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Sestdien, 27. aprīlī, visā Latvijā jau 
vienpadsmito gadu notiks Lielā talka. 
Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos 
Lielajā talkā, ir vēlēšanās to darīt.

Lai pieteiktu savu talkas vietu, tā 
jāreģistrē talkas tīmekļvietnē talkas.
lv, kur Lielās talkas kartē būs redza-
mas arī Inčukalna novada teritorijā 
pieteiktās talkas. Informācija būs pie-
ejama arī pašvaldības tīmekļvietnē 
www.incukalns.lv.
Lielās talkas norisi kopumā (tostarp 
savākto atkritumu izvešanu) katrā 
novadā un republikas pilsētā pār-
rauga Lielās talkas koordinators. 

Inčukalna novadā arī šogad tas ir 
Inčukalna pagasta pašvaldības ēku 
un teritorijas apsaimniekošanas da-
ļas vadītājs Arnis Uzuliņš, tālrunis 
29453100, e-pasta adrese arnis.uz-
ulins@incukalns.lv.
Katru gadu Lielajai talkai ir savas 
krāsas atkritumu maisi. Šogad talkas 
dienā tiks izdalīti atkritumu maisi zilā 
un baltā krāsā. Zilie maisi paredzēti 
plastmasas atkritumiem, bet baltie – 
pārējiem atkritumiem.
Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme 
akcentēja, ka šogad talkas tradīcija 
tiks pacelta jaunā kvalitātē, galve-
nokārt akcentējot sabiedrības izglī-

tošanu, tādēļ šogad cilvēki aicināti 
ne tikai vākt atkritumus, bet tos arī 
šķirot. Šķirošana, vācot atkritumus, 
šogad ieviesta, lai veicinātu izpratni 
par plastmasu kā videi bīstamu at-
kritumu, kas rada augsnes piesārņo-
jumu un siltuma akumulāciju augsnē 
un ūdeņos. Jaunzeme skaidroja, ka 
plastmasas nošķiršana no pārējiem 
atkritumiem nepieciešama ne tikai 
tādēļ, lai izglītotu sabiedrību par 
atkritumu šķirošanu, bet arī tādēļ, 
lai saprastu, cik daudz plastmasas 
ir vidē.

Turpinājums 3. lpp. 4

PRIEKŠSĒDĒTĀJA 
KOMENTĀRS

Turpinājums 2. lpp. 4

Kopš aprīļa sākuma uz Vidzemes šo-
sejas posmā no Garkalnes līdz Sēnī-
tes ceļu mezglam ir sākti būvdarbi. 
Tie turpināsies divas būvdarbu se-
zonas un tiks pabeigti 2020. gadā. 
8. aprīlī ar plānoto būvdarbu gaitu 
medijus, satiksmes ministru Tāli 
Linkaiti, Inčukalna novada domes 
priekšsēdētāju Aivaru Nalivaiko un 
citus klātesošos iepazīstināja VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” (LVC) speciālisti 
un būvnieku pārstāvji. 

„Sēnītes posms ir lielākais VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” pasūtījums šo-
gad, tas ir arī lielākais būvdarbu ob-
jekts pēc darbu apjoma. Posms tiek 
pārbūvēts pirmo reizi kopš 1974. 
gada, kad tas tika izbūvēts. Darbi ir 
uzsākti savlaicīgi, tiklīdz to ļāva lai-
ka apstākļi, līdz ar to būvnieki varēs 
iekļauties termiņos, un pirms ziemas 
perioda posmā plānots ieklāt jau 
pirmo asfalta kārtu,” preses brīfingā 
informēja LVC valdes priekšsēdētājs 
Jānis Lange.
Inčukalna novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Nalivaiko norādīja: 
„Uzsāktie Vidzemes šosejas remon-
tdarbi ir nozīmīgi ne tikai Inčukalna 
novadam un Siguldai, bet visam 
Vidzemes reģionam kopumā, tāpēc 
aicinu iedzīvotājus ar sapratni iztu-
rēties pret remontdarbu laikā radī-
tajām satiksmes neērtībām. 

Turpinājums 3. lpp. 4

Uzsākti Vidzemes šosejas remontdarbi

Lielās talkas rīkotāji mudina 
talkošanas laikā atkritumus uzreiz šķirot 

Cienījamie Inčukalna novada 
iedzīvotāji!
12. aprīlī Gulbenē Latvijas Pašvaldību 
savienība organizēja Novadu dienu, 
kurā tika diskutēts par Latvijas Na-
cionālo attīstības plānu 2021.–2027. 
gadam, par teritoriju pārvaldību sa-
rukšanas apstākļos un par VARAM 
virzīto Administratīvi teritoriālo re-
formu.  Pēc ministra Jura Pūces, pēt-
nieku Andra Miglava, Armanda Pužu-
ļa un citu speciālistu prezentācijām 
varam secināt, ka jau šobrīd valstī 
ir pietiekoši daudz atvērtu reformu, 
turklāt trūkst iepriekšējās teritoriā-
lās reformas analīzes un ekonomis-
kās izpētes. Veicot sasteigtu terito-
riālo reformu, valsts nevar atļauties 
kļūdīties otrreiz.
Uzskatu, ka šobrīd VARAM virzītā 
reforma nav sagatavota kvalitatīvi, 
jo trūkst konkrētu kritēriju – galve-
no prioritāšu un mērķu, kuri kalpotu 
par pamatu novadu apvienošanai. 
Protams, ir skaidrs, ka nevar turpināt 
kā līdz šim, pašvaldību skaits Latvijā 
ir jāsamazina, tomēr to nevar darīt 
mehāniski, tikai pārzīmējot karti, – ir 
jāveic strukturāla reforma, no kā ie-
guvēji būtu iedzīvotāji un uzņēmēji. 
Turklāt, veidojot reformu, par prio-
ritāti ir jāizvēlas reģionu attīstība 
un izaugsme ilgtermiņā, uzlabojot 
pašvaldību sniegto pakalpojumu 
kvalitāti un efektivitāti. Šis aspekts 
ne vienmēr ir saistīts tikai ar novadu 
teritoriālo izmēru vai lielu iedzīvotāju 
skaitu, jo, kā liecina pētījumu dati, 
pēc vidējā iedzīvotāju skaita Latvijas 
pašvaldības jau šobrīd ir vidēji lie-
las gan pēc Eiropas Savienības, gan 
OECD mēroga (mazākās vietējās pa-
švaldības ir Čehijā, Francijā, Austrijā, 
Igaunijā, Polijā, Spānijā, Vācijā, Itālijā 
u. c.). 
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Par finansiāla atbalsta piešķirša-
nu. Dome nolemj: piešķirt biedrībai 
finansiālu atbalstu 300,00 eiro ap-
mērā personas dalībai starptautis-
kās ratiņtenisa sacensībās un tre-
niņnometnēs 2019. gadā. Piešķirtā 
pašvaldības finansējuma izmaksa 
tiek veikta no sportam paredzēta-
jiem līdzekļiem, pamatojoties uz 
noslēgto līgumu par finansējuma 
piešķiršanu un saskaņā ar finansiā-
lā atbalsta pieprasītāja iesniegto 
rēķinu.

Par Lieldienu tirgu un Līgo ielīgo-
šanas tirgu rīkošanu Vangažos. 
Dome nolemj: atļaut Vangažu Kul-
tūras namam rīkot Gaujas ielā 12,  
Vangažos, Inčukalna novadā, 
2019. gada 20. aprīlī Lieldienu 
tirgu, 2019. gada 21. jūnijā – Līgo 
ielīgošanas tirgu. Uzdot Inčukalna 
novada domes Sabiedrisko attie-
cību daļai informāciju par tirgiem 
publicēt Inčukalna novada domes 
informatīvajā izdevumā „Novada 
Vēstis”, Inčukalna novada pašval-
dības mājaslapā, kā arī izvietot 
Vangažu pilsētas informatīvajos 
stendos. Atbildīgā par tirgus vietu 
kārtību, sakārtošanu, norisi un no-
devu iekasēšanu ir Inčukalna nova-
da domes Vangažu Kultūras nama 
Mākslinieciskās daļas vadītāja 
Evija Ozola.

Par ciema nosaukuma precizēša-
nu. Dome nolemj: precizēt Inčukal-
na novada Inčukalna pagasta ciema 
Meža miers nosaukumu, izsakot tā 
nosaukumu šādā redakcijā – Meža 
Miers. Uzdot Inčukalna novada do-
mes kancelejai lēmumu piecu dar-
ba dienu laikā pēc tā parakstīša-
nas nosūtīt Valsts zemes dienesta 
Rīgas Reģionālajai nodaļai. Uzdot 
Inčukalna novada domes Sabiedris-
ko attiecību daļas vadītājam piecu 
darba dienu laikā pēc lēmuma pa-
rakstīšanas publicēt pašvaldības 
tīmekļvietnē www.incukalns.lv un 
informatīvajā izdevumā „Novada 
Vēstis” paziņojumu par pieņemto 

lēmumu.

Par finanšu līdzekļu nodrošinā-
šanu projekta ietvaros. Dome 
nolemj: īstenot projektu „Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īs-
tenošanai Inčukalna novadā” dar-
bības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa „Attīstīt pakal-
pojumu infrastruktūru 20 bērnu 
aprūpei ģimeniskā vidē un per-
sonu ar invaliditāti neatkarīgai 
dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 
9.3.1.1. pasākuma „Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinsti-
tucionalizācijas plānu īstenošanai” 
ietvaros. Projekta īstenošanai no-
drošināt finanšu līdzekļus priekš-
finansējuma un pašvaldības līdzfi-
nansējuma segšanai no pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem, nosakot, 
ka kopējais projekta attiecināmais 
finansējums ir 57 891,55 eiro, tai 
skaitā Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda finansējums 49 207,82 
eiro un pašvaldības līdzfinansē-
jums 8683,73 eiro.

Par Inčukalna pamatskolas 
stadiona maksas pakalpojuma 
cenrāža apstiprināšanu. Dome 
nolemj: apstiprināt Inčukalna 
pamatskolas stadiona maksas 
pakalpojuma cenrādi. Noteikt, ka 
Inčukalna pamatskolas stadio-
na maksas pakalpojuma cenrādis 
netiek piemērots un Inčukalna 
pamatskolas stadionu var izman-
tot bez maksas treniņiem sporta 
organizācijas un sporta komandas, 
kuras ir reģistrētas Inčukalna no-
vada sporta komandu reģistrā, fi-
ziskās personas, kuras deklarētas 
Inčukalna novadā, kā arī Inčukal-
na novadā reģistrētās biedrības, 
nodibinājumi un reliģiskās orga-
nizācijas. Lēmums par Inčukalna 
pamatskolas stadiona maksas 
pakalpojuma cenrādi stājas spēkā 
2019. gada 1. aprīlī.

U. c. 

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

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 6 
Inčukalna novadā, Vangažos, 
Meža ielā 1, 2019. gada 4. aprīlī.

Par galvojumu SIA „Vangažu 
avots” projekta „Centralizētās 
kanalizācijas sistēmas izveido-
šana Inčukalnā, rajonā aiz dzelz- 
ceļa” realizācijai. Dome nolemj: 
sniegt galvojumu projekta otrās 
kārtas īstenošanai 272 598,37 eiro 
(divi simti septiņdesmit divi tūk-
stoši pieci simti deviņdesmit asto-
ņi eiro, 37 centi) apjomā Inčukalna 
pašvaldības SIA „Vangažu avots”, 
reģistrācijas Nr. 40003274925, 
pašvaldības kapitāla daļu skaits 
100%: galvojums (272 598,37 eiro 
(divi simti septiņdesmit divi tūk-
stoši pieci simti deviņdesmit astoņi 
eiro, 37 centi)) nepieciešams aizņē-
muma saņemšanai Valsts kasē pro-
jekta „Centralizētās kanalizācijas 
sistēmas izveidošana Inčukalnā, ra-
jonā aiz dzelzceļa” 2. kārtas (gala) 
īstenošanai; paredzamais kredīta 
atmaksas termiņš ir 25 (divdesmit 
pieci) gadi; plānotā aizņēmuma 
procentu likme – mainīgā procentu 
likme uz sešiem mēnešiem, kas uz 
šo brīdi ir 0,5%. Uzdot Inčukalna 
novada domes Finanšu un grāmat-
vedības daļai iesniegt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomei Minis-
tru kabineta 2008. gada 25. marta 
noteikumu Nr. 196 „Noteikumi par 
pašvaldību aizņēmumiem un galvo-
jumiem” 17. punktā norādītos do-
kumentus aizņēmuma saņemšanai. 
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna 
novada domes izpilddirektoram. 

Sēdes protokols Nr. 4 Inčukalna novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 2019. gada 20. martā. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Inčukalna novada teritorijas 
daļā, grozot  Inčukalna novada teritorijas plānojumu 

Inčukalna novada dome 2019. gada 20. martā ir pieņēmusi lēmumu (prot. 
Nr. 3, 23. §) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā 
Priežu iela 6, Vangažos, Inčukalna novadā, grozot teritorijas plānojumu”. 
Lokālplānojuma mērķis ir īpašuma Priežu iela 6, kadastra apzīmējums 8017 
003 0621, zemes vienības robežās veikt grozījumus spēkā esošajā Inčukal-
na novada teritorijas plānojumā, izmainot atļauto teritorijas izmantošanu 
no daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzV) uz mazstāvu dzīvoja-
mās apbūves teritoriju (DzM). 
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Inčukalna novada domes 
teritorijas plānotāja. Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var sa-
ņemt Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV-
2141, vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju (tālrunis 62007232), 
kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Inčukalna novada teritorijas 
daļā, grozot  Inčukalna novada teritorijas plānojumu 

Inčukalna novada dome 2019. gada 20. februārī ir pieņēmusi lēmumu (prot. Nr. 3, 
20. §) „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Jauda 2”,  
Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā, grozot teritorijas plānojumu”. 
Lokālplānojuma mērķis ir īpašuma „Jauda 2”, kadastra apzīmējums 8064 
007 0322, zemes vienības robežās veikt grozījumus spēkā esošajā Inču-
kalna novada teritorijas plānojumā, izmainot atļauto teritorijas izmanto-
šanu no publiskās apbūves teritorijas (P) uz rūpniecības apbūves, derīgo 
izrakteņu ieguves teritoriju (R1). 
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Inčukalna novada domes 
teritorijas plānotāja. Informāciju par lokālplānojuma izstrādi interesenti var sa-
ņemt Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV-
2141, vai sazinoties ar lokālplānojuma izstrādes vadītāju (tālrunis 62007232), 
kā arī sekojot informācijai pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv.

Inčukalna novada 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

15.05.2019. ir nekustamā īpašuma nodokļa 2. maksāšanas termiņš. Lūdzu, 
veiciet nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par pirmo pusgadu laikus, 
lai lieki nebūtu jāmaksā kavējuma naudas. Paldies visiem nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātājiem, kuri savus maksājumus ir veikuši savlaicīgi.

I. Zvirbule, n    
Inčukalna novada domes nodokļu administratore, tālr. 67977108, 67995840

Tikšanās ar iedzīvotājiem!

Inčukalna novada dome un komunālo pakalpojumu sniedzēji aicina iedzī-
votājus uz tikšanos, lai pārrunātu aktuālos jautājumus saistībā ar apkuri, 
kanalizāciju, ūdensapgādi un sabiedrisko kārtību.
•	 16.04.2019. plkst. 19.00 – Gaujā PASAM „Gauja” zālē.
•	 24.04.2019. plkst. 19.00 – Inčukalnā Inčukalna Tautas namā.
Uz tikšanos ieradīsies SIA „Vangažu namsaimnieks”, PSIA „Vangažu avots”, 
pašvaldības policijas un domes pārstāvji. Vangažu Kultūras namā minētā 
sapulce notika pirmdien, 15. aprīlī.

Inčukalna novada dome n    

Inčukalna novada dome turpina īstenot 
Eiropas Savienības darbības program-
mas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmās noteiktajai teritoriju eko-
nomiskajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projek-
tu Nr. 3.3.1.0/17/I/023 „Infrastruktūras 
attīstība Inčukalna novadā, veicot iegul-
dījumus komercdarbības attīstībai”.

Projekta mērķis ir ielu infrastruktūras 
attīstība Inčukalna novadā, lai palieli-
nātu privāto investīciju apjomu, veicot 
ieguldījumus komercdarbības attīstī-
bai atbilstoši pašvaldības attīstības 
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Nobeigumā vēlētos pievienoties Lat-
vijas Pašvaldību savienības priekšsē-
dētāja Ginta Kaminska teiktajam, ka 
ir nepieciešams publiski diskutēt par 
2. līmeņa pārvaldības modeļa ievieša-
nu. Uzskatu, ka 2. līmeņa pašvaldību 
modelis sniegtu daudz lielāku, plašāku 
pienesumu Latvijas reģionu attīstībā, jo 
šai institūcijai tiktu deleģētas funkcijas, 
kuras sniedzas pāri novadu teritorijām, 
bet tai pašā laikā 1. līmeņa pašvaldības 
turpinātu sniegt pakalpojumus iedzīvo-
tājiem. Šāds modelis nodrošinātu pa-
redzamāku un pārdomātāku platformu 
novadu optimizācijai. Sekosim līdzi ak-

tualitātēm saistībā ar teritoriālo refor-
mu, plānots, ka plašākas diskusijas par 
VARAM piedāvājumu sāksies maijā un 
ilgs līdz rudenim, kad paredzēts valdībā 
pieņemt jau gala versiju.
Saistībā ar Administratīvi teritoriā-
lo reformu aicinu Inčukalna novada 
iedzīvotājus piedalīties pašvaldības 
organizētajā informatīvajā aptaujā un 
paust savu viedokli. Balsot ir iespējams 
elektroniski – pašvaldības tīmekļvietnē 
www.incukalns.lv sadaļā „Aptaujas”. 

Ar cieņu
Aivars Nalivaiko,n  

Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs

programmā noteiktajai teritorijas eko-
nomiskajai specializācijai un balstoties 
uz komersantu vajadzībām. 
Pašvaldība, izvirzot šādu mērķi, pa-
matojas uz likumā „Par pašvaldībām” 
15. panta 10. apakšpunktā noteikta-
jām autonomajām funkcijām – sekmēt 
saimniecisko darbību attiecīgajā admi-
nistratīvajā teritorijā, rūpēties par bez-
darba samazināšanos. 
Galvenās darbības: projektēšana (būv-
projektu izstrāde) un autoruzraudzība, 

projekta izmaksu un ieguvumu analī-
zes (finanšu un ekonomiskās analīzes) 
sagatavošana, Silziedu ielas posma 
Krustiņos, Inčukalna pagastā, pārbūve, 
Gaujas ielas Vangažos pārbūve, būvuz-
raudzība un projekta vadība.
Ilgums: 12 mēneši. Projekta kopējās 
attiecināmās izmaksas ir 3 143 319,88 
eiro, no kurām Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansējums ir 2 150 
500,00 eiro.

Inčukalna novada dome n  
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Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 
kurš šogad kopā ar Latvijas skautiem 
un gaidām Tukuma novada Sēmes 
pagastā sakops un labiekārtos pirmā 
Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas 
Meierovica dzimtas mājas, aicina iedzī-
votājus būt atbildīgiem un domāt, kāda 
Latvija būs nākotnē. Viņš uzskata, ka 
iepriekšējos desmit talkas gados ir pa-
darīts nozīmīgs darbs, taču ir jāturpina 
strādāt, pirmkārt, izglītojot jauniešus. 
„Aicinu atrast sevī spēku, lai mainītu 
domāšanu. Būsim atbildīgāki par savu 
rīcību. Šķirosim atkritumus un ekono-
mēsim dabas resursus,” sacīja Valsts 
prezidents.
Pieteikt talkai var vietas, kuras atrodas 
valsts vai pašvaldības īpašumā vai arī 
ir sabiedriski nozīmīgas. Visa informā-
cija par Lielās talkas aktualitātēm ir 
pieejama tīmekļvietnē talkas.lv.
Informējam, ka šogad talkas laikā 
Inčukalna novada teritorijā netiks iz-
vietoti lielgabarīta atkritumu kontei-
neri, tomēr Inčukalna novada pašval-
dība sadarbībā ar vides pakalpojumu 

4 Sākums 1. lpp.

Līdz 2020. gada rudenim paveicams 
ir ļoti daudz – remontdarbu posms ir 
14 km garš, taču, ņemot vērā to, ka 
katrā braukšanas virzienā ir divas jos-
las, seguma pastiprināšana tiks veikta 
kopumā vairāk nekā 30 km garumā. 
Projekta ietvaros tiks atjaunoti septiņi 
ceļa pārvadi un divi tuneļi Sēnītes mez-
glā, kā arī divi pārvadi pie Vangažiem un 
divas caurtekas. 1,65 km garumā ceļa 
segums tiks pārbūvēts arī uz autoceļa 
Inčukalns–Valmiera–Igaunijas robeža, 
tai skaitā tilts pār Gauju pie Rāmkal-
niem. Vēlu veiksmi darbu plānotājiem 
un veicējiem, un ar nepacietību gaidīsim 
atjaunoto Vidzemes šoseju!”
Būvdarbus veic piegādātāju apvienī-
ba „Binders un ACB”, to līgumcena ir 
46,5 miljoni eiro (ar PVN). Darbi tiek 
finansēti no valsts budžeta un ES 
Kohēzijas fonda līdzekļiem. Šajā plā-
nošanas periodā šis ir pēdējais valsts 
autoceļu posms, kura pārbūve tiks 
līdzfinansēta no ES Kohēzijas fonda 
līdzekļiem.
Atbilstoši projektam ceļa brauktuves 
sega tiks pārbūvēta, izmantojot re-
ciklēšanas tehnoloģiju – vecais as-
falta segums tiks safrēzēts, segas 
stiprināšanai samaisīts ar cementu, 
izlīdzināts, tam pa virsu trijās kārtās 
ieklās jaunu asfalta segumu.

Projekta realizācijas gaitā tiks:
•	 ieklātas 179 877 tonnas asfaltbe-

tona;
•	 veikti grunts darbi 575 008 m³ ap-

jomā;
•	 iestrādātas šķembas 235 113 tonnu 

apjomā;

Lielās talkas rīkotāji 
mudina talkošanas laikā atkritumus 
uzreiz šķirot 

Uzsākti Vidzemes šosejas remontdarbi

•	 izbūvēta drenāža 10 624 metru ga-
rumā;

•	 izbūvētas caurtekas 1232 metru 
garumā;

•	 atjaunotas sešas sabiedriskā 
transporta pieturvietas;

•	 veikta apzaļumošana 431 653 m² 
platībā;

•	 demontētas bijušā piegādes dzelz- 
ceļa sliedes pirms pārvada uz bijušo 
dzelzsbetona rūpnīcu.    

Satiksmes organizācija būvdar-
bu laikā
Būvdarbu laikā autovadītājiem jā-
rēķinās ar izmaiņām satiksmes or-
ganizācijā. Plānots, ka aprīļa vidū 
tiks slēgta brauktuve remontdarbu 
posmā virzienā no Rīgas uz Siguldu. 
Satiksme šajā posmā tiks novirzīta 

uz blakus brauktuvi, kur tā tiks or-
ganizēta abos virzienos, un būs no-
teikti ātruma ierobežojumi.
Satiksmei pilnībā tiks slēgti arī visi 
posmā ietilpstošie ceļu pārvadi. Sē-
nītes mezglā satiksme tiks nodroši-
nāta pa apakšējo apļveida krustoju-
mu zem pārvada.

Būvdarbu termiņi 
Būvnieki plāno organizēt darbus tā, 
lai pirms ziemas tehnoloģiskā pār-
traukuma abas brauktuves būtu iz-
būvētas vismaz līdz apakšējām as-
faltbetona kārtām. Arī būvdarbiem uz 
pārvadiem būs jābūt izpildītiem tādā 
apjomā, lai ziemā pa tiem varētu at-
jaunot satiksmi. Līguma termiņš pa-
redz būvdarbu izpildi 400 dienu laikā 
no to uzsākšanas, līdz ar to būvdarbi 

pilnībā tiks pabeigti 2020. gada ru-
denī.

Dati par posmu
Vidzemes šosejas būvniecības 
pirmsākumi ir datējami ar 1839. ga- 
du. Zemnieku viensētām 20 km 
apkārtnē no darbu vietām šķūtīs 
bija jādod vīrs ar zirga pajūgu, kam 
bija jābūt pilnam ar akmeņiem. 
Ceļu sāka būvēt, sākot no Rīgas, 
un 1858. gadā pabeidza, pievieno-
jot Pēterpils–Pleskavas–Varšavas 
ceļam. Noteiktos attālumos ceļa 
malās uzcēla zirgu pasta stacijas, 
kā Bērzkrogs un Līzespasts, kurās 
ziņneši mainīja zirgus. No sākuma 
ceļš bija bruģēts, asfaltu tas visā 
garumā ieguva tikai pēc Otrā pa-
saules kara. Vidzemes šosejas (A2) 

posms no Garkalnes līdz Sēnītei 
tādā konstrukcijā, kāda tur ir ta-
gad, ir izbūvēts 1974. gadā. Pēdējo 
reizi seguma atjaunošanas darbi tur 
nelielos posmos ir veikti pagājušā 
gadsimta beigās un šī gadsimta sā-
kumā.
Vidējā diennakts satiksmes intensi-
tāte posmā no Garkalnes līdz Sēnītei 
pērn bija 21 586 transporta vienības 
diennaktī, no tām 19% bija kravas 
transports.

Informāciju sagatavoja 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

Komunikācijas daļa

Informāciju apkopoja 
Mārtiņš Pozņaks, n  

Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

uzņēmumu SIA „Clean R” ir radusi 
iespēju Lielās talkas dienā un vienu 
dienu pirms un pēc tās nodrošināt ilg-
stošu šķiroto un bīstamo atkritumu 
pieņemšanas punktu darbību. Inčukal-
na novadā ir divi šādi punkti – Inčukal-
nā, Miera ielā 1, un Vangažos „Viļņos” 
(atrodas starp daudzdzīvokļu māju 
Vidzemes ielā 12 un automašīnu ga-
rāžu īpašnieku kooperatīvu „Vangažu 
moto”). Piektdien, 26. aprīlī, šie pun-
kti iedzīvotājiem būs atvērti no plkst. 
17.00 līdz 20.00, Lielās talkas dienā, 
sestdien, 27. aprīlī, – no plkst. 8.00 
līdz 18.00, bet svētdien, 28. aprīlī, – no 
plkst. 8.00 līdz 12.00.
Šajos punktos iedzīvotāji aicināti bez 
maksas nodot atkritumus, kurus nav 
atļauts mest sadzīves atkritumu kon-
teineros, – baterijas, akumulatorus, 
elektronisko un sadzīves tehniku, kā 
arī spuldzes un citas dzīvsudrabu sa-
turošas iekārtas. Tāpat šajos lauku-
mos iedzīvotāji var izmest šķirojamos 
atkritumus – papīru, stiklu un PET 
pudeles.

Inčukalna novada dome n 

Biedrības „Inčukalna pagasta iedzī-
votāju padome” vadītāja Andra Bēr-
ziņa domā, ka Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
(VARAM) iecerētā Administratīvi 
teritoriālā reforma Inčukalna no-
vadam neko labu nedos. Ministrijas 
rosinātā novadu apvienošana pārru-
nāta arī biedrībā. Viņa stāstīja, ka 
patlaban Inčukalna novads, plānojot 
savu budžetu, atvēl līdzekļus arī 
novadā esošajām mazajām apdzī-
votajām vietām, piemēram, Egļupei, 
kur dzīvo arī pati A. Bērziņa.

„Man nav pārliecības, ka, apvie-
nojot novadus, atliks laiks un ie-
spējas attīstīt pavisam mazās 
vietas, un Inčukalna novadā tādu 
ir daudz – ne tikai Egļupe, bet arī 
Meža Miers, Kārļzemnieki u. c. Tās 
ir vietas, kur pastāvīgi dzīvo cilvē-
ki, tādēļ katru gadu, kaut nelieli, ir 
vajadzīgi ieguldījumi, lai lēnām šīs 
apdzīvotās vietas attīstītos. Es 

uzskatu, ka apvienošanas rezultā-
tā tas izpaliks,” akcentēja biedrī-
bas vadītāja.
Kaut arī ilgi nācās pierādīt, ka Eg-
ļupe ir vieta, kur cilvēki dzīvo pa-
stāvīgi, tagad, lai arī nelieli, tomēr 
katru gadu pašvaldības budžetā 
tiek plānoti līdzekļi šīs vietas at-
tīstībai. 
Uz šo brīdi Egļupē jau ir izdarīts 
liels darbs, jo ir gan skolēnu au-
tobuss un apgaismojums, gan arī 
spēļu laukums bērniem un vieta 
vingrošanai. Tāpat kopā ar pašval-
dību tiek risināts jautājums par 
ceļiem. Ja Inčukalna novads tiks 
apvienots ar Siguldas novadu, kā 
to paredz šā brīža piedāvātā refor-
ma, tad mazās apdzīvotās vietas 
paliks pabērna lomā, jo neatliks 
ne laika, ne līdzekļu. 
„No savas pieredzes varu teikt, 
ka, risinot arī ar Siguldas novada 
teritoriju saistītus jautājumus, no 
tās pašvaldības nekādu atbalstu 

nesajutām. Vienmēr ir bijis korekts 
atteikums par to, ka nav paredzēti 
un nav iespējami līdzekļi. 
Līdz ar to man ir pārliecība: ja ap-
vienos mūsu novadus, tad līdzekļi 
tiks plānoti lielajām apdzīvotajām 
vietām, kā Vangaži, Sigulda un 
Inčukalns, bet mazākām – tad, ja 
kas paliks pāri,” sacīja A. Bērziņa.
Biedrības vadītāja arī aicina  
izmantot iespēju un izteikt savu 
viedokli, aizpildot aptauju Inču-
kalna novada tīmekļvietnē www.
incukalns.lv sadaļā „Aptaujas” par 
VARAM iecerēto Administratīvi te-
ritoriālo reformu. 
Pirms tam gan iedzīvotāji aici-
nāti padomāt nevis par to, kas 
patīk vai nepatīk šā brīža va-
dībā, bet gan par to, ko iegū-
sim vai zaudēsim, ja novadus  
apvienos.

Aila Ādamsone, n 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Novadu apvienošanas rezultātā 
cietīs mazāk apdzīvotās vietas
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Šogad apritēja 15 gadi, kopš Vangažos 
notiek Teātra diena, kas veltīta Starptau-
tiskajai teātra dienai. Latvijā 27. martā 
norisinās ikgadējā teātra dienas balvu 
pasniegšanas ceremonija, godinot labāko 
aktrisi, labāko aktieri un režisoru. Šādu 
balvu var saņemt tikai reizi mūžā par iz-
ciliem sasniegumiem teātra mākslā. Arī 
Vangažu Kultūras nams šogad vēlējās 
pasniegt savas balvas teātra pulciņu sko-
lotājiem par neatlaidīgu darbu, iejūtoties 
gan režisora, scenogrāfa, runas meistara, 
gan mūzikas skolotāja un dejotāja lomā, 
lai ar savu profesionālo redzējumu teātra 
lauciņā bagātinātu arī Vangažu bērnus un 
pusaudžus. 

Vangažu Kultūras nama direktore In-
guna Zirne mākslas skolas „Baltais 
flīģelis” pedagoģes un stikla māksli-
nieces Lauras Rostokas darināto bal-
vu kā pirmajai pasniedza Teātra die-
nas iedibinātājai Vangažos un teātra 
studijas „Licedejs” vadītājai Marinai 
Zlotņikovai. Tāpat balva tikusi teāt-
ra pulciņa „Umurkumurs” vadītājai 
Solvitai Runcei, teātra pulciņa „Tādi 
esam” vadītājai Nataļjai Filatovai, 
teātra pulciņa „Pigoriņi” vadītājai 
Evijai Ozolai, kā arī pie savas balvas 
tika Inčukalna amatierteātra režisors 
Ģirts Sils. Pateicības vārdi veltīti Vijai 
Bakaļecai par ieguldīto darbu un par 
iespēju redzēt viņas gatavotās lel-
les, kā arī Olgai Kravčenko un Sanitai 
Ancveirei-Auziņai.
Šoreiz Teātra dienā pasākumā „Es biju, 
esmu un būšu teātrī Vangažos” bija 
iespēja bez maksas noskatīties teāt-
ra pulciņu „Pigoriņi”, „Umurkumurs”, 
„Licedejs” un „Tādi esam” iestudētās 
piecas izrādes, kas pulcēja teju pilnu 
skatītāju zāli. Savukārt vakarā pie-
augušajiem tika piedāvāta Inčukalna 
amatierteātra kamerizrāde „2+”. 
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī šoreiz 

teātra pulciņu bērniem tika dota ie-
spēja apmeklēt meistarklasi, kuru šajā 
reizē vadīja Inčukalna Tautas nama 
mākslinieciskais vadītājs un amatier-
teātra režisors Ģirts Sils. Režisors ie-
drošināja bērnus mēģināt iet savu ceļu, 
uzsverot, ka nav neviena labāka sko-
lotāja kā vien paša pieļautās kļūdas. 
Izskanēja arī aicinājums pēc iespējas 
vairāk izmēģināt to, kas interesē un 
saista, un pie pirmajām nepatikšanām 
vai neveiksmēm nemest visu pie ma-
las. „Radošs cilvēks redz lietas maz-
liet citādi. Viņš ierauga to, ko parasts 
cilvēks neierauga,” sacīja režisors.
Teātra diena pirmo reizi Vangažos 
notika 2004. gadā, un tās ieviesēja ir 
Vangažu vidusskolas teātra studijas 
„Licedejs” vadītāja Marina Zlotņiko-
va. Patlaban Vangažos ir četri bērnu 
amatierteātra pulciņi, kas pārstāv 
mūsu pilsētu arī skatēs un festivālos. 
Gadu gaitā Teātra dienā viesojušies arī 
teātra pulciņi no Ādažiem un Salaspils, 
bet meistarklases vadījuši tādi zinā-
mi mākslinieki kā Vija Artmane, Jānis 
Kirmuška, Ilze Lieckalniņa, Zane Dau-
dziņa, Aldis Siliņš, Elīna Vāne, Imants 
Strads, Ruta Vītiņa un Kaspars Zvī-
gulis, kā arī brīvmākslinieki Eižens un 
Entony.
Starptautisko teātra dienu 1961. gadā 
iedibināja UNESCO Starptautiskais 
teātra institūts. Kopš tā laika teātri 
visā pasaulē šo dienu atzīmē 27. mar-
tā. Teātra dienā uz nelielu sarunu 
aicināju režisoru Ģirtu Silu, kurš tikai 
kopš 2018. gada 2. janvāra ir Inču-
kalna Tautas nama mākslinieciskais 
vadītājs un Inčukalna amatierteātra 
režisors.
Ar ko atšķiras darbs amatierteātrī 
no darba profesionālajā teātrī?
Tās ir divas dažādas lietas, un tā tās 
vajadzētu uztvert un vērtēt. Šīm di-
vām atšķirīgajām lietām nevar pie-

Teātra diena Vangažos aizvadīta ar balvas 
pasniegšanu teātra pulciņu skolotājiem

mērot vienus un tos pašus kritērijus. 
Amatierteātrī cilvēki darbojas, jo tas ir 
forši. Viņiem kopā ir labi, un viņi dara 
to, kas patīk. Labākais, ko cilvēki no 
malas var izdarīt, ir netraucēt šiem 
amatierteātra aktieriem strādāt. To-
mēr vienu gan varu pateikt – ar šādiem 
kolektīviem nedrīkst strādāt cilvēki, 
kuri nav profesionāļi, proti, režisors 
amatierteātrī var būt tas, kuram tā ir 
profesija.
Un kā ir ar profesionālo teātri?
Profesionālajā teātrī māksla ir pilnīgi 
cita lieta. Taču tas neizslēdz, ka no 
amatierteātra kāds, jūtot, ka šī joma 
viņam padodas un interesē, aiziet un 
iegūst aktiera izglītību. Profesionā-
lajā teātrī cilvēkiem ir citi mērķi. Taču 
vienojošais visiem, kuri nodarbojas ar 
mākslu, ir ļaut gūt prieku skatītājiem, 
klausītājiem.
Kas, jūsuprāt, ir labākais režisora 
profesijā?

Pasaulē ir bijuši un ir augstas klases 
meistari, kuri aiz sevis nav atstājuši 
nevienu skolēnu. Tāpat ir tādi, kuriem 
pašiem nav bijuši pārāk izcili sasnie-
gumi, taču viņi aiz sevis ir atstājuši 
lieliskus skolēnus. Lai nodarbotos ar 
mākslu, ir jābūt augstai inteliģencei 
un karstai sirdij. Ar to es domāju, ka ir 
jādeg par to, ko dari. Ja tu nededz par 
to, ko dari, tad nav vērts turpināt. Re-
žisoram jāprot gan materiālu pasniegt, 
gan no aktiera dabūt to, ko vēlas. Tajā 
pašā laikā režisoram jāredz un jāsap-
rot – ja no aktiera neizdodas sagaidīt 
savas vīzijas rezultātu, tad jāmeklē 
cits veids un ceļš, jo nav jau tāda vien-
īgā pareizā ceļa.
Ko jūs novēlētu skatītājiem?
Katram skatītājam ieteiktu izvērtēt, 
vai pārvalda materiālu, un tikai tad 
paust kritiku. Nav vērts kritizēt kom-
ponistu Gustavu Māleru, ja pats esi 
palicis „Brāļu Laivinieku” līmenī.

Pastāstiet par kamerizrādi „2+”.
Izrāde ir veidota pēc trīs dramaturgu 
darbu motīviem. Par Inčukalna amatier-
teātra režisoru kļuvu salīdzinoši nesen –  
2018. gada janvārī. Mūsu valstī ir pie-
ņemts: lai kolektīvs būtu, ir jāpiedalās 
skatēs. Kad pārņēmu teātri, mums nā-
cās ātri apgūt materiālu, lai piedalītos 
amatierteātru skatē. No meistarības 
viedokļa skates kolektīvam ir ļoti svē-
tīgas. Pārliecinājos: ja turpināsim rakt 
dziļāk, tad Inčukalna amatierteātris 
būs gatavs lielākiem uzdevumiem. Ar 
izrādi „2+” Pierīgas amatierteātru pir-
mā līmeņa skatē uzvarējām un sajutām 
„asiņu garšu”. Tikām tālāk, bet otrā lī-
meņa skatē, manuprāt, nospēlējām pat 
labāk, taču žūrija vērtēja pēc profesio-
nālā teātra mērauklas, tādēļ rezultāti 
bija pieticīgāki. 

Inguna Zirne, n
Vangažu Kultūras nama vadītāja    

Šogad 25. martā, Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas dienā, mēs atskatījā-
mies uz traģiskajiem notikumiem pirms 
septiņdesmit gadiem, kad 1941. gada pa-
vasarī no Latvijas uz Sibīriju lopu vago-
nos izveda vairāk nekā 44 000 cilvēku –  
saimniekus, uzņēmējus, jaunajai varai 
nevēlamos un viņu ģimenes. 

Viņu mājām logi tika aiznagloti vai 
tajās tika ierādīta dzīvesvieta sve-
šiem cilvēkiem. Izsūtīto likteņi līdz 
izvešanai un arī Sibīrijas laikā bija 
dažādi. Lielākā daļa atgriezās, bet 
daudzi jo daudzi palika apglabāti 
svešā zemē. Šogad 25. martā apri-
tēja 30 gadi, kopš Inčukalna, Sējas 
un Krimuldas pašvaldība stacijas 
laukumā uzstādīja piemiņas akmeni 
izvestajiem, jo šeit stāvēja vagoni, 
uz kuriem no visas apkārtnes veda 
cilvēkus deportācijai. 

Katru gadu 14. jūnijā un 25. martā 
represētie, viņu ģimenes, iedzīvotāji 
un Inčukalna pamatskolas skolēni 
un pedagogi pulcējas pie akmens, lai 
pieminētu traģiskos notikumus. Tā arī 
šogad skolas jaunieši iejutās kādas 
meitenes lomā 1949. gada 25. marta 
dienā. Novada domes vadītājs Aivars 
Nalivaiko teica stiprinājuma vārdus – 
Dievs, svētī Latviju. Vienmēr ar dzies-
mu šos pasākumus atbalsta senioru 
koris „Atblāzma”, kurā katrs dziedā-
tājs ļoti labi atceras to dienu notiku-
mus un vairāk vai mazāk ir ar tiem 
saistīts. Kora dziedātāja Inta Grūbe 
uz Sibīriju tika aizvesta no skolas sola 
bez vecākiem, jo ģimene bija sarak-
stā, vecāki, to uzzinot, bija jau paslē-
pušies. Brāļu Kārļa un Valda Barbanu 
bērnība aizsākās Sibīrijā.
Novada represēto personu apvienības 
priekšsēdētājs Jānis Kļaviņš atsaucās 

uz uzaicinājumu šajā dienā īpaši piemi-
nēt Sibīrijas mātes, pateicoties kurām 
bērni izdzīvoja neticami skarbos ap-
stākļos un atgriezās Latvijā. Pēc pa-
sākuma tautas namā notika Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu koncerts, pēc kura arī skolo-
tāja Venta Līce (izvesta kā mazs bērns 
1941. gadā un zaudējusi izsūtījumā 
māti) novēlēja visiem veselību un vēl-
reiz veselību. Noslēgumā, noskatoties 
Ludmilas Ikeres filmu „100 gadi esības 
vējos” par Latvijas simtgadniekiem, 
viņu dzīves ceļiem un dzīves atziņām, 
bija prieks par cilvēkiem, kuri spēj sa-
glabāt ticību labajam.
Jau 17. gadu organizējot šo pasāku-
mu, redzu, kā nomainās paaudzes. 
Sākotnēji Inčukalna pagastā bija gan-
drīz 100 represēto, šodien visā Inčukal-
na novadā – tikai 50. Pievienojos Ventas 
Līces novēlējumam – lai visiem veselī-

Piemin 25. marta un 14. jūnija deportāciju upurus 

ba. Īpaši apsveikumi un laba vēlējumi 
Goda novadniekam Ilmāram Žuniņam 
90 gadu dzimšanas dienā, kurš ilgus 
gadus vadīja represēto personu ap-
vienību Inčukalnā. Viņu izsūtīja ar ģi-

meni 1941. gada 14. jūnijā un otrreiz 
1949. gada 25. martā. Tādi, lūk, likteņi.

Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nams    

Sveicam Ilmāru Žuniņu (vidū) 90 gadu jubilejā.
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Daudz laimes, jubilār!
30. aprīlī pirmsskolas izglītības 
iestāde „Minka” svinēs savu 
45. pastāvēšanas gadadienu

Februārī Rīgā Augusta Dombrovska 
Mūzikas skolā norisinājās Latvijas 
profesionālās ievirzes mūzikas izglītī-
bas iestāžu audzēkņu valsts konkurss 
izglītības programmā „Pūšaminstru-
mentu spēle”, kurā trešo vietu iegu-
va 13 gadus vecais Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolas audzēknis 
Marks Hasners. Viņš koncertos un kon-
kursos piedalās regulāri, gūstot ne ti-
kai jaunu pieredzi, bet arī panākumus.

Kādu mūzikas instrumentu tu spē-
lē? Vai šis instruments bija tava 
izvēle?
Pašlaik es spēlēju eifoniju, bet pirms 
diviem gadiem spēlēju tenoru. Pūšam- 
instrumentus sāku spēlēt, pateico-
ties tētim. Reiz abi bijām aizgājuši 
uz kādu mūzikas skolas audzēkņu 
vakaru. Pasākuma noslēgumā bērni 
varēja izvēlēties to mūzikas instru-
mentu, kuru vēlas spēlēt. Toreiz tētis 

manā vietā izvēlējās mūzikas instru-
mentu tenoru.
Pastāsti par pēdējo konkursu, kurā 
tu piedalījies. Cik liela bija konku-
rence? Vai esi priecīgs par iegūto 
vietu?
Mans pēdējais konkurss notika feb-
ruārī, un tajā bija diezgan liela kon-
kurence, jo piedalījās visi labākie 
Latvijas mūzikas skolu pūšamins-
trumentu klases audzēkņi. Konkursa 
programmā izpildīju Franča Šūberta 
„Serenādi” un Mihaila Gļinka „Ceļa 
dziesmu”. Kad uzzināju, ka konkursā 
ieguvu trešo vietu, biju gan ieprieci-
nāts, gan pārsteigts, jo domāju, ka 
aizbraukšu, nospēlēšu un braukšu 
mājās, neko neieguvis.
Vai bieži sanāk piedalīties konkur-
sos?
Piedalos koncertos un konkursos re-
gulāri, jo tas bagātina manu skatu-
ves pieredzi un uzstāšanās kultūru.

Programmu konkursam izvēlies 
pats vai kopā ar skolotāju?
Mans skolotājs ir Latvijā visiem zinā-
mais Jānis Raslavs. Parasti konkursa 
programmu mēs izvēlamies kopā. 
Spēlēšanai konkursos tiek izraudzīti 
gan nesen spēlēti skaņdarbi, gan arī 
jauni, kuru spēlēšana tad man vēl jā-
apgūst.
Kas sagādā vislielākās grūtības, 
gatavojoties konkursam?
Dažreiz konkursam sagatavoties ir 
viegli, bet dažreiz grūti. Vislielākās 
grūtības man sagādā tas, ja konkur-
sam ir jāmācās nevis iepriekš spē-
lēts skaņdarbs, bet gan pilnīgi jauns. 
Skolotājs man pamāca to, ko es ne-
saprotu, bet vecāki motivē darboties 
arvien uz priekšu.
Ko tev patīk darīt brīvajā laikā?
Brīvajā laikā visvairāk patīk lasīt 
grāmatas. Man patīk fantastikas un 
zinātniskās fantastikas grāmatas.

Var sasniegt daudz, ja ir skolotāja padoms un vecāku iedrošinājums

Bērnu un jauniešu attīstības centrs 
„Gauja” var lepoties ar to, ka ir izau-
dzinājuši Latvijas čempioni džudo U-14 
grupā, jo martā par tādu kļuvusi desmit 
gadus vecā vangažniece Ilze Aleksejeva. 

Kopumā Vangažos džudo trenējas 57 
bērni, kuri ar panākumiem piedalās 
kā vietējās, tā starptautiskās sa-
censībās. No 36 Latvijas džudo klu-
biem „Gauja” ar iegūtajām medaļām 
kotējas astotajā vietā. Aizvadītajā 
gadā vien „Gaujas” džudisti piedalī-
jušies 17 starptautiskās sacensībās, 
dodoties arī deviņos ārzemju brau-
cienos, bet kopumā sportistiem iz-
devies iegūt 57 zelta, 50 sudraba un 
62 bronzas medaļas, stāstīja „Gau-
jas” valdes priekšsēdētājs Dmitrijs 
Tončinskis. 
Latvijas meistarsacīkstes U-14 un 
U-16 vecuma grupā tika aizvadītas 
Aizkrauklē. U-14 vecuma grupā star-
tēja 2006. gadā un 2007. gadā dzi-
muši sportisti, taču ar īpašu atļauju 
varēja piedalīties arī 2008. gadā dzi-
musī Ilze Aleksejeva. Neskatoties uz 
to, ka viņa bija jaunākā dalībniece, 
sportistei, parādot savu meistarību, 
izdevās izcīnīt uzvaru. Nu nākamos 
divus gadus būs iespēja šo Latvijas 
čempiones titulu U-14 vecuma grupā 
nosargāt. Sportistes treneris Ričards 
Kapcionoks norādīja, ka jaunā džu-
diste ir ļoti mērķtiecīga un ar stingru 
raksturu. „Ar Ilzi strādāju no pirmās 
reizes, kad viņa atnāca uz treniņu. 
Viņa cīņā nepadosies, bet cīnīsies 
līdz galam. Viņa ir ļoti motivēta. Ār-
pus treniņa un sacensībām viņa ir 
parasta meitene, taču, nokļūstot 
uz tatami (paklājs, kur notiek cīņa), 
kļūst par lielu cīnītāju. Treniņos viņa 
labprātāk vēlas, lai pretiniekos ir 
puiši, nevis meitenes,” sacīja tre-
neris. R. Kapcionoks jauno sportisti 
trenē jau sen, taču pirms kāda laika, 
kad viņš atradies ārzemēs, trenera 
loma bija uzticēta citiem. Pati spor-
tiste sarunas laikā atzina, ka treneru 
maiņa ietekmēja viņas sagatavotību 
sacensībām. 

Pastāsti par sevi.
Mani sauc Ilze Aleksejeva, un pašlaik 
man ir desmit gadi, bet rudenī pa-
liks 11. Mācos Vangažu vidusskolas 
4. klasē. Ar džudo nodarbojos jau se-
šus gadus.
Kā tu nonāci līdz džudo?
Pateicoties tētim. Viņš vienu reizi 
internetā ievēroja informāciju par 
džudo un teica, ka var aizbraukt pa-
skatīties. Pirmajās reizēs man džudo 
nepatika, taču, kad sāku vairāk tre-
nēties, man iepatikās.
Džudistu meistarības pakāpe tiek 
novērtēta ar krāsainām jostām. 
Kuras krāsas josta ir tev?
Patlaban man ir oranža josta. Pirmā 
ir balta, tad seko dzeltena, oranža, 
zaļa, zila, brūna un melna. Lai ie-
gūtu jostu, sacensībās ir jāsasniedz 
noteikti mērķi, kā arī jānokārto eks-
āmens.
Vai bieži sanāk piedalīties sacen-
sībās? Kas ir grūtākais, tajās pie-
daloties?
Sacensībās sanāk piedalīties diez-
gan daudz. Sacensības man patīk, 
lai gan ir reizes, kad ir uztraukums 
un gribas braukt mājās. Satraukums 
pazūd cīņas laikā. Grūtākais sacen-
sībās ir ja nepazīstu pretinieku. Ja 
pretinieks ir zināms, tad jau ir vieg-
lāk. Pēdējās sacensībās, kas noti-
ka Jūrmalā, zaudēju sportistei no 
Lietuvas, jo biju ļoti satraukusies. 
Mums mainījās treneri, tādēļ nebiju 
tik labi sagatavojusies. Cīņā pieļāvu 
kļūdu, tādēļ kritu un cīņu zaudēju. 
Taču Aizkrauklē notikušajās sacen-
sībās, kurās ieguvu pirmo vietu, visas 
pretinieces bija zināmas, tādēļ cīņa 
bija vieglāka. Sacensībās ir vieglāk 
piedalīties, ja treneris ir līdzi un no 
malas dod padomus.
Vai ir daudz meiteņu, kas nodarbo-
jas ar džudo?
Pie mums Vangažos sākumā bija 
daudz meiteņu, taču tad citām sākās 
problēmas ar veselību un laika saplā-
nošanu, tādēļ tagad mēs esam pali-
kušas tikai trīs. Viena meitene ir manā 
vecumā, bet otra ir mazliet vecāka.

Ceļā uz zelta medaļu olimpiskajās spēlēs džudo cīņā

Vai nav žēl, ka brīvdienas bieži tiek 
aizvadītas sacensībās, kamēr citi 
atpūšas?
Dažreiz ir žēl. Bēdīgi ir tad, ja esmu 
saņēmusi ielūgumu uz kādu ballīti, 
bet man ir jābrauc un jāpiedalās sa-
censībās.
Vasarās tad tu atpūties no džudo?
Vasarās es atpūšos, taču mums ir arī 
vasaras treniņu nometnes. Pagājušā 
gada vasarā desmit dienas treniņno-
metni vadīja olimpiskais čempions 
džudo Igors Makarovs no Baltkrievi-
jas. Tiku arī pie viņa paraksta uz sava 
krekla.
Kādi ir tavi lielie mērķi, ko vēlies 
sasniegt džudo?
Piedalīties vasaras olimpiskajās 
spēlēs.
Sešu gadu laikā jaunā sportis-
te sacensībās kopumā ieguvusi  
18 kausus un 50 medaļas – 30 zelta,  
13 sudraba un septiņas bronzas. 
Viņa atzīst, ka labie rezultāti sa-
censībās tiek sasniegti, pateicoties 
trenerim, mērķtiecīgumam un ta-
lantam. Vēlam jaunajai sportistei 
piepildīt sapni un nokļūt vasaras 
olimpiskajās spēlēs, pārvedot mā-
jās zelta medaļu. 

Aprīļa sākumā Vangažu pilsētas biblio-
tēku apmeklēja Vangažu vidusskolas  
5. klases skolēni ar skolotāju Dzintru 
Meijeri. Skolēni vēlējās pastāstīt par 
profesiju, kādu viņi katrs gribētu iegūt, 
un vairāk uzzināt par bibliotekāra profe-
siju: kas jāzina, kas jāmāk, cik jāmācās. 

Izrādīju un pastāstīju par mūsu darbu, 
par grāmatu fonda izkārtojumu. Katrai 
skolēnu grupiņai bija jāsameklē vieta, 
kur jāievieto attiecīgā grāmata, ko 
iedeva bibliotekārs. Datorā noskaid-
rojām, kā notiek grāmatu apstrāde, 
meklēšana, izsniegšana, kā tiek ap-

rēķināta kavējuma nauda. Noskatī-
jāmies filmu, ko ierakstījis „Trešais 
tēva dēls”, – „Savu bibliotēku pret citu 
nemainītu”, kas ir meitenes stāsts par 
Saulkrastu bibliotēku.
Pasākuma nobeigumā no grāmatas 
„Čau, ko dari?” nolasīju bērnu anek-
dotes, lai ar jautru omu varētu apgūt 
zināšanas skolā: „Teodoriņš pieskrien 
pie policista un saka: „Esmu apmal-
dījies.” Policists jautā: „Savu adresi 
zini?” „Jā, teodorins@inbox.lv!””

M. Aleksejeva, n
Vangažu bibliotēkas bibliotekāre

Skolēni apmeklē bibliotēku
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Ar daudziem nozīmīgiem pasākumiem 
un interesantiem notikumiem Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skolā iesā-
cies 2019. gads. Valsts konkursi mūzikā 
un mākslā, pirmklasnieku koncerti, pū-
tēju orķestru skates, zēnu koncerts un 
daudzi citi dažādi notikumi, kas mūsu 
skolas ikdienas dzīvi padara interesantu 
un nozīmīgu.

Šī gada janvārī Inčukalna novada 
Mūzikas un mākslas skolas pūša-
minstrumentu spēles audzēkņi pie-
dalījās Latvijas profesionālās ie-
virzes izglītības iestāžu izglītības 
programmas „Pūšaminstrumentu 
spēle” audzēkņu valsts konkursa  
II kārtā, kas notika Jāzepa Mediņa 
Rīgas Mūzikas vidusskolā. Lepoja-
mies ar mūsu skolas audzēkņu pa-
nākumiem valsts konkursā pūša-
minstrumentu un sitaminstrumentu 
spēlē. Mūsu skolu konkursa pusfinālā 
pārstāvēja flautas un klarnetes kla-
ses audzēkņi Katrīna Paula Ziļicka, 
Beatrise Drozda, Madara Grīnberga 
un Andris Sadovskis, kuri katrs savā 
vecuma grupā ieguva 3. vietu. Sakso- 
fona un metālpūšaminstrumentu kla-
ses audzēkņi Linda Vanaga, Intars 
Garančs, Emīls Liepiņš, Reinis Liepiņš 
saņēma pateicības rakstus. Lielākais 
sasniegums ir mūsu skolas 7. kla-
ses audzēknim Markam Hasneram, 
kurš valsts konkursa finālā ieguva 
3. vietu. Konkurss notika Rīgā Au-
gusta Dombrovska Mūzikas skolā no  
11. līdz 14. februārim.
Paldies pedagogiem Rasai Melngalvei, 
Ritvaram Briljonokam, Kasparam Pui-
kevicam-Puikevskim, Jānim Raslavam 
un koncertmeistariem Ievai Kikustei un 
Jurijam Kasperam par ieguldīto darbu!
Jau par tradīciju skolā ir kļuvuši mūsu 
pašu mazāko audzēkņu koncerti „Pirm-
klasnieki nāk!”, kuri tradicionāli notiek 
februārī. Abos koncertos piedalījās 
jaunie vijolnieki, flautisti, pianisti, akor-
deonisti, pūtēji, sitaminstrumentālisti, 
ģitāristi. Inčukalnā uzstājās arī mazie 
pirmsskolas grupas „Sprīdīši” dziedā-
tāji. Īpaši interesanti bija pavērot bērnu 
vecākus, kas ļoti uzmanīgi klausījās 
savu mazo lolojumu sniegumā.
28. februārī Iecavas Mūzikas un māk-
slas skolā notika Solfedžo un mūzikas 
teorijas konkurss. Šāds konkurss tika 
rīkots pirmo reizi. Tas deva lielisku pie-
redzi un ļāva paraudzīties uz šo mācību 
priekšmetu no mazliet cita skatupun-
kta. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja 
7.–8. klases audzēknes Marija Stepa-
nova, Līva Marija Ozola, Renāte Melde-
re un Anastasija Geiba. Mūsu komanda 
saņēma pateicības rakstu. Paldies sko-
lotājai Līgai Vasiļjevai par audzēkņu 
sagatavošanu.
Martā Inčukalna novada pamatskolas 
un Inčukalna novada Mūzikas un māk-
slas skolas pūtēju orķestris devās uz 
Rīgas 6. vidusskolu, lai mērotos spē-
kiem Latvijas izglītības iestāžu pūtēju 
orķestru Kurzemes, Rīgas, Pierīgas un 
Zemgales novadu skatē. Rezultātā ie-
gūta II pakāpe (36 punkti). Paldies jau-
niešiem, diriģentiem Vitalim Kikustam 
un Kārlim Circenam, skolotājiem Kas-
param Puikevicam-Puikevskim, Rasai 
Melngalvei, Jānim Raslavam un Ritva-

Notikumi Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā 

ram Briljonokam par ieguldīto darbu!
6. martā pavasarīgās noskaņās, dzel-
tenu tulpju krāšņumā, Inčukalna Tau-
tas namā zēnu koncertā pārliecinoši 
muzicēja Mūzikas un mākslas skolas 
puiši, priecējot sanākušos klausītājus –  
vecākus, draugus un novada ļaudis. 
Paldies lieliskajam koncerta vadītājam 
Ģirtam Silam un tautas nama vadītājai 
Ingai Freimanei par viesmīlīgo uzņem-
šanu un atbalstu koncerta rīkošanā!
Skolēnu pavasara brīvlaika nedēļā 
11. martā Vangažu vidusskolas ma-
zajā zālē notika skolotāju Tatjanas 
Borovskas un Jurija Kaspera klavieru 
klases atklātais audzēkņu koncerts, 
bet jau 13. martā Vangažos norisinājās 
IV mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 
konkurss vijoļspēles specialitātes au-
dzēkņiem. Pozitīvas emocijas, pava-
sarīgas svētku noskaņas vijoļu skaņās 
piepildīja Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolu. Tie bija skaisti vijoļu 
svētki! Konkursā piedalījās 42 dalībnie-
ki no 23 Latvijas pašvaldību mūzikas 
un mākslas skolām. Konkursu vērtēja 
profesionāla, kompetenta žūrija. Mūsu 
skolu konkursā pārstāvēja 3. klases 
audzēkne Madara Kire, kura ieguva 
pateicību par piedalīšanos, savukārt 
8. klases audzēknes Līva Marija Ozola 
un Renāte Meldere, katra sava vecuma 
grupā ieguva 3. vietu. Apsveicam vis-
us konkursa dalībniekus! Liels paldies 
skolotājai Līgai Zaulai un koncertmeis-
tariem Ievai Kikustei un Jurijam Kaspe-
ram par ieguldīto darbu!
20. martā Vangažos un 25. martā Inču-

kalnā notika skolotājas Līgas Zaulas 
atklātais vijoles klases mācību kon-
certs.
22. martā Mūzikas nodaļas koka pū-
šaminstrumentu spēles skolotāju Ra-
sas Melngalves un Ritvara Briljonoka 
audzēkņi piedalījās IV mazpilsētu un 
lauku mūzikas skolu klavieru duetu un 
mazo kameransambļu konkursā Nīcā. 
Viendabīgo instrumentālo ansambļu C 
grupā skolu pārstāvēja flautu ansam-
blis Marta Puriņa, Beatrise Drozda, 
Zane Miķelsone un Estere Lukjanska, 
saņemot pateicības, bet jaukto instru-
mentālo ansambļu C grupā – Kristaps 
Gabriels Sinkevičs (klarnete), Maruta 
Greidiņa (altsaksofons), Ance Miķelso-
ne (tenorsaksofons) un Intars Garančs 
(baritonsaksofons). Ansamblis saņēma 
atzinības rakstu.
28. martā Valkā notika Jāņa Cimzes 
Starptautiskais instrumentālo kvarte-
tu festivāls-konkurss, kur mūsu skolas 
flautu kvartets izcīnīja 3. pakāpes dip-
lomu. Apsveicam meitenes, un paldies 
flautas skolotājai Rasai Melngalvei par 
ieguldīto darbu!
30. un 31. martā Siguldā norisinājās 
viens no gada nozīmīgākajiem notiku-
miem pūtēju orķestriem – X Latvijas 
pūtēju orķestru konkurss, kurā pieda-
lījās 38 orķestri (kopā ap 1400 mūziķu) 
četrās grūtības pakāpju grupās. Inču-
kalna Tautas nama orķestris, kurā mu-
zicē arī mūzikas skolas un pamatsko-
las audzēkņi, savā grupā ieguva 3. vie-
tu (73,42 punkti). Paldies diriģentiem 
Vitalim Kikustam un Kārlim Circenam!

Čakli strādājuši arī mūsu skolas Vi-
zuāli plastiskās mākslas nodaļas 
audzēkņi. Audzēkņi saņēmuši go-
dalgas, piedaloties XII starptau-
tiskajā bērnu un jauniešu mākslas 
konkursā „Trejdegsnis 2018” („Triple 
Sun”). No konkursā saņemtajiem 500 
darbiem, Rīgas Rātsnamā izstādīti  
220 bērnu un jauniešu mākslas darbi. 
Mūsu audzēkņiem Aleksai Briedei un 
Oskaram Rābem tika piešķirti diplomi. 
Kristaps Epalts un Marta Siliņa saņē-
ma atzinības, bet Paula Oga – patei-
cības rakstu. Pateicamies skolotājai 
Ingūnai Lindei par ieguldīto darbu!
No 8. marta līdz 26. aprīlim Mārupes 
Mūzikas un mākslas skolā ir apskatā-
ma 1. starptautiskā bērnu un jauniešu 
šķiedrmākslas darbu konkursa „Skaņu 
palete” izstāde „Pumpuri plaukst”. 
Konkursa mērķis bija popularizēt tek-
stilmozaīkas, zīda apgleznošanas, 
batikas, aušanas, kā arī netradicionā-
los materiālus un tehnikas. Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skolas Vi-
zuāli plastiskās mākslas nodaļas au-
dzēknes Marina Makarova kategorijā 
„Netradicionālie materiāli un tehnika” 
8–11 gadu vecuma grupā ieguva 3. vie-
tu, bet Katrīna Naumova tajā pašā 
kategorijā 12–16 gadu vecuma grupā 
izcīnīja 2. vietu. Paldies skolotājai Ma-
rijai Vītolai par ieguldīto darbu!
22. martā Valmieras Dizaina un māk-
slas vidusskolā notika Valsts kon-
kursa II kārta Latvijas profesionālās 
ievirzes mākslas un dizaina program-
mu audzēkņiem. Inčukalna novada 

Mūzikas un mākslas skolu pārstāvēja 
trīs Vizuāli plastiskās mākslas no-
daļas audzēknes: Aleksa Briede (11 
gadi, 2. grupa), Patrīcija Krasnova (12 
gadi, 3. grupa) un Marija Agapova (15 
gadi, 4. grupa). Paldies skolotājām 
Ingūnai Lindei, Irēnai Olekšai un Evi-
tai Kurtiņai, kas sagatavoja audzēk-
nes konkursam! Gaidām rezultātus! 
Aprīlī uzzinājām priecīgus jaunumus 
par mākslinieka Ģederta Eliasa kon-
kursa rezultātiem. Tur mūsu skolas 
audzēkņi guvuši vērā ņemamus sa-
sniegumus: Katei Esterei Kļaviņai –  
3. vieta, Miķelim Teterovskim – atzi-
nības raksts, bet Matīsam Makaram –  
simpātijas balva! Paldies skolotājai 
Ingūnai Lindei par lieliskajiem au-
dzēkņiem un viņu darbiem!
13. maijā visas dienas garumā Inču-
kalna novada Mūzikas un mākslas 
skolā Vangažos notiks skolas Atvēr-
to durvju dienu pasākums „Māksla 
ārpus robežām”. Rīta pusē pirms-
skolas vecuma bērniem būs iespēja 
apmeklēt koncertu, kurā uzstāsies 
Mūzikas nodaļas audzēkņi, bet vēlāk 
pie skolas notiks Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas aktivitātes. Aicinā-
ti visi interesenti! Gaidīsim pie sevis 
ciemos!
Lai visiem piepildīts, skanīgs un krā-
sains pavasaris!

Ieva Kikuste, n     
Mūzikas un mākslas skolas direktore,

Līga Vasiļjeva, n     
izglītības metodiķe mūzikā
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Iestājoties pavasarim, beidzas telpu 
frisbija sezona, kas šogad Inčukalna 
frisbija klubam „WildCats” ir bijusi 
veiksmīga un noslēgusies ar saņem-
tiem apbalvojumiem.

Kā ik gadu ierasts, telpu sezonu 
noslēdz Latvijas Frisbija federāci-
jas rīkotā „Gada balva”, kas šoreiz 
norisinājās 29. martā Ogres Teātra 
telpā. Arī inčukalnieši to apmeklēja 
un mājās pārveda ne vien pozitīvas 
emocijas, bet arī sezonas laikā go-
dam nopelnītus apbalvojumus. Bal-
vu kā labākais līgas un čempionāta 
spēlētājs zonā 2. grupā saņēma 
Druvis Reiniks, taču īpašs lepnums 
visai komandai ir „WildCats” trenera 
Vadima Gežas saņemtā „Gada tre-
nera” balva. V. Gežas ieguldījumu 
komandas izaugsmē ne vien novērtē 
trenējamie, bet arī īpaši izceļ visa 
Latvijas frisbija sabiedrība – balso-
jums par titula piešķiršanu inčukal-
nietim bija vienbalsīgs!
Inčukalnieši ar panākumiem star-
tēja Latvijas Frisbija līgā un Latvi-
jas Frisbija čempionātā, turp vedot 
gan sieviešu, gan vīriešu koman-
du, kas sevi pierādīja cīņā ar Lat-
vijas un arī ārvalstu komandām. 
2018./2019. gada Latvijas Frisbija 
līgas spēles dažādās Latvijas pil-
sētās norisinājās četros posmos 
vīriešiem un trīs posmos sievietēm. 
Inčukalna „WildCats” puiši startēja 
vīriešu divīzijas 2. grupā, cīnoties ar 
pieredzējušām komandām no Rīgas, 
Ogres un Daugavpils, kā arī Valmie-
ras Frisbija kluba otro sastāvu, kas 
startēja pirmo reizi.

Šis inčukalniešiem bija otrais starts 
Frisbija līgā, un komandas izaug-
sme bija acīmredzama – kaut arī 
pusi no komandas veidoja pavisam 
jauni spēlētāji, trenera un pašu 
jauniešu darbs ļāva cienīgi stāties 
pretī visām savas grupas koman-
dām, neizpaliekot arī uzvarām. Pret 
katru komandu nācās spēlēt divas 
reizes, un inčukalnieši abās no tām 
pārliecinoši pieveica valmieriešus. 
Savukārt pret komandām, kas līdz 
šim novērtētas kā pārākas, izvēr-
tās sīvas cīņas, vairākkārt nonākot 
tuvu uzvarai, kas šoreiz tomēr tika 
pieredzes bagātākajām komandām. 
Rezultativitātes ziņā īpaši izcēlās 
Druvis Reiniks, veiksmīgi iezemējot 
32 punktus, un Antons Kuzmins, 
kurš bija nepārspēts ar 33 precīzām 
piespēlēm. Līgas spēlēm noslē-
dzoties, inčukalnieši stabili ieņēma 
4. vietu savā grupā. Līdzīgu sniegu-
mu komanda rādīja arī čempionātā, 
uzvarot Valmieras otro komandu un 
ar nelielu punktu starpību zaudējot 
pārējām pretiniecēm.
Sieviešu divīzijā kopējais komandu 
skaits ir mazāks, līdz ar to tā Fris-
bija līgā netika dalīta grupās, radot 
iespēju inčukalnietēm spēkiem mē-
roties ar dažāda kalibra Latvijas 
komandām, kā arī pa vienai no Lie-
tuvas un Igaunijas. Arī „WildCats” 
sieviešu komanda šajā sezonā ir 
kļuvusi par dažām jaunām spēlē-
tājām bagātāka, kā arī pēc pauzes 
atgriezušās divas līdzšinējās spē-
lētājas. Esošais sastāvs trenera 
vadībā aktīvi trenējās un sezonas 
gaitā sevi pierādīja arvien labāk. 

Daudzveidīgās spēles taktikas un 
augušās prasmes pat augstākā lī-
meņa pretiniecēm lika meklēt risi-
nājumus uzvaras kaldināšanai. Šajā 
sezonā inčukalnietes vēl nevienu 
uzvaru neguva, ierindojoties 9. vietā 
Frisbija līgā un 7. vietā čempionātā, 
taču komanda parādīja ievērojamu 
potenciālu un cīņas sparu.
Aprīļa pirmajā nedēļas nogalē 
„WildCats” jaunieši kopā ar treneri 
devās uz Igauniju, lai startētu pir-
majā Baltijas U-20 čempionātā tel-
pās. Divas dienas ilgās sacensības 
jaunie sportisti noslēdza augstajā 
4. vietā 11 komandu konkurencē. 
Turklāt jāatzīmē, ka nevienam no 
inčukalniešiem nebija vairāk par 
17 gadiem, gandrīz visas spēles aiz-
vadot pret dažus gadus vecākiem 
konkurentiem!
Veiksmīgi aizvadītajā telpu sacen-
sību sezonā Inčukalna „WildCats” ir 
pierādījuši, ka vairs nav uzskatāmi 
par jauniņajiem, bet jau ir cienījami 
pretinieki. Tādēļ atlikušajās tel-
pu sezonas nedēļās tiekas ne vien 
ierastajos treniņos, bet arī drau-
dzības treniņos ar citām Latvijas 
komandām, tādējādi gan nostip-
rinot esošās, gan gūstot jaunas 
prasmes. Aprīlī, noslēdzoties telpu 
sezonai, klubs dosies īslaicīgā at-
pūtā, lai pavisam drīz atsāktu ak-
tīvus treniņus nesen atjaunotajā 
Inčukalna pamatskolas stadionā un 
gatavotos izaicinājumiem bagāta-
jai āra sezonai.

Līga Kuzmina, n     
Inčukalna „WildCats” pārstāve

Inčukalna „WildCats” sezonu noslēdz ar apbalvojumiem

Bērnu sadziedāšanās svētkiem 6. aprīlī 
tika dots skanīgs nosaukums – „Ie-
čivinām pavasari”. Kāpēc tā? Jo klāt 
pavasaris! Visapkārt plaukst ziedi, die-
nas kļūst garākas, saulīte spīd spožāk, 
un putni piečivina apkārtni ar dažādām 
skaņām.  Katrs putns atskaņo tikai tam 
vienīgajam raksturīgu melodiju, kas ir 
tik dažādas – citi vītero, citi pogo, kāds 
čivina, vēl kāds svilpo, žadzina, bungo 
vai čerkst. 

Šogad Vangažu Kultūras nams svin 
svētkus – 60 gadu jubileju –, tāpēc 
esam aicinājuši tuvus un tālākus vie-
sus kopā ar mums godināt dziesmu 
un klausīties putnu čivināšanā. Bērnu 
dziedāšanas tradīciju Vangažos aizsā-
ka Žanete Jansone, tālajā 1993. gadā 
dibinot popgrupu „Rakari”, kas pie-
dalījās dažādos pasākumos kultūras 
namā un draudzības koncertos. Tai 
laikā ierakstīja dziesmas studijā kon-
kursiem „Mazais patskanis” un „Gau-
jas atbalss”. Popgrupas dziesmas tika 
izdotas kasetēs „Gaujas atbalss 1999” 
un „Gaujas atbalss 2000”.
Vēlāk Jānis Radziņš Vangažos ar 
bērniem izveidoja mūzikas studiju 
„Grieži”. Viņš ar savām profesionāla-
jām prasmēm ne tikai mācīja bērnus 
dziedāt, bet arī veidot fonogrammas 
un ierakstus studijā, ko atskaņoja Lat-

vijas Radio. Bērni piedalījās un guva 
godalgotas vietas ļoti daudzos kon-
kursos – „Gaujas atbalsis”, „Sev un 
saviem draugiem”, „Talsi uzdod toni”, 
„Rīgas Zelta mikrofons”, „Salacas bal-
sis”, „Mēs Liepājai”, „Jelgavas jaunās 
zvaigznes” u. c. Vangažu bērni iesais-
tījās arī diska „Poga” izdošanā. Tapa 
savs dziesmu konkurss „Vangažos 
dzied”, kurā piedalījās Vangažu bērni, 
jaunieši un arī pieaugušie. J. Radziņam 
ir milzīgs prieks un gandarījums par 
tanī laikā paveikto. 
Līga Ruciņa, turpinot viņa aizsākto, 
saka: „Mans dzīves aicinājums ir darbs 
ar bērniem, tāpēc piedāvājumu vadīt 
bērnu vokālo ansambli pieņēmu ar 
prieku. Kopā pavadītajos gados izdo-
mājām ansambļa nosaukumu „Karu-
selis”, piedalījāmies mūsu un kaimiņu 
novada pasākumos, uzšuvām pirmos 
tērpus. Vēl arvien sekoju „Karuseļa” 
panākumiem un priecājos par tiem.”
Daudzus gadus bērnu vokālo ansam-
bli „Karuselis” vadīja Maira Lazdiņa. 
Šajā laikā „Karuseli” varēja dēvēt par 
kori, jo tajā dziedāja ļoti daudzi bērni, 
un tika pieņemts lēmums dibināt divas 
grupas. M. Lazdiņa stāsta: „To mil-
zīgo bērnu pūli nekad neaizmirsīšu!” 
Kopā ar teātra bērniem ansamblis tika 
iesaistīts vairākos teātra projektos 
– „Pauks un Šmauks”, „Jampadracis 

Pavasarīgās noskaņās aizvadīti bērnu sadziedāšanās svētki

liedagā”, „Brēmenes muzikanti” u. c. 
Bērni ar godu sevi parādīja Pierīgas 
vokālo ansambļu skatēs un piedalījās 
visos kultūras nama rīkotajos pasāku-
mos. Pašlaik kultūras namā darbojas 
divi bērnu vokālie ansambļi – „Karuse-
lis” un „Pumpuriņi”. 
Lai „putnu” balsis skanētu daudzbal-
sīgos akordos, tika pieaicināti tuvāki 
un tālāki viesi. Koncertā „čivināja” 

Vangažu Kultūras nama bērnu vokā-
lais ansamblis „Pumpuriņi” (vadītāja 
Līga Vasiļjeva), Inčukalna bērnu vo-
kālais ansamblis „Sprīdīši” (vadītāja 
Ieva Kikuste), Ādažu bērnu vokālais 
ansamblis „Rakari” (vadītāja Žanete 
Jansone), Vangažu Kultūras nama 
bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” 
(vadītāja Liene Nesteroviča) un Sigul-
das bērnu vokālais ansamblis „Sigul-

diņa” (vadītājas Elīna Gruzniņa un Sar-
mīte Skrastiņa).
Liels paldies atraktīvajam koncerta 
vadītājam Jurim Lisenko un stikla 
māksliniecei Laurai Rostokai par pa-
vasarīgajiem stikla šķīvjiem, kas tika 
pasniegti kā balvas par bērnu vokālās 
mākslas tradīciju uzturēšanu.

Vangažu Kultūras nams n
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Izskanējis 
Pierīgas vokālo 
ansambļu kopkoncerts

Par pareizticīgo baznīcas ēkas būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Būvniecības iecere Pareizticīgo baznīcas ēka
Parka ielā 19, Vangažos,
Inčukalna novadā, LV-2136

Ar būvniecības ieceres 
dokumentiem var 
iepazīties

No 2019. gada 15. aprīļa līdz 13. maijam
Inčukalna novada būvvaldē Inčukalnā, Atmodas ielā 4, LV-2141;
Vangažu pilsētas pārvaldē
Vangažos, Meža ielā 1, LV-2136

Būvniecības ieceres 
prezentācija

2019. gada 29. aprīlī plkst. 18.00
Vangažu pilsētas vidusskolas telpās (ieeja no sporta zāles puses),
Vangažos, Gaujas ielā 2

Atsauksmju sniegšana No 2019. gada 15. aprīļa līdz 13. maijam
Inčukalna novada būvvaldē Inčukalnā, Atmodas ielā 4, LV-2141;
Vangažu pilsētas pārvaldē
Vangažos, Meža ielā 1, LV-2136

Būvniecības ierosinātājs Vangažu Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo draudze,
Parka iela 6, dz. 16, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136,
NMK 90000764882.
Atbildīgā persona: Valentīna Afonova.
Kontakti: tālr. 28345595

Būvprojekta izstrādātājs Sert. arhitekte Laimdota Abdullajeva,
Rostokas iela 14-17, Rīga, LV-1029,
reģ. Nr. 40103742314.
Kontakti: tālr. 29289853, 29488776

Būvniecības ieceres 
vizualizācija

PAZIŅOJUMS

Inčukalna novada pašvaldība laika pos-
mā no 2018. gada 1. septembra līdz 
2019. gada 30. aprīlim realizē projektu 
„Jauniešu līdzdalības veicināšana Inču-
kalna novadā”.

Projekta mērķis ir uzlabot jauniešu 
dzīves kvalitāti, veicināt līdzdalību 
lēmumu pieņemšanā un sabiedris-
kās dzīves organizēšanā Inčukalna 
novadā; veicināt pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību sadarbību jautā-
jumos, kas attiecas uz jauniešiem; 
Inčukalna pašvaldības tīmekļvietnē 
izveidot sadaļu, kas veltīta jaunatnes 
lietām.
Projekta ietvaros jaunieši tika aicinā-
ti uz tikšanos, pašvaldības pārstāv-
ji uzklausīja un apkopoja jauniešu 
viedokli par dzīvi novadā, par viņu 
vēlmēm savas dzīves uzlabošanai 
un tika apzināta viņu pašu gatavība 
iesaitīties ideju īstenošanā. Jauniešu 
iniciatīva nebija liela, bet tie jaunieši, 
kuri iesaistījās projektā, apzinājās, 

Veicina jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā

Vai tu zini, kas notiek pavasarī? Sprāgst 
pumpuri, burbuļo strauti, vītero putni, 
un cilvēki dzied! Dzied Mārupē, Allažos, 
Garkalnē, Morē, Siguldā, Ikšķilē, Ādažos, 
Mālpilī, Ropažos, Stopiņos, Saulkrastos, 
Krimuldā un dzied Vangažos! 

13. aprīlī Vangažos kopkoncertā pie-
dalījās 14 vokālie ansambļi: Ropažu 
novada vīru vokālais ansamblis „Kar-
ma” (vadītājs Kaspars Sarma), Krimul-
das novada Lēdurgas Kultūras nama 
vīru vokālais ansamblis (vadītāja Ilze 
Krūmiņa), Saulkrastu Kultūras centra 
senioru vokālais ansamblis „Dzīle” 
(vadītājs Jānis Lucāns, koncertmeis-
tars Andis Bahmanis), Stopiņu novada 
Ulbrokas senioru dāmu vokālais an-
samblis „Sagša” (vadītāja Biruta Deru-
ma, koncertmeistare Vita Pinne), Gar-
kalnes kultūras centra „Berģi” senioru 
vokālais ansamblis „Strauts” (vadītāja 
Elga Tiltiņa, koncertmeistare Ruta 
Cīrule), kultūras centra „Siguldas de-
vons” senioru vokālais ansamblis „Me-
lodija” (vadītāja Inga Jansone), Mālpils 
Kultūras centra senioru vokālais an-
samblis „Sidgundietes” (vadītāja Vija 
Ādamsone), kultūras centra „Siguldas 
devons” senioru vīru vokālais ansam-
blis „Saltavots” (vadītāja Ārija Aņēna), 
Mārupes Kultūras nama senioru an-
samblis „Pīlādzis” (vadītāja Inga Grau-
mane, koncertmeistare Sandra Gaide), 
Ādažu Kultūras centra senioru vīru vo-
kālais ansamblis (vadītājs Gunārs Frei-
denfelds), Siguldas novada Mores Tau-
tas nama sieviešu vokālais ansamblis 
„Ceriņi” (vadītāja Maija Ādamsone), 
Siguldas novada Allažu pagasta Tau-
tas nama sieviešu vokālais ansamblis 
„Liepavots” (vadītāja Ņina Kiršteina), 
Ikšķiles Tautas nama jauktais vokālais 
ansamblis „Gaudium” (vadītāja Ingu-
na Rijniece), Vangažu Kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze” 
(vadītāja Jana Bunkus, koncertmeis-
tars Jurijs Kaspers).
Ansambļu sniegumu vērtēja mūzikas 
eksperte, komponiste, pianiste un pe-
dagoģe Ilze Arne, kura ieklausījās do-

minantēs, septakordos, toņos un pus-
toņos, lai koncerta noslēgumā savās 
pārdomās par dziedājumu dalītos gan 
ar pedagogiem, gan dziedātājiem.
Ar savu skanīgo dziedājumu viesus ie-
priecināja topošā akadēmiskās dziedā-
šanas studente Sniedze Onskule, kura 
dziedāšanu apgūst pie vokālās peda-
goģes Ditas Kalniņas un aktiermākslu 
– neatkarīgajā teātrī „Skatuve”.
Koncertā izskanēja ne tikai muzikāli 
priekšnesumi, bet dalībniekiem bija arī 
iespēja sevi parādīt prāta spēlē „Ko tu 
zini par Vangažiem” un atbildēt uz āķī-
giem jautājumiem par latviešu tautas-
dziesmām.
Dalībnieki vērtēja emocionālāko, at-
raktīvāko, šarmantāko un spilgtā-
ko priekšnesumu. Kā emocionālākā 
priekšnesuma izpildītājs tika nominēts 
Ikšķiles „Gaudium”, kā atraktīvākais 
priekšnesuma izpildītājs – Ādažu vīru 
ansamblis, kā šarmantākā priekšnesu-
ma izpildītājs – Lēdurgas vīru ansam-
blis, bet kā spilgtākais priekšnesuma 
izpildītājs – Allažu „Liepavots”.
Ilze Arne par augstvērtīgāko izpildī-
jumu senioru grupā atzina Ulbrokas 
dāmu ansambļa „Sagša” sniegumu, bet 
sieviešu/vīru/jaukto vokālo ansambļu 
grupā – Mores vokālā ansambļa „Ceri-
ņi” uzstāšanos.
Vangažu Kultūras nams kā paliekošu 
vērtību katram kolektīvam dāvināja 
simbolisku „kultūras kausu” kā aplie-
cinājumu draudzībai un turpmākajai 
sadarbībai.
Ļoti liels paldies Pierīgas Izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes vadītājam 
Oļģertam Lejniekam, kurš bija inicia-
tors kopkoncerta norisei Vangažu Kul-
tūras namā. Paldies Inčukalna novada 
pašvaldībai, paldies Sniedzei Onskulei 
un Jurijam Kasperam par īpaši emo-
cionālo koncerta sākumu, atskaņojot 
skaņdarbu „Aiz ezera augsti kalni”, kā 
arī Vangažu Kultūras nama sieviešu 
vokālajam ansamblim „Kaprīze”.

Inguna Zirne, n      
Vangažu Kultūras nama vadītāja

ka, lai tiktu sadzirdēti, ir jārunā – jā-
veido savu interešu pārstāvniecība 
un jāinformē par savu viedokli per-
sonas, kuras var sniegt palīdzību 
vēlmju realizēšanā. Šis projekts ir 
pirmais solis novada jauniešu līdzda-
lības veicināšanā, nākotnē sperami 
daudzi citi soļi, lai sasniegtu vēlamo 
sadarbības rezultātu.  Projekta re-
zultātā tika izveidota aktīvāko jau-
niešu darba grupa, kas piedalīsies 
jaunatnes jomas informācijas sistē-
mas un ilgtermiņa plāna darbam ar 
jaunatni izveidē, kā arī iesaistīsies 
īstermiņa aktivitātēs – jauniešu pa-
sākumu organizēšanā.

Projekta ietvaros notika pieredzes 
apmaiņas brauciens, kurā piedalījās 
jauniešu pārstāvji, atbildīgā par dar-
bu ar jaunatni amatpersona, projektu 
vadītāja, sabiedrisko attiecību speciā-
liste, deputāte, tautas nama pārstāvis. 
Brauciena mērķis bija uzzināt, kā citās 
pašvaldībās noris darbs ar jaunatni, kā 
tas tiek finansēts, uzklausīt veiksmes 
stāstus, analizēt problēmas, smelties 
motivāciju jaunam izaicinājumam – 
jaunatnes līdzdalības ilgtspējīgas sis-
tēmas izveidei un budžeta plānošanai.

Margita Līce, n 
projektu vadītāja

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 
2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
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3. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienības 
(LPS) Reģionālās attīstības komitejas 
sēdē, kura nebija skatāma tiešraidē, 
Agroresursu un ekonomikas institūta 
Lauksaimniecības attīstības un ekono-
misko attiecību daļas Ekonomikas no-
daļas vadošais pētnieks Dr. oec. Andris 
Miglavs kopā ar kolēģi Armandu Pužuli 
un pašvaldību vadītājiem diskutēja par 
administratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) gaitu no pētniecības un Latvijas 
ilgtspējīgas attīstības viedokļa. „Jau 
kopš Saeimas priekšvēlēšanu laika re-
formas nepieciešamība tiek pamatota 
ar to, ka tās rezultātā radīsies ekono-
miski dzīvotspējīgas un patstāvīgas te-
ritorijas, tomēr administratīvi teritoriālā 
reforma šādus mērķus var nesasniegt, 
jo tajā nav paredzēti teritoriju attīstības 
pārmaiņu vadības procesi,” skaidroja 
A. Miglavs.

Kopš 1990. gada mūsu valstī aiz-
vien sarūk iedzīvotāju skaits. Kopš 
1990. gada tas sarucis par 27%, 
kopš 2000. gada – par 19%, bet kopš 
2010. gada – par 9%. „Sarukšanai 
Latvijā ir divi līmeņi – absolūtais un 
perifēriskais. Latvijā iedzīvotāju skai-
ta sarukšanai ir divi galvenie cēlo-
ņi – ekonomiskais un demogrāfiskais. 
Dzimstība samazinās, un sabiedrība 
kļūst arvien vecāka. Turpinās speciā-
listu aizplūšana, tukšo mājokļu paliek 
vairāk, infrastruktūra tiek izmantota 
arvien nepilnīgāk. Tas kopumā ietekmē 
vietu dzīves kvalitāti un sociālo poten-
ciālu: teritoriju attīstības spējas kļūst 
ierobežotākas,” stāstīja A. Miglavs.
Vājš, tomēr mierinājums ir fakts, ka 
Latvija šajā ziņā nav unikāla. Šādas 
krīzes piedzīvojušas arī citas valstis, 
piemēram, Lietuva, tomēr kaimiņ-
valsts attīstības perspektīvas ir po-
zitīvākas, jo apdzīvotības blīvums ir 
1,5 reizes lielāks. Arī Bulgārijā un Ru-
mānijā iedzīvotāju skaits samazinās. 
Jāsaka gan – ne tik lielā apmērā.
Šodienas situācija ir skaidra, tomēr 
aktuāls jautājums: kas Latviju gaida 
nākotnē? „Prognozē, ka līdz 2030. ga-
dam iedzīvotāju skaits turpinās sa-
rukt, neliels pieaugums gaidāms Rīgā, 
bet tas notiks, pateicoties perifēriskai 
migrācijai, nevis iedzīvotāju skaita 
pieaugumam. Tātad cilvēku skaits 
ārpus galvaspilsētas saruks arvien 
straujāk,” tā pētnieks.
Ņemot vērā minētās negatīvās 
tendences, ir labi, ka politiskajā die-
nas kārtībā jautājums par teritoriju 
pārvaldību ir parādījies. „Slikti ir tas, 
ka šo jautājumu apskata tikai no 
administratīvi teritoriālās reformas 
aspekta. Šobrīd ir tapis Saeimas lē-
mums par ATR turpināšanu, kas būtī-
bā pasaka tikai vienu – ka līdz gada 
beigām jābūt gatavai jaunajai kartei. 
VARAM runā tikai par procesu, kā līdz 
kartei nonākt. Bet neviens nerunā ne 
par vienu teritoriju attīstības pārmai-
ņu vadības procesu. Tas mūs kā pēt-
niekus un šīs valsts pilsoņus satrauc 
visvairāk.”

Pētnieki: nav pētījumu, kuri pierāda, ka ATR 
rezultātā lielākas teritorijas attīstās jaudīgāk

Pētnieki uzsver, ka valdības definētais 
reformas mērķis ir izveidot ekonomis-
ki attīstīties spējīgas administratīvās 
teritorijas un uzlabot pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību. „Satrauc, ka 
šo mērķu sasniegšanai ir izvirzīts ti-
kai viens instruments, ATR, kas pare-
dzēts kā robežu grozīšana. Pārvaldā-
mo teritoriju lieluma izmaiņas nevedīs 
uz mērķa sasniegšanu. Iespējams, ka 
ar ATR palīdzību tiks samazinātas 
teritoriju pārvaldīšanas administratī-
vās izmaksas, bet tas nekādā veidā 
un formā nemainīs teritoriju ekono-
miskās attīstības stimulu sistēmu,” 
skaidroja A. Miglavs, piebilstot, ka 
nav neviena zinātniska pētījuma, kurš 
apstiprinātu šobrīd reformas kontek-
stā tik populāro viedokli, ka lielākās 
teritorijās attīstība notiek labāk un 
spēcīgāk; to neparāda arī vēsture. 
Tas, ka teritoriju ekonomiskā attīs-
tība un pakalpojumu kvalitāte būtu 
saistāma ar teritorijas lielumu, neat-
spoguļojas arī citu valstu pētījumos. 
Tāpēc pētnieki analizējuši vairākus 
datus, lai mēģinātu rast apstiprināju-
mu valdības uzstādījumam: reformas 
ietekmē izveidosies ekonomiski attīs-
tīties spējīgākas teritorijas.
Kā liecina ekonomiskās attīstības 
indikators ar vidējiem rādītājiem par 
2013.–2017. gadu, tikai četras pa-
švaldību teritorijas – Rīga, Mārupe, 
Stopiņi un Ķekava – ģenerē lielāku 
pievienoto vērtību, nekā tā tiek at-
tiecināta pēc strādājošo dzīvesvie-
tas. Visā pārējā Latvijas teritorijā 

darbavietu radītā pievienotā vērtība 
ir relatīvi zemāka nekā cilvēku radī-
tā. No agrobiznesa nozarēm, tātad 
no laukiem, kopumā 25 gadu laikā ir 
aizplūduši 200 tūkstoši cilvēku. Tā-
tad šīs nozares 25 gadu laikā ir zau-
dējušas 200 tūkstošus darbvietu. Pa-
redzams, ka nākamajā desmitgadē 
aizplūdīs vēl 20 000. Svarīgi, ka arī 
kravu plūsmas kritušās vairākkārtīgi. 
Pēdējo septiņu gadu laikā mazinās 
dzelzceļa pārvadājumu apjoms. Tā-
tad arī šīs nozares nedos pienesumu 
teritoriju izaugsmē.
Agrāk Latvijā bija dabas resursu iz-
mantošanas ekonomika, tomēr uz da-
bas resursu un novietojumu balstīta 
attīstība nu jau izsmeļ savas iespējas. 
Šodien ekonomika mūsu valstī mainās 
uz darbaspēka resursos sakņotu eko-
nomiku. „Lai mēs to varētu attīstīt, ir 
svarīgi domāt par darbaspēka star-
ptautisko konkurētspēju, kurā viens 
no elementiem ir arī dzīves telpas un 
pakalpojumu pieejamība. Par to jau 
vajadzēja domāt pēdējo 25 gadu laikā. 
To esam jau nokavējuši. Tāpēc šobrīd 
svarīgāka ir teritorijas attīstības poli-
tikas reforma, kurā viena no sastāv-
daļām ir vai var būt ATR.”
Kā uzskata pētnieki, teritorijas attīs-
tības politikas reformas galvenie uz-
devumi būtu:
vispārreģionālās attīstības vīzija – 
pārstrukturizēšanās no monocentris-
kas uz policentrisku izaugsmi;
izstrādāt teritoriju attīstības pārval-
dības modeli – cik līmeņos teritorija 

tiks pārvaldīta, pašvaldību loma teri-
torijas attīstības pārvaldībā, teritoriju 
attīstības finansēšanas modelis utt.;
teritoriju attīstības stimulu sistēma – 
nodokļu režīmu maiņa, piemēram, ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale 
ne tikai pēc dzīvesvietas, bet arī pēc 
darba vietas, uzņēmumu ienākuma 
nodokļa pārdales maiņa, biznesa at-
tīstības investīciju fonds utt.
Šāda pieeja gan ļautu, gan liktu 
teritorijā dzīvojošajiem ļaudīm 
domāt par savas teritorijas attīstības 
perspektīvu.
Otrs aspekts, ko apskatījuši pētnieki, 
ir valdības liktais uzsvars uz to, ka 
ATR uzlabos arī pakalpojumu kvali-
tāti. „Valdības likumprojekts to neri-
sina. Galvenā problēma šajā aspektā 
ir nevis robežu esamība, bet mazs un 
sarūkošs apdzīvotības ekonomiskais 
blīvums,” uzsvēra A. Miglavs.
Kaut kādā mērā pakalpojumu kvalitā-
ti ATR varētu uzlabot izglītības jomā, 
tomēr šībrīža dati liecina, ka bērnu 
skaits nepieaug, tātad arī šis aspekts 
paliek neskaidrs. Pēc reformas varētu 
samazināties sociālās jomas adminis-
trēšanas izmaksas, tomēr nav datu, 
kas liecinātu, ka turpmāko gadu laikā 
samazināsies no sociālās palīdzības 
atkarīgo cilvēku skaits. Reforma ne-
atrisinās arī pasažieru pārvadājumu 
jautājumu. Tāpat pašvaldību pārziņā 
nav arī tādi pakalpojumi kā tirdznie-
cība un sadzīves pakalpojumi, medi-
cīnas pakalpojumi, finanšu pakalpo-
jumi, energoapgādes un sakaru pa-

kalpojumi, transporta infrastruktūras 
vadība – šos pakalpojumus pašval-
dības neadministrēja līdz šim, ne arī 
tas notiks pēc reformas. Turklāt de-
populācijas ietekmē, par ko pieminēts 
iepriekš, infrastruktūras (piemēram, 
ceļu un energoapgādes, ūdensapgā-
des, tirdzniecības un citas) uzturēša-
nas izmaksas pieaugs.
„Ar visiem šiem jautājumiem līdz šim 
tā īsti neviens nav nodarbojies. Lai 
veiktu reformu, jāpieņem ļoti dziļi lē-
mumi. Ja ar reformu ir vēlme mainīt 
robežas, rodas jautājums: kāds tad 
vispār ir reformas mērķis? Ja ir plāns 
iegūt ekonomiski dzīvotspējīgas teri-
torijas, ir skaidrs, ka ATR to neatrisi-
nās. Ja ar reformu mēģina optimizēt 
pārvaldības izdevumus, tad ieguvums 
būs mazs, jo, kā liecina pašvaldību 
kopbudžeta struktūra 2017. gadā, vis-
pārīgās valdības dienestu izmaksas ir 
tikai 13% no visa budžeta. Lielākā bu-
džeta daļa tiek sadalīta starp sociālo 
aizsardzību (9%) un izglītību (41%). 
Kā minēju iepriekš, ATR rezultātā ne-
samazināsies ne vienas, ne otras iz-
maksas. Joprojām aktuāls jautājums: 
ko ir plānots atrisināt ar šo reformu?” 
skaidroja pētnieks.

Jana Bunkus, n 
LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja, 

padomniece sabiedrisko attiecību 
jautājumos

Avots: biedrība „Latvijas Pašvaldību 
savienība”, www.lps.lv
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
2018. gada 19. decembrī         Nr. 13/2018 (protokols Nr. 17, 32. §)

Par grozījumu Inčukalna novada domes 2009. gada 15. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 

„Inčukalna novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Inčukalna novada domes 2009. gada 
15. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums” 
šādu grozījumu: papildināt noteikumus ar 
7.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
„7.18. Juridiskā daļa.”.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs 

Saistošo noteikumu Nr. 13/2018
„Par grozījumu Inčukalna novada 

domes 2009. gada 15. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna 

novada pašvaldības nolikums”” 

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamato-
jums
Projekts nepieciešams, lai nodrošinā-
tu pašvaldībai deleģēto valsts pārval-
des funkciju un pārvaldes uzdevumu  
izpildi.
2. Īss projekta satura izklāsts

Veiktās izmaiņas nodrošinās sekmīgāku paš- 
valdības darba organizāciju.
3. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžetu ietekmēs, jo tiek iz-
veidota jauna amata vieta – Juridiskās da-
ļas vadītājs. 
4. Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā
Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām
Saistošo noteikumu projektā piedāvātās 
izmaiņas neattiecas uz administratīvajām 
procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām saistošo 
noteikumu projekta izstrādes procesā ne-
tika veiktas.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā

2019. gada 20. martā                                         Nr. 2/2019 (protokols Nr. 4, 6. §)

Grozījumi Inčukalna novada domes 2015. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma”

33. panta otro daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu un 25. panta pirmo 
daļu, Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 78. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumu Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, 

izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Inčukalna novada domes
17.02.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 2/2016, 21.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2018 un15.08.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 7/2018)

Inčukalna novada domes lēmums 
Par saistošo noteikumu „Grozījumi Inčukal-
na novada domes 2015. gada 18. februāra  
Inčukalna novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna 
novadā”” apstiprināšanu 

Inčukalna novada domē ir saņemts Inčukalna 
novada Sociālā dienesta vadītājas Z. Gofma-
nes izstrādāts 2015. gada 18. februāra Inču-
kalna novada domes saistošo noteikumu Nr. 
1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā” 
grozījumu projekts. Minētajos noteikumos 
veiktie grozījumi ir izstrādāti ar mērķi:
1. maznodrošinātā statusa līmeņa pa-

augstināšanai, lai nodrošinātu cilvē-
kiem ar zemākiem ienākumiem, it seviš-
ķi pensijas vecuma personām, saņemt 
atbalstu sociālās palīdzības veidā; 

2. iesniegšanas termiņu noteikšana Zie-
massvētku pabalstiem, lai nodrošinātu 
saprotamus un konkrētus kritērijus pa-
balstu pieprasīšanas procesā;

3. pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu 
sasniegšanai noteikšanai. Pabalsts ne-
pieciešams, lai sociālās rehabilitācijas 
procesā būtu iespēja nepieciešamības 
gadījumā sniegt materiālo atbalstu – lai 
novērstu vai mazinātu klienta invalidi-
tātes, darba nespējas, brīvības atņem-
šanas, soda izciešanas, atkarības vai 
vardarbības un citu faktoru izraisītās 
negatīvās sociālās sekas klienta dzīvē, 
nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu 
un iekļaušanos sabiedrībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu, ka dome var pieņemt 
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funkciju izpildi, kā 
arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 35. panta trešo un ceturto daļu, 
kas noteic, ka, ja ir apmierināts pamatots 

pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc 
pabalsta garantētā minimālā ienākumu lī-
meņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, 
pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) 
ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pa-
matbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus 
ģimenes (personas) pamatvajadzību ap-
mierināšanai. Šā panta trešajā daļā minēto 
pabalstu veidu, apmēru, izmaksas kārtību 
un personas, kuras ir tiesīgas saņemt šos 
pabalstus, reglamentē pašvaldības saisto-
šajos noteikumos,
Inčukalna novada domes Izglītības, kultū-
ras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo 
un veselības jautājumu komiteja, atklāti 
balsojot par__ pret__ atturas__, nolemj:
1. apstiprināt Inčukalna novada do-

mes saistošos noteikumus Nr. 2/2019 
„Grozījumi Inčukalna novada domes 
2015. gada 18. februāra saistošajos no-
teikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība 
Inčukalna novadā”” saskaņā ar pieliku-
mu;

2. saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas infor-
matīvajā izdevumā „Novada Vēstis”.

Iesniedz: 
Izglītības, kultūras, sporta, 
sabiedriskās kārtības, sociālo un 
veselības jautājumu komitejas priekšsēdē-
tāja J. Bunkus
2019. gada 25. februāris

Sagatavoja Sociālā dienesta vadītāja 
Z. Gofmane
2019. gada 25. februāris

Saskaņoja Juridiskās daļas vadītāja 
V. Daniševska
27.02.2019.

Izdarīt Inčukalna novada domes 
2015. gada 18. februāra saistošajos no-
teikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība 
Inčukalna novadā” (turpmāk – saisto-
šie noteikumi) šādus grozījumus:

1.  izteikt saistošo noteikumu  
11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

„11.1. vidējie ienākumi uz vienu per-
sonu nepārsniedz EUR 310,00;”;

2.  svītrot saistošo noteikumu  
26.4. apakšpunktu;

3. izteikt saistošo noteikumu  
28.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„28.3. Pabalsta saņemšanai jāies-
niedz iesniegums Sociālajā die-
nestā, sākot no kārtējā gada 1. no-
vembra līdz 23. decembrim.”; 

4. papildināt saistošos noteikumus 
ar 29.1 punktu šādā redakcijā:
„29.1 Pabalsts sociālās rehabi-
litācijas mērķu sasniegšanai
29.11. Pabalstu piešķir Sociālā 
dienesta klientam sociālās reha-
bilitācijas mērķu sasniegšanai, 
lai novērstu vai mazinātu invali-

ditātes, darbnespējas, veselības 
traucējumu, atkarības, var-
darbības vai citu faktoru izraisītās 
negatīvās sociālās sekas klienta 
dzīvē un nodrošinātu klienta so-
ciālā statusa atgūšanu un iekļau-
šanos sabiedrībā.
29.12. Sociālās rehabilitācijas pa-
balstu piešķir klientam ne vairāk 
kā EUR 50,00 mēnesī, ievērojot 
sociālā darbinieka atzinumā un re-
habilitācijas plānā norādīto.”.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr. 2/2019
„Sociālā palīdzība Inčukalna nova-

dā” paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums
1.1. projekts nepieciešams, lai nodro-
šinātu iedzīvotājiem sociālo palīdzību;
1.2. saistošie noteikumi papildināti 
ar sociālās rehabilitācijas pabalsta 
piešķiršanu ar mērķi nodrošināt kli-

enta sociālā statusa atgūšanu un 
iekļaušanos sabiedrībā, lai novērstu 
vai mazinātu dažādu ietekmējošu 
faktoru negatīvās sekas klienta dzīvē.
2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 15. panta pirmās daļas 
7. punktu pašvaldībām ir jānodroši-
na iedzīvotājiem sociālā palīdzība 
(sociālā aprūpe) (sociālā palīdzība 
maznodrošinātām ģimenēm un so-
ciāli mazaizsargātām personām) un 
43. panta pirmās daļas 13. punktu 
dome ir tiesīga izdot saistošus notei-
kumus par citiem likumos un Ministru 
kabineta noteikumos paredzētajiem 
jautājumiem;
2.2. saskaņā ar likuma „Par sociālo 
drošību” 13. panta pirmo daļu so-
ciālie pakalpojumi ir pasākumi, 
kurus nodrošina pašvaldība nau-
das vai mantisko pabalstu vai citu 
pakalpojumu veidā, lai veicinātu 
personas sociālo tiesību pilnvērtīgu 
īstenošanu;
2.3. saskaņā ar likuma „Sociālo pa-

kalpojumu un sociālās palīdzības 
likums” 9. panta pirmo daļu paš-
valdībai, kuras teritorijā persona 
reģistrējusi savu pamatdzīvesvietu, 
ir pienākums nodrošināt personai ies-
pēju saņemt tās vajadzībām atbilsto-
šus sociālos pakalpojumus un sociālo 
palīdzību;
2.4. saistošo noteikumu izdošanas 
mērķis ir nodrošināt pašvaldībai de-
leģēto valsts pārvaldes funkciju un 
pārvaldes uzdevumu izpildi, kā arī 
sniegt materiālo palīdzību.
3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu
3.1. pašvaldības budžetu ietekmē, 
jo sociālās palīdzības pabalsti tiek 
maksāti no pašvaldības budžeta;
3.2. trūcīgās un maznodrošinātās 
ģimenes ir mērķgrupa, uz kuru 
attiecināms saistošo noteikumu tie-
siskais regulējums. 
4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā
4.1. projekts neietekmēs uzņēmēj- 

darbības vidi pašvaldības teritorijā. 
5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām
5.1. Inčukalna novada domes So-
ciālais dienests ir institūcija, kurā 
privātpersona var griezties saistošo 
noteikumu piemērošanā;
5.2. administratīvās procedūras:
1) privātpersona iesniedz iesniegumu 
ar lūgumu piešķirt sociālo palīdzību 
Sociālajā dienestā;
2) Sociālais dienests pieņem lēmumu 
par sociālās palīdzības piešķiršanu 
vai par atteikumu to piešķirt;
3) Sociālā dienesta lēmumu var aps-
trīdēt Inčukalna novada domē;
4) Inčukalna novada domes lēmumu 
var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.
6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām
6.1. konsultācijas ar privātpersonām 
saistošo noteikumu projekta izs-
trādes procesā tika veiktas.

A. Nalivaiko,
domes priekšsēdētājs
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11. aprīļa vakarā Inčukalna Tautas nams 
pulcēja pilnu zāli uz maestro Raimonda 
Paula un aktiera Andra Bērziņa koncertu 
„Es šonakt sēdēšu uz jumta”. Jaunajā 
dzejas un dziesmu programmā klāte-
sošajiem bija iespēja baudīt divpadsmit 
īpašas dziesmas ar Leona Brieža, Gun-
tara Rača un Jāņa Petera vārdiem, kā 
arī Imanta Ziedoņa, Viljama Šekspīra, 
Māras Zālītes, Raiņa un citu izcilu dzej-
nieku dzejas lasījumus Andra Bērziņa 
interpretācijā.

„Man ir patiess gandarījums uzstāties 
tik sirds siltas un atsaucīgas publikas 
priekšā Inčukalna Tautas namā. Atce-
roties savu sadarbību ar dziedošajiem 
aktieriem, man bija sajūta, ka ir iestā-
jies tāds kā klusums. Un es atcerējos 
par Andri – vienu no mūsu valsts spē-
cīgākajiem dziedošajiem aktieriem. 
Dziedošie aktieri Latvijā nereti ir po-
pulārāki par dziedātājiem, jo viņi spēj 
dziesmu tekstus iznest līdz klausītā-
jam,” pauda maestro Raimonds Pauls.
Inčukalna Tautas nama vadītāja Inga 
Freimane: „Kad domājam, kas ir Lat-
vija, nāk prātā skaistās dabas ainavas, 
mūsu tautas likteņgaitas  un  cilvēki. 
Viens no visspilgtākajiem mūsu  lai-
kabiedriem, kurš Latviju un cilvēku 
sirds domas ir ietērpis mūzikā, ir Rai-
monds Pauls.  Viņš sen ir pārkāpis 
tautu un valstu robežas. Viņa mūziku 
mīl un saprot gan visizsmalcinātākie 

Raimonds Pauls un Andris Bērziņš koncertē Inčukalna Tautas namā

intelektuāļi, gan vienkārša darba da-
rītāji. Raimonda Paula mūzika ir mī-
lestība. Kad skan „Manai dzimtenei”, 
vai tie būtu lielie Dziesmu svētki vai 
Inčukalna Dziesmu diena, cilvēki ceļas 
kājās un vienojas kopīgā dziesmā. Tas 
ir spēks. 
Tā februāra beigās saņēmām ziņu, 
ka  jau šopavasar pie klausītājiem visā 
Latvijā dosies maestro Raimonds Pa-
uls un aktieris Andris Bērziņš ar jauno 
dziesmu programmu „Es šonakt sē-

dēšu uz jumta”. Ļoti patīkami, ka gan 
pats maestro, gan Andris Bērziņš at-
zinīgi izteicās par mūsu tautas nama 
pozitīvo gaisotni. Skanot noslēgumā 
Andra Bērziņa dziedātajam „Svētva-
karam”, visi piecēlās kājās, un tas bija 
emociju punkts – mēs esam pateicīgi 
liktenim par jums,  Raimond Paul. Ļoti 
ceram: uz tikšanos atkal Inčukalnā!”

Mārtiņš Pozņaks, n   
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
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PASĀKUMI

Inčukalna Tautas nama 
pasākumi

Otrajās Lieldienās, pirmdien, 22. ap-
rīlī, plkst. 11.00 bērnu laukumā pie 
tautas nama pasākums ģimenēm ar 
bērniem „Jautrās Pūka un brālīša Tru-
sīša Lieldienas”. Dziesmas, rotaļas un 
olu kaujas. Oliņas jāņem līdzi. Ja būs 
slikti laikapstākļi, pasākums notiks 
tautas namā. Plkst. 17.00 tautas 
namā Jaunais brīnumu cirks. Biļešu 
cenas: 6–8 eiro. Biļešu iepriekšpārdo-
šana tautas namā. Plkst. 19.30 šajā 
sezonā pēdējo reizi tautas namā Inču-
kalna amatierteātra kamerizrāde „2+” 
pēc A. Šafera, T. Viljamsa un D. Mame-
ta darbu motīviem. Režisors Ģirts Sils. 
Lomās: Zinta Nolberga, Ieva Kalniņa, 
Jānis Liepiņš, Armands Pētersons un 
Jevgenijs Grahoļskis. Izrāde pieaugu-
šajiem. Ieeja 2 eiro.
Sestdien, 27. aprīlī, „Inčukalna 
Mākslas dienas 2019”: 
•	 plkst. 9.00 Inčukalna mākslinieku 

kopa aicina uz talku Aleksandra 
parka Sajūtu takā – kopsim un vei-
dosim kopā; kopā; Inčukalna frisbi-
ja kluba „WildCats” lidojošo disku 
logo metu konkurss un aktivitātes;

•	 plkst. 18.00 Inčukalna mākslinie-
ku kopas izstādes atklāšana tau-
tas namā – jaunrades darbu iz-
stāde „Mūzikas skaņas”; koncerts 

„Dzīves impresijas. Melnbalts”, 
Kristīne Zilicka, Līva Indričeva un 
Andžejs Rancevičs.

Inčukalna mākslinieku kopa aicina 
izpausties ikvienam – radoši māk-
slinieciski darboties, radīt savu 
mākslas darbu „Mūzikas skaņas”, 
kas vairotu mākslas daudzveidību 
Inčukalnā:
•	 darbus var iesniegt ikviens radošs 

novadnieks bez speciālas izglītī-
bas un vecuma ierobežojuma;

•	 brīva tehnikas un materiālu izvēle;
•	 darbi iesniedzami tautas namā 

līdz 23. aprīlim;
•	 labākie darbi tiks eksponēti 

27. aprīlī tautas namā un saņems 
atzinību.

Trešdien, 1. maijā, draudzīgais pa-
vasara velobrauciens visai ģimenei 
„Ko ir vērts redzēt Inčukalna nova-
dā”. Maršruta garums – līdz 25 km. 
Bērni līdz 14 gadu vecumam ierodas 
vecāku pavadībā. Izbraukšana plkst. 
10.00 no tautas nama. 
Sestdien, 4. maijā, Baltā galdau-
ta svētki. Pie Inčukalna vecā pasta 
svinēsim svētkus par godu Latvijai 
kopā ar ģimeni, draugiem un kaimi-
ņiem. Sarunas un stāsti par piedzī-
voto un mūsu cilvēkiem. Koncerts. 
Aicinām kopīgam galdam līdzi ņemt 
našķu groziņu.
Svētdien, 12. maijā, plkst. 11.00 

tautas namā Māmiņu diena. Bērnu 
svētku sveicieni māmiņām, vecmā-
miņām un krustmātēm. Dziedātājas 
Elizabetes Zagorskas un pianista 
Jāņa Lemeža koncerts.
Sestdien, 18. maijā, Aleksandra 
parka estrādē 10. Inčukalna deju 
svētki:
plkst. 17.45 svētku dalībnieku gā-
jiens no tautas nama;
plkst. 18.00 lielkoncerts;
plkst. 21.00–1.00 zaļumballe, spē-
lēs grupa „Mazā piektdiena”;
no plkst. 14.00 amatnieku tirdziņš 
(tirgotājiem dalību pieteikt pie Vijas, 
tālr. 26388289). Darbosies bufete.

Vangažu Kultūras nama 
pasākumi

Sestdien, 20. aprīlī, plkst. 12.00 
ieskandinām Lieldienas pie kul-
tūras nama ar muzikālu rotaļu 
programmu „Jautro zaķu Banniju 
krāsainākās Lieldienu olas mek-
lējumi”. No plkst. 10.00 Lieldie-
nu tirdziņš un sejiņu apgleznošana  
(3–5 eiro).
Sestdien, 4. maijā, plkst. 12.00 
kultūras nama pirmsskolas bērnu 
deju kolektīvs „Pīlādzītis” un draugi 
aicina būt kopā Baltā galdauta svēt-
kos Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienā „Strauta pļavā”. 

Lieldienu dievkalpojumi
Vangažu Ev. lut baznīcā:
•	 sestdien, 20. aprīlī, plkst. 23.00 Klusās Sestdienas nakts vigīli-

jas un Lieldienu nakts dievkalpojums;
•	 svētdien, 21. aprīlī, plkst. 12.30 Lieldienu dievkalpojums, svētku 

viešņa – dziedātāja Sniedze Onskule.

Lieldienu dievkalpojums Inčukalna katoļu draudzes lūgšanu namā – 
pirmdien, 22. aprīlī, plkst. 9.00.

Aicinājums dalībai projektā!

Dokumentālās īsfilmas veido-
šanai tiek meklēti senioru pāri 
vecumā no 62 gadiem, kas tuvā-
kajā laikā – aprīlī, maijā – plāno 
noslēgt laulības un sarakstīties. 
Aicinu kļūt par filmas galvena-
jiem varoņiem!
Filmu veido Latvijas Kultūras 
akadēmijas kino režijas studente 
Ludmila Roziņa. Pieteikšanās un 
informācija pa tālr. 26049892.

Lai mākoņi izklīst, saule laistās,

Lai cerību koki debesis skar,

Lai visu labo, cēlo un skaisto

Dzīvē vēl izbaudīt var!

Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic aprīlī dzimušos 
Inčukalna novada iedzīvotājus, visus jubilārus un īpaši 
tos novadniekus, kuriem apritējuši 75, 80, 85, 90 un vairāk gadu!

Vangažu Kultūras nama pirmsskolas bērnu 
deju kolektīvs „Pīlādzītis” un draugi aicina būt kopā

Baltā galdauta svētkos
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 

4. maijā, plkst. 12.00
„Strauta pļavā” 

Koncertā piedalās:
•	 „Pīlādzītis” (Vangaži)
•	 „Māllēpīte” (Mālpils)
•	 „Krimuldiņa” (Krimulda)
•	 „Minkāns” (Inčukalns)
•	 „Pīlādzītis” (Sigulda)
•	 Vangažu vidusskolas pirmsskolas bērnu deju ko-

lektīvi

Radīsim prieku! 
Raudzīsim dejotprieku! 

Rotāsim apkārtni! 
Rūpēsim svētku galdu!


