu senioru vokālajam ansamblim 
„gauja” un segt ceļa izdevumus 
2018. gada 21. jūlijā braucienam uz 
Limbažiem, lai piedalītos radošo 
draugu salidojumā pie dzejnieces 
un komponistes Anitas Ozolas, no 
Sociālā dienesta budžeta.

par naudas balvu ūdenspolo koman-
dai. dome nolemj: piešķirt biedrī-
bas „Bērnu un jauniešu attīstības 
centrs” ūdenspolo komandai u11 
par iegūto 1. vietu starptautiskajā 
turnīrā „cetus Baltic Open” Somijā 
naudas balvu 200 eiro apmērā no 
sportam paredzētajiem līdzekļiem.

par Latvijas Iekšlietu darbinieku 
arodbiedrības iesniegumu. dome 
nolemj: pagarināt 2015. gada 
10. jūnijā ar Latvijas Iekšlietu 
darbinieku arodbiedrību noslēgto 
nedzīvojamo telpu nomas līgumu 
Nr. 15-0217/2015 par telpu Nr. 15, 
16, 17 un 18 gaujas ielā 18, Vanga-
žos, ar kopējo platību 43,5 m2, kā 
arī koplietošanas telpas 27,35 m2 

platībā izīrēšanu uz 5 gadiem. No-
mas maksu noteikt 0,22 eiro/m2 
(bez pVN) mēnesī. uzdot Inčukal-
na novada domes izpilddirektoram 
noslēgt vienošanos par 2015. gada 
10. jūnija nedzīvojamo telpu nomas 
līguma Nr. 15-0217/2015 pagarinā-
šanu uz 5 gadiem.

par Inčukalna novada domes 
2018. gada 21. marta saistošo no-
teikumu 4/2018 „par mājas dzīv-
nieku turēšanu Inčukalna novadā” 
precizēšanu. dome nolemj: ap-
stiprināt Inčukalna novada domes 
2018. gada 21. marta saistošo 
noteikumu Nr. 4/2018 „par mājas 
dzīvnieku turēšanu Inčukalna no-
vadā” precizēto redakciju.

par Inčukalna novada domes 
2018. gada 21. marta saistošo no-
teikumu 6/2018 „grozījumi Inču-
kalna novada domes 2013. gada 
16. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 28/2013 „par Inčukalna novada 
pašvaldības nodevām”” precizēša-
nu. dome nolemj: apstiprināt Inču-
kalna novada domes 2018. gada 
21. marta saistošo noteikumu 
Nr. 6/2018 „grozījumi Inčukalna no-
vada domes 2013. gada 16. oktobra 
saistošajos noteikumos Nr. 28/2013 
„par Inčukalna novada pašvaldības 
nodevām”” precizēto redakciju.

par SIA „Vangažu avots” pamatka-
pitāla palielināšanu. dome nolemj: 
piešķirt SIA „Vangažu avots” pamat-
kapitāla palielināšanai 98 223 eiro 
kā ieguldījumu naudā no pašvaldī-
bas budžeta. Apstiprināt izmaiņas  
SIA „Vangažu avots” statūtu 5. pun-
ktā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir 
1 845 687 eiro (viens miljons astoņi 

simti četrdesmit pieci tūkstoši seši 
simti astoņdesmit septiņi eiro).”. 
Apstiprināt izmaiņas pSIA „Vangažu 
avots” statūtu 6. punktā: „Sabied-
rības kapitāls ir sadalīts 1 845 687 
(viens miljons astoņi simti četrdes-
mit pieci tūkstoši seši simti astoņ-
desmit septiņās) daļās.”. uzdot SIA 
„Vangažu avots” valdes priekšsē-
dētājam kārlim Spravņikam veikt 
nepieciešamās darbības pamatkapi-
tāla un sabiedrības statūtu izmaiņu 
reģistrācijai Latvijas republikas ko-
mercreģistrā.

par grozījumiem Inčukalna novada 
domes 2018. gada 25. maija lēmu-
mā Nr. 9-6§ „par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu projekta „Infrastruk-
tūras attīstība Inčukalna novadā, 
veicot ieguldījumus komercdarbī-
bas attīstībai” īstenošanai”. dome 
nolemj: veikt grozījumus Inču-
kalna novada domes 2018. gada 
25. maija lēmumā Nr. 9-6§ „par 
finanšu līdzekļu piešķiršanu pro-
jekta „Infrastruktūras attīstība 
Inčukalna novadā, veicot ieguldī-
jumus komercdarbības attīstībai” 
īstenošanai” un papildināt lēmuma 
lemjošo daļu ar 4. punktu šādā re-
dakcijā: „4. Valsts kases ilgtermiņa 
aizņēmuma atmaksu garantēt ar 
pašvaldības finanšu līdzekļiem.”; 
papildināt lēmuma lemjošo daļu ar 
5. punktu šādā redakcijā: „5. Ilgter-
miņa aizņēmuma atmaksu uzsākt 
ar 2019. gada jūliju.”.                 u. c. 

Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu  
(ievērojot Fizisko personu datu aizsar- 
dzības likumā noteikto) var iepazīties  
Inčukalna novada pašvaldības interneta 
vietnē www.incukalns.lv, sadaļā „Domes 
sēžu protokoli”.

Valsts vides dienests aicina uz publisku pasākumu 
Inčukalna sērskābā gudrona dīķu teritorijā
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pievērst uzmanību! Inčukalna novada 
svētku laikā noteikti satiksmes iero-
bežojumi; sabiedriskajam transpor-
tam mainīta pieturvieta.

No 20. līdz 22. jūlijam notiks Inčukalna 
novada svētki, kuru laikā, īpaši ses-
tdien, 21. jūlijā, Inčukalnā ir noteik-
tas izmaiņas satiksmes organizācijā, 
paredzot ierobežojumus automašīnu 
novietošanai, kā arī tiek pārcelta sa-
biedriskā transporta pieturvieta.
Slēgta iela:
• no piektdienas, 20. jūlija, plkst. 20.00 

līdz svētdienas, 22. jūlija, plkst. 8.00 
Inčukalnā būs slēgta Zvaigžņu 
iela posmā no Atmodas ielas līdz  
Saules ielai.

Satiksmes ierobežojumi:
• no piektdienas, 20. jūlija, plkst. 22.00 

līdz sestdienas, 21. jūlija, plkst. 22.00 
ar laika intervāliem tiks ierobežo-
ta satiksme Atmodas ielā no cīruļu  
ielas līdz Zvaigžņu ielai. 

papildu stāvvietas:
• automašīnas varēs novietot visās 

tuvākajās Inčukalna ielās, kur tas 
nav aizliegts.

Mainīta sabiedriskā transporta 
pieturvieta:
• sestdien, 21. jūlijā, autobusa 

maršruta Sigulda–Saulkrasti rei-
sos plkst. 9.39 un plkst. 16.42, 

kā arī citi sabiedriskie autobusi 
iebrauks līdz Smilšu un Atmodas 
ielas krustojumam Inčukalnā.

Atgādinām, ka sestdien, 21. jū-
lijā, plkst. 23.45 Inčukalnā pie  
Aleksandra parka/sporta laukuma 
ir paredzēta novada svētku ugu-
ņošana, kas ir saistīta ar papildu 
troksni. uguņošanas laikā mājdzīv-
nieku īpašniekus aicinām pievērst 
īpašu vērību saviem lolojumdzīv-
niekiem. Lūdzam ņemt vērā, ka no-
vada svētku laikā (pēc plkst. 23.00) 
bērni līdz 12 gadu vecumam nakts 
pasākumus drīkstēs apmeklēt ve-
cāku pavadībā. Savukārt pašvaldī-
bas policija raudzīsies, lai svētku 
svinēšana netraucētu sabiedrisko 
kārtību.
Apmeklētāju ievērībai informējam, ka 
Inčukalna novada svētku 2018 laikā 
tiks fotografēts un filmēts, savukārt 
iegūtie materiāli – izmantoti publikā-
cijām. Visas Inčukalna novada svēt-
ku aktivitātes un koncerti norisinās  
bez maksas.
Atvainojamies par sagādātajām ne-
ērtībām un ceram uz jūsu sapratni! 
Vēlam lieliskus novada svētkus ģi-
menes, radu, draugu un kaimiņu lokā!

Inčukalna novada domes 
administrācija n

Inčukalna novada svētku dienās 
satiksmes ierobežojumi

* Par konkrētu norises laiku dalībnieki tiks informēti individuāli, 
ņemot vērā, ka norises vietā vienlaikus var uzturēties ierobežots cilvēku skaits.
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Jauno jātnieku skolas sporta kom-
pleksā 13., 14. un 15. jūlijā notika 
gada gaidītākais pasākums zirgu mī-
ļotājiem, jātniekiem un zirgiem, kas 
pulcēja dalībniekus no visas Baltijas.

jauno jātnieku skolas 2. posms un 
XI Vislatvijas zirgu dienas ir ģimeņu 
pasākums trīs dienu garumā, kurā 
var skatīties ne tikai sportiskas, bet 
arī ļoti krāšņas sacensības, jo rotā-
jušies zirgi un jātnieki veic maršru-
tus un priecē skatītājus ar šoviem. 
Starp maršrutiem bija grezni priekš-
nesumi un iespēja doties ekskursi-
jās uz stalli un iepazīties ar zirgu 
ikdienu. Bērnus priecēja izjādes ar 
ponijiem, šaušana ar loku, dažādi 
konkursi un sejas apgleznošanas 
nodarbības. 
„šajās sacensībās lielāko uzsvaru 
centāmies likt uz šova elementiem 
ar sportisko izpausmi, kas pulcēja 
bērnus, amatierus un jaunos zirgus. 
pirmā diena, piektdiena, bija spor-
tiskāka, bet pārējās – vairāk ar šova 
elementiem, lai būtu svētki skatī-
tājiem un jātniekiem ar zirgiem,” 
atklāj maršrutu sastādītājs Ivo  
miķelsons.
piektdiena un sestdiena pagāja 
konkūra zīmē – jātnieki pārvarēja 
dažāda augstuma šķēršļus, sākot 
no 65 cm, līdz 155 cm, piedalījās arī 
jaunie jātnieki, kas vēl sper pirmos 

soļus zirgu sportā. Vienā no sa-
censību centrālajiem maršrutiem – 
„Spēks un izveicība”, kurā jātniekam 
zirga mugurā jātiek galā ar šķēršļu 
joslu, – pārvarot 155 cm, uzvarēja 
guna Vasiļjeva ar kristālu no jauno 
jātnieku skolas.
Svētdiena iesākās ar maršrutu, kurā 
savus spēkus, skatītāju atbalstīti, 
izmēģināja zirgu audzētāji, zirgko-
pēji, treneri, tiesneši, palīgi, pajūgu 
braukšanas un iejādes sportisti, ve-
terinārārsti un citi dalībnieki. Noti-
ka arī sacensības iejādē, kur zirgs, 
jātnieka vadīts, noteiktās laukuma 
vietās veic elementus, ko var no-
saukt par zirga deju, jo jātnieki paši 
izveido savu programmu izvēlētas 
mūzikas pavadībā pa vienam vai 
pārī ar otru zirgu. pasākumu papildi-

nāja pajūgu braukšanas sacensības, 
kurās ar zirgu un pajūgu vienjūgiem 
uz ātrumu apbrauc konusus. 
Tradicionāli skatītāju gaidītākais 
maršruts ir „ride and Drive”, jo tas ir 
visnenopietnākais visās sacensībās, 
kurā dalībnieki, tērpušies maskās, 
dodas pāros – viens no dalībniekiem 
noteiktu maršrutu veic zirga mugurā, 
sacenšoties uz ātrumu un precizitā-
ti, otrs maršrutu veic, stumot ķerru. 
Interesantas bija pajūgu braukšanas 
sacensības, kur zirgs vai ponijs ar 
vienjūgiem apbrauc konusus.
plašāka informācija pieejama vietnē 
www.latvianhorses.lv.

Inga Zālīte, n 
jauno jātnieku skolas 

mediju pārstāve

Inčukalna novada 
bibliotēkas vasaras darba laiks 

(no 1. jūlija līdz 31. augustam)
pirmdiena ............................................................. 9.00–19.00
otrdiena................................................................ 9.00–17.00
trešdiena .............................................................. 9.00–17.00
Ceturtdiena ........................................................... 9.00–17.00
piektdiena ............................................................. 9.00–15.00
Sestdiena ...................................................................... slēgts
Svētdiena ..................................................................... slēgts

pusdienu pārtraukums plkst. 12.00–13.00
katra mēneša pēdējā piektdiena Spodrības diena

prIekšSēDēTājA uZruNA
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Tradīcija ik gadu svinēt Inčukalna nova-
da svētkus aizsākās pavisam nesen, kad 
2016. gadā atzīmējām 580. gadadienu, 
kopš rakstos minēts hincenbergas vārds 
(no 20. gadsimta sākuma latviskojot – 
Intschukalns (Inčukalns)). šodien mūsu 
novada svētki jau ir kļuvuši par neatņema-
mu un iedzīvotāju gaidītu vasaras notiku-
mu. Inčukalna novada svētki ir īpašas trīs 
dienas īpašā vietā: mēs varam lepoties ar 
mūsu mežiem – Latvijas „zaļo zeltu” –, ar 
mežonīgiem gaujas līkločiem un, pats gal-
venais, ar cilvēkiem, kuri ir veidojuši un vei-
do mūsu novadu. Tie ir cilvēki, kuri ir mums 
apkārt – radi, draugi, kolēģi un kaimiņi. 
Ik gadu svētkos atskatāmies uz padarīto 
aizvadītajā gadā. un tikai pirms divām ne-
dēļām aizvadījām krāšņus un neaizmirsta-
mus Latvijas simtgades Dziesmu un deju 
svētkus, kad ar pašvaldības atbalstu vairāk 
nekā 200 dalībnieku devās uz rīgu un pār-
stāvēja Inčukalna novadu. paldies visiem, 
kuri rūpējās, lai šie svētki mums būtu sir-
dī paliekoši! Tāpat ikviens iedzīvotājs būs 
pamanījis, ka norit nopietni rekonstrukci-
jas darbi Inčukalna pamatskolas stadionā, 
kura futbola laukums drīz iegūs jaunu da-
bīgā zāliena paklājveida segumu ar auto-
mātisko laistīšanu. Tas būs ekoloģiski tīrs 
un kalpos daudz ilgāk. Savukārt Vangažu 
vidusskolas stadiona labiekārtošanas un 
pārbūves ieceres ietvaros tiek gatavota 
attiecīga dokumentācija, lai varētu uzsākt 
iepirkuma procedūru un tehniskā projekta 
izstrādi, līdz ar ko mūsu novadam tiktu ra-
dīta iespēja uzsākt rekonstrukcijas darbus 
arī Vangažu vidusskolas stadionā.
Novada teritorijā ir rekonstruētas ielas, 
uzlabotas un papildinātas ielu apgaismo-
šanas ierīces, papildināti un modernizēti 
bērnu rotaļu laukumi. runājot par Vanga-
žiem, pie kultūras nama uzstādīts atjau-
nots vides laikrādis, bet, piesaistot eiropas 
struktūrfondu naudu, tuvākajā nākotnē nā-
kamais lielais izaicinājums mums būs Van-
gažu pilsētas gaujas ielas infrastruktūras 
sakārtošana teju 3 km garumā. 
Sākoties jaunajam mācību gadam, iespē-
ju robežās tiks samazinātas pirmsskolas 
izglītības iestāžu rindas uz esošās infras-
truktūras bāzes. jau šobrīd notiek izpildes 
darbi, lai novadā kopumā radītu 70 papildu 
vietas bērnudārzos, tai skaitā privātajā bēr-
nudārzā „gregucis”. Turpinot par novadam 
svarīgo transporta nozari, jūnijā esam tiku-
šies ar VAS „Latvijas dzelzceļš” vadošajiem 
speciālistiem, lai kopīgiem spēkiem meklē-
tu redzējumu Inčukalna stacijas perona pie-
lāgošanai mūsdienu prasībām. paralēli risi-
nām jautājumus, kuri skar bijušo pasta ēku 
– Novadpētniecības muzeju. Dome strādā 
pie vīzijas izstrādes saistībā ar Atmodas 
ielu Inčukalnā un tai piegulošo stacijas lau-

kumu. Inčukalna novadā ir iedibinājusies 
jauna tradīcija – iedzīvotājiem dāvināt ko 
vērtīgu, novadā paliekošu. pērn tas bija 
mūsdienīgs un funkcionāls vides objekts. 
Turpinot šo tradīciju, šogad vēlētos vērst 
iedzīvotāju uzmanību, ka 21. jūlijā pirms 
lielā koncerta Aleksandra parka estrādē 
tiks parakstīts jauns sadraudzības un sa-
darbības līgums ar Saues novadu Igaunijā. 
Tā ir simboliska dāvana mums visiem, tā ir 
unikāla iespēja veidot daudz plašāku sa-
darbību ar mūsu draugiem Igaunijā ne tikai 
kultūras un izglītības jomā, bet arī labklā-
jības veicināšanā, uzņēmējdarbības attīstī-
bā un citās jomās. jāmin, ka Saues pilsēta 
Igaunijas teritoriālās reformas rezultātā 
ir apvienota ar tuvākajiem pagastiem un 
tagad šī teritorija tiek saukta par Saues 
novadu. No šodienas aicinu ikvienu iedzī-
votāju, biedrību, organizāciju vai apvienību 
būt aktīviem un interesēties par plašākām 
iespējām sadarboties ar Saues novadu, ie-
spējams, tas būs lielisks sākums jaunai un 
produktīvai draudzībai, vērtīgai pieredzes 
apmaiņai un ceļošanai pa kaimiņzemi, jau-
nu zināšanu ieguvei un kādam lielāka mē-
roga sporta notikumam nākotnē.
Dārgie novadnieki un Inčukalna novada 
viesi, priecāsimies par padarīto, lūkosi-
mies droši nākotnē, svinēsim šos skais-
tos svētkus, būsim kopā un gūsim jaunu 
iedvesmu turpmākajam darbam, mācībām 
vai studijām! 

aivars Nalivaiko, n 
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Cienījamie 
Inčukalna novada iedzīvotāji!

Ieskats XI Vislatvijas zirgu dienās

Inčukalna novada 
Goda novadnieki apmeklē 
Mālpils muižu

Šā gada 12. jūlijā notika ikgadējā 
Inčukalna goda novadnieku satikša-
nās, šoreiz – mālpils novada gleznai-
najā mālpils muižā. 

pasākuma laikā gida vadībā tika 
organizēta ekskursija pa skaistās 

muižas dārzu un kompleksu. ek-
skursijas noslēgumā baudījām ka-
fiju un, iespējams, valstī gardākos 
eklērus, kā arī pārrunājām mūsu 
novadam aktuālos jautājumus un 
nākotnes ieceres Inčukalnā, Vanga-
žos, gaujā un citur novada teritorijā. 

paldies visiem goda novadniekiem, 
kuri varēja ierasties uz mūsu ikga-
dējo kopā sanākšanu un pavadīt 
laiku draudzīgā atmosfērā! uz tik-
šanos atkal nākamajā reizē!

Mārtiņš pozņaks n 
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Turpinājums no 1. lpp.

un jau 1. jūlijā svētku gājienā, novada 
un Latvijas karogu nesot pa priekšu, 
rīgas centrā iesoļoja mūsējie:
• Inčukalna tautas nama jauktais 

koris „mežābele” ar 38 dalībnie-
kiem, vadītājs Vitalis kikusts, 
kormeistars ronalds rāviņš, kon-
certmeistare Ieva kikuste;

• Inčukalna tautas nama senioru 
koris „Atblāzma” ar 27 dalībnie-
kiem, vadītāja ņina kiršteina, 
koncertmeistare Solveiga Ilvase;

• Inčukalna tautas nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Virši” ar 
25 dalībniekiem, vadītājs Andrs 
Briņķis, koncertmeistare Aļona 
kolčina;

• Inčukalna tautas nama senioru 
deju kolektīvs „Labāko gadu vir-
ši” ar 22 dalībniekiem, vadītājs 
Andrs Briņķis, koncertmeistare 
Ināra paegle;

• Inčukalna tautas nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „runči 
un kaķes” ar 27 dalībniekiem, va-
dītāja Līga Dombrovska, koncer-
tmeistare Ināra paegle;

• Inčukalna pūtēju orķestris ar 
38 dalībniekiem, vadītājs Vitalis 
kikusts, diriģents kaspars puike-
vics-puikevskis;

• Vangažu kultūras nama mazā-
kumtautību kolektīvi – ukraiņu 
ansamblis „jatraņ” ar 14 dalīb-
niekiem, vadītāja Irina Dukule, un 
individuālā ukraiņu dziesmu izpil-
dītāja Liene Nesteroviča, kā arī 
krievu ansamblis „krievu kadriļa” 
ar 17 dalībniekiem, vadītāja gaļi-
na Titarenko.

2. jūlijā kora „Atblāzma” dziedātāji 
piedalījās senioru koru lielkoncer-
tā esplanādē „margodama saule 
lēca”, savukārt 3. jūlijā mihaila 
Čehova rīgas krievu teātrī koncer-
tā „pa saulei” ukraiņu ansamblis 

„jatraņ” un Liene Nesteroviča kopā 
ar citu tautu dziedātājiem lika ap-
zināties, ka arī viņi ir Latvija. Tāpat 
šis vēstījums bija jūtams 5. jūlijā 
Vērmaņdārzā, kur pievienojās an-
samblis „krievu kadriļa”.
Deju kolektīvi, kori un pūtēju orķes-
tris garos kopmēģinājumos slīpēja 
savu prasmi, un 5., 6. un 7. jūlijā 
uzziedēja deju lieluzvedums „māras 
zeme”, kurā tika izdzīvots Latvijas 
liktenis. 6. jūlijā esplanādē valdīja 
visas Latvijas pūtēju orķestru skaņu 
valstība. Līdz beidzot pienāca 8. jū-
lijs un mežaparka estrādē noslēgu-
ma koncertā „Zvaigžņu ceļā” izska-
nēja skaistākās mūsu tautas kora 
dziesmas. šis notikums aizkustināja 
visus. Skaisti, neaizmirstami un sir-
snīgi svētki. mēs visi bijām daļa no 
tiem. paldies un tā turpināt! 

Inga Freimane, n
Inčukalna tautas nama vadītāja

Aizvadīti simtgades Dziesmu un deju svētki

„gaismas pils”. Noslēguma koncerts – „Zvaigžņu ceļā”.

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs aivars Nalivaiko, viņa vietniece ludmila 
vorobjova un Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva kikuste.
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vangažu kultūras nama vadītāja Inguna Zirne un deputāte anete Šica jūtas lepni 
par novadu.
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Inčukalna tautas nama vidējās paau-
dzes deju kolektīva „virši” vadītājs.

Inčukalna tautas nama jauktā kora „Mežābele” sievas mētru vainadziņos.
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kas tur soļo, kas tur iet? tie ir Inčukalna senioru deju kolektīvs „virši” ceļā uz dziesmusvētku gājiena startu.
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Aizvadīti simtgades Dziesmu un deju svētki
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Inčukalna pūtēju orķestris un vadītājs vitalis kikusts ir gatavi gājienam. Inčukalna tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „runči un kaķes”.
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arī Inčukalna tautas nama senioru koris „atblāzma” gatavi svētku gājienam.
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līga dombrovska un Ināra paegle.
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krievu vokālais ansamblis „krievu kadriļa” pirms svētku gājiena.
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Inčukalna jauktais koris „Mežābele”. 
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dziesmu un deju svētku izskaņā...
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aļona kolčina – pirms lieluzveduma.
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rihards keišs: „esmu gatavs nest mūsu novada dziesmu svētku zīmi latvijas 
simtgadē – man tas būs īpašs gods.”
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vangažu kultūra nama ukraiņu biedrības vokālais ansamblis „jatraņ” un individuālā ukraiņu dziesmu izpildītāja liene 
Nesteroviča.
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lIeNa laICāNe, 
vangažu ppII „gregucis” vadītāja

1. man novada svētki nozīmē svinī-
bas, prieku, satikšanos, līksmību! 
Tajos varam redzēt to, ko ikdienā 
nesaskatām, neieraugām, nesa-
tiekam, nesadzirdam!

2. „Laiks satikties!” ir sauklis, kas, 
manuprāt, pilnībā raksturo šo 
svētku būtību! jo uz svētkiem iet/
brauc gan lieli, gan mazi, gan tie, 
kuri ikdienā dzīvo novadā, gan tie, 
kuri varbūt parasti ir prom, bet uz 
svētkiem nāk/brauc satikties ar 
savējiem! un tad viss novads ir kā 
viena liela ģimene!

3. Lepojos... Vispirms jau jāsāk ar 
sevi – jau piekto gadu sevi saucu 
par inčukalnieti, šeit varu piepildīt 
un attīstīt savus sapņus, dot ie-
spēju pāris novadniekiem strādāt 
tepat uz vietas novadā, kā arī rū-
pēties par mazajiem pirmsskolē-
niem, kuri grib augt un attīstīties 
ppII „gregucis”. par to esmu dikti 
priecīga un lepna! Lepojos, pro-
tams, ar mūsu novada domi, kura 
mani vienmēr ir atbalstījusi, ar 
daudzajiem pašdarbnieku kolek-
tīviem, ar cilvēkiem, kuri vienmēr 
mēģina kaut ko sākt no sevis – 
dot no sevis! Lepojos ar tiem, kuri 
rūpējas par novadu kā par savu 
māju un sevi ne tikai sauc par 
inčukalnieti, bet arī kaut ko dara 
mūsu novada labā!

4. Novēlu mīlēt dzīvi! Novērtēt un 
pateikties par to, kas mums ir! 
Būt laimīgiem niekos un sīkumos 
un būt vērīgiem un atbalstošiem, 
ja kādam mēs varam būt noderīgi!

vadIMS geža, 
Inčukalna frisbija komandas 

„Wild Cats” pārstāvis 

1. Tas ir brīdis, kad būt kopā ar no-
vadu. kā dzimšanas diena, kad 
atnākam ciemos un esam kopā ar 
mums dārgu cilvēku, veltām viņam 
savu laiku. Novada svētkos mēs 
veltām uzmanību sev, novadam un 
cilvēkiem tajā, labi pavadot laiku.

2. Tas ir atgādinājums vienmēr stei-
dzīgajiem apstāties uz brīdi un 
pabūt kopā ar mums dārgiem cilvē-
kiem, draugiem, novada iedzīvotā-
jiem, pievēršot nedalītu uzmanību.

3. es lepojos ar cilvēkiem – darbīga-
jiem, uzņēmīgajiem un sirsnīgajiem. 
šajos cilvēkos var saskatīt Inčukal-
na novada un latviešu tautas garu. 

4. Novēlu drosmi uzņemties ko jaunu 
un tiekties pēc jaunām virsotnēm! 
Izrauties no rutīnas un saskatīt 
neierobežotās iespējas, ko var sa-
sniegt ikviens, kurš stiprs garā!

INdra kalNIņa, 
vangažu vidusskolas direktore

1. Novada svētki ir pasākums, kas 
vieno Inčukalnu un Vangažus un 
kurā var baudīt novada sarūpētos 
daudzveidīgos pasākumus, atstā-
jot malā ikdienas darbus un rū-
pēs. protams, šajās dienās var arī 
novērtēt un priecāties par novadā 
paveikto vides sakārtošanā.

2. Tas ir laiks, lai omulīgā noskaņo-
jumā būtu kopā ar ģimeni, drau-
giem, kaimiņiem, paziņām. Laiks 
sanākt kopā lielai daļai novada 
ļaužu.

3. es varu lepoties ar savu pedago-
gu kolektīvu, kas radoši un ieinte-
resēti strādā, lai veicinātu ikviena 
skolēna izaugsmi. Ir lepnums par 
tiem izcilajiem skolēniem, ku-
riem ir augsti sasniegumi pierī-
gas  novadu organizētajās mācību 
olimpiādēs, skatēs, konkursos un 
valsts olimpiādēs. Arī viņi ar savu 
darbu spodrina Inčukalna novada 
un Vangažu vārdu.

4. Visiem novada iedzīvotājiem vēlu 
ar prieku baudīt svētkus! Lai to 
laikā smeltā sirsnīgā gaisotne sil-
da sirdis līdz nākamajiem novada 
svētkiem!

guNta pēterSoNe, 
Inčukalna novada 

uzņēmuma pārstāve,
konkursa „latvijas 

labākais tirgotājs 2017”
laureāte

1. Svētku nekad nav par daudz, bet 
novada svētki pulcē mūs visus, 
kuri esam Inčukalna novada ie-
dzīvotāji un patrioti, kuri esam 
lepni, ka dzīvojam un strādājam 
Inčukalna novadā.

2. Ar šo saukli varētu teikt –  
noliekam savu ikdienas stei-
gu, savu viensētas norobežoju-
mu un ejam satikt tos cilvēkus,  

kuri mums dzīvo un strādā līdzās, 
bet par viņiem maz zinām.

3. es lepojos ar to, ka mana dzīve, 
mans darbs ir saistīts ar Inčukal-
na novadu. un lepojos par ikvienu 
inčukalnieti, kurš Inčukalna vārdu 
nes ārpus tā robežām.

4. Sakām lielu paldies par atbalstu 
un sadarbību. Inčukalna novadu 
svētkos sveic „Totāla” un „Sub-
way” vadība un kolektīvs!

vIlMārS luCāNS, 
ilggadējais vangažu domes 

priekšsēdētājs, 
Inčukalna novada un Saues 

pilsētas (Igaunija) 
goda pilsonis

1. Satikt bijušos kolēģus, draugus 
un paziņas un visiem kopā priecā-
ties par sasniegto novadā.

2. šis sauklis aicina izmantot iespēju 
satikties un pārrunāt politiskās, 
ekonomiskās un personiskās lie-
tas.

3. Ar cilvēkiem, kuri dzīvo, strādā 
un pateicoties kuriem Latvijā ir 
zināms Inčukalna novads.

4. Novada iedzīvotājiem novēlu: 
Mosties ar gaišām domām no rīta, 
Lai sirdij netiek šaubas klāt.
Ikkatra doma, kas cerībā tīta,
Spēs savu gaišumu nosargāt.

rIhardS raSNaCIS, 
Inčukalna katoļu draudzes 

prāvests 

1. Novada svētkus es redzu kā brī-
nišķīgu iespēju piedzīvot kopienu, 
sajusties piederīgiem novadam, 
priecāties par dzīvi. 

2. Būt pieejamiem cits citam, aiz-
vākt barjeras, vēlreiz uzsmaidīt 
un pateikt labu vārdu.

3. mani ļoti sajūsmina cilvēku dabis-
kums un atsaucība, iestāžu gata-
vība sadarbībai. Tāda ir mana šo 
nepilnu četru gadu pieredze, kopš 
kalpoju Inčukalnā.

4. Novēlu Dieva svētību! Nebaidīties 
no Dieva un drosmi ļauties Viņa 
vadībai!

Novadnieku sveiciens mūsu svētkos
Inčukalna novada svētki jau otro gadu notiek ar saukli „laiks satikties!”, un tas nav nejauši. satikšanās ir laiks, 
kad mēs varam dalīties. dalīties ar prieku, informāciju, rūpēm, atbalstu un mīlestību. laiks, kad varam būt kopā ar 
ģimeni, draugiem, kaimiņiem. 

mūsdienu tehnoloģijas ir tik tālu 
attīstījušās, ka ir iespējams ko-
municēt tūkstošiem kilometru 
attālumā, tomēr neviena tehnika 
nevar aizstāt tiešu acu skatienu, 
maigu pieskārienu un ciešus ap-
skāvienus. Satikšanās nav tikai 

laika pavadīšanas veids, tas ir 
tuvošanās laiks, kurā cits citu la-
bāk iepazīstam, kļūstam tuvāki. 
Novada svētki ir šis brīdis, kad ir 
iespēja baudīt svētku notikumus 
un vēl labāk iepazīt pilsētu iedzī-
votājus, kaimiņus, novada uzņē-

mējus un kolektīvus. gatavojo-
ties 2018. gada Inčukalna novada 
svētkiem, gribējām noskaidrot, 
ko Inčukalna novada iedzīvotā-
jiem nozīmē sauklis „Laiks satik-
ties!” un ko vēlētos novēlēt cits  
citam svētkos. 

FOTO: NO perSONīgā ArhīVA
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vasarā tūkstošiem latvijas puišu un 
meiteņu dodas uz sporta nometnēm. tā 
ir lieliska iespēja apvienot patīkamo ar 
lietderīgo – ne vien turpināt treniņus 
citos apstākļos, bet, ja paveiksies, arī 
kaut ko iemācīties no īstiem sava aro-
da meistariem. sporta kluba „gauja” 
rīkotā vasaras nometne, kas bāzējas 
olimpiskajā centrā „limbaži”, tam ir 
labs piemērs, jo ciemos pie bērniem 
bija atbraucis vienīgais Baltkrievijas 
olimpiskā zelta ieguvējs džudo, Eiropas 
čempions, pasaules čempionāta godal-
gas ieguvējs Igors makarovs.

kluba „gauja” 
sadarbība ar Baltkrieviju
šeit māca disciplīnu un palīdz gūt jau-
nu pieredzi. Lai nometne dotu labumu 
un tajā pavadītais laiks nebūtu zemē 
nomests, Sk „gauja” vadītājs Dmitrijs 
Tončinskis nolēma netaupīt līdzekļus 
un uzaicināja patiešām izcilus sporta 
profesionāļus. Tostarp ar baltkrieviem 
viņu vieno sena saikne, tādēļ olimpis-
kā čempiona džudista Igora makarova 
ierašanās bija pilnīgi loģiska. 
„Nevienam nav noslēpums, ka Latvi-
jā ir problēma ar treneru pieejamību. 
jo īpaši, ja treneris ir vajadzīgs nevis 
kādam sporta klubam rīgā, bet gan 
perifērijā. mūsu klubs bāzējas Vanga-
žos un Inčukalnā. Treneru pieejamība 
ir ļoti sāpīgs jautājums, kura risinā-
šanai veltām maksimālu uzmanību. 
mēs taču strādājam ar bērniem, tā-

dēļ kļūdīties nedrīkstam. šī iemesla 
dēļ jau martā no mazās Baltkrievijas 
pilsētiņas Novajas hutas pie mums 
uz pastāvīgu darbu ieradās trene-
ris. Arī tagad, vasarā, mēs nolēmām 
palūkoties uz kaimiņu pusi. esmu 
pārliecināts, ka bērniem nenāca par 
ļaunu iepazīties ar tik izcilu sportistu 
kā Igors makarovs, kurš atrada laiku 
apciemot Latviju, un mēs esam par 
to ļoti pateicīgi. Viņa meistarklase 
bija lieliska iespēja bērniem uzzināt 
kaut ko jaunu, pārņemt pieredzi (go-
meļā Igoram ir sava džudo skola), 
galu galā iepazīties tuvāk,” uzsver 
Dmitrijs Tončinskis. 

Meistarklase ar zvaigzni
Dmitrijs Tončinskis stāsta, ka klubs 
attīstās un ar katru gadu sporta sek-
cijas apmeklē arvien vairāk bērnu, 
tādēļ šādas sporta nometnes kļūst 
par ierastu praksi. „Vasaras nometnes 
mums jau ir tradīcija. mēs tās organi-
zējam ceturto gadu pēc kārtas – vasa-
rā divas un vēl vienu ziemā. Ilgums – 
desmit dienu. Bērnu vecums – sākot 
no septiņiem gadiem. mums sanāk 
vairākas grupas. uzaicinājums pie-
dalīties tādiem meistariem kā Igors 
makarovs ir mēģinājums ieviest kaut 
ko jaunu. Nodarboties ar cīņu jau var 
kurš katrs, bet ne jau visi var kļūt par 
čempioniem. gados jaunajiem spor-
tistiem ir svarīgs personīgais kon-
takts ar meistaru, lai uzzinātu visas 

nianses, kuras reiz ļāvušas viņam gūt 
izcilus panākumus.”

Bērnu treneris – 
„ekskluzīva prece”
Teju 39 gadu vecumā Igors makarovs 
vairs necīnās ar sīviem pretiniekiem. 
Viņš saka, ka „ikdienā cīņas ir tikai 
ar mazuļiem”. „Dažkārt atnāk bijušie 
džudisti, tad gan iesildos pēc pilnas 
programmas. Veterānu turnīros pagai-
dām nepiedalos, godīgi sakot, pat ne-
gribas. manā dzīvē spraiga džudo jau 
bijis gana,” turpina olimpiskais čem-
pions. „cita lieta – treniņi ar bērniem. 
prakse rāda, ka gandrīz visi džudisti, 
kuri nodarbojās ar šo sportu augstā lī-
menī, tagad trenē bērnus, jo tieši bēr-
nībā tiek ielikti svarīgākie pamati la-
biem sasniegumiem. Taču ne jau katrs 
izcils sportists var strādāt par treneri. 
Bērnu treneri vispār ir atsevišķa kasta. 
Labi bērnu treneri savukārt ir pilnīgi 
„ekskluzīva prece”.”
Ziemā Inčukalnā norisināsies tradicio-
nālais starptautiskais džudo turnīrs 
„gauja guliver cup”. Treneris Igors 
makarovs sola ne vien pats atbraukt, 
bet atvest arī savus audzēkņus. pēc 
visa spriežot, starp divām džudo sko-
lām dzimst liela draudzība.

Raksta pilno versiju skatīt 
www.incukalns.lv sadaļā „Sports”.

vladimirs Ivanovs n

„Inčukalns! mjau!” – ar šādiem uz-
mundrinošiem saucieniem Inčukalna 
frisbija kluba „Wild Cats” jauktā ko-
manda otro reizi piedalījās latvijas 
Frisbija čempionātā, kas vaidavā no-
risinājās 7. un 8. jūlijā.

Lai arī inčukalniešus šajās sacensī-
bās negaidīja uzvaras, jo pretī stājās 
tikai pieredzes bagātāki pretinieki, 
viņi spoži parādīja gada laikā gūto iz-
augsmi. Samērā jaunā komanda lie-
liski spēlēja aizsardzībā, piespiežot 
pretiniekus kļūdīties, kā arī pārtve-
rot viņu piespēles. Atzīmējams snie-
gums bija vērojams arī uzbrukumā – 
komanda ne vien lieliski saspēlējās, 
bet arī guva punktus visdažādākajās 
situācijās, tostarp veicot ātras izspē-
les un pārvarot pretinieku izmanto-
tās aizsardzības stratēģijas. Tas ļāva 
dažās spēlēs kādu laiku pat noturēt 

vadošo pozīciju, tomēr ar laiku nācās 
piekāpties pretiniekiem, rezultātā ie-
ņemot septīto vietu.
jāpiebilst, ka Dziesmu un deju 
svētku dēļ aizvadītajā turnīrā „Wild 
cats” sastāvā nestartēja vairāki 
samērā pieredzējuši spēlētāji. Taču 
komandā lieliski iekļāvās un sevi 
pierādīja jaunie censoņi, kuri frisbi-
ja treniņos iesaistījušies vien pirms 
diviem mēnešiem. Inčukalna frisbi-
ja klubs „Wild cats” vienmēr gaida 
jaunus spēlētājus, arī bez pieredzes, 
jo ar aizrautību un treniņiem iespē-
jams piedzīvot strauju izaugsmi!
Inčukalna frisbija entuziastus va-
rēsit sastapt arī Inčukalna novada 
svētkos, ikviens no komandas pār-
stāvjiem interesentiem labprāt pa-
stāstīs par treniņiem.

līga kuzmina n

vangažu vidusskolā no 4. līdz 22. jū-
nijam 1.–4. klašu skolēniem bija 
iespēja piedalīties dienas nometnē 
„kad izaugšu liels, būšu...”. 

profesiju izvēle bieži vien bērniem 
un jauniešiem sagādā problēmas, 
jo pietrūkst tīri praktisku iespēju ie-
pazīties ar šo profesiju darba rezul-
tātu un pašiem tajās padarboties. 
Nometnes darbnīcas bija plānotas 
un organizētas ar mērķi dot iespēju 
iepazīt darba pasauli, izzināt dažā-
das profesijas un prasmes, kā arī 
inženierzinātņu, mākslas jomas un 
starpnozaru radošuma šodienas un 
nākotnes iespējas. 
Skolēni kopā ar meistariem ne ti-
kai uzzināja vairāk par profesijām 
un to, ko šie speciālisti īsti dara, 
bet arī „ieskatījās” komandas ik-
dienas ritmā, noskaidroja dažādu 
darbinieku galvenos darba pienā-
kumus un uzzināja, kādēļ šodienas 
un nākotnes profesionāļiem ar vienu 
profesiju ir par maz. Tāpat aktivitā-
tes bija balstītas uz saturīga brīvā 
laika pavadīšanu un ļāva saprast, 
ka interesanti spējam pavadīt laiku 
arī bez sava tuvākā drauga – mobilā 
telefona. 
Nometnes dalībniekiem bija iespēja 
piedalīties aizraujošos piedzīvoju-

mos – satikt dažādu profesiju cilvē-
kus (ārstu, aktieri, konditoru, ķīmiķi, 
horeogrāfu, balerīnu, šuvēju), kā arī 
pārbaudīt savas zināšanas atjautī-
bas uzdevumos un erudīcijas spēlē 
„gribi būt miljonārs?”.
Bērni varēja atpūsties no savas ik-
dienas un kļūt patstāvīgāki, pieda-
loties dažādu uzdevumu veikšanā:
• pilnveidot zināšanas par dažādo 

profesiju pasauli;
• apgūt pirmās palīdzības pamata 

prasmes;
• piedalīties tematiskajās saliedē-

šanās spēlēs;
• veikt zinātniskos pētījumus un 

eksperimentus kopā ar ķīmiķi;
• aktīvi pavadīt laiku kopā ar sa-

viem vienaudžiem draudzīgā un 
pozitīvā vidē;

• doties izglītojošā izbraucienā uz 
„mazo brīnumzemi” Siguldā;

• pilnveidot zināšanas un prasmes, 
kas noder atpūtā pie dabas, pie-
daloties piknikā;

• ar savām rokām izveidot mīļu 
rotaļlietu, klausoties meistares 
padomos.

katrai dienai bija sava krāsu emo-
cija, kas dalībniekus bagātināja 
un pilnveidoja. patīkami bija vērot 
skolēnu dažādās jūtu izpausmes – 
prieku, pārsteigumu, draudzīgumu, 

vēlmi uzzināt. Bija arī iespēja ap-
liecināt sev un citiem savu drosmi, 
piedaloties dažādos pārbaudījumos. 
Secinājums: tika sasniegts viens no 
galvenajiem mērķiem – kopā būšana 
ar prieku.
paldies nometnes vadītājai Tatjanai 
Bordānei, kas visu trīs nedēļu garu-
mā skolēniem bija atbalsts, iedves-
motāja un virzītājspēks jaunu uzde-
vumu veikšanā. šī prasme iedrošināt 
un ieinteresēt nometņu dalībniekus 
kopīgā darbā ir viena no atslēgām 
panākumu gūšanai. Interesantu pie-
dzīvojumu procesā bija jauki palīgi – 
Daniels Bordāns, Olga kravčenko un 
Solvita Vencjuna –, visiem kopā bija 
veiksmīga sadarbība. priecājamies, 
ka bijām kuplā pulciņā, un ceram, 
ka šī tikšanās ikvienam deva jaunas 
ierosmes turpmākam darbam – in-
teresantai brīvā laika pavadīšanai. 
Vēlam visiem jauku, raibu un piedzī-
vojumiem bagātu vasaru!  

Lai saule rotā katru dienu
Un prieku tavā sirdī lej,
Lai smaidīdama kā arvienu
Tu atskaties un tālāk ej!

/k. Apškrūma/

Solvita vencjuna, n
nometnes dalībniece

Inčukalna novada „Wild Cats” startējuši 
Latvijas Frisbija čempionātā

Ceļš uz panākumiem ved caur savu talantu apzināšanos 
un to mērķtiecīgu pilnveidošanu
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Sporta nometne kopā 
ar olimpisko džudo čempionu

XXvI vispārējos latviešu dziesmu un 
XvI deju svētkos vangažu kultūras 
namu pārstāvēja ukraiņu biedrības an-
samblis „Jatraņ” un krievu biedrības 
vokālais ansamblis „ruskaja kadriļ”

Svētku ietvaros 21. jūnijā ukraiņu 
biedrības ansamblis „jatraņ” piedalī-
jās starptautiskajā folkloras festivālā 
„Baltica 2018” Daugavpilī. 3. jūlijā 
individuālā izpildītāja Liene Nestero-
viča un ukraiņu biedrības ansamblis 
„jatraņ” dziedāja mihaila Čehova rī-
gas krievu teātrī koncertā „pa saulei”. 
Savukārt 5. jūlijā individuālā izpildītāja 
Liene Nesteroviča, ukraiņu biedrības 
ansamblis „jatraņ” un krievu biedrī-
bas vokālais ansamblis „krievu kad-
riļa” uzstājās Vērmanes dārzā Tautu 
dienas programmā „rīta ausma”. 
šā gada 24. maijā LTV 1 raidījumā 

„4. studija” tika filmēts sižets par 
Vangažu ukraiņu biedrības ansambli 
„jatraņ”, kurā ļoti sirsnīgi izskanēja 
ukraiņu dziedātāju vēlme būt svētku 
dalībnieku rindās, kas arī piepildījās. 
mazākumtautību ansambļi ļoti no-
vērtēja iespēju būt kopā šajos Latvi-
jai nozīmīgajos svētkos. īpašs prieks 
par Lieni Nesteroviču, kura 6. jūlijā 
tika uzaicināta uz Latvijas radio 
raidījumu „monopols”, kurā Liene ar 
lielu lepnumu stāstīja par savu pie-
derību Latvijai un dziedāja latviešu 
tautasdziesmas.
ukraiņu un krievu biedrības ansambļi 
ir gandarīti par svētku nedēļu, ganda-
rīti par paveikto un gatavojas nāka-
majiem svētkiem!

Inguna Zirne, n 
Vangažu kultūras nama vadītāja

Mazākumtautību ansambļi 
piedalās Dziesmu svētkos

INČukALNA NOVADA INFOrmATīVS IZDeVumS „NOVADA VēSTIS” 
materiālus apkopojis Mārtiņš pozņaks, tālr.: 20271787. 

Datorsalikums: SIA „rīgas Apriņķa Avīze”. 
Iespiests SIA „poligrāfijas grupa „mūkusala””. e–pasts: novada.vestis@incukalns.lv, 

tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. 
par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. 

rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.
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vaNgažoS pIe kultūraS NaMa
• No plkst. 18.00 bundzinieki, orientēšanās spēle ar pārsteigu-

miem, radošās darbnīcas, monētu kalšana, momentfoto, lielās 
āra spēles, grafiti mākslinieki, muzikāli sveicieni.

• plkst. 21.00 bungu un dūdu mūzikas grupa „auļi”. 
• plkst. 22.30 nakts kino – andreja ēķa komēdija „Blēži”.
autobuss uz pasākumiem vangažos 20. jūlijā: plkst. 17.15 Inču-
kalns–gauja–vangaži un atgriešanās plkst. 24.00.

INčukalNā
• No plkst. 18.00 Inčukalna tautas namā vitas ošas fotoizstādes 

„Inčukalns – daba. Cilvēki. Notikumi” atklāšana.
• plkst. 18.45 muzikāls sveiciens un novadnieku sarunas pie ve-

cās pasta ēkas.
• plkst. 19.30 Inčukalna tautas namā ielūdz amatierteātris – ie-

skats darba procesā, tenesija viljamsa viencēliens „Samīdīto 
petūniju lieta” (režisors Ģirts Sils).

Inčukalna novada 

svētku 
programma

autobuss uz pasākumiem Inčukalnā 21. jūlijā: 
• plkst. 11.00 gauja–Indrāni– kārļzemnieki–Vangaži (pie pulksteņa)–„Brālis”–Vangažu stacija–Sēnīte–Inčukalns (Ap pie „elvi” veikala); 
• plkst. 18.00 Inčukalns (Ap pie stacijas laukuma)–gauja–Indrāni–kārļzemnieki–Vangaži (pie pulksteņa)–„Brālis”–Vangažu stacija–Sēnīte–Inčukalns (Ap pie „elvi” veikala);
• plkst. 00.30 Inčukalns (Ap pie stacijas laukuma)–gauja–Indrāni–kārļzemnieki–Vangaži (pie pulksteņa)–„Brālis”–Vangažu stacija–Inčukalns–egļupe.

Svētdien, 22. jūlijā:
• no plkst. 10.00 Vangažos Vangažu baptistu draudzē lūgsim un darīsim kopā par kristiešu vienotību.
• no plkst. 12.00 gaujā „pārsteiguma tēli”, leļļu izrāde bērniem un novada mazākumtautību kolektīvu koncerts; retro auto ekspresizstāde.

• plkst. 11.30–14.30 radošums aleksandra parka estrādē: gardē-
žu skola junioriem, brīvais mikrofons „es varu”, muzikālas ra-
došās darbnīcas un spēles.

• plkst. 14.00–17.00 cirks un sports bērnu laukumā:
• plkst. 14.00 starptautiskā bērnu un jauniešu cirka festivāla 

„Brīnumu pilna pasaule” dalībnieku izrāde un cirka mākslinieku 
meistarklases;

• plkst. 15.15 individuālās sacensības – šķēršļu josla;
• plkst. 16.15 lielā atraktīvā stafete „vangaži–Inčukalns”. 
• plkst. 21.15 novada svētku gājiens (uzņēmumiem, kolektīviem, 

organizācijām, biedrībām, apvienībām un interešu grupām pul-
cēšanās pie Inčukalna novada domes no plkst. 20.30).

• plkst. 22.00 aleksandra parka estrādē koncerts „tu un es”, gru-
pa „opus pro” un aija andrejeva.

• plkst. 23.45 svētku uguņošana pie Inčukalna sporta laukuma.
• plkst. 00.15 zaļumballe, spēlē grupa „vēja radītie”. 

pIektdIeN, 20. jūlIjā

SeStdIeN, 21. jūlIjā, INčukalNā
• No plkst. 11.00 amatnieku un mājražotāju gadatirgus Zvaigžņu ielā.

plkSt. 9.00–19.00 
„MotorokS INčukalNā 2018”:

• plkst. 9.00 MC „Stuntfighters” motociklisti un Ģirts timrots ar 
„SoundBus” modinās Inčukalna novadu (maršruts: Inčukalna sta-
cijas laukums–gauja–vangaži–Inčukalns);

• plkst. 10.00–13.00 streetbike freestyle amatieru sacensības 
pie Inčukalna novada domes – plkst. 10.00 treniņbraucieni, 
plkst. 11.00 kvalifikācijas braucieni, plkst. 12.00 finālbraucieni;

• plkst. 13.00 „harley-davidson” stunt show paraugdemonstrēju-
mi – jānis rozītis;

• plkst. 16.00 motoparāde Inčukalna pagasta ielās;
• plkst. 17.00 roks aleksandra parka estrādē – jauno rokmūzikas 

grupu „Seira”, „Sever” un „What Future holds” konkurss.


