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Inčukalna novadā notikušas divas 
iedzīvotāju sapulces administratīvi 
teritoriālās reformas (ATR) tēmas 
apspriešanai. Pavisam divās dienās 
sanāksmēs Vangažu Kultūras namā 
un Inčukalna Tautas namā piedalījās 
vairāk nekā 160 cilvēki, kuri iesais-
tījās apspriešanā un uzdeva inte-
resējošos jautājumus. Īpaši spraiga 
diskusija starp iedzīvotājiem izvērtās 
sapulcē Inčukalna Tautas namā.

Sapulcēs tika diskutēts par Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas plānoto ATR, tās mērķi, 
ieguvumiem un zaudējumiem. Tika 
runāts par pēdējos 10 gados pa-
veikto Inčukalna novadā, piesaistot 
Eiropas Savienības fondu projektu  

līdzfinansējumu, uzlabojot infra-
struktūru novadā, veicot pašvaldības 
pamatfunkcijas, attīstot un pilnvei-
dojot kultūras, izglītības un sporta 
iestāžu sniegtos pakalpojumus utt.
Iedzīvotājiem bija dažādi uzskati – 
vieni vēlas apvienošanos ar nova-
diem virzienā uz Vidzemi, citi – vir-
zienā uz Rīgu, bet kopējais viedoklis 
ir: palikt vienotam, nesašķeltam un 
patstāvīgam novadam. Protams, In-
čukalna novada iedzīvotāju vairāku-
ma viedoklis būs zināms pēc iedzī-
votāju aptaujas noslēguma un visu 
balsu saskaitīšanas.
Iedzīvotāju sapulcēs klātesošajiem 
bija iespēja uzdot jautājumus par 
ATR Inčukalna novada pašvaldības 
priekšsēdētājam Aivaram Nalivai-

ko, Mālpils novada domes deputā-
tam un Eiropas Savienības Reģio-
nu komitejas Latvijas delegācijas 
mandāta turētājam Aleksandram 
Lielmežam un Latvijas Pašvaldību 
savienības vecākajam padomnie-
kam, Latvijas Universitātes Biznesa 
vadības un ekonomikas fakultātes 
asociētajam profesoram, Eiropas 
Padomes ekspertam pašvaldību lie-
tās Mārim Pūķim.
Pēc iedzīvotāju lūguma Aleksandra 
Lielmeža prezentācijas būs pieeja-
mas elektroniski Inčukalna nova-
da pašvaldības mājaslapā, sadaļā  
„Iedzīvotāju aptauja”.
Paldies visiem par aktivitāti un dalību!

Inčukalna novada pašvaldība n

Inčukalna novada iedzīvotāju sapulcēs izskan viedoklis nesašķelt tagadējo novadu
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Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs,
Pastāvēs, kas pārvērtīsies!

Džordžs Šteiners apgalvo, ka māk-
sla ir „vispiekļūstošākais uzaicinā-
jums, kāds cilvēka pieredzē bijis”. Tā 
ir uzmācīga doma, kas „urķējas pa-
šos personiskākajos mūsu eksisten-
ces nostūros”. Vēsts, kas „ielaužas 
mūsu piesardzīgās esības nelielajā 
miteklī” tā, ka „to vairs nav iespē-
jams apdzīvot tādā pašā veidā kā 
līdz šim”. Tā ir satikšanās, kas uzru-
nā mūs – „mainiet savu dzīvi”. 
Mēs visi iegūt varam, tikai dodot, 
uzvarēt – zaudējot, un pastāvēt, ti-
kai mainoties. Cilvēka dzīvē vienmēr 
kaut kas ir pirmo reizi; arī kultūras 
dzīvē Vangažos pirmo reizi tika pa-
sniegtas Gada balvas kultūrā ar 
moto „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”, 
lai atskatītos uz gada skaistākajiem 
kultūras notikumiem, teiktu paldies 
un godinātu tos, kuri atbalsta kultū-
ru un tur augstu tās vērtības.

Turpinājums 4. lpp. 

2019. gada 14. septembrī 
Vangažu Kultūras namā 
tika svinēta Vangažu pilsētas 
28. dzimšanas diena 
un Vangažu Kultūras nama 
60. gadadiena.
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SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI AUGUSTĀ

Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto) var iepazīties 
Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv sadaļā „Domes sēžu protokoli”.

Par finansiālo atbalstu personai. 
Dome nolemj: 1. Piešķirt finansiālu 
atbalstu 250,00 eiro apmērā perso-
nas dalībai autošosejas sacensībās 
„Latvijas kauss 2019” vēsturiskajā 
autošosejā, „VOLGA 406” klasē, 
biedrības „929 motors” sastāvā. 
2. Piešķirtā pašvaldības finansēju-
ma izmaksa tiek veikta no sportam 
paredzētiem līdzekļiem, pamato-
joties uz noslēgto līgumu ar bied-
rību „929 motors”, reģistrācijas 
Nr. 40008187041, un saskaņā ar 
finansiālā atbalsta iesniegto rēķinu.

w w w
Par finansiālo atbalstu biedrībai. 
Dome nolemj: 1. Piešķirt finan-
siālu atbalstu 600,00 eiro apmērā 
biedrībai sporta inventāra iegādei. 
2. Piešķirtā pašvaldības finansēju-
ma izmaksa tiek veikta no sportam 
paredzētiem līdzekļiem, pamatojo-
ties uz noslēgto līgumu ar biedrību, 
saskaņā ar finansiālā atbalsta ie-
sniegto rēķinu.

w w w
Par detālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu. Dome nolemj: 1. Atļaut 
uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamā īpašuma „Straumes” 
Inčukalnā, Inčukalna pagastā, In-
čukalna novadā, teritorijā saskaņā 
ar darba uzdevumu. 2. Apstiprināt 
darba uzdevumu un noteikt detāl-
plānojuma robežas atbilstoši darba 
uzdevumā noteiktajam.

w w w
Par Inčukalna novada pašvaldī-
bas Vangažu vidusskolas sporta 
stadiona iekšējās kārtības no-
teikumu apstiprināšanu. Dome 
nolemj: 1. Apstiprināt noteikumus 
„Vangažu vidusskolas sporta sta-
diona iekšējās kārtības noteiku-
mi”. 2. Noteikumi stājas spēkā 
2019. gada 2. septembrī.

w w w
Par Vangažu vidusskolas sporta 
stadiona maksas pakalpojuma 
cenrāža apstiprināšanu. Dome 
nolemj: 1. Apstiprināt Vangažu vi-
dusskolas stadiona maksas pakal-
pojuma cenrādi laikposmam katru 
gadu no aprīļa līdz novembrim  
(ieskaitot). 2. Noteikt, ka Vanga-
žu vidusskolas stadiona maksas 

pakalpojumu cenrādis netiek pie-
mērots un Vangažu vidusskolas 
stadionu var izmantot bez mak-
sas sporta organizācijas un spor-
ta komandas, kas ir reģistrētas 
Inčukalna novada sporta komandu 
reģistrā, fiziskās personas, kuras 
deklarētas Inčukalna novadā, kā arī 
Inčukalna novadā reģistrētās bied-
rības, nodibinājumi un reliģiskās 
organizācijas. 3. Lēmums par Van-
gažu vidusskolas sporta stadiona 
maksas pakalpojuma cenrādi stā-
jas spēkā 2019. gada 2. septembrī.

w w w
Par dalības maksas apstiprinā-
šanu. Dome nolemj: 1. Noteikt 
pasākuma „Vangažu vidusskolai 
60 gadu jubileja” dalībniekiem da-
lības maksu 10,00 eiro apmērā no 
vienas personas. 2. Lēmuma kon-
troli uzdot Inčukalna novada domes 
izpilddirektoram.

w w w
Par telpu nomas līgumu noslēg-
šanu ar personu. Dome nolemj: 
1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar 
personu par PII „Minka” zāles nomu, 
Zvaigžņu iela 6, Inčukalns, Inčukal-
na novads, tautisko deju pulciņa 
nodarbību bērniem norisei divas 
reizes nedēļā, trešdienās un piekt-
dienās, no plkst. 15.00 līdz 17.00, 
no 10.09.2019. līdz 31.05.2020., no-
sakot telpu nomas maksu 1,12 eiro 
stundā (+ PVN). 2. Noslēgt telpu 
nomas līgumu ar personu par In-
čukalna Tautas nama zāles nomu, 
Atmodas iela 1a, Inčukalns, Inču-
kalna novads, tautisko deju pulciņa 
nodarbību bērniem norisei divas 
reizes nedēļā, otrdienās un ceturt-
dienās, no plkst. 18.00 līdz 18.45, 
no 10.09.2019. līdz 31.05.2020., no-
sakot telpu nomas maksu 2,00 eiro 
stundā (+ PVN). 

w w w
Par telpas nomas līguma noslēg-
šanu ar personu. Dome nolemj: 
1. Noslēgt telpu nomas līgumu 
ar personu par Inčukalna Tautas 
nama, Atmodas iela 1a, Inčukalns, 
Inčukalna novads, zāles iznomā-
šanu ziemas peldēšanas apmācību 
nodarbību norisei vienu reizi ne-
dēļā, sestdienās, no plkst. 10.00 

līdz 11.00, no 02.09.2019. līdz 
31.05.2020., nosakot telpu nomas 
maksu 4,00 eiro stundā (+ PVN).

w w w
Par Inčukalna novada domes 
2019. gada 17. aprīļa saistošo no-
teikumu Nr. 3/2019 „Par neapbū-
vētu zemesgabalu nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību Inčukalna 
novadā” precizēšanu. Dome no-
lemj: 1. Apstiprināt Inčukalna no-
vada domes 2019. gada 17. aprīļa 
saistošo noteikumu Nr. 3/2019 „Par 
neapbūvētu zemesgabalu nomas 
maksas aprēķināšanas kārtību In-
čukalna novadā” precizēto redakci-
ju, kas pievienota pielikumā. 2. Uz-
dot Inčukalna novada domes Kan-
celejai saistošos noteikumus pēc 
to parakstīšanas nosūtīt rakstiski 
un elektroniski Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Uzdot Inčukalna novada domes 
Sabiedrisko attiecību daļai publicēt 
saistošos noteikumus informatī-
vajā izdevumā „Novada Vēstis” un 
nākamajā dienā pēc publicēšanas 
informatīvajā izdevumā „Novada 
Vēstis” – Inčukalna novada pašval-
dības mājaslapā.

w w w
Par ziedojuma pieņemšanu. Dome 
nolemj: 1. Atļaut pieņemt ziedoju-
mu (dāvinājumu) 2470,00 eiro (divi 
tūkstoši četri simti septiņdesmit 
eiro un 00 centi) apmērā Vangažu 
Kultūras nama aktivitātes īsteno-
šanai – mūsdienīga, informatīva 
un daudzfunkcionāla afišu stenda 
izveidei Gaujas ielā 12, Vangažos, 
Inčukalna novadā. 2. Uzdot Inču-
kalna novada pašvaldības izpilddi-
rektoram noslēgt ziedojuma (dāvi-
nājuma) līgumu ar uzņēmumu par 
ziedojuma (dāvinājuma) pieņem-
šanu. 3. Vangažu Kultūras nama 
vadītājai, Vangažu pilsētas pār-
valdes vadītājam un izpilddirekto-
ram organizēt un realizēt Vangažu 
Kultūras nama aktivitāti ziedojuma 
mērķa sasniegšanai – izveidot mūs-
dienīgu, informatīvu un daudzfunk-
cionālu afišu stendu Gaujas ielā 12, 
Vangažos ne vēlāk kā trīs mēnešu 
laikā pēc ziedojuma (dāvinājuma) 
saņemšanas.           U. c.
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Kustība „Lielā talka” aicina ikvienu 
iedzīvotāju šā gada 21. septembrī pie-
vienoties akcijai „World Cleanup Day” 
(WCD) jeb Pasaules talkai. 

Pasaulē šajā dienā tiks vākti atkri-
tumi un sakopta apkārtējā vide, ko 
Latvija paveica jau pavasara Lielajā 
talkā. Tādēļ 21. septembrī mēs rī-
kosim koku sēšanas un stādīšanas 
akciju „Laimes koki” – lai katra pa-
sākumā iesētā sēkla vai iestādītais 
koks varētu izaugt par nākotnes 
dižkoku, kļūstot par Latvijas iegul-

dījumu pasaules ekosistēmas līdz-
svara atjaunošanā. Pasaules talkas 
galvenais mērķis – apvienot cilvē-
kus, lai mazinātu globālo piesārņo-
jumu un klimata pārmaiņas. 
Tādēļ ikviens tiek aicināts at-
bilstoši savām iespējām organizēt 
kolektīvus koku stādīšanas pa-
sākumus, saskaņojot tos ar savu 
pašvaldību, AS „Latvijas valsts 
meži”, vai individuāli iesaistīties 
pasākumā, arī pastāstot par sa-
vām aktivitātēm Lielajai talkai 
e-pastā talkas@talkas.lv.

Akcijas „Laimes koki” uzdevums ir:
n veidot bērnos un jauniešos atbildī-

bas sajūtu par dabas saglabāšanu, 
uzņemoties rūpes par konkrēta 
koka izaudzēšanu;

n stiprināt Latvijas kā zaļas, ilgt-
spējīgas un vides jomā atbildīgas 
valsts starptautisko tēlu;

n veicināt aktīvāku sabiedrības ie-
saisti vides problēmu risināšanā 
gan vietēji, gan globāli.

Gita Sauka, n
„Pasaules talka 2019” pārstāve

Saskaņā ar Inčukalna novada domes 
nolikumu „Par titula „Goda novad-
nieks” piešķiršanu” iedzīvotāji tiek ai-
cināti izvirzīt pretendentus no šā gada 
19. septembra līdz 9. oktobrim.
Pieteikt pretendentu titulam ir tiesīgi 
Inčukalna novada iedzīvotāji, Inču-
kalna novada domes deputāti, paš-
valdības iestāžu vadītāji, sabiedrisko 
un politisko organizāciju un struk-
tūrvienību vadītāji. Piesakot personu 
apbalvojumam, obligāti jānorāda tās 
vārds, uzvārds, dzimšanas datums, 
nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktin-
formācija, kā arī jāiesniedz pretenden-
ta dzīves gājuma apraksts, norādot tā 
panākumus, sasniegumus vai iegul-
dījumu, kas uzskatāms par nozīmīgu 
Inčukalna novadam; nepieciešams 
norādīt arī pieteicēja (-u) kontaktin-
formāciju.

Kas jāņem vērā? 
n Pieteikumi jāparaksta pilngadīgām 

personām.

n Pretendents nav tiesīgs pats pie-
teikt savu kandidatūru.

n Pieteikumā par pretendentu ir jā-
būt šādām ziņām: vārds, uzvārds, 
amats vai nodarbošanās, darbības 
apraksts konkrētajā jomā, pieteiku-
ma iesniedzēja pamatojums preten-
denta izvirzīšanai titulam.

n Pieteikumu anketas un speciāli 
izveidotas urnas būs pieejamas: 
Inčukalna novada domē (Atmodas 
iela 4, Inčukalns), Vangažu pilsē-
tas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži), 
Inčukalna Tautas namā (Atmodas 
iela 1a, Inčukalns), Vangažu Kultū-
ras namā (Gaujas iela 12, Vangaži), 
Inčukalna bibliotēkā (Atmodas 
iela 4, Inčukalns), dienas centrā 
„Gauja” (Centra iela 6, Gauja). 

n Tituls tiek piešķirts vienā balsojumā 
ar balsu vairākumu, bet ne mazāk 
par 100 (viens simts) balsīm. 

Plašāka informācija pieejama 
vietnē www.incukalns.lv.

Līdz 30. septembrim pagarināts „Jau-
niešu garantijas” noslēdzošās uzņem-
šanas laiks 23 darba tirgū pieprasītās 
profesijās, ko ir iespēja apgūt pusotrā 
gadā bez maksas. Mācībām var pieteik-
ties jaunieši no 17 līdz 29 gadiem, kuri 
ir bez darba un ieguvuši vidējo izglītību, 
iesniedzot pieteikumu kādā no 13 pro-
fesionālās izglītības iestādēm.

Uzņemšanas laiks pagarināts profesi-
jās: vizuālā tēla stilists, apdares darbu 
tehniķis, tūrisma pakalpojumu konsul-
tants, auklis, konditors, programm- 
vadības metālapstrādes darbgaldu 
iestatītājs, grāmatvedis, frizieris-sti-
lists, loģistikas darbinieks, viesmīlis, 
automehāniķis, viesu uzņemšanas 
dienesta speciālists un klientu ap-
kalpošanas speciālists. Pieteikšanās 
turpinās arī profesijās: finanšu dar-
binieks, lauksaimniecības tehnikas 
mehāniķis, augkopības tehniķis, meža 
mašīnu operators, datorsistēmu teh-
niķis, restorāna pavārs, viesmīlības 
pakalpojumu speciālists, SPA speciā-
lists, tērpu modelēšanas un konstruē-
šanas speciālists un interjera dizaina 
speciālists. 
Noslēdzošās uzņemšanas laikā „Jau-
niešu garantijas” mācības būs pie-
ejamas Rīgā, Ogrē, Jelgavā, Kuldīgā, 
Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Višķos, 
Balvos, Rēzeknē, Malnavā, Preiļos, 
Ludzā un Zilupē. 
Lai pieteiktos „Jauniešu garantijas” 
mācībām, jaunietim jābūt 17 līdz 
29 gadus vecam, ar vidējo izglītību, 
taču var būt iegūta arī vidējā profe-
sionālā izglītība vai augstākā izglītība. 
Potenciālie audzēkņi var būt reģis-
trējušies arī Nodarbinātības valsts 

aģentūrā par darba meklētājiem vai 
bezdarbniekiem un vienlaikus saņemt 
bezdarbnieka pabalstu. Atgādinām, 
ka jaunieši nevar būt nodarbināti, at-
rasties akadēmiskajā vai bērna kop-
šanas atvaļinājumā, kā arī būt pilna 
laika studenti. Mācību laikā audzēkņi 
saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro 
mēnesī (ja ir sekmīgi), kā arī mācību 
līdzekļus un bezmaksas vietu die-
nesta viesnīcā. Kvalifikācijas prakses 
laikā „Jauniešu garantija” apmaksā 
ceļa izdevumus un naktsmītni (ja tas 
nepieciešams). Pieteikšanās notiek 
13 profesionālās izglītības iestādēs 
līdz 30. septembrim. Visas „Jauniešu 
garantijas” profesijas, izglītības iestā-
des, uzņemšanas noteikumi un priekš-
rocības ir pieejamas Valsts izglītības 
attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā 
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
„Jauniešu garantijas” mācības Lat-
vijā ir pieejamas kopš 2014. gada, un 
izvēlētās profesijas pirms katras uz-
ņemšanas tiek saskaņotas ar darba 
devējiem un nozares ekspertiem. 
Projekta „Jauniešu garantija” aktivi-
tāte „Sākotnējās profesionālās izglītī-
bas programmu īstenošana „Jauniešu 
garantijas” ietvaros” tiek finansēta ar 
eiropas Savienības Jaunatnes nodar-
binātības iniciatīvas un eiropas Soci-
ālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas 
valsts budžeta. 

Kristīne Keiča, n
VIAA Komunikācijas 

un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste

Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties Pasaules talkā 21. septembrī

Aicinām iedzīvotājus pieteikt 
kandidātus titulam „Goda novadnieks”
Lai līdztekus Latvijas valsts svētku svinēšanai novembrī varētu sumināt arī In-
čukalna novada titula „Goda novadnieks” ieguvējus, novada pašvaldības dome 
aicina titula saņemšanai pieteikt cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par iegul-
dījumu sabiedrības un novada attīstībā, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti, 
panākumiem bagātu darbu kultūras, izglītības, sporta nozarē, nozīmīgu darbī-
bu saimnieciskajā vai publiskajā sektorā, novada atpazīstamības veidošanu un 
nopelniem citās novadam nozīmīgās darbības jomās.

Līdz septembra beigām tiek pagarināts 
uzņemšanas laiks „Jauniešu garantijas” 23 profesijās

mailto:talkas@talkas.lv
file:///C:/Users/Gita/Desktop/In%c4%8dukalns_20.09.2019/../../AppData/Local/Microsoft/2018. gada projekti/Jauniešu garantija/Mediju attiecības un publicitāte/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/4PH5O1BR/www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija


32019. gada SEPTEMBRIS NOVADA VĒSTIS 33

Valsts vides dienesta (VVD) pār-
stāvji prezentēja objektā ieviestos 
vides pārvaldības pasākumus, kas 
mazina sanācijas darbu ietekmi uz 
apkārtējo vidi, – ūdens un gaisa pie-

sārņojuma monitoringu, atkritumu 
apsaimniekošanu, vides aspektu 
novērtēšanu un citus, kā arī aicināja 
pieteikties studentus praksē VVD.
Projektā „Vēsturiski piesārņoto 

vietu „Inčukalna sērskābā gud-
rona dīķi” sanācija, II posms” 
(Nr. 5.6.3./17/I/001) līdz 2023. gada 
beigām plānots atjaunot 2,5 hektā-
rus zemes, kas aptver abu piesārņo-
juma avotu (gudrona dīķu) platību.

Inese Tiļļa, n
Valsts vides dienesta

projekta vadītāja

Dienvidu un Ziemeļu gudrona dīķus 
apmeklē Daugavpils Universitātes studenti

5. septembrī Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu un Ziemeļu dīķus apmek-
lēja Daugavpils Universitātes bakalaura programmas „Vides zinātne” studenti, 
lai kopā ar pasniedzējiem praksē „Vides pārvaldība” iepazītu sanācijas darbus 
divās Latvijas vispiesārņotākajās teritorijās.
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Lasītāja karti varēs izmantot novada 
bibliotēkās, kā arī Pierīgas 
reģiona bibliotēkās. 
Lasītāju kartes tiek 
izsniegtas bez maksas.

Strādājot pie Inčukalna 
novada bibliotēku moder-
nizācijas, tika izstrādāta 
vienota bibliotēku lasītāja 
karte. Jaunās lasītāju kartes 
ir piesaistītas lietotāju datu 
bāzei Bibliotēku informācijas sistē-
mā „ALISE”.  Uz kartes ir redzama 
tikai pati nepieciešamākā informāci-
ja – lasītāja vārds, uzvārds, svītrko-

dā iestrādāts lasītāja 
kartes numurs, kas ļauj 

informāciju par bibliotēkas pa-
kalpojumu izmantošanu apstrādāt 
elektroniski. Šobrīd aicinām visus 
novada lasītājus doties uz savām 
bibliotēkām un jautāt pēc savas  
lasītāja kartes. 

Kopš 1. jūlija ikviens Inčukalna novada 
bibliotēku lasītājs var iegūt 
personalizētu lasītāja karti

PIEVĒRS UZMANĪBU!

Inčukalna novada teritorijā notiks 
Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības
No 23. septembra līdz 6. oktobrim Inčukalna novada teritorijā notiks 
Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku 
brigādes un sabiedroto organizētas starptautiskas militārās mācī-
bas „Sudraba bulta 2019”.

Mācības plānotas diennakts režī-
mā ar militāro transportu. Mācību 
laikā iespējami īslaicīgi satiksmes 
ierobežojumi šādos ceļa posmos: 
A2, A6, P3, P4 un P80. 
Latvijas un sabiedroto karavīru 
un tehnikas pārvietošanās pa lau-
kiem, mežiem un ceļiem ir saska-
ņota un notiks atbilstoši mācībām. 
Mācību munīcija un kaujas imitā-
cijas līdzekļi radīs troksni, bet 
neapdraudēs veselību un dzīvību. 
Atrodot mācību vietās nezināmus 
priekšmetus, tos aizliegts aiztikt 
vai pārvietot.
Lauku mācību aktivitātes notiks 
Kokneses, Aizkraukles, Skrīveru, 

Lielvārdes, Sējas, Ādažu, Inčukal-
na, Siguldas, Līgatnes, Garkalnes, 
Ropažu, Mālpils, Salaspils, Ikšķi-
les, Ogres, Ķeguma, Carnikavas, 
Saulkrastu, Ērgļu novadu terito-
rijās un Ādažu militārajā poligonā. 
Mācībās piedalīsies vairāk nekā 
3000 karavīri no Latvijas, Albā-
nijas, Čehijas, Igaunijas, Itālijas, 
Kanādas, Lietuvas, Melnkalnes, 
Polijas, Slovākijas un Spānijas.

Jurģis Baumanis, n 
leitnants, Sauszemes spēku 

Mehanizētās kājnieku brigādes 
militāri publisko attiecību 

virsnieks

Iedzīvotāji mācību laikā neskaidrību gadījumos 
tiek aicināti sazināties ar militāro mācību „Sudraba bulta 2019” 

kontroles štābu pa tālruni 29181486.
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Teju paša jaunā 2019./2020. mācī-
bu gada priekšvakarā 30. augusta 
pusdienlaikā Inčukalna pamatskolas 
pagalmā ieripoja autobuss no sa-
draudzības skolas Igaunijā – Ēsmes 
pamatskolas (Ääsmäe Põhikool) Sau-
es apriņķī.

Šoreiz direktors Jānuss Kallions 
(Jaanus Kallion) bija pieredzes ap-
maiņai un draudzīgu saišu nostip-
rināšanai atvedis savus kolēģus, 
pedagogus. Diena bija saulaina un 
silta. Pēc nelielas iepazīšanās uz 
kafijas pauzes viesi tika vesti eks-
kursijā pa Inčukalna pamatskolu. 
Telpas un iekārtojums viesus tik ļoti 
ieinteresēja, ka šķita, viņi te varētu 
uzturēties un interesēties par visu 
līdz nākamajam rītam.
Tomēr laiks bija ķerties pie piere-
dzes apmaiņas. Skolotājas Zinta 
Nolberga un Irēna Ņikitina demons-
trēja nule kursos apgūtās prasmes 
ActionBound mobilās lietotnes 
priekšrocības mācību procesā. Viesi 

ar lielu interesi orientējās Inčukal-
nā, meklēja objektus, veica filmē-
šanu un fotografēšanu, atbildēja 
uz jautājumiem. Tā bija neparasta, 
daudzveidīga nodarbība, izmantojot 
digitālo kompetenci. Dienas otrajā 
daļā sekoja āra, sporta un kultūr-
vēstures aktivitātes, kuras Siguldas 
kamaniņu trasē vadīja skolotājs 
Sandis Kalniņš, bet stāvajos Vēj- 
upītes krastos skolotāja Irēna Ņiki-
tina un direktors Kaspars Kiris.
Nākamajā, sestdienas rītā pēc kriet-
nām brokastīm viesus uz galvaspil-
sētu Rīgu pavadīja direktors Kaspars 
Kiris. Dienas aktīvā daļa iesākās Lat-
vijas Universitātes Dabaszinību aka-
dēmiskā centra (LU DAC) 7. stāvā ar 
K. Kira lekciju par Latviju un Rīgu, kā 
arī modernās arhitektūras un mācību 
vides ekskursiju pa LU DAC telpām. 
Pasākuma kulminācija bija Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas 100 gadu ju-
bilejas pasākuma apmeklēšana, ku-
ras laikā Igauņu draugi dāvināja Tau-
tas grāmatu plauktam Jiri Kūskemā 

(Jüri Kuuskemaa) grāmatu „Legends 
and tales of Old Tallinn” ar piemiņas 
ierakstu. Grāmatas ierakstu aplū-
kot un pasūtīt izdevumu var vietnē  
www.tautasgramatuplaukts.lv.
Lai gan jau nākamajā dienā, 1. sep-
tembrī, Igauņu kolēģiem jau bija jā-
atklāj jaunais mācību gads, ne mir-
kli nejuta šaubas par izvēli ierasties 
Latvijā pat šādā saspringtā brīdī.
Viesi bija patiesi priecīgi par inten-
sīvo un aktīvo uzņemšanu, skaisto 
Latviju Inčukalna, Siguldas un Rī-
gas izskatā, kā arī par enerģisko 
Inčukalna pamatskolas skolotāju 
saimi, kuru mūsu draugi mīļi aicināja 
uz Ēsmi jau šā gada rudenī, lai de-
monstrētu savus sasniegumus izglī-
tības jomā un vides iekārtošanā.
Novēlam visiem zināšanām un jau-
nām, draudzīgām saitēm bagātu 
jauno mācību gadu, jo mēs jau tādu 
esam viņu iesākuši!

Kaspars Kiris, n
Inčukalna pamatskolas 

Jaunais mācību gads ar sākas ar jauniem sakariem
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Inčukalna novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Aivars Nalivai-
ko uzsvēra, ka nākamos 15 gadus 
iedzīvotājiem būs iespēja baudīt 
patīkamu, ērtu un labi pielāgotu in-
frastruktūru. „Vēlos pateikties ceļu 
būvniecības sabiedrībai „Igate”, vi-
siem speciālistiem un pašvaldības 
darbiniekiem, kuri ieguldīja savu 
darbu, lai šis projekts tiktu īste-
nots,” sacīja A. Nalivaiko. Pateicī-

bas vārdi tika veltīti arī iedzīvotā-
jiem un Vangažu pilsētas uzņēmumu 
pārstāvjiem, kuri bija saprotoši un 
pacietīgi ielas rekonstrukcijas laikā. 
Pasniedzot pateicību „Igates” pār-
stāvim, A. Nalivaiko atzina, ka uz-
ņēmums savu darbu ir paveicis laikā 
un labā kvalitātē.
SIA „Igate” pārstāvis Gusts Kaļiņins 
bilda, ka vēl šodien pārbaudījis re-
novēto Gaujas ielu. „Mēs gribam 

apsveikt Inčukalna novada domi 
par uzdrīkstēšanos īstenot šādu 
projektu. Sveicu arī Vangažu pilsē-
tas iedzīvotājus – jūs esat ieguvuši 
skaistu ielu, un mums ir lepnums, ka 
esam tādu jums uzbūvējuši. Latvijā 
nav daudz ielu, kurās asfalts mijas 
ar bruģi, taču šādas ielas ir ērtas un 
skaistas,” sacīja G. Kaļiņins.
Vangažu pilsētas pārvaldes vadī-
tājs Juris Jakubovskis, atskatoties 

uz projekta gaitu, atzina, ka Gaujas 
ielas pārbūves laikā gājis visādi, 
taču liels prieks, ka konstatētās 
problēmas kopīgi tika risinātas bez 
liekas aizķeršanās. Viņš arī piebilda, 
ka rekonstruēto Gaujas ielu atzinīgi 
novērtē iedzīvotāji, kuri pēdējā mē-
nesī teikuši labus vārdus par šo ielu.
Pašvaldības izpilddirektors Oskars 
Kalniņš stāstīja, ka visiem projekta 
dalībniekiem bijis liels pārsteigums 

par daudzajām un dažādajām komu-
nikācijām apakšā, zem Gaujas ielas, jo 
pieejamajos dokumentos šis fakts ne-
kur neesot norādīts. „Neskatoties uz 
to, ka šāds atradums varēja ietekmēt 
projekta izpildes laiku, uzņēmums 
„Igate” ar saviem iekšējiem resursiem 
visus paredzētos darbus veica noteik-
tajā termiņā,” pauda O. Kalniņš.

Sabiedrisko attiecību daļa n

Spītējot lietum, Vangažu pilsētā atklāta rekonstruētā Gaujas iela
13. septembrī, spītējot lietum, Vangažu pilsētā pēc rekonstrukcijas atklāta 
Gaujas iela. Svinīgajā pasākumā piedalījās projekta izpildītāji, Inčukalna nova-
da pašvaldības pārstāvji un Vangažu pilsētas iedzīvotāji. Neskatoties uz slikta-
jiem laika apstākļiem, ar nelieliem paraugdemonstrējumiem sanākušos prie-
cēja sporta centra „The Spot” BMX braucējs. Klātesošajiem bija iespēja baudīt 
īpaši šim pasākumam sarūpētās SIA „Skrīveru saldumi” konfektes „Gotiņa”, 
bet bērni saņēma mazas pārsteigumu balvas.

Inčukalna novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko (otrais no labās) un ceļu būvniecības sabiedrības „Igate” pārstāvis Gusts Kaļiņins (pirmais no labās), turot rokās pateicības rakstu.
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 Turpinājums no 1. lpp.

Citādi šoreiz bija kultūras nama ko-
lektīvi. Mēs ārkārtīgi labi viens otru 
pazīstam un zinām, kādi esam, mēs 
ikdienā kārtojam deju soļus, prā-
tojam zīmējumu rakstus, turpinām 
tradīcijas, krāsojam viens otra emo-
cijas, bet šoreiz tika pārkāpta sava 
komforta zona – gan skatītājiem, 
gan savstarpēji kolektīvi parādīja, 
kā prot mainīties, mainīties uz aug-
šu, jo velti cerēt, ka mainīsies laiki, 
ja uz augšu necels cilvēka gars.
Lietu kārtība tika sajaukta pilnī-
bā, labākajās pavārgrāmatās taču 
teikts, ka jebkuru maltīti parasti ir 
jāsāk ar saldo ēdienu, vienalga, vai 
tā ir šokolāde, vai garda kūka, laba 
grāmata vai jauka mūzika. Tādēļ 
koncerts tika iesākts ar īpašo, sle-
peno viesi Latvijas Nacionālā teāt-
ra aktieri Mārci Maņjakovu, kurš ar 
savu izjusto dziedājumu aizkustinā-
ja ne vienu vien skatītāju.
Gada balva kultūrā tika pasniegta 
vairākās nominācijās. Īpaši gribas 
uzteikt „Gada Ziedotāju” – „Cone- 
xus Baltic Grid”, kas vienmēr atbalsta 
Vangažu Kultūras nama lūgumu kon-
krētai iecerei, lai uzlabotu kultūras 
nama vizuālo tēlu, iepriecinātu iedzī-
votājus un pilsētas viesus. Īpašs pal-
dies „Gada Atbalstītājam” – AS „Tuku-
ma Piens”, kas nekad neatsaka ieprie-
cināt bērnu pasākumos mazos apmek-
lētājus ar kādu īpašu kārumu, „Gada 
personībai” – Ilzei Kopmanei, kuras 
darbi vienmēr atgādina par savu pie-

derību vietai un cilvēkiem, kura neliedz 
padomu jaunākai paaudzei un vienmēr 
ir atvērta jaunām idejām, „Gada Rado-
šumam” – SIA „Woodcraft”, ZS „Vidus- 
grūbas” īpašniekam Gundaram Janko-
vam, kurš realizē kultūras nama iece-
res un skices pārvērš par īstu mākslas 
darbu. Tika pasniegta „Gada Atzinī-
ba” Evijai Ozolai, Vangažu Kultūras 
nama Mākslinieciskās daļas vadītājai 
par tradīciju uzturēšanu, radošu garu 
un inovatīvu pieeju kultūras nama 
darbībai, „Gada Labdaris” – VPDK 
„Augšup”, īpaši puišiem, kuri vienmēr 
ir palīdzējuši realizēt idejas, darboju-
šies vēlos vakaros, lai kultūras nams 
un pilsēta iegūtu vēl kādu skaistu 
objektu, meitenēm, kuras zīmēja, 
krāsoja tautiskos rakstus „Strauta 
pļavā”. Dejotāji saņēma īpašu plāk-
sni, kas rotās sola atzveltni, – pierā-
dījumu viņu labajiem darbiem. „Gada 
Pateicība” – Vangažu Kultūras nama 
darbiniekiem Marijai Jakubovskai, 
Igoram Klimenko, Aijai Duļbinskai, 
Inai Belovai un Aijai Šnaiderei par  
ieguldīto darbu un „Gada Lepnums”, 
ko saņēma Vangažu Kultūras nama 
kolektīvi un to vadītāji, kuri ar savu 
entuziasmu, darbošanās prieku un 
kultūras mīlestību spēj radīt savus 
mākslas darbus un nest tos ārpus 
nama, pilsētas un valsts robežām – 
„Augšup”, „Kaprīze”, „Pigoriņi”, „Pī-
lādzītis”, „Pumpuriņi”, „Karuselis”, 
„Žuravka”, „Kadriļa”, „Jatraņ”, kā arī 
draugi „Ciprese”, „Veselka” un „Dream  
dance”. Visi balvu ieguvēji saņēma 
„Zelta Zirgu”, jo vārdi „Pastāvēs, kas 

pārvērtīsies” ir no Raiņa lugas „Zelta 
zirgs” un neviens no Raiņa citātiem 
nav tā folklorizējies kā Baltā tēva vār-
di, kā arī īpaši šim pasākumam veidotu 
kalendāru 2020. gadam. 
Kalendāri pateicībā par atbalstu 
tika pasniegti Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājam Aivaram 
Nalivaiko, priekšsēdētāja vietniecei 
Ludmilai Vorobjovai, izpilddirekto-
ram Oskaram Kalniņam un Vangažu 
pārvaldes vadītājam Jurim Jaku-

bovskim, mākslu skolas pedagoģei 
Ingūnai Lindei, Jurijam Kasperam, 
Līvai Indričevai.
Paldies Tatjanas Berezinas kundzei, 
Rihardam, Laurim un Arvīdam!
Patiesi liels prieks par viesiem – 
Latvijas Nacionālā kultūras centra 
pārstāvi Sarmīti Pāvulēnu un Pie-
rīgas izglītības, kultūras un spor-
ta pārvaldes priekšnieku Oļģertu 
Lejnieku, kuri Vangažu Kultūras 
namam un darbiniekiem veltīja pa-

teicības vārdus un novēlēja radošus, 
dzirkstošus un pasākumiem bagā-
tus vēl daudzus gadus. 
Izskanot koncerta fināla dziesmai, 
skatītājus pārsteidza balonu lietus! 
Lai jums, mīļie skatītāji, kuri baudīja 
šo balvas pasniegšanas ceremoniju, 
ir tikpat krāsains, priekpilns un po-
zitīvām emocijām bagāts rudens.

 
Inguna Zirne, n 

Vangažu Kultūras nama vadītāja

Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs, pastāvēs, kas pārvērtīsies!
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Septembris ir laiks, kad dzeja virmo 
gaisā – tā ir visur. Tā dodas pie klausī-
tāja, pašu autoru lasīta. Dzeja svin savu 
esību, skarot katru, kas tai ļaujas.

Inčukalna novadā Dzejas dienu ne-
dēļa aizsākās ar lasītāju iemīļotās 
rakstnieces, dzejnieces, kultūras 
darbinieces, jauno rakstnieku kon-
sultantes – enerģiskās, jaukās un 
atsaucīgās Maijas Laukmanes – 
viesošanos Vangažos un Inčukal-
nā. Bibliotēkās ieradās ļoti daudzi 
dzejas mīļotāji – gan skolēni, gan 
seniori. 
Tikšanās laikā apmeklētāji guva ba-
gātīgu emociju, domu un atziņu klās-
tu, kā arī iedrošinājumu nekad neap-
stāties grūtību priekšā un darīt to, ko 
sirds liek. Ikviens dzejnieces dzejoļos 
un stāstījumā par viņas pašas dzī-
ves pieredzi un novērojumiem varēja 
smelties gaišas un siltas atziņas.
Uzrunājot klātesošos, M. Laukmane 
uzsvēra, ka ir svarīgi domāt, ko un kā 

mēs darām, lai tam būtu jēga! Viss 
pašu rokās, jo cilvēki ir kā puķes, kas 
plaukst plašajā dzīves dārzā. Iespēju 
ir miljoniem, katram savs dzīves ceļš 
ejams, bet, lai tas būtu atmiņām patī-
kamāks, sekoja ieteikums – citam citu 
ikdienā uzmundrināt, paslavēt, aiz-
stāvēt, lai tumšie mākoņi virs galvas 
izklīstu, ikdiena šķistu krāsaināka un 
uzkrātie negāciju dubļi izšķīstu. 
Dzejas dienu nedēļas noslēgums 
notika Inčukalnā, pie Vecās pasta 
ēkas. Laikapstākļi patiesi mūs luti-
nāja. Pasākumā piedalījās literatūr-
zinātnieks, erudīts latviešu dzejas 
un literāro procesu pētnieks Vies-
turs Vecgrāvis, radošie, dzeju raks-
tošie novadnieki – Laima Mūrniece,  
Maija Bajaruniene, Aivis Liepiņš (Ints 
Kalns) un pasākuma viesis Andris 
Marts (īstajā vārdā Atis Priedītis) 
ar bērnu vokālo grupu „Zibsnis”. 
A. Priedītis ir komponists, dzejnieks, 
dziesmu tekstu autors, jauno talantu 
skolotājs un muzikālais audzinātājs. 

Vokālās grupas dalībnieki izpildī-
ja Ata sarakstītas un komponētas 
dziesmas. Vakara iesākumā klausī-
jāmies V. Vecgrāvja stāstījumu par 
latviešu dzejniekiem, šī gada jubi-
lāriem Jāni Peteru, Austru Skujiņu, 
Inčukalnā dzimušo Jāni Sudrabkalnu 
un arī mūsu novadnieku Leonu Brie-
di. Turpinājumā omulīgi, ar karstas 
tējas tasi rokās varēja klausīties 
mūsu pašu autoru dzeju – A. Liepiņu, 
M. Bajarunieni, L. Mūrnieci. Pasāku-
ma beigās A. Liepiņš nodziedāja paša 
sarakstīto dziesmu „Labvakar, Lat-
vija!”. 2018. gada Latvijas dzimšanas 
dienā novembrī „Latvijas sirdsdzies-
mas” aptaujā A. Liepiņa patriotiskā 
dziesma kļuva par uzvarētāju. 
Prieks par mūsu skolas jaunietēm 
Artu un Keitu, kuras tik izjusti lasīja 
viesa A. Marta dzejoļus. Septembris 
arvien Inčukalnā ir dzejas zīmē.

Jeļena Ozoliņa, n
Inčukalna novada bibliotēkas vadītāja

Aizvadītas Dzejas dienas Inčukalna novadā
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Pa ceļam lasot un baudot vēl neno-
birušās mellenes, avenes un brūkle-
nes, draudzīgi aizgājām līdz Baltajai 
klintij, gar Gaujas upes krastu, kur 
ierīkotas piknika vietas un paveras 
skaisti skati uz Gauju. Vienā piknika 
vietā atpūtāmies, remdējot izsalku-
mu ar mūsu sarūpētām maizītēm, 

kā arī spēlējām dažādas spēles un 
vērojām jaukos dabas skatus. Ar 
gandarījuma sajūtu par labi pavadī-
tu laiku atgriezāmies dienas centrā.

Inese Strauta, n
dienas centra „Gauja” 

sociālā darbiniece

Dienas centra „Gauja” 
pārgājiens uz Balto klinti
Tuvojoties vasaras izskaņai, mēs ar bērniem, kuri aktīvi apmeklē dienas 
centru, nolēmām izmantot vēl pēdējās skaistās, saulainās vasaras dienas un 
28. augustā veikt pārgājienu uz Katlapu iezi jeb Balto klinti. 
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1987. gada 23. augustā Latvijas cil-
vēktiesību aizstāvju grupa Helsinki 
86 organizēja demonstrāciju Molo-
tova-Ribentropa pakta nosodījumam 
pie Brīvības pieminekļa Rīgā. Arī es 
tur biju un sapratu, ka tas tā neap-
stāsies, viss nāks gaismā un cilvēkus 
vairs tik vienkārši nevar iebiedēt. 
Vēlme pēc brīvības pieņēmās spēkā 
ar katru stundu, ar katru dienu
Jau 1979. gada 23. augustā aptuve-
ni divi miljoni Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas iedzīvotāju sadevās rokās, 
savienojot Baltijas valstu galvas-
pilsētas Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai 
pieminētu 1939. gada 23. augustā 
starp Vāciju un PSRS parakstīto 
Molotova-Ribentropa paktu un vie-
nam otru stiprinātu cīņā par kopīgu 
mērķi – Baltijas valstu neatkarības 
atgūšanu. 
Inčukalniešiem tas bija īpašs noti-
kums, jo ķēdes posms no Siguldas 
līdz Vangažiem bija mūsu rokās. Ne 
vecumam, ne profesijai, ne mate-
riālajam stāvoklim nebija nozīmes. 
Visiem viena doma: BRĪVĪBA, LAT-

VIJA, BALTIJA. Un mēs to izdarījām 
Nu jau pēc 30 gadiem sanācām 
Inčukalna Aleksandra parkā pie 
ugunskura, lai dalītos atmiņās par 
sajūtām, kas noteikti jānodod mūsu 
bērniem un mazbērniem. To arī da-
rījām. Modris Balodis tajā laikā bija 
Vides Aizsardzības kluba Siguldas 
nodaļas vadītājs un varēja pastāstīt 
par vērienīgā pasākuma organizēša-
nu. Kristīne Zilicka un Ilva Indričeva 
ne tikai dziedāja sirds dziesmas par 
Latviju un cilvēkiem, bet arī atce-
rējās ka arī viņas kā bērni bija šajā 
Baltijas ceļā. Šodien viņu bērni tu-
rēja mūsu valsts karogu, kad ska-
nēja Jura Vilcāna dziesma „Celies, 
pirmais stāvs”. Tik ļoti iekrita sirdī 
gan melodija, gan vārdi. To mums 
ik pa brīdim vajag noklausīties un 
padomāt. Jānis Rīts bija ieradies ar 
sarkanu žigulīti, toreiz tas bija vis-
populārākais auto. 
Jau dienas laikā saņēmu vairākus te-
lefona zvanus: Vai nav saglabājusies 
kāda fotogrāfija? Jā, atmiņas cilvē-
ciski izplēn, bet fotogrāfijas nemelo. 

Baltijas ceļš bija kaut kas īpašs. Ik-
viens, kas tajā stāvēja, nebija pārlie-
cināts, ka viss noteikti beigsies labi. 
Bet atpakaļceļa vairs nebija. 
Pasākuma noslēgumā ar interesi 
noskatījāmies Askolda Saulīša filmu 
„Baltijas Brīvības ceļš”.

Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Diena, kad tika noslēgts Molotova-Ribentropa pakts
23. septembris – diena, kad 1939. gadā tika noslēgts slepenais Molotova-Riben-
tropa pakts, pazīstams arī kā Staļina-Hitlera vai Padomju-Nacistu pakts, kura 
oficiālais nosaukums bija Neuzbrukšanas līgums starp Vāciju un PSRS. Medaļas 
melnā puse – slepenā vienošanās, kas paredzēja Eiropas kartes sadalīšanu. Un 
tā 1940. gada 17. jūnijā Latviju okupēja PSRS karaspēks, tad Vācijas karaspēks, 
tad atkal PSRS, un tas turpinājās gandrīz 50 gadus, līdz brīdim, kad tautai melu 
uzkrautais vadzis lūza. 

BALTIJAS CEĻŠ
2009. gadā akcija Baltijas ceļš iekļauta UNESCO programmas  
„Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā, tādējādi apliecinot akci-
jas nozīmīgumu pasaules mērogā.

2019. gadā tiks atzīmēta akcijas „Baltijas ceļš” 
trīsdesmitā gadadiena ar mērķi:

n atgādināt un skaidrot Baltijas ceļa nozīmi vietējā un starptautiskā  
mērogā;
n turpināt fiksēt Baltijas ceļa organizatoru un dalībnieku atmiņas;
n aktualizēt un aktivizēt sadarbību starp Baltijas valstīm;
n daudzveidīgās norisēs iesaistīt plašu sabiedrību.

https://lv.wikipedia.org/wiki/Molotova-R%C4%ABbentropa_pakts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Molotova-R%C4%ABbentropa_pakts
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Šogad „Gada labākās jātnieces” titu-
lu ieguva Sintija Semeņkova no JSK  
„Kriķi” – 1. vieta trīs posmu kopvērtēju-
mā, aiz sevis atstājot kungus. 2. vietā –  
Aigars Bregže no ZS „Lielceri”, bet  
3. – Aleksandrs Šakurovs no JSK „Rīga”.
„Jauno Jātnieku skolas” turnīra kon-
kūrā par „Gada jātnieci 2019” līdz 
16 gadiem sacensībās ar I un II gru-
pas ponijiem kļuva Luīze Lamberte 
no ZS „Tīraines staļļi”, kura balvā 
ieguva ceļojumu uz Vīni. Uzvarētāja 
dosies ceļojumā ar „Vanilla Travel”, 
lai apskatītu „Spāņu Jāšanas skolu”, 
kas ir vienīgā pasaulē, kurā tiek prak-
tizēta klasiskā jāšana jau vairāk nekā 
450 gadus. 2. vietā – Elza Buša no JSK 
„Īriss”, 3. – igauniete Karita Beilman.
„Jauno Jātnieku skolas” turnīra kon-
kūrā titulu „Gada jātniece līdz 16 ga-
diem” šogad ieguva Kristina Zomera 
no JSK „Mustangs”. 2. vietā – Odrija 
Roberta Brālēna no Z/A „Kocēni” un 
3. vietā – Ance Anna Katkovska no 
„Jauno Jātnieku skolas”. 
„Jauno Jātnieku skolas” turnīra kon-
kūrā 2019 „Gada jātniece ar zirgu līdz 
5 gadu vecumam” 1. vieta piešķirta 
Terēzei Zaltei ar zirgu Jakarta ME 

no „Golden Equestrian team”, 2. vie-
ta – Heiki Vatsel no Igaunijas ar zirgu  
Jabalou. 3. vietā Elizabete Krista Ju-
raša ar zirgu AndžellaN no „Golden 
Equestrian team”. 
„Jauno Jātnieku skolas” turnīra 
konkūrā 2019 „Gada jātniece līdz 
25 gadu vecumam” uzvarētāja ir Sa-
bīne Siliņa no JSK „Mežstrazdiņi”, 
2. vietā – Elizabete Krista Juraša no 
„Golden Equestrian Club”, 3. – Laura 
Penele no ZS „Lielceri”. 
„Jauno Jātnieku skolas” valdes lo-
cekle un sacensību organizatore  
Elīna Dzenuško, vērtējot 2019. gada 
sezonu, pauda gandarījumu par šo 
sezonu, lielo jātnieku skaitu, it sevišķi  

jau par jaunajiem jātniekiem, kas nozī-
mē, ka jāšanas sports attīstās ne tikai 
kā hobijs jātniekiem, bet arī kā profe-
sionāls sports.
E. Dzenuško sacīja: „Vērtējot sacensī-
bas šajā sezonā, mēs esam gandarīti, 
ka šosezon ieviesām „EQUIPE” sis-
tēmu, kas ļoti atvieglo darbu ne tikai 
sacensību organizatoriem, bet arī jāt-
niekiem, kuri var ērti sekot rezultātiem 
un startu kārtībai. Turklāt šī sistēma 
padara mūs starptautiski atpazīsta-
mus un palīdz iesaistīt jātniekus ne 
tikai no kaimiņvalstīm. Paldies visiem, 
un uz tikšanos nākamajā gadā!”
„Jauno Jātnieku skolas” turnīra 
III posmā maršrutus sagatavoja ne 
tikai pieredzējušais maršrutu vei-
dotājs Ivo Miķelsons, bet arī Josefs 
Maiers no Vācijas, tādēļ tie jātnie-
kiem šoreiz bija neierastāki nekā ie-
priekšējos divos posmos.
„Jauno Jātnieku skola” kopš 
2007. gada ir viens no modernāka-
jiem sporta kompleksiem Baltijā – ar 
diviem augstas kvalitātes āra lauku-
miem, Latvijā lielāko jāšanas manēžu 
un plašiem, mūsdienīgiem staļļiem. 
No 2019. gada kompleksam piešķirts 
Nacionālās sporta bāzes statuss.

Inga Zālīte,
„Jauno Jātnieku skolas” 

mediju pārstāve

Pilsētas centrā iestādītas hortenzi-
jas un spirejas – pavisam 17 krūmi. 
Kopā ar strādniekiem košumkrūmu 
stādīšanā piedalījās arī Vangažu Kul-
tūras nama vadītāja Inguna Zirne un 
Inčukalna novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vo-
robjova. Lai, gadiem ejot, šie košum-
krūmi spētu kļūt stiprāki un kuplāki, 
izturēsimies pret tiem saudzīgi!

Inčukalna novada pašvaldība n

Jaunā mācību gada pirmajā mācību 
dienā Inčukalna pamatskolas 2., 3., 
5. klašu skolēnu komanda kopā ar 
savu sporta skolotāju Agnesi Kalniņu 
devās uz Vangažu vidusskolas jaunā 
stadiona „iesvētībām” – draudzības 
sacensībām.

2.–3. klašu zēni kopā ar Vangažu 
jaunākajiem skolēniem iemēģināja 
stadiona zālienu aizraujošā futbo-
la spēlē. Piektklasnieki demons-
trēja komandas saliedētību gan 

tautas bumbas spēlē un skautbolā 
(jautra komandas spēle volejbo-
la laukumā), gan stafetē pa apli 
un pretstafetē. Pēc vasaras bērni 
kārtīgi izkustējās, iepazina nova-
da otras skolas vienaudžus, un 
visiem bija līksms noskaņojums. 
Paldies Vangažu vidusskolas admi-
nistrācijai un sporta skolotājai Lari-
sai Medvedevai par jauko pasākumu!

Rakstu sagatavoja 
Agnese Kalniņa n

Vangažu vidusskolā Zinību diena aiz-
vadīta, atklājot renovēto skolas sporta 
stadionu. 

Svinīgajā atklāšanas pasākumā pie-
dalījās ļoti daudzi skolēni, viņu vecāki 
un vecvecāki, pedagogi, kā arī Van-
gažu pilsētas iedzīvotāji, Inčukalna 
novada pašvaldības domes pārstāvji 
un viesi, tajā skaitā Inčukalna pa-
matskolas direktors Kaspars Kiris, 
Inčukalna sporta kompleksa direktors 
Antons Geiba, Vangažu vidusskolas 
bijušais un skolēnu augsti novērtētais 
skolotājs Ēriks Drīliņš un pārstāvji no 
Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes.
Vangažu vidusskolas direktore Indra 
Kalniņa uzsvēra, ka šis mācību gads 

un Zinību diena ir citāda, jo varam būt 
priecīgi, ka ir iespēja to izbaudīt skais-
tā un renovētā skolas sporta stadionā.
„Gribam šo prieka mirkli izbaudīt visi 
kopā, lai justu kopīgo prieku un apziņu, 
ka var ne tikai priecāties, bet arī būt 
atbildīgiem par to, kas mums šodien 
tiek dāvināts. Šo velti mēs esam gai-
dījuši krietni ilgi. Pavasarī, kad bezgala 
pelēkajā un novecojušajā laukumā tika 
sākti remontdarbi, es vēroju, kā sko-
lēni un pedagogi no trešā stāva gaite-
ņiem raudzījās uz šīm pārmaiņām, kā-
das redzam šodien. Mēs varam priecā-
ties, ka SIA „Guliver Construction” šos 
remontdarbus ir veikusi laikā,” sacīja 
Vangažu vidusskolas direktore.
Inčukalna novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, svei-

cot klātesošos Zinību dienā, novēlēja 
skaistu un saulainu ne tikai šo dienu, 
bet arī visu jauno mācību gadu un lai 
ikviens justos labi atjaunotajā skolas 
sporta stadionā. „Es gribētu novēlēt 
pedagogiem, lai skolēni būtu zināt gri-
boši. Skolotājiem vēlu, lai nepazūd in-
terese apgūt un papildināt savas zinā-
šanas, lai viņi spētu atbildēt uz visiem 
skolēnu uzdotajiem jautājumiem, bet 
skolas vadībai novēlu stiprus nervus, 
pacietību un labu veselību, jo šodien 
izglītībā mūsu valstī notiek daudz kas 
interesants. Bet mums galvenais ir, 
lai skola tiktu saglabāta un audzēkņi 
apgūtu zināšanas un būtu sagatavoti 
dzīvei,” uzsvēra A. Nalivaiko.

Sabiedrisko attiecību daļa n

Vangažos iestādīti 17 jauni košumkrūmi
Par godu Vangažu pilsētas dzimšanas dienai pilsētā tika iestādīti 17 jauni košum-
krūmi, kas turpmāk ar savu skaistumu priecēs iedzīvotājus un pilsētas viesus.
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Draudzības sacensības 
Vangažu vidusskolas jaunajā stadionā
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„Jauno Jātnieku skolas” turnīra 2019. gada jātnieces titulu iegūst Sintija Semeņkova

Vangažu vidusskolā Zinību diena aizvadīta 
renovētajā skolas sporta stadionā
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7. un 8. septembrī notika „Jauno Jātnieku skolas” kausa III posms konkūrā Inčukal-
na novadā, „Zustrenēs”, „Jauno Jātnieku skolas” Sporta centrā. Sacensības bija šī 
gada aktīvās sezonas noslēgums, kurās tika noskaidrots „Jauno Jātnieku skolas” 
turnīra konkūrā 2019 „Gada jātnieks” piecās kategorijās.
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16. septembrī notika Latvijas Pašval-
dību savienības (LPS) domes ārkārtas 
sēde, kurā tika apspriesta administra-
tīvi teritoriālās reformas (ATR) gaita. 
Visos jautājumos par reformu pašval-
dību vadītājiem (pavisam domes sēdē 
bija pārstāvētas 96 pašvaldības) izde-
vās vienoties, un LPS dome pieņēma 
lēmumu „Par administratīvi teritoriā-
lās reformas turpināšanu”.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: 
„Administratīvi teritoriālā reforma un 
ar to saistītie izglītības, veselības, 
ceļu infrastruktūras un citi jautājumi 
ir nozīmīgi gan lielām, gan mazām, 
gan vidējām pašvaldībām, bet Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas (VARAM) piedāvājumā 
tiem nav risinājuma. VARAM sagata-
votajā ziņojumā par reformu, kas ie-
sniegts Ministru kabinetam, no LPS 
priekšlikumiem būtībā nav ņemts 
vērā neviens. Ministrijas attieksme ir 
jāmaina, un šīsdienas balsojums LPS 
domes sēdē to apstiprināja.”
Pēc lielām diskusijām pašvaldību va-
dītāji nonāca pie līdzīgiem viedokļiem, 
un LPS dome pieņēma lēmumu „Par 

administratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) turpināšanu”, uzsverot, ka re-
formas turpināšana pašreizējā veidā 
ir pretrunā ar Latvijas Republikas (LR) 
Satversmes 1. un 101. pantu, Eiropas 
vietējo pašvaldību hartas 5. pantu, 
kā arī Eiropas Padomes rekomendā-
cijām dalībvalstīm par vietējo un re-
ģionālo iestāžu robežu un struktūras 
reformu procesiem un Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizāci-
jas (OECD) rekomendācijām par labu 
sabiedrisko konsultāciju praksi. To 
apliecina fakti, ka konsultāciju vietā 
ar pašvaldībām un vietējām kopienām 
VARAM informē tikai par ministrijas 
viedokli; netiek sniegtas atbildes, 
kādēļ jāreformē sekmīgu pašvaldību 
robežas, kā tiks novērsts nomales 
efekts, nav veikti aprēķini par refor-
mai nepieciešamo budžeta izdevumu 
pieaugumu; tiek izvērsta ministrijas 
piedāvātā jaunā dalījuma propagan-
da, kas pārkāpj labas pārvaldības 
principus; nav reakcijas uz piedāvā-
jumu sākotnēji izvērtēt ieceri par ap-
riņķu izveidošanu un no tā izrietošo 
funkciju un finansējuma pārdali, bet 
pēc tam precizēt novadu izveides kri-

tērijus; jau pirms reformas, pārkāpjot 
valdības saistības, tiek apspries-
ta pašvaldību daļas samazināšana 
valsts konsolidētajā kopbudžetā.
Tādēļ LPS dome prasa valdībai veidot 
darba grupu Ministru prezidenta vadī-
bā, kura pārņemtu un turpinātu ATR, 
šajā darba grupā pieaicinot LPS un ie-
saistot pašvaldību pārstāvjus un pā-
rējās par reformām atbildīgās minis-
trijas. Otra prasība valdībai – iekļaut 
konceptuālajā ziņojumā risinājumu 
par valsts reģionālā administratīvi 
teritoriālā iedalījuma (apriņķu) izveidi, 
kā tas noteikts Saeimas 2019. gada 
21. marta lēmumā.
LPS dome arī prasa LR Saeimai iz-
teikt neuzticību vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministram 
Jurim Pūcem un pieprasīt viņa 
demisiju. Par to nobalsoja 82 no 
96 klātesošajiem pašvaldību domju 
priekšsēdētājiem.
Viss raksts lasīšanai ir pieejams mā-
jaslapā www.lps.lv, sadaļā „Ziņas”.

Gunta Klismeta, n
LPS Komunikācijas nodaļas 

redaktore

Notikusi Latvijas Pašvaldību 
savienības domes ārkārtas sēde
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NOVADA DOME SVEIC!

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA PASĀKUMU PLĀNS
n 27. septembrī plkst. 19.00 spēlfilma „Tur”. Ieeja: 3 eiro. Ģeniālas programmētājas Gundegas pasaule sabrūk 

viņas acu priekšā: viņa zaudē mīļoto, priekšniece draud ar atlaišanu, tuvinieki uzskata par jukušu. Taču viņai 
izdodas neiespējamais – radīt pirmo pasaulē mākslīgo intelektu ar apziņu, kas iemīlas Gundegā un pārņem 
viņas bojāgājušā drauga Raimonda personību. Gundegai nākas izvēlēties – mīlēt datorprogrammu, slēpjot 
to no visas pasaules centieniem iegūt miljardiem vērtu atklājumu, vai, ignorējot savas jūtas, sniegt pasaulei 
tehnoloģisko brīnumu.
n 1. oktobrī Vangažu Kultūras namā tiks svinēta Senioru diena. Šajā dienā plkst. 14.00 Vangažu Kultūras nams 

piedāvās muzikālu priekšnesumu ar Valmieras Drāmas teātra aktiera Ģirta Rāviņa piedalīšanos. Uz pasākumu 
un no pasākuma kursēs autobuss: plkst. 13.15 no Inčukalna Tautas nama, plkst. 13.30 Gauja–Vangaži. Atpakaļ:  
plkst. 16.30 Vangaži–Gauja–Inčukalns.
n 11. oktobrī plkst. 10.00 Valmieras kinostudijas izrāde bērniem „Kapteinis Apakšbiksis”. Ieeja: 4 eiro.

LĪDZJŪTĪBA
Lai tēva mīla paliek dziļi sirdī,

Par avotu, kur mūžam spēku smelt…

Inčukalna novada domes 
un Vangažu pilsētas pārvaldes kolektīvs 

izsaka visdziļāko LĪDZJŪTĪBU BRĀĻIEM CĪRULNIEKIEM, 
Tēvu mūžībā pavadot.

INČUKALNA TAUTAS NAMA PASĀKUMU PLĀNS
n 21. septembrī  plkst. 10.00 pulcēšanās pie Tautas nama Draudzīgais rudens velobrauciens. Īpaši aicinām 

ģimenes ar bērniem (bērni līdz 14 gadu vecumam ierodas vecāku pavadībā). Turpināsim pavasarī  iesākto un 
apskatīsim mūsu novadu! Šoreiz piestāsim Laudes purvā, Jauno Jātnieku skolā, Egļupā abās dzelzceļa pusēs, 
Ziedleju klintīs, Katvaru iezī, Gaujas ciematā  un Indrānos. Brauciena garums 25 km visas dienas garumā. Tie-
kamies un svinam rudeni Inčukalnā!
n 23. septembrī plkst. 19.00  vecajā pasta ēkā – Inčukalna stāstu krātuvē. Aicinām novadniekus, kuriem inte-

resē mūsu vietējie vēstures notikumi un kuri ir gatavi  izzināt, pētīt un  apkopot tos uz tikšanos. 
n 24. septembrī plkst. 10.00 leļļu izrāde bērniem „Latviešu tautas pasaciņas”. Piedalās Dzintra Duka Maisaka 

un Māris Podnieks. Ieeja: 3 eiro.
n 4. oktobrī plkst. 18.30 spēlfilma „Oļegs”, režisors Juris Kursietis (Latvija/Beļģija/Lietuva, 2019). Psiholo-

ģiska drāma par jauna vīrieša cerībām uz labāku dzīvi – caur viesstrādnieka statusu un savas dzīves dziļāko 
bezdibeni tomēr atrodot spēku celties augšup. Ieeja: 3 eiro.
n 15. oktobrī plkst. 10.00 cirka izrāde bērniem „Brīnumu cirks”. Ieeja: 3 eiro.
n 25. oktobrī plkst. 18.30 spēlfilma „Jelgava ‘94”. Filma tapusi Jura Podnieka studijā par pamatu ņemot jel-

gavnieka Jāņa Joņeva romānu ar tādu pašu nosaukumu „Jelgava ‘94". Filma ir par jaunu cilvēku, kurš ir sevis 
un sava ceļa meklējumos ar vēlmi pretoties tik ierastajai kārtībai – nekļūt tādam, kā visi. Ieeja: 3 eiro.
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