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Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

Labas pārmaiņas notikušas 
arī ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis”. No šī gada tas iznāk citā 
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, 
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau 
nonācis laikraksts jaunajā for-
mātā un izskatā. Mūsu moder-
najā laikmetā arī pašvaldības 
izdevumam jāiet līdzi laikam, 
tam jākļūst modernākam gan 
formāta, gan noformējuma ziņā. 
Un tas ir noticis!

Turklāt – palielinājies eksem-
plāru skaits un arī informācijas 
apjoms, jo kā ielikums mūsu 
laikrakstā tagad ir laikraksta 

„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod 
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-
mus mūsu novadā, bet arī kai-
miņos.

Izbaudiet šīs pārmaiņas, un 
ceru uz sadarbību šajā gadā! 
Ja jums ir kas sakāms, allaž 
varat sazināties ar redakciju 
pa tālruni 29170955, rakstot 
uz Inčukalna novada domi vai 
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā 
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši 
veidot pilnvērtīgāku saturu. Pal-
dies visiem iedzīvotājiem, kuri 
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar 
laikrakstu!

Laikraksta elektronisko formā-
tu jūs varat atrast arī mūsu paš-
valdības mājas lapas  www.incu-
kalns.lv sadaļā „laikraksts”.

Esiet aktīvi un līdzdarbojieties 
arī dažādos sociālajos medijos, 
kuros ir pārstāvēts Inčukalna no-
vads: portālā draugiem.lv (domu-
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži), 
portālā www.facebook.com (sa-
daļā: Inčukalna novads), portālā 
Twitter (konts: @incukalnano-
vads).

Uz sadarbību, un radošu gadu 
mums visiem! Lai veicas ikvie-
nam!

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas
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Jana Bunkus

Tādā noskaņā sestdien izskanēja 
Inčukalna novada senioru Gada bal-
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus 
gadus. 

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar 
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlē-
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās 
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada 
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības 
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi 
slimiem bērniem, atklāja senioru koris 

„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). 
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un 
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua 
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas 
Gofmanes laba vēlējumi novada se-
nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais 
dienests sanākušajiem dāvāja gardu 
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB” 
direktoram Uldim Mierkalnam par dā-
vanu visiem pasākuma dalībniekiem!

Neapšaubāmi, savs vārds sakāms 
bija arī abām mūsu senioru apvienī-
bu – Inčukalna pensionāru padomes 
un Vangažu pensionāru biedrības – 
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete-
rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa-
darbību visiem aktīvistiem, domei un 

„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā 
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu 

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies 
bija kā laba ceļamaize visiem novada 
senioriem 2013.gadam, kad ikviens 
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – 
veselību.

Apsveikuma vārdus teica arī Latvi-
jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko-
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena 
un Inčukalna novada domes deputāts 
Staņislavs Ungurs.

Elegantais sieviešu klubiņš „Ru-
dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko) 
kopā ar solistu Rihardu Keišu ie-
līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu 
dziedāšanu.

Savukārt uz deju soli aicināja šajā 
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā pa-
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas 
neatmet cerību, ka kādu dienu kolek-
tīvam pievienosies arī vīri.

Īpašs pārsteigums senioriem bija 
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu 
garais koncerts, kurā mākslinieks iz-
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas 
dziesmas. Skaistās melodijas iedroši-
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pa-
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.

Inčukalna novada senioriem novē-
lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo 
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs 
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai-
rot labās – ar laimi un veselību piepil-
dītās – dienas!  

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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Inčukalnieši igauņu draugiem sniedza krāšņu koncertu un saņēma par to daudzus labus atzinības vārdus. Arī Saues kolektīvu 
sniegums bija krāsains un interesants. 

Inčukalnieši līdzi bija paņēmuši gan gardus latviešu ēdienus, gan dzērienus, gan izstrādājumus. Prieks gan par to, ka tie visi 
lielākoties nāca no mūsu novada, gan arī par to, ka tie visi raisīja patiesu igauņu draugu interesi. 

N A OVAD V

Pozitīvisma lādiņi pavasarī ir 
īpaši vērtīga lieta – pēc tumšajām 
rudens un ziemas dienām to novēr-
tējam jo augstāk. Tik daudz labu 
emociju sen nebija baudīts – tikai 
divas aktīvas dienas un viena darbī-
ga nakts, bet smaidu, komplimentu 
un labu novēlējumu – vesela gūzma. 
Mēs, 60 inčukalnieši, atklājām Igau-
niju un igauņus no jauna. 

Kur radušies joki un pārliecība, ka 
mūsu kaimiņi visu dara lēnāk nekā 
mēs? Patiesībā viņiem viss notiek āt-
rāk un pamatīgāk. Pat pirmie Dzies-
musvētki igauņiem notika 1869. gadā, 
kamēr latviešiem 1873. gadā. Arī šo-
dien labi redzam, ka kaimiņi ir mums 
priekšā, kaut vai runājot par ievēroja-
mi gludākiem ceļiem, ko sajutām, tik-
ko šķērsojot robežu pie Ainažiem. Nu 
vairs nevaram dziedāt Alunāna laiku 
vārdus „ar to ar’ esam slaveni, ka gludi 
mūsu lielceļi”, jādomā citi panti. Kaut 
pirms 24 gadiem stāvējām pie vienas 
un tās pašas padomju sasistās siles, 
mēs vēl joprojām cīnāmies par izdzīvo-
šanu, kamēr kaimiņi saimnieko ar pār-
liecību un pozitīviem rezultātiem. 

Dziedāts un dejots šajās pāris die-
nās tika daudz, jo Inčukalna jaukta-
jam korim „Mežābele” un tautas deju 
kolektīviem „Virši” un „Labāko gadu 

„Virši”” bija tas gods pārstāvēt Inčukal-
nu un Latviju „Latvijas dienās” igauņu 
pilsētā Sauē, kas atrodas mazu gaba-
liņu šaipus Tallinas. Mūsu novada Van-
gažu pusei draudzība ar Saui ilgst jau 
no 2001. gada, bet Inčukalna pagasta 
ļaudis viesmīlīgo pilsētiņu apciemoja 
pirmo reizi. Jāsaka, ka mēs jutāmies 
īpaši gaidīti. Vai esat aizdomājušies, 
kad ciemiņi jūtas gaidīti? Tad, ja cie-
mošanās laiks ir pamatīgi un detalizēti 
saplānots un pārdomāts, ja plāns ir 
realizējams un viss notiek laikā un bez 
steigas, bez stresa. Tad, kad ir pado-
māts par visu – kā aizpildīt brīvo laiku, 
kur paēst, kur padejot, kur atpūsties. 
Tad, kad saimnieki, nerēķinoties ar to, 
ka ir sestdiena un svētdiena, veltī laiku 
ciemiņiem, parunājot ar tiem, pavadot 
kopā laiku koncertā, aktīvajā nakts de-
jošanā, kopā ejot tautiskās rotaļās un 
kopā dziedot „Pūt, vējiņi” gan igaunis-
ki, gan latviski. 

Runājot ar brauciena dalībniekiem 
par spilgtākajiem iespaidiem, tika 
minēts tas, ka mainījies šabloniskais 
uzskats par igauņiem kā par atturī-
gu, „aukstu” tautu. Lielu iespaidu at-
stājis tas, ka mūs pavisam ikdienišķi, 
paspiežot roku, sagaidīja Saues mērs 
un mēra vietnieks, kā arī sabiedrisko 
attiecību speciāliste. Tikai pozitīvas 
atmiņas ir no daudzkrāsainā, sirsnīgā 
un bagātīgā kopīgā koncerta, kurā pie-

dalījāmies mēs un divi vietējie deju ko-
lektīvi, mūziķu kapela un jauktais ko-
ris. Skatītāji smaidīja un aplaudēja tā, 
kā sen pie mums nav manīts. Dziedot 
noslēguma „Pūt, vējiņi” abās valodās, 
kājās piecēlās arī vietējie, daudziem 
acīs vīdēja aizkustinājuma un svinīgu-
ma asaras. Mēs esam tik atšķirīgi, bet 
tomēr ir lieliski, ka ir arī tik daudz kā 
tāda, kas mūs vieno. 

Brauciena plānošana aizsākās jau 
2014. gada septembrī, kad Saues pil-
sētas mēra vietnieks Juri Tumanoks 
ar savas pašvaldības oficiālajiem pār-
stāvjiem iegriezās Inčukalna tautas 
namā, iepazinās ar tā darbību un iztei-
ca vēlēšanos redzēt tautas nama ko-
lektīvus Sauē. No tā brīža nebija ne ne-
dēļas, kad netika kaut kas saskaņots, 
plānots, norunāts, rakstīts, sacerēts, 
tulkots. Jau no 25. februāra Saues 
pilsētas bibliotēkā un ģimnāzijas aktu 
zālē igauņi varēja apskatīt Inčukal-
na amatnieku un mākslinieku darbus. 
Tomēr oficiāla „Latvijas dienu” atklā-
šanas ceremonija Sauē ar abu valstu 
krāsu lentēm notika stundu pirms 
lielkoncerta ar Saues pilsētas mēra un 
Inčukalna novada domes priekšsēdē-
tāja Aivara Nalivaiko uzrunu 14. martā. 
Vēlāk igauņiem bija iespēja nobaudīt 
inčukalniešu – „Rāmkalnu”, veikala 

„Gaida ELVI”, „Brāļa” – ražojumus un 
gardumus – žāvētas ogas un augļus, 
pīrādziņus un kliņģeri, mūsu labākās 
Latvijā žāvētās vistas, gaišo un tum-
šo „brāli”, Latvijas bērzu un kļavu sulu, 
pat pupas un zirņu pikas. Nelielā tirdzi-
ņā mājiniekiem bija iespēja iegādāties 
Latvijā ražotus suvenīrus – vaska sve-
ces, linu sedziņas, koka karotes, filca 
rotas, saktiņas u.c. jaukas lietiņas.

Lielais daudzums labā satraukuma 
un emociju koncertā visus bija no-

gurdinājis līdz nespēkam, bet kā gan 
var neaiziet uz Jaunatnes centru, kur 
īpaši mums tika rīkota „diskotēka”... 
Un pavisam mierīgi palikām visas trīs 
stundas – atkal dejojot, ejot rotaļās un 
sarunājoties ar mājiniekiem. Zinu pāris 
dalībnieku, kuriem visu nākamo nedēļu 
pozitīvas atmiņas par diskotēku rosi-
nāja personīgās kājas. 

Nakšņošanas un ēdināšanas vie-
tas – Saues ģimnāzija un turpat esošā 
Mūzikas un mākslas skola – arī tika 
pienācīgi izrādītas. Trīsdesmitgadīgās 
ģimnāzijas direktors Jāns Palumets, 
kurš skolu vada jau visus šos 30 ga-
dus, ar lepnumu stāstīja par skolas 
sasniegumiem un iespējām, minē-
dams, ka izglītība ir viena no retajām 
nozarēm, kur ļoti svarīga ir pēctecība. 
Saues skola piedāvā vienkāršu, ērtu, 
mūsdienīgu, drošu vidi, par kuras lab-

klājību gādā gan valsts (finansējums 
skolotāju algām), gan pašvaldība. 
(Veseli 54% no pašvaldības budžeta 
tiek novirzīti izglītībai.) Tā kā vispā-
rējo izglītību Sauē var iegūt tikai šajā 
skolā, tad tai ir viss, ko sirds varētu 
kārot – skapīši skolēniem, mūsdienī-
gas skolas mēbeles, videonovēroša-
nas kameras, interaktīvās tāfeles un 
projektori katrā klases telpā, skolas 
iekšējais radio, digitāls stundu sa-
raksts skolotājiem, robotikas klase, 
3D printeris, atsevišķas mājīgas atpū-
tas telpas mazākiem skolēniem un vēl, 
un vēl. Mūzikas skolas telpas piemē-
rotas mūzikas apguvei – nelielas, ar 
labu skaņas izolāciju un jautri krāsai-
nām grīdām un sienām. Inčukalniešus 
pārsteidza fakti, ka kora dziesmas 
prasmi apgūst ap 200 zēnu un skolā 
ir arī džeza klase.

Svētdienas dzestro un saulaino rīta 
pusi pavadījām Tallinā, atpūtinot de-
jojot sagurušās kājas kalnainā pastai-
gā pa skaisto vecpilsētu, bet jau vie-
nos dienā „Mežābele” dziedāja Saues 
baznīciņā, kur bija pulcējušies jau no 
iepriekšējās dienas pazīstami smai-
dīgi ļaudis, jo viņu dievnamam – ceļa 
baznīcai – tika svinēta 25 gadu jubile-
ja. Tajā piedalījās arī jaunais Igaunijas 
Luteriskās baznīcas bīskaps Urmass 
Vīlmā, kurš izaudzis un mācījies tie-
ši Sauē. Sirsnīgus atvadu vārdus pie 
baznīcas mums teica mūsu apmeklē-
juma galvenie plānotāji – mēra viet-
nieks Juri Tumanoks un sabiedrisko 
attiecību speciāliste Sirje Pīrso. Šķī-
rāmies ar igauņu solījumu atbraukt 
apciemot Inčukalnu nākamajā 2016. 
gadā, kad rīkosim īpaši draugiem do-
mātas „Igaunijas dienas”.

Esam smēlušies enerģiju un lie-
liskas emocijas un vēlamies par to 
pateikt paldies visiem, kas palīdzēja 
mūsu mērķi realizēt – Inčukalna nova-
da domei, gardumu sponsoriem – at-
pūtas parkam „Rāmkalni” un alusda-
rītavai „Brālis”, garšīgā pasūtījuma 
veicējiem veikalam „Elvi” un perso-
nīgi gandrīz negulējušajai cepējai un 
koristei Beātei Circenei, zirņu piku 
autorei Ilgai Bahanovskai, kolektīvu 
vadītājiem Andram Briņķim un Vitalim 
Kikustam, koncertmeistarēm Solvei-
gai Ilvasai, Jeļenai Tresikovai un Ievai 
Kikustei, izstādes autoriem – Ilzei 
Kopmanei, Borisam Samusam, Mod-
rim Balodim, Edvīnam Balodim un 
Imanta Jākobsona sievai Birutai, kā 
arī visiem, visiem savu rokdarbu un 
mākslas darbu līdzi devējiem. Visiem 
inčukalniešiem, kas „Latvijas dienas” 
Sauē padarīja daudzveidīgas un inte-
resantas!

Koristu un dejotāju vārdā
Zinta Nolberga

Foto: Sirje Pīrso 

Pozitīvisma lādiņš inčukalniešiem Igaunijā
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jusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””.  
E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā:  
www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklā-
mas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Šī gada nopietnākais Inčukalna novada domes darbs bija 2015. 
gada budžeta sastādīšana un apstiprināšana. Tajā lielu darbu iegul-
dīja gan domes darbinieki, gan deputāti, gan struktūrvienību un ies-
tāžu darbinieki, tāpēc noteikti vēlos visiem pateikt paldies! Tikpat 
nopietni turpināsim darbu budžeta izpildē. 

Šoreiz pieskaršos lielākajiem plānotajiem un jau iesāktajiem dar-
biem. Ar visiem projektiem var iepazīties, apskatot budžetu pašval-
dības mājas lapā www.incukalns.lv.

Uz šo brīdi jau norit aktīvs darbs Inčukalna estrādes izbūvē. Va-
saras otrajā pusē mēģināsim piesaistīt atbalstītājus, lai varētu 

uzlabot arī estrādes apkārtni, proti, skatītāju solus. Ceru, ka jaunā estrāde uzlabos mūsu 
pašdarbības kolektīvu labsajūtu un padarīs pasākumus vēl krāšņākus un ērtākus.

Arī šogad notiks ikgadējie remontdarbi izglītības iestādēs.
Šobrīd norit darbs pie tehniskā projekta izstrādes PII „Minka” ēdināšanas korpusa izbūvei. 

Projektu plānots realizēt līdz šī gada beigām. 
Prieks par PII „Jancis” sapratni, ka tur šogad netiks ieguldīti tik lieli līdzekļi. Tas tika da-

rīts pagājušajā gadā, kad remontdarbos un siltināšanā tika ieguldīti aptuveni 200 tūkstoši 
eiro. Neapšaubāmi, aktuālie remontdarbi tiks veikti arī šajā izglītības iestādē. 

Turpināsim pašvaldības ceļu stāvokļa uzlabošanu. Budžetā ir paredzēti līdzekļi bedrīšu 
remontam, kā arī atsevišķu ceļa posmu seguma pilnīgai atjaunošanai. 

Šobrīd steidzam sakārtot dokumentāciju, lai iegūtu Eiropas finansiālo atbalstu, un, ja iz-
dosies, tad rekonstruēsim ielu apgaismojumu d/s „Draudzība” un Ievkalnu ielā. 

Pagājušajā gadā radām iespēju nodrošināt brīvpusdienas 4. klašu skolēniem. Sākot jauno 
mācību gadu, šogad tāda iespēja būs arī 5. klašu skolēniem. Uzklausot vecāku vēlmes, mēs 
zinām, ka tas ir liels atbalsts ikvienai ģimenei, un mēs priecāsimies, ja arī bērni to novēr-
tēs un izmantos iespēju paēst siltas pusdienas. Ieguldīsim darbu arī situācijas izpētē par 
nepieciešamību piešķirt brīvpusdienas 6. klasēm, bet par to domāsim, izstrādājot nākamo 
budžetu. 

Skolās tiks saglabātas arī pagarinātās dienas grupas. Pārrunājot esošo situāciju gan ar 
skolotājiem, gan vecākiem, ir skaidrs, ka pagarinātās dienas grupas tik tiešām ir nepiecieša-
mas un ir attaisnojušas savu mērķi. 

Šogad turpināsim darbu Vangažu kultūras nama sakārtošanā. Ir ieplānoti līdzekļi energo-
efektivitātes uzlabošanai un citiem mazākiem remontdarbiem. 

Turpināsies darbs dažādu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļu piesaistē. Runājot 
par šo jautājumu, noteikti vēlos uzsvērt energoefektivitātes aspektu. Kā zināms, Vanga-
žos vienas daudzdzīvokļu ēkas iedzīvotāji jau ir realizējuši energoefektivitātes projektu, vēl 
vienas ēkas iedzīvotāji (Dārzu ielā) plāno to darīt šobrīd. Vangažos iedzīvotāji ir izpratuši 
šo projektu nepieciešamību, jo realizētā projekta rezultāti liecina, ka apkures sezonā mājai 
kopumā ietaupījums mēnesī uz siltumenerģiju ir 50 procentu. Uz šādu projektu realizēšanu 
vēlos aicināt arī Inčukalna un Gaujas iedzīvotājus.

Dome sniedza galvojumu SIA „Vangažu Namsaimnieks”  ar mērķi realizēt LIAA jau saska-
ņotos projektus. Par tiem ilgi bijām domājuši, bet netikām uz priekšu, jo savu līdzekļu tik 
apjomīgiem darbiem nekad nepietiek. Tie ir: Inčukalnā – jaunas katlumājas izbūve un jaunas 
savienojošas siltumtrases izbūve no Miera ielas līdz pamatskolai, Gaujas ciematā – katlu-
mājas  rekonstrukcija un maģistrālā siltumtrases posma nomaiņa, Vangažu pilsētā – četru 
maģistrālo siltumtrases  posmu nomaiņa. Vēlos arī teikt paldies uzņēmuma darbiniekiem un 
valdei par tik apjomīgu projektu sakārtošanu īsā un saspringtā laikā. 

Žēl, ka lēmuma (par galvojumu) pieņemšanas brīdī daļa deputātu neapzinājās situāci-
jas nopietnību un nostājās neizprotamā opozīcijā, nepiedāvājot arī alternatīvus risinājumus. 
Ļoti ceru, ka šāda rīcība neatkārtosies. Jebkuram ir tiesības uz savu viedokli, tomēr nepa-
matotā negatīvā attieksme šajā situācijā varēja izjaukt  nopietnu projektu realizāciju, kas 
skar lielāko daļu novada iedzīvotāju labklājību un dzīves līmeni.  

Tika pieņemts smags lēmums par PSIA „Vangažu avots” valdes nomaiņu. Iegūtās parād-
saistības skars pašvaldības budžetu vēl nākamos četrus gadus. Tagad uzņēmumu vadīs un 
tā darbības uzlabošanu veiks jaunais valdes priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks. Novēlu izturību, 
godprātīgu darbu un izmantot visas savas zināšanas un potenciālu, lai turpinātu uzņēmuma 
modernizāciju, par prioritāti vienmēr liekot iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanu. Uzņēmums 
šogad turpinās projekta otro kārtu, proti, dzeramā ūdens rekonstrukcijas darbus Inčukalnā 
un notekūdeņu rekonstrukcijas darbus Gaujas ciematā.

Domāju, ka projektu izpildes laikā iedzīvotājiem var rasties kādas neērtības, lūgums at-
tiekties ar sapratni, mēģināsim maksimāli visus brīdināt un izvairīties no tām, precīzi plānojot 
darbus. 

Aicinu iedzīvotājus arī turpmāk vērsties domē un izteikt viedokli un idejas par novada 
attīstību. Daudzi darbi budžetā ieplānoti, pateicoties tieši jūsu idejām. Paldies par to!

Lai viss izdodas!
Ar cieņu,  

Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 

Ir atnācis pavasaris un reizē ar to jauns darba 
cēliens mūsu pilsētas vides sakārtošanā. 

Vienmēr jau gribētos izdarīt vairāk, bet dzīve ir 
tāda, ka vēlmes jāsaskaņo ar iespējām. Daudzas 
lietas, ko 2015. gadā bijām ieplānojuši paveikt, 
palika tikai plānos, tātad – līdz labākiem laikiem. 
Tomēr būs darbi, kuru veikšanai mūsu pašvaldības 
budžetā ir paredzēti līdzekļi. Uzsākot aktīvo darbu 
sezonu, gribētu pastāstīt, ko 2015. gada laikā da-
rīsim Vangažos. 

Turpinot renovācijas programmu, tiks veikta 
Vangažu kultūras nama vecās daļas fasādes silti-
nāšana, atjaunojot logus skatītāju zālei. Tad kul-
tūras nama vecās daļas fasāde beidzot iegūs pie-
ņemamu izskatu un zālē iespīdēs dienas gaisma. 
Nākamajos gados ķersimies klāt zāles iekšpusei 
un nepabeigtajai daļai, kurai 2013. gadā pārse-
dzām jumtu. Šiem darbiem ceram piesaistīt Eiro-
pas fondu līdzekļus.

Tiks ierīkots iekškvartāla apgaismojums kvartā-
lā, ko ierobežo Siguldas un Vidzemes iela, izgais-
mojot gājēju celiņu no Vidzemes ielas 11. nama uz 
Vidzemes ielas 15. namu, t.sk. apgaismojums pie 
skrituļošanas rampas.

Sakārtosim Gaujas ielas ietves posmu tiltiņa 
rajonā, izveidojot bruģa ietvi un nomainot tiltiņa 
margas.

Ierīkosim bruģa celiņus afišu staba un tirgus lau-
kuma rajonā veco betona plātņu celiņu vietā.

Izremontēsim četras klases Vangažu vidusskolā. 
Grupiņu remonts bērnudārzā „Jancis” šogad 

diemžēl izpaliks, ņemot vērā lielos līdzekļus, kas 
tika ieguldīti ēkas siltināšanā pagājušajā gadā. 

Turpināsim koku vainagu apgriešanu un kopšanu 
Gaujas ielā un jauniestādīto koku kopšanu pilsētā.

Kā jau katru gadu, noteikti veiksim pilsētas ielu 
seguma bedrīšu remontu.

Ja pietiks naudas, varbūt pilnībā nomainīsim 
asfalta segumu Vidzemes ielas posmā no kultūras 
nama līdz Vidzemes ielas 10. namam. Teikšu atklāti, 
ļoti gribas cerēt, ka šis pasākums izdosies, bet var 
gadīties neplānoti neatliekami darbi citās novada 
vietās, un tad nāksies gaidīt vēl kādu laiku.

Godīgi sakot, man ne visai patīk runāt par vēl ne-
izdarītiem darbiem – daudz vieglāk un patīkamāk 
ir stāstīt par jau paveikto. Taču mūsu cilvēkiem ir 
jāzina, kas labs notiks mūsu pilsētā un kas varbūt 
notiks, bet ne šogad. 

Paldies par jūsu ierosinājumiem un priekšliku-
miem par turpmāk darāmo pilsētas sakārtošanā. 
Izmantojot gadījumu, gribu vērsties pie jums ar 
aicinājumu Lielās talkas dienā katram izdarīt kaut 
nedaudz, lai mūsu Vangaži kļūtu labāki un skaistāki.

Juris Jakubovskis,  
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs 

Lielās talkas organizatori kopā ar Latvijas 
Valsts prezidentu Andri Bērziņu aicina jūs piedalī-
ties astotajā Lielajā talkā 25. aprīlī.

Tā kā 2015. gads ir arī Aspazijas un Raiņa ju-
bilejas gads, Lielā talka par savu saukli šogad ir 
izvēlējusies Raiņa atziņu „Pastāvēs, kas pārvērtī-
sies” ar savu dziļo domu, ka tikai mainoties mums 
pašiem, mūsu domāšanai un rīcībai, mēs varam 
izmainīt arī visu Latvijas sabiedrību, saglabājot 
skaisto Latvijas dabu, cilvēces vērtības un savu 
veselību.

2015. gada Lielās talkas aicinājums paliek ne-
mainīgs – sakārtot vidi sev apkārt, ne tikai vākt 
atkritumus, bet arī veikt labiekārtošanas darbus, 
apzaļumošanas darbus un jebkurus citus darbus, 
kas padara mūsu vidi sakoptāku, skaistāku un cil-
vēkiem draudzīgāku.

Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkri-
tumu izvešanu) katrā novadā un republikas pilsē-
tā pārrauga Lielās talkas koordinators. Inčukalna 
novadā arī šogad tas ir Inčukalna pagasta pašval-
dības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļas 
vadītājs Arnis Uzuliņš, tālrunis 29453100, e-pasts: 
arnis.uzulins@incukalns.lv.

Savukārt pašvaldības iestādes un struktūrvienī-
bas, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, 
kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā un cie-
mā reāli organizē kolektīvas talkas, iepriekš koordi-
natoram piesakot savas talkas atbildīgo personu 
un vietu, kur notiks talka, un kādi darbi tiks darīti. 
25. aprīlī tu vari pievienoties kādai no šīm talkas 
vietām. Par konkrētām talkas vietām Inčukalna no-
vadā precizēta informācija būs pieejama aprīļa otra-
jā pusē gan mājas lapā www.incukalns.lv, gan arī uz 
informācijas stendiem. 

TALKAS DIENĀ TEV BŪS NEPIECIEŠAMI AT-
KRITUMU MAISI, KAS ŠOGAD IR ZILĀ KRĀSĀ. 
Tos 25. aprīlī bez maksas varēs saņemt ikvienā 
talkas norises vietā visā Latvijā. Sakarā ar to, ka 
šogad šos maisus nevarēs saņemt citur, lūdzam 
talku atbildīgos tos laikus sagādāt, zvanot koor-
dinatoram.

Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj reģistrētajā 
talkas vietā un jāinformē talkas atbildīgais. Talkas 
atbildīgais savukārt informē koordinatoru par pre-
cīzu šo maisu atrašanās vietu un aptuveno skaitu.

Savukārt, ja tu pats vēlies organizēt savu talku 
un kļūt par talkas atbildīgo, tad iepazīsties ar at-

bildīgā pienākumiem 
(http://www.talkas.
lv/?page=20127), sa-
zinies ar savas paš-
valdības Lielās talkas 
koordinatoru, lai sa-
skaņotu talkošanas vietu, un pēc tam reģistrē to 
talkas mājas lapā (www.talkas.lv) sadaļā „Reģis-
trē savu talku”.

Visa informācija par Lielās talkas aktualitātēm ir 
pieejama interneta mājas lapā www.talkas.lv. 

Arnis Uzuliņš, Lielās talkas koordinators 
Inčukalna novadā

Gads straujiem soļiem turpina savu 
gaitu, ir uzsākti, kā arī turpinās  
vairāki lieli un ne tik lieli darbi

Lielākie šajā gadā plānotie darbi Vangažu pilsētā

„Pastāvēs, kas pārvērtīsies”

Sakarā ar to, ka 2015. gada 25. aprīlī visā 
Latvijā notiek Lielā talka un aprīlis tradicio-
nāli ir Spodrības mēnesis, Inčukalna novada 
dome nolemj: 

1. Sekmēt Inčukalna novada teritorijas 
sakopšanu, izvietojot lielgabarīta kon-
teinerus talkas dienā un laika posmā no 
2015. gada 24. aprīļa līdz 2014. gada 27. 
aprīlim.

2. Lielgabarīta konteinerus no 2015. gada 
24. aprīļa līdz 2015. gada 27. aprīlim iz-
vietot:

• 3 gab. Inčukalna ciematā:
• Plānupes ielas un Ausmas ielas krusto-

jumā,
• Zvaigžņu ielas un Smilšu ielas krusto-

jumā,
• Miera ielā pie Vecajiem kapiem.
• 2 gab. Gaujas ciematā
• blakus sadzīves atkritumu konteine-

riem, kas atrodas netālu no katlumājas,
• Krasta ielā,
• 1 gab., pārvietojot pēc nepieciešamības, 

Kārļzemniekos un Ievkalnu ielā, 
• 1 gab., pārvietojot pēc nepieciešamības, 

Meža ielā un pie Vangažu stacijas,
• 1 gab. Egļupē, DKS „Draudzība” terito-

rijā,
• 1 gab. Kļavās, DKS „Kļavas” teritorijā,
• 3 gab. Vangažu pilsētā:
Senču ielas un Dārza ielas krustojumā,
Parka ielas un Skolas ielas krustojumā;
Gaujas ielas un Priežu ielas krustojumā. 
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• Izskatīts Lienas Ozoliņas iesniegums ar 
lūgumu iznomāt Vangažu vidusskolas 
sporta zāli zumbas treniņiem sestdie-
nās no plkst. 12.00 līdz 13.00. Nolemts 
slēgt līgumu no 2015. gada 1. februāra 
līdz 2015. gada 30. jūnijam, kā arī sa-
skaņā ar Inčukalna novada domes 2013. 
gada 16. oktobra lēmuma Nr.11-27.§ 

„Par telpu nomas maksas apstiprināšanu 
Inčukalna novada izglītības iestādēs”” 
pielikuma 3. punktu noteikt nomas mak-
su. 

• Izskatīts Ivetas Hagures iesniegums 
ar lūgumu iznomāt Vangažu vidussko-
las zāli zumbas treniņiem otrdienās no 
plkst. 19.00. līdz 20.00. Nolemts slēgt 
līgumu no 2015. gada 24. februāra līdz 
2015. gada 30. jūnijam, kā arī saskaņā ar 
Inčukalna novada domes 2013. gada 16. 
oktobra lēmuma Nr.11–27.§ „Par telpu 
nomas maksas apstiprināšanu Inčukal-
na novada izglītības iestādēs”” pieliku-
ma 3. punktu noteikt nomas maksu. 

• Saskaņā ar Inčukalna novada Vēlēšanu 
komisijas 2015. gada 19. februāra lēmu-
mu (protokols Nr.1/2015), pamatojoties 
uz deputāta Jāņa Rozīša iesniegumu, 
Inčukalna novada Vēlēšanu komisija de-
putāta J.Rozīša vietā par deputāta kan-
didātu noteica Andru Briņķi. Saskaņā 
ar likuma „Par pašvaldībām” 55. panta 
pirmo daļu katram deputātam jābūt vis-
maz vienas domes komitejas loceklim, 
tāpēc deputāts A.Briņķis ievēlēts dar-
bam Inčukalna novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, 
sociālo un veselības jautājumu komitejā.

• Izskatīts Inčukalna pensionāru iesnie-
gums ar lūgumu piešķirt autobusu pen-
sionāriem 2015. gada 21. martā brau-
cienam uz Salaspili, lai piedalītos Rīgas 
apriņķa senioru kolektīvu salidojumā 

„Kopā būt”. Nolemts autobusu piešķirt 
un segt ceļa izdevumus braucienam. 

• Izskatīts Inčukalna basketbola koman-
das „Hincenberga” iesniegums ar lūgu-
mu finansiāli atbalstīt komandas dalību 

„Triobet” basketbola līgas izaicinājuma 
kausā, kur komandas dalības maksa ir 
500,00 EUR. Saskaņā ar Nolikuma „Par 
pašvaldības atbalstu sporta veicināša-
nai Inčukalna novadā” un likumu „Par 
pašvaldībām” nolemts piešķirt finansiā-
lu atbalstu 300,- EUR apmērā.

• Saņemts Inčukalna Sporta kompleksa 
sporta metodiķa Ģirta Bunkus iesnie-
gums ar lūgumu piešķirt finansiālu 
atbalstu bērnu florbola komandai. Fi-
nansiāls atbalsts nepieciešams, lai pie-
dalītos starptautiskajā florbola turnīrā 

„Talin Florbal” 2015. gada 22.–24. maijā. 
Dalības maksa komandai ir 120,00 EUR, 
transporta izdevumi 850,00 EUR. Bez 
tam katram sportistam ir jāsedz dalības 
maksa 23,00 EUR, apdrošināšana 9,00 
EUR un izdevumi par naktsmītni 80,00 

EUR apmērā. Saskaņā ar nolikumu „Par 
pašvaldības atbalstu sporta veicināša-
nai Inčukalna novadā” un likumu „Par 
pašvaldībām” piešķirt Inčukalna florbo-
la komandām finansiālu atbalstu 120,- 
EUR apmērā apdrošināšanas segšanai, 
kā arī apmaksāt transporta izdevumus.

• Izskatīts biedrības „Bērnu un jauniešu 
attīstības centra „Sport Star”” iesnie-
gums ar lūgumu pagarināt pakalpojuma 
līgumu par peldēšanas trenera amata 
pienākumu pildīšanu. Līguma darbības 
termiņš ir 2015. gada 31. marts. Nolemts 
līgumu pagarināt. Darbības termiņš no 
2015. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 17. 
jūnijam un no 2015. gada 1. septembra 
līdz 2015. gada 31. decembrim.

• Izskatīts SIA „Rāmkalni Serviss” iesnie-
gums ar lūgumu atbalstīt aktīvās atpū-
tas pasākumu „Laivu karnevāls” 2015. 
gada 1. maijā. Nolemts piešķirt 15 vei-
cināšanas balvas ar Inčukalna novada 
simboliku, piešķirt autobusu pasākuma 
dalībnieku, jauniešu, nogādāšanai no 
Siguldas dzelzceļa stacijas uz kempin-
gu „Dainas” (1 reize), no Rāmkalniem uz 
Inčukalna dzelzceļa staciju (1 reize) un 
Siguldas kempingu „Dainas” (1 reize).

• Atļaut Inčukalna tirgus laukumā 2015. 
gadā rīkot gadatirgus:
19. aprīlī – Pavasara gadatirgu;
17. maijā – Tirgu „Viss – dārzam”;
6. jūnijā – Amatnieku tirgu;
21. jūnijā – Tirdziņu „Līgo”;
9. augustā – Tirdziņu „Skolas laiku gai-

dot”;
18. oktobrī – Rudens gadatirgu;
13. decembrī – Ziemassvētku tirdziņu.

• Atļaut Vangažu pilsētas laukumā Vidze-
mes ielā 8, Vangažos, 2015. gadā rīkot 
gadatirgus:
21. martā – Pavasara gadatirgu;
4. aprīlī – Lieldienu gadatirgu;
16. maijā – Gadatirgu;
20. jūnijā – Jāņu gadatirgu;
18. jūlijā – Gadatirgu;
22. augustā – Pirmsskolas gadatirgu;
19. septembrī – Miķeļdienas gadatirgu;
17. oktobrī – Rudens gadatirgu;
14. novembrī – Valsts un pilsētas svēt-

kiem veltītu gadatirgu;
19. decembrī – Ziemassvētku gadatirgu.

• Pieņemt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.3/2015 „Kārtība, kādā 
Inčukalna novada pašvaldība īsteno 
pirmsskolas izglītības nodrošināšanas 
funkciju”. Atzīt par spēku zaudējušiem 
2011. gada 28. septembra Inčukalna 
novada domes saistošos noteikumus 
Nr.19/2011 „Kārtība, kādā Inčukalna 
novada pašvaldība īsteno pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanas funkciju”.

• Pieņemt Inčukalna novada domes infor-
matīvā izdevuma „Novada Vēstis” noli-
kumu.
Un citi. 

Ir atnācis pa-
vasaris, sniegs 

ir nokusis, un 
ir jūtams pa-
vasara svai-
gais gaiss. 

Šo brīnišķīgo 
sajūtu mazliet 

apbēdina apstāklis, 
ka, pastaigājoties parkos, sporta 
laukumos un citās apzaļumotās 
vietās, gaisā ir jūtama ne tikai ne-

patīkama smaka, bet arī pārņem sa-
jūta, ka tiek staigāts pa mēslu bedri. 
Inčukalna novadā dzīvo ne tikai ļoti 
daudz iedzīvotāju, kuri mīl mājdzīv-
niekus, it īpaši suņus, bet arī vecā-
ku, kuri mīl savus bērnus un kopā 
ar viņiem iet pastaigāties. Diemžēl 
suņu ekskrementu dēļ bērni nevar 
pilnvērtīgi izbaudīt pastaigu.

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļa (RPP INN) 
aicina suņu īpašniekus un turētā-

jus, kuri ved pastaigā suņus, cienīt 
citus cilvēkus un savākt savu suņu 
pastaigas rezultātā atstātos eks-
krementus. 

Kā arī RPP INN atgādina, ka 
saskaņā ar 2006. gada 4. aprī-
ļa Ministru kabineta noteikumu 
Nr.266 „Labturības prasības mā-
jas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa 
apmācībai” 52. Mājas (istabas) 

dzīvnieka īpašniekam vai turē-
tājam ir pienākums: 52.3. apdzī-
votu vietu teritorijā savākt sava 
mājas (istabas) dzīvnieka eks-
krementus.

Atbildība par minēto noteikumu 
neievērošanu paredzēta Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
106. panta 1. daļā, un proti:

Par dzīvnieku turēšanas, labtu-
rības, izmantošanas un pārvadā-
šanas prasību pārkāpšanu – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no septiņiem 
līdz trīssimt piecdesmit euro, bet 
juridiskajām personām – no piec-
padsmit līdz septiņsimt euro, kon-
fiscējot dzīvniekus vai bez konfis-
kācijas.

Paldies par sapratni.

Ar cieņu,
Reģionālās pašvaldības policijas

Inčukalna novada nodaļas 
priekšnieks

Ilgonis Babris 

Par pastaigām ar mūsu četrkājainajiem draugiem

Svarīgākie domes lēmumi martā Важнейшие решения,  
принятые думой в марте
• Рассмотрено заявление Лиены Озолини (Liena 

Ozoliņa) с просьбой сдать в аренду спортивный 
зал Вангажской средней школы для занятий 
Зумба-фитнесом по субботам с 12:00 до 13:00. 
Принято решение заключить договор на период 
с 1 февраля 2015 года по 30 июня 2015 года, а 
также определить арендную плату в соответст-
вии с решением Инчукалнской краевой думы от 
16 октября 2013 года № 11-27§ «Об учреждении 
платы за аренду помещений в учебных учрежде-
ниях Инчукалнского края».

• Рассмотрено заявление Иветы Хагуре (Iveta 
Hagure) с просьбой сдать в аренду спортивный 
зал Вангажской средней школы для занятий 
Зумба-фитнесом по вторникам с 19:00 до 20:00. 
Принято решение заключить договор на период 
с 24 февраля 2015 года по 30 июня 2015 года, а 
также определить арендную плату в соответст-
вии с решением Инчукалнской краевой думы от 
16 октября 2013 года № 11-27§ «Об учреждении 
платы за аренду помещений в учебных учрежде-
ниях Инчукалнского края». 

• Согласно решению Избирательной комиссии 
Инчукалнского края от 19 февраля 2015 года 
(протокол № 1/2015), на основании заявления 
депутата Яниса Розитиса (Jānis Rozītis) Избира-
тельная комиссия Инчукалнского края вместо 
депутата Я. Розитиса кандидатом в депутаты 
выдвинула Андриса Бринькиса (Andris Briņķis). 
Согласно части первой статьи 55 закона «О само-
управлениях» каждый депутат должен являться 
членом, по меньшей мере, одного комитета думы, 
поэтому депутат А. Бринькис назначен членом 
Комитета по вопросам образования, культуры, 
спорта, общественного порядка, социального 
обеспечения и здравоохранения. 

• Рассмотрено заявление пенсионеров Инчукалн-
са с просьбой предоставить автобус для коллек-
тивной поездки 21 марта 2015 года в Саласпилс, 
где состоится слет сениоров Рижского округа 
«Būt kopā». Принято решение предоставить авто-
бус и покрыть расходы на поездку. 

• Рассмотрено заявление баскетбольной команды 
Инчукалнса «Hincenberga» с просьбой финансово 
поддержать участие команды в розыгрыше Куб-
ка вызова баскетбольной лиги Triobet, плата за 
участие составляет 500,00 EUR. Согласно Поло-
жению «О поддержке самоуправления в целях 
содействия развитию спорта в Инчукалнском 
крае» и закону «О самоуправлениях», принято 
решение предоставить финансовую поддержку в 
размере 300,00 EUR.

• Получено заявления спортивного методиста 
Инчукалнского спортивного комплекса Гирта 
Бункуса (Ģirts Bunkus) с просьбой предоставить 
финансовую поддержку детской флорбольной  
команде. Финансовая поддержка необходима 
для участия в международном турнире по флор-
болу «Talin Florbal», который состоится 22–24 мая 
2015 года. Плата за участие команды составляет 
120,00 EUR, транспортные расходы – 850,00 EUR. 
При этом каждый спортсмен должен покрыть 
расходы за участие в размере  23,00 EUR, стра-

ховку в размере 9,00 EUR и расходы на ночлег 
в размере 80,00 EUR.  Согласно Положению «О 
поддержке самоуправления в целях содействия 
развитию спорта в Инчукалнском крае» и закону 
«О самоуправлениях», принято решение предо-
ставить детской флорбольной команде Инчу-
калнса финансовую поддержку в размере 120,00 
EUR на покрытие расходов по страхованию, а 
также оплатить транспортные расходы. 

• Рассмотрено заявление Детского и юношеского 
центра развития «Sport Star» с просьбой про-
длить договор на оказание услуг тренера по 
плаванию. Срок действия договора истекает 31 
марта 2015 года. Принято решение продлить до-
говор на период с 1 апреля 2015 года по 17 июня 
2015 года и с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 
2015 года. 

• Рассмотрено заявление ООО «Rāmkalni Serviss» 
с просьбой оказать поддержку при проведе-
нии мероприятия активного отдыха «Laivu 
karnevāls» 1 мая 2015 года. Принято решение 
предоставить 15 поощрительных призов с сим-
воликой Инчукалнского края, предоставить 
автобус для доставки участников, молодежи от 
железнодорожной станции Сигулда до кемпин-
га «Dainas» (1 раз), от  железнодорожных стан-
ций Рамкалны, Инчукалнс и Сигулда до кемпин-
га «Dainas» (1 раз).

• Разрешить в 2015 году проведение ярмарок на 
рыночной площади Инчукалнса: 
19 апреля – Весенняя ярмарка;
17 мая – ярмарка «Все для сада»;
6 июня – ярмарка ремесленников;
21 июня – базарчик «Лиго»;
9 августа – базарчик «Навстречу школе»;
18 октября – Осенняя ярмарка;
13 декабря – Рождественский базарчик. 

• Разрешить в 2015 году проведение ярмарок на 
городской площади в Вангажи, улица Видзе-
мес, 8: 
21 марта – Весення ярмарка;
4 апреля – Пасхальная ярмарка;
16 мая – Ярмарка;
20 июня – ярмарка к Иванову дню;
18 июля – Ярмарка;
22 августа – Дошкольная ярмарка;
19 сентября – Ярмарка ко дню Микеля;
17 октября – Осенняя ярмарка;
14 ноября – Ярмарка, посвященная Дню государ-
ственной независимости и празднику города;
19 декабря – Рождественская ярмарка.  

• Принять обязательные правила № 3/2015 Инчу-
калнской краевой думы «Порядок реализации 
самоуправлением Инчукалнского края функции 
обеспечения дошкольного образования». При-
знать утратившими силу обязательные правила 
№ 19/2011 Инчукалнской краевой думы «По-
рядок реализации самоуправлением Инчукал-
нского края функции обеспечения дошкольного 
образования».

• Принять Положение об информационном изда-
нии Инчукалнской краевой думы «Novada Vēstis». 
И др. 



4 2015. gada APRĪLISNOVADA VĒSTIS

Cālīši ar 
skanīgām 
balstiņām

6. aprīlī, otrajās Lieldie-
nās, kultūras namā notika 
dziedāšanas svētki bērniem 

„Vangažu Cālis 2015”. 

Pasākumā piedalījās 24 ma-
zie dziedātāji, kurus sagata-
voja mūzikas skolotājas Maira 
Lazdiņa, Liene Nesteroviča un 
Līga Cera. 

Dziedātāju sniegumu vēr-
tēja žūrija – Juglas vidussko-
las mūzikas skolotāja Inese 
Niedra, Inčukalna pirmsskolas 
izglītības iestādes „Minka” va-
dītāja Indra Podziņa, Vangažu 
vidusskolas vokālā ansambļa 
vadītāja Iveta Kauliņa.

Bērnu sniegums tika vērtēts 
trijās vecuma grupās:

1. vieta (3, 4 gadi) Alise Koz-
lovska;

1. vieta (5 gadi) Rūdolfs Lo-
gins;

1. vieta (6, 7 gadi) Egils Nied-
ra.

Augstāko novērtējumu 
„Grand Prix” jau otro gadu pēc 
kārtas ieguva Terēze Rosicka.

Žūrijas apspriedes laikā 
Vangažu vidusskolas teātra 
studija „Umurkumurs” (sko-
lotāja Solvita Runce) parādīja 
Lieldienu izrādi bērniem „Kā  
garausis lielais dejējs olas dēja”.

Paldies bērniem un skolotā-
jām par ieguldīto darbu un labo 
sniegumu!

Evija Ozola, Vangažu  
kultūras nama  

mākslinieciskās  
daļas vadītāja

Šogad aktīvāk nekā citus gadus ar krāšņiem 
priekšnesumiem aizritēja atdarināšanas konkurss 

„Popiela”, kurai šogad pieteicās 35 bērni un jau-
nieši. 

Tradicionāli bērni atdarināja iemīļotos un populā-
ros dziedātājus, un viņiem kā īstiem māksliniekiem 
bija iespēja parādīt sevi uz skatuves prožektoru gais-
mās un sajust skatītāju vērtējumu. 

Pasākumam priekšnesumus bērni gatavoja paši un 
arī atbilstošu tērpu un rekvizītus izvēlējās paši. 

Ikviens dalībnieks saņēma atzinību un balviņu par 
piedalīšanos, ieguldīto fantāziju un darbu.

Žūrijā piedalījās: Valmieras Viestura vidusskolas 
ar teātra novirzienu 12. klases skolniece Kristiāna 
Runce; Ekonomikas un kultūras augstskolas – kultū-
ras iestādes vadītāja, „Ketristudio” pasākumu aģen-
tūras vadītāja Jekaterina Lepe, ilggadējā „Popielas” dalībniece, bijusī deju grupas „Ciprese” dejotāja Vik-

torija Safronova.
Žūrijai bija grūti izvēlēties labākos no visiem lie-

liski sagatavotajiem priekšnesumiem. Rezultāti bija 
šādi:

1. vieta „Дискотека Авария” „Недетское 
время” – Žeņa Rogonovs, Anastasija Geiba, Kristī-
ne Sinkeviča, kuri saņēma arī „Skatītāju simpātijas 
balvu”.

2. vieta „Rock kids” „I love roken rooll” – Ērika Bu-
kovska, Renāte Meldere, Līva Ozola.

3. vieta Elvira T „Стоп любовь” – Sabīne Tarvida.
3. vieta „Little Mix” „Salute” – Agneta Lubanova, 

Diāna Kota, Gunta Leļeva.
Pasākuma scenāriju sagatavoja un vadīja talan-

tīgās meitenes, kuras pašas ir vairākkārt bijušas 
„Popielas” dalībnieces. Visa konkursa gaitā viņas arī 
pašas attēloja estrādes zvaigznes – Anastasiju Ko-
ževikovu (Katrīne-Suta Pranča) un Mišu Romanovu 
(Karīna Škirmante).

Žūrijas apspriedes laikā dejoja estrādes deju gru-
pa „Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovska) un deju grupa 

„Cats” (vadītāja Evija Ozola).
Paldies pasākuma atbalstītājiem: Inčukalna 

novada domei, SIA „Gaujas koks” prezidentam 
V.Čmihovam, Rīgas apriņķa Sarkanā Krusta priekš-

sēdētājai Irēnai Ikstenai, izpilddirektorei Margaritai 
Rutkai, „Ziedot LV”. 

Apsveicam tautas deju kolektīvu „Pīlādzītis” un 
vadītāju Ilonu Petrovsku ar iegūto 1. pakāpi tautas 
deju skatē! 

Evija Ozola, Vangažu kultūras nama  
mākslinieciskās daļas vadītāja 

21. martā Vangažu kultūras 
namā notika vēl nebijis pasā-
kums – Pavasara balle, kuras gal-
venais aksesuārs bija ziedi. 

Ideja par balli pavasarī radās jau 
pagājušajā gadā, kad daudzi iedzī-
votāji Valsts svētku ballē izteica 
vēlmi pēc balles arī pavasarī. Tieši 
tāpēc 21. martā kultūras namā val-
dīja pacilāta rosība – visi gatavojās 
lustīgajam notikumam. Rezultāts 
bija ļoti jauks un jautrs.

Pavasara balli atklāja Vangažu 
kultūras nama sieviešu vokālais 
estrādes ansamblis „Kaprīze” ar 
pavasarim un mīlestībai atbilsto-
šām dziesmām: „Es neesmu Džeina 
Fonda” un „Deviņos no rīta…”. 

Savukārt dejas ar jauku mūziku 
atklāja muzikants – vienmēr atsau-
cīgais Ilmārs Miķelsons. 

Pēc pirmās deju tūres uz ska-
tuves kāpa interesants, savdabīgi 
ģērbies sieviešu ansamblis no tā-
lienes – „Krisdoles”, kas, pavasarim 
iestājoties, savās dziesmās puišiem 
atgādināja, ka nevajag neko gaidīt – 
jāmīlē meitenes jau šodien. Savu-

kārt otrajā dziesmā dāmu ansam-
blis dziedāja par vīriešiem labākajos 
gados, pašas piedejojot un lecot 
mūzikai līdzi ar vislielāko azartu. 

Iespējams, ka jestrais dāmu dzie-
dājums (pačukstēsim, ka jautrās 

„Krisdoles” bija sieviešu ansamblis 

„Kaprīze”) nostrādāja un turpmā-
kajās dejās malā nesēdēja gandrīz 
neviens vīrietis – visi rada spēku, 
lai no sirds izdancinātu savas otrās 
pusītes. 

Mazliet vēlāk uz skatuves kāpa 
ļoti sportiskas meitenes, kas dejo 

(vai arī vingro – kā nu kurš uzska-
ta) jauno deju novirzienu – zumbu 
(vadītāja Liena Ozoliņa). Meiteņu 
dejojums bija ļoti spraigs un arī 
skatītājos radīja vēlmi iemācīties 
šo deju.

Tikpat jauks bija arī līnijdeju gru-
pas „Drime dance” (vadītāja Kitija 
Meikšāne) dejojums. Arī viņām bija 
iespēja skatītājiem iemācīt pāris 
līnijdeju.

Tiem, kuriem vairāk patīk dziedāt, 
nevis dejot, tika dota iespēja pie-
dalīties kultūras nama noorganizē-
tajā dziesmu konkursā, kurā gluži 
kā televīzijas šovā dalībniekiem 
vajadzēja rādīt savas dziedāšanas 
un dziesmu pārzināšanas prasmes, 
par ko arī, protams, saņēma jaukas 
balvas. Vēlreiz apsveicam kon-
kursa uzvarētāju Raimondu Runci! 
Paldies visiem, kas piedalījās, un 
paldies arī Ilmāram, kurš palīdzēja 
ar muzikālo noformējumu, bet an-
samblim „Kaprīze” – par dziesmu 
izpildījumu! 

Pavasara balle ir jauna, bet 
skaista tradīcija, kas noteikti ie-
dzīvosies Vangažu kultūras namā. 
Tāpēc uz tikšanos pēc gada (tiem, 
kuriem vairāk patīk ballēties rude-
nī – Valsts svētku ballē)!

Jana Bunkus 

„Vangažu Cālis 2015” skanīgākā bal-
stiņa Terēze Rosicka kopā ar savu 
skolotāju Mairu Lazdiņu.
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Pavasaris ir ne tikai mīlestības laiks, bet arī joku laiks, tāpēc uz pavasara balli no 
tālienes bija ieradies sieviešu ansamblis „Krisdoles”.

Marts Vangažu kultūras namā aizrit ar košiem 
priekšnesumiem

Pavasaris atnāk ar ziediem

Jaukie un jautrie Popielas dalībnieki

Mazie, bet čaklie dejotāji „Pīlādzītis” kopā ar vadītāju 
Ilonu Petrovsku.

Vangažu kultūras nama 
pasākumi aprīlī

Svētdien, 19. aprīlī, plkst. 17.00 režisora Arvīda 
Krieva jauna dokumentālā filma par Latvijā iemī-
ļoto mūziķi „Freimis. Mārtiņš Freimanis”. Ieeja 
2 eiro.

Sestdien, 25. aprīlī plkst. 19.00-23.00 diskotē-
ka. Ieeja 3 eiro.

Pirmdien, 4. maijā, plkst. 17.00 Latvijas Kine-
matogrāfistu savienība piedāvā animācijas pro-
grammu bērniem „Latviešu literatūras ekrani-
zējumi animācijā”: „Baltā”, „Zīļuks”, „Sārtulis”, 

„Pavasaris Vārnu ielā”, „Zaķīšu pirtiņa”, „Kaba-
ta”. Ieeja 1 eiro.

No 5. maija Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas Vangažu bērnu darbu izstāde 
veltīta mākslas dienām „Izkrāso pasauli”.
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Šodien dzima jaunvārds „piebūdot”, jo savādāk ļoti ilgi jāpaskaidro – izgatavojām putnu būrīšus, paši 
nesām kāpnes, paši kāpām kokos, paši sitām naglas un beidzot priecājāmies par „piebūdoto” apkārtni.

Pateicoties vairāku cilvēku labajai gribai, organizatoriskajiem pūliņiem un darbam, Inčukalna pamatskolas ses-
tajai klasei bija šī lieliskā iespēja – izjust dažas mācību stundas brīvajā dabā. Var apgalvot, ka šāda amatu mācība, 
dabas zinības, sports un mājturība paliks bērnu atmiņā ilgāku laiku. „Putnu dienu” ierosinātāji, organizatori un 
izpildītāji ir Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā saimniecība „L.V.Mežs”. Aiga Smiltāne, sadarbojoties ar 
meža gidi Sigitu Vaivadi, sagādāja bērniem iespēju aktīvi līdzdarboties, gūt jaunas zināšanas un strādāt komandās. 
Pasākumā iesaistītie skolēni un skolotājas vēlas pateikt paldies gan iniciatoriem, gan sponsoriem, gan tiem, kas 
paši darbojās kopā ar bērniem – Inčukalna novada domes deputātiem Mārim Keišam par sagatavoto materiālu 
putnu būrīšiem un Arvīdam Blauam par palīdzīgu roku, naglojot būrīšus un stiprinot tos pie kokiem, par padomiem 
un uzmundrinājumiem desiņu cepšanas svarīgajā procedūrā, kā arī Inčukalna Medību pils saimniekam par mierīgo 
atbalstu un pārliecinošajiem vārdiem. Katram no 10 sanaglotajiem putnu būrīšiem bērni uzrakstīja savus vēlēju-
mus putnu ģimenēm un nosolījās vasarā apciemot savus „īrniekus”. Meža gides Sigitas Vaivades spēles bija izglī-
tojošas un uzjautrinošas, papildinot zināšanas ne tikai par putnu būrīšiem, bet arī par meža iemītniekiem, kokiem, 
ogām, sēnēm. Mums ļoti patika. Liels paldies! 

Visu dalībnieku vārdā – Zinta Nolberga,  
Inčukalna pamatskolas 6. klases audzinātāja

Ai, kā jau gribas sauli, zaļu zāli, sniegpulk-
steņus, tulpes un narcises... Tomēr marta laiks 
ir nepastāvīgi nejauks un, pilnīgi noteikti, lie-
tus piederas pavasarim tāpat kā dubļi un nez 
no kurienes uzradies vārgs putenis. Šī gada 
martam piestāv arī jaunās estrādes celtnie-
cības darbu sākums, kuru varēja novērot jau 
13. martā. Katras dienas darbiņi visiem ga-
rāmgājējiem redzami un vērtējami – mēs visi 
esam liecinieki jaunas, sakārtotas vietas iesā-
kumam. 

Salts lietus netraucēja mazajiem pirmsskolas 
inčukalniešiem pulcēties tautas namā 7. martā, 
kad kārtējo reizi varējām priecāties par Inčukalna 
dziedošajiem „cālēniem”. Šoreiz „Cāļa” koncer-
tu kuplināja arī skolotājas Līgas Dombrovskas 
mazo dejotāju grupa „Minkāns”, kuri, skaisti 
saģērbti tautas tērpos, rādīja deju kolektīvu ska-
tei sagatavotās dejas. Šodien jau zinām, ka ma-
zajiem „minkāniem” (bērnudārza grupai un 1.–2. 
klašu grupai) skatē 11. martā 
Lēdurgā ir izdevies izcīnīt pir-
mo pakāpi, kas tiešām ir vērā 
ņemams sasniegums. Malači 
bērni! Bet vēl lielāks malacis ir 
skolotāja Līga un viņas daudzie 
palīgi – dejotāju vecāki un Līgas 
izpalīdzīgā un aktīvā mamma 
Ērika. 

Tā kā konkurss notika dienu 
pirms Starptautiskās sieviešu 
dienas, tas bija veltīts visām 
klātesošajām sievietēm – mā-
miņām, vecmāmiņām, skolo-
tājām. Dziedātājus – Tomasu 
Čeksteri, Kārli Puriņu, Ilzi Ķir-
si, Sofiju Mačevsku, Katrīnu 
Vecgrāvi, Elīzu Auziņu, Emīliju 
Bērziņu, Simonu Lāčplēsi un 
Martu Esteri Znotu no Inčukal-
na dārziņa – sagatavoja skolo-
tāja Kristīne Bierande-Gaile, un 
Elzu Liepiņu no Gaujas dārziņa 
sagatavoja Līga Cera. Žūrijā dziedātājputniņu 
balstiņas un sniegumu vērtēja arī divi izbijušie 

„cāļi” – nu jau Inčukalna novada domes deputā-
te Anete Šica un students Rihards Keišs, kā arī 
dziedošās un zinošās skolotājas Zanda Krastiņa 
un Jeļena Tresikova, un vairāku koru korists do-
mes deputāts Jānis Liepiņš. Anete Šica mazajiem 
dziedātājiem bija sagatavojusi dāvaniņas no sava 
uzņēmuma „Rozīnīte”, bet izbijušie „cāļi” brāļi 
Kristers un Rihards Keiši sāka dziedāšanas kon-
kursu katrs ar savu dziesmu, lai mazie dziedātāji 
nebūtu tik nobijušies. Nedrošību pārvarēt palī-
dzēja arī pasākuma vadītāja Čigānmeitēns Ringla.

Vērtēšana norisa divās vecuma grupās. Mazā-
kajā grupiņā uzstājās 3 un 4 gadus vecie „cālēni”; 
par laureātu jeb Inčukalna galveno mazo „Cāli” 
kļuva trīs gadus vecais Tomass Čeksters, kurš 

izpildīja dziesmiņu par 
autobusu, un žūrijas ko-
misija vienbalsīgi nolēma, 
ka trīsgadīgā zēna izpil-
dījums ir tīrs, stabils un 
dzidrs. Lielākajā grupiņā 
izšķirties bija grūtāk, jo 
visas izpildītājas dziedā-
ja pareizi un izteiksmīgi. 
Tomēr, izpildot uzlikto 
pienākumu, žūrija par 
laureāti lielākajā grupā 
izvēlējās sešgadīgo Si-
monu Lāčplēsi, kura uz 
skatuves jutās brīvi un arī 
spēlēja savu mūzikas in-
strumentu – metalofonu. Gribētos novēlēt visiem 
mazajiem dziedātājiem, lai nebeidzas kāre uz 
mūziku, lai skolotājas un vecāki nepamet novār-
tā dziesmiņas, jo tās dāvā daudz prieka visiem! 
Paldies skolotājām un vecākiem par dāvātajiem 

jaukajiem brīžiem, bet atsaucīgajai žūrijai par to, 
ka vērtējāt!

25. martā, kā katru gadu, visā mūsu valstī pie 
mājām izkārām karogus ar sēru lentēm. Tā ir 

„melna diena” mūsu tautas vēsturē, kurā jau no 
80. gadu beigām pieminam tos ļaudis, kuri ar varu 
tika izvesti 1941. un 1949. gadā, kuriem atņēma 
dzimtas mājas un zemi, kurus pazemoja tikai 
tāpēc, ka viņi bija krietni Latvijas valsts pilsoņi. 
Inčukalnā pie stacijas, no kuras tika izvesti visu 
apkārtējo pagastu – Sējas, Krimuldas un pat Vid-
rižu – ļaudis, 1999. gadā tika uzstādīts piemiņas 
akmens. Katru gadu 14. jūnijā un 25. martā repre-
sētie, Inčukalna novada iedzīvotāji, pamatskolas 
skolotāji un skolnieki pulcējas, lai pieminētu bojā 
gājušos un saglabātu modru atmiņu par tā laika 
notikumiem. Kad vairāk nekā pirms 10 gadiem 

rakstījām ielūgumus Inčukalna pagasta repre-
sētajiem ļaudīm, to bija gandrīz 120. Šogad pēc 
Sociālā dienesta datiem visā Inčukalna novadā 
vairs ir tikai 59 personas. Šī paaudze „aiziet” kā 
daudz kas mūsu dzīvē. Bet atmiņām ir jāpaliek. 

Piemiņas brīdī pie pieminekļa uzru-
nas teica novada domes priekšsē-
dētājs Aivars Nalivaiko un to laiku 
liecinieki – Latvijas armijas karavīri 
Jānis Zvirbulis un Andrejs Mazins un 
novada Represēto padomes priekš-
sēdētājs Jānis Kļaviņš. Dziesmas 
par dzimteni dziedāja senioru koris 

„Atblāzma”. Vēlāk visi tika aicināti uz 
tautas namu, kur varēja noskatīties 
dokumentālu spēlfilmu par partizānu 
kustību pēckara Latvijā „Segvārds 
Vientulis”. Represētie gan filmā re-
dzēto pārrunāja,  gan pastāstīja 
savas atmiņas, gan dalījās pieredzē 
pie tējas un kafijas sadraudzībā un 
sirsnībā. Mēs novēlam visiem labu 
veselību un stipru garu.

Marta beigās atzīmējām Starp-
tautisko teātra dienu ar izrādi bēr-
niem, ko rādīja Valmieras kinostudija 

„Dusmīgie putni” (26. martā), bet pie-
augušie 29. marta vakarā varēja no-

skatīties Leldes Stumbres viencēlienu sakopoju-
mu amatierteātra „Haritas” izpildījumā „Dialogi”. 
Interesantas un auglīgas bija arī Inčukalna ama-
tierteātra aktieru un viesu sarunas pēc izrādes. 
Ceram, ka, pateicoties šiem kontaktiem, nākotnē 
varēsim veidot jaunus projektus. Kā aktieri pirms 
izrādēm saka: „Lai top!”

Vēl gribam pavēstīt novada ļaudīm, ka mūsu 
Inčukalna pūtēju orķestris 28. martā piedalījās 
VII Latvijas pūtēju orķestru konkursā Vidzemes 
koncertzālē Cēsīs un ieguva 3. vietu, apsteidzot 
pat lielu pilsētu kolektīvus. MALAČI! Liels pal-
dies ikvienam mūziķim, bet diriģentam Vitalim 
Kikustam – vislielākais paldies.!

Zinta Nolberga, Inčukalna tautas nama  
mākslinieciskās daļas vadītāja 

Inčukalna tautas 
nama pasākumi 
aprīlī

Sestdien, 18. aprīlī, plkst.18.00
Viktora ZEMGALA 
autorkoncerts „Tikai Tev!”
Biļešu cena 4,00 un 5,00 eiro

Sestdien, 18. aprīlī,
Inčukalna MĀKSLAS DIENAS 
No plkst. 12.00 pie tautas nama 

radošā darbnīca „PUTNU DIENA”, 
kurā taps jauni vides objekti, plkst. 
14.00

• Mākslinieku kopas izstādes 
atklāšana

• Konkursa „Lietu otrā dzīve” re-
zultātu paziņošana un uzvarētā-
ju apbalvošana

• Svētku koncerts
Izstādes un konkursa darbi ie-

sniedzami līdz 13. aprīlim
Sīkāka informācija pa tālr.. 

29478251 (Ingai)  

Piektdien, 24. aprīlī, plkst. 18.00
KINOPUNKTA projekts vairāk 

nekā 100 vietās Latvijā
Dokumentālās filmas „Laimes 

ekonomika” izrāde 
„Vientuļi cilvēki nekad nav laimīgi, 

un globalizācija rada ļoti vientuļu 
planētu,” saka aktīviste un filmas 
autore Vanda Šiva. Filmas centrālā 
ass iezīmē mūsdienu globālās krī-
zes – klimata pārmaiņas, terorismu, 
finanšu krahu –, savijot tās ar ļoti 
personīgiem stāstiem par cilvēkiem, 
kuri jūtas depresīvi un tukšās patē-
rētāju sabiedrības nomākti. Iemesls? 
Globālo korporāciju radīta pasaule, 
kurā pirmajā vietā vienmēr ir peļ-
ņa un patēriņa palielināšana, nevis 
cilvēks. Un kāds tam ir risinājums? 
Lokalizācija. Atgriešanās pie kopie-
nu sabiedrības, kurā cilvēki zina, kā 
klājas kaimiņam, un pārtiku iegādā-
jas pie tuvumā dzīvojošā zemnieka, 
nevis lielveikalā.” 

Ieeja brīva

Piektdien, 1. maijā, 
Inčukalna Velodiena 
Pavasara velobrauciens dabā ik-

vienam (ieteicams bērniem būt kopā 
ar vecākiem) draudzīgā un nesteidzī-
gā ritmā.

Sīkāka informācija par maršrutu 
vēl sekos. 

Tiekamies plkst. 10.00 pie tautas 
nama. 

Kā pamatskolas bērni „piebūdoja” apkārtnes kokus Noderīgi padomi putnu māju taisītājiem 
Viens no svarīgākajiem faktoriem putnu sekmīgai ligzdošanai ir pareiza būrīšu izlikšana. 

Katram putnam ir sava ligzdošanas teritorija, tāpēc putni neaizņems būrīšus, kas būs izvie-
toti pārāk tuvu cits citam. Izņēmums ir mājas strazds, kurš mīl ligzdot arī kolonijās. 

Minimālais attālums starp būrīšiem sīkajiem putniņiem (zīlītēm, mušķērājiem u.c.) ir ap-
mēram 50 metru, pūcēm jau vajag vismaz 500 metru. Tuvāk var izvietot dobumperētāju pīļu, 
piemēram, gaigalu būrus ~ 100 metru.

Būrīšus piestiprina pie koka ar naglām vai pakar ar stieples palīdzību koka zarā. Nav ie-
teicams samērā plaši izplatītais veids – piesiešana ar stiepli pie koka. Kokam augot, stieple 
iegraužas mizā un burtiski to žņaudz nost, traucējot barības vielu apriti. Zīlīšu un citu sīko 
putniņu būrīšus izliek 2–5 metru augstumā, strazdiem, pūcēm un pīlēm – 4–5 metru aug-
stumā. Skrejai vēlamais virziens – dienvidaustrumi, austrumi vai ziemeļaustrumi. Putniem 
jābūt brīvai pieejai pie skrejas, ja traucē zari, tie jāizzāģē apmēram 1,5 x 1,5 metru lielā 
laukumā. Zīlīšu būrīšus liek tuvāk mežmalām, laucītēm vai stigām. Izvietojot pūču būrus, 
vēlams, lai tuvumā augtu vēl kādi lieli koki (labāk egles), tur varēs pārnakšņot pūču tēviņi.

Apkopojusi meža gide Sigita Vaivade 

Marta raibumi tautas namā

Cip, cip, cip, cālīši!

Mazie mincīši malacīši no deju grupas „Minkāns”. 
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Metodiskā darba aktualitātes
Mūsu skolā šajā semestrī ir notikuši vairāki ļoti svarīgi Pierīgas novadu skolu pasākumi. 23. jan-

vārī kopmēģinājumā skolu jau atkārtoti pieskandināja tuvāko skolu 5.–9. klašu kori, kurus vadīja 
diriģents J.Baltiņš. Šī kopdziedāšana ir svarīgs solis, lai gatavotos koru skatēm, pēc kuru rezultā-
tiem tiks lemts par iespēju piedalīties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

4. februārī dziesmas turpināja skanēt mūsu skolā, jo notika Pierīgas skolu vokālo ansambļu 
konkurss „Balsis 2015” I atlases kārta, kurā piedalījās ansambļi. īpašs prieks, ka mūsu meiteņu 
ansamblis skolotāju Ivetas Kauliņas un Jurija Kaspera vadībā tika augsti novērtēts un iegūtais 
punktu skaits ļāva meitenēm piedalīties Vidzemes novadu ansambļu skatē.

20. februārī skolā notika Pierīgas novadu skolu matemātikas olimpiāde 5.–8. klašu skolēniem. 
Lai uzņemtu 193 skolēnus un viņu pedagogus, bija nepieciešama rūpīga skolas darba pārplānošana. 
Prieks, ka visi viesi bija apmierināti par olimpiādes organizēšanu.

Ļoti atbildīgs pasākums notika 25. martā, kad mūsu skolā ieradās visu Pierīgas novadu skolu 
direktoru vietnieki izglītības jomā. Sadarbībā ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi or-
ganizējām semināru „Atbalsts skolēniem ar mācīšanās traucējumiem”. Par iekļaujošās apmācības 
pieredzi stāstīja Vangažu vidusskolas DVIJ Valentīna Čerņeja, atklātās mācību stundas matemā-
tikā 4.a klasē vadīja skolotāja Inese Grinberga, matemātikā – 5.a klases skolotāja Dace Mālniece, 
angļu valodā – 6.a klases skolotāja Ilona Ušakeviča, matemātikā – 7.b klases skolotāja Tatjana 
Korņeva. Arī pēc šī pasākuma kolēģi bija apmierināti ar semināra organizāciju un norisi un gardajām 
pusdienām. 

16. aprīlī uz matemātikas olimpiādi mūsu skolā sabrauks 4. klašu skolēni.
Ir gandarījums, ka mūsu skola tiek izvēlēta dažādu Pierīgas novadu skolu pasākumu organizēša-

nai, jo kolēģi ir pārliecinājušies par skolas darbinieku atbildību un spēju saskaņot ikdienas darbu ar 
viesu uzņemšanu, par augsto tehnisko nodrošinājumu, plašajām, sakārtotajām telpām.

Indra Kalniņa, Vangažu vidusskolas direktore

Vecāku nedēļa Vangažu vidusskolā
Kā ik gadu, 

arī šogad ne-
dēļu pirms sko-
lēnu pavasara 
b r ī v d i e n ā m 
Vangažu vidus-
skola aicināja 
skolā viesoties 
vecākus un pie-
dāvāja dažādas 
aktivitātes un 
iespējas.

Atklājot Ve-
cāku nedēļu, 
skolēni un viņu 
tēvi, vectētiņi, 
brāļi tika aicināti piedalīties radošajā darbnīcā, kurā kopīgiem spēkiem tika pagatavoti strazdu būri. 
Skolotājs V.Lījvaks, konsultants un galvenais organizators, pirms darba pastāstīja par to, kādiem 
putniem ir paredzēti jaunie putnu būri, par materiālu izvēles nosacījumiem un būru izvietošanas no-
teikumiem. Atsaucība bija liela, piedalījās 23 ģimenes. Tapa 32 putnu būri, un tagad jaunos iemīt-
niekus sagaidīs ne tikai Vangažos, Inčukalnā, bet arī Vecumniekos un Madonā. Skolas vārdā sakām 
lielu paldies SIA „Vēsmiņas” vadītājam O.Suhoveiko par dāvanu – kokmateriāliem putnu būriem!

Vecākiem bija iespēja apmeklēt K.Bikšes izglītojošu lekciju „Kā runāt ar bērnu?”, individuāli tik-
ties ar priekšmetu skolotājiem, vērot mācību stundas. Topošo pirmklasnieku vecāki viesojās skolā, 
lai iepazītos ar klases audzinātājām I.Grinbergu un O.Hamčanovsku un uzdotu interesējošos jau-
tājumus skolas direktorei un mācību pārzinei. Skolas administrācija viesojās arī Inčukalna pamat-
skolā, lai informētu topošo absolventu vecākus par vidējās izglītības iegūšanu Vangažu vidusskolā.

Nedēļas noslēgumā 1.–5. klašu komandas, kuras veidoja skolēni, viņu vecāki, klašu audzinā-
tāji un atbalstītāji, piedalījās Ģimeņu sporta dienā. Šoreiz skolotāja L.Medvedeva un skolēnu or-
ganizatoru grupa bija sagatavojusi ne tikai veiklības un sportisko prasmju, bet arī atjautības un 
zināšanu pārbaudi gan ar dzīvi, gan ar mācību priekšmetiem saistītajos jautājumos. Komandām 
bija jānokļūst 15 stacijās, kuras bija izvietotas skolas kabinetos un gaiteņos, tomēr pārbaudījumu 
noslēgumā katra komanda nokļuva pie dārgumu lādes ar saldajām balvām. Šogad aktīvi bija ne 
tikai dalībnieki, bet arī vecāko klašu skolēni, kuri piedalījās organizēšanā un tiesāšanā.

Vecāku un 
bērnu aktivitāte 
un aizrautība ve-
dināja aizdomā-
ties par prieku 
un nepieciešamī-
bu, ko sagādā ar 
saviem bērniem 
kopā pavadītais 
laiks. 

Solvita Runce, 
Vangažu vidus-

skolas direk-
tores vietniece 
audzināšanas 

darbā 

Baudot pēdējos šīs savādās ziemas priekus 
un apgūstot, pētot ko jaunu, mūsu skolēni 
no 9. līdz 13. februārim ir sekmīgi aizvadījuši 
2014./2015. mācību gada Projektu nedēļu.

Katra klase kopā ar savu klases audzinātāju 
izvēlējās sev tīkamu un aktuālu tēmu, ko izzi-
nāt un pētīt Projektu nedēļas laikā;

2., 3. un 4. klases ar audzinātājām Lanu Jē-
kabsoni, Aivu Švikuli un Inesi Ziemeli izzināja 
tēmu par augļiem un dārzeņiem cilvēka uzturā, 
par augļu un dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz cilvē-
ka organismu un veselību.

5. un 6. klase ar audzinātājām Ritu Bikši un 
Zintu Nolbergu mācījās velosipēdistu ceļu sa-
tiksmes noteikumus;

7. klase ar audzinātāju Agnesi Kalniņu pētīja 
tematu „Vitamīnu ietekme sportisko rezultātu 
sasniegumos”. Skolēni iedziļinājās sporta teo-
rijas un pareiza uztura sportistiem pamatos, 
pētīja sarežģīto vitamīnu ietekmi uz cilvēka 
organismu.

8. klase ar audzinātāju Kristīni Roni pievēr-
sās karjeras izpētei „Mana karjera”. Skolēni 
apmeklēja Siguldas Jaunrades centru, iepazi-
nās ar aktivitātēm un izglītojošām brīvā laika 
pavadīšanas iespējām. Skolēniem bija iespēja 
ēnot un intervēt savu izvēlēto aroda pārstāvi, 
iepazīties ar profesiju pieprasījumu darba tirgū, 
kā arī atskatīties savas dzimtas profesijās.

9. klase ar audzinātāju Lilitu Atari „izspēlē-
ja” valsts eksāmenu norisi svešvalodā, vēsturē, 
latviešu valodā un matemātikā.

Projektu nedēļas laikā neizpalika arī citas 
aktivitātes – tradicionālā Inčukalna pamatsko-
las Peldēšanas diena. Skolēniem bija jāpeld 
divās disciplīnās – brīvajā stilā, kraulā uz mu-
guras un kompleksajā peldējuma stafetē.

Peldējumi tika sadalīti sešu klašu grupās pēc 
skolēnu vecuma un dzimuma. 

Uzvarētāji katrā klašu grupā:
2.–3. klašu meitenes:
1.v. Nikola Miklašēviča;

2.v. Melisa Rušiņa;
3.v. Anna Elizabte Smildziņa.

2.–3. klašu zēni:
1.v. Ričards Jansons;
2.v. Ernests Brūns;
3.v. Leons Aleksandrovs.

4.–5. klašu meitenes:
1.v. Marija Svētiņa;
2.v. Lisa Murzajeva;
3.v. Keita Pļasunova.
4.-5. klašu zēni:
1.v. Adrians Eikerts;
2.v. Edvards Kalniņš;
3.v. Alens Ribins;

6.–7. klašu meitenes:
1.v. Maruta Greidiņa;
2.v. Amanda Iga;
3.v. Elizabete Rasuma.
6.–7. klašu zēni:
1.v. Rainers Kalniņš;
2.v. Daniels Dreimanis;
3.v. Konstantīns Meļders.
Kompleksās klašu stafetes 4x25 m rezultāti:
1.v. 3. klasei (K.Kārkliņa, M.Hasners, 
N.Miklašēviča, R.Jansons);
2.v. 2. klasei (A.Smildziņa, Ģ.Leja, M.Rušiņa, 
E.Brūns);
1.v. 4. klasei (A.Veselova, A.Eikerts, A.Kerna, 
M.Plešs);
2.v. 5. klasei (M.Svētiņa, E.Kalniņš, L.Murzajeva, 
A.Ribins);
1.v. 7. klasei (V.Jeršova, A.Romals, E.Rasuma, 
D.Dreimanis);
2.v. 6. klasei (A.Iga, K.Kalējs, M.Greidiņa, 
R.Kalniņš).

Peldēšanas dienā kopā startēja 82 skolēni.

Agnese Kalniņa,  
direktora vietniece audzināšanas darbā 

Mācību gads jau ienācis pēdējā – pavasa-
ra – posmā, vēl tikai pavisam nedaudz skolas 
dienu, un vasaras brīvlaiks būs klāt. Un arī šo-
gad esam strādājuši godam un varam apsveikt 
mūsu skolēnus un skolotājus ar panākumiem.

Mūsu skolēnu sasniegumi mācību olimpi-
ādēs:

Dāvis Šķepasts, 9. klase – 1. vieta Pierīgas 
novadu skolu fizikas olimpiādē, skolotāja In-
guna Hokkonena,

Samanta Asīte, 6. klase – 2. vieta Pierīgas 
novadu skolu matemātikas olimpiādē, skolo-
tāja Alma Deņisova,

Lelde Kalniņa, 7. klase – atzinība Pierīgas 
novadu skolu matemātikas olimpiādē, skolo-
tāja Inguna Hokkonena,

Linda Zepa, 9. klase – 2. vieta Pierīgas 
novadu skolu alternatīvajā ģeogrāfijas 
olimpiādē, skolotāja Inese Ziemele,

Linda Zepa, 9. klase – 3. vieta atklāta-
jā angļu valodas olimpiādē, skolotāja Zinta 
Nolberga,

Roberts Pugačovs, 9. klase – atzinība 
Pierīgas novadu alternatīvajā ģeogrāfijas 
olimpiādē, skolotāja Inese Ziemele,

Roberts Pugačovs, 9. klase – 3. vieta 
Pierīgas novadu skolu alternatīvajā ģeogrā-
fijas olimpiādē, skolotāja Inese Ziemele,

Lelde Kalniņa, 7. klase – atzinība Pie-
rīgas novadu skolu mājturības konkursā 

„Putnu balle” 5.–7. klašu grupā, skolotāja 
Kristīne Rone.

Vēlos teikt paldies bērniem, viņu vecā-
kiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Irēna Ņikitina,  
direktora vietniece mācību darbā 

Aktīvais gada sākums Vangažu vidusskolā

Ģimeņu sporta diena ieguva plašu popularitāti
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Vecāku nedēļas ietvaros skolēni un viņu tēvi, vectētiņi, brāļi tika aicināti piedalīties 
radošajā darbnīcā, kurā kopīgiem spēkiem tika pagatavoti strazdu būri.

Ar skolēnu  
sasniegumiem olimpiādēs 
varam lepoties!

Inčukalna pamatskolas aktivitātes  
Projektu nedēļas laikā
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Divas dienas – 28. februārī un 1. 
martā – Siguldā notika ikgadējais 
starptautiskais džudo turnīrs, kurā 
mūsu sportisti sevi parādīja no la-
bākās puses.

Uz Siguldu bija atbraucis 551 dalīb-
nieks no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Krievijas. Inčukalna novada Bērnu 
un jauniešu centru „Gauja” pārstāvēja 
deviņi audzēkņi un izcīnīja piecas da-

žāda kaluma medaļas, kopvērtējumā 
ieņemot 11. vietu starp 31 klubu. 

Apsveicam:
Ņika Motiļkova – 1. vieta
Vlada Socka – 2. vieta
Fjodors Semeņecs – 3. vieta
Artjoms Antonovs – 3. vieta
Ņikita Makarovs – 3. vieta

Dmitrijs Tončinskis 

28. marts Inčukalnā bija notiku-
miem bagāta diena. Viena no dau-
dzajām norises pasākumu vietām 
bija Inčukalna Sporta komplekss, 
kurā jau vienpadsmito reizi tika aiz-
vadīts Inčukalna čempionāts bad-
mintonā. 

Čempionātā piedalījās 27 
badmintonisti – 19 vīriešu konkurencē 
(pieaugušie, juniori un juniori jaunākajā 
grupā sacentās kopējā turnīrā) un 
8 dāmu konkurencē. Kopumā tika 
sadalīti pieci medaļu komplekti – 
vīriešu, sieviešu, senioru, junioru un 
junioru jaunākajā grupā vienspēlēs. 

Pirmo reizi par Inčukalna čempio-
nu vīriešu konkurencē kļuva Edgars 
Saulītis, kurš finālā sīvā trīs setu cīņā 
uzveica Sandi Kalniņu ar 18:21, 21:18 
un 21:14. Otro gadu pēc kārtas bron-
zas medaļu izcīnīja Jānis Tumens, ar 
21:16 un 21:16 apspēlējot Antonu 
Kuzminu. Sešinieku noslēdza Kaspars 
Kuharjonoks (5. vieta) un Dainis Guks 
(6. vieta). 

Dāmu konkurencē trešo reizi par 
čempioni kļuva Luīze Siliņa, finālā pār-
liecinoši ar 21:10 un 21:9 apspēlējot 
Nikolu Daudi, kurai otrais sudrabs pēc 
kārtas. Spēlē par 3. vietu Sindija Zimba 
divos setos ar 21:12 un 21:11 apspēlē-
ja Sabīni Liepiņu. 

Junioru konkurencē pirmo reizi par 
čempionu kļuva Jānis Markulis, kurš 

savu galveno konkurentu Raineru Kal-
niņu apspēlēja jau 1/8 finālā ar 21:10 
un 21:12. Spēlē par 2. vietu (un par 9. 
vietu vīriešu konkurencē) sīvā cīņā Rai-
ners uzveica Ediju Liepiņu ar 22:20 un 
23:21. 

Jaunāko junioru grupā uzvaru svinē-
ja Rainers Kalniņš. Spēlē par 2. vietu 
Intars Garančs ar 19:21, 23:21 un 23:21 
uzveica Ingu Romalu. 

Senioru konkurencē, nepiedaloties 
vairākiem spēlētājiem, par uzvarētāju 
kļuva Harijs Hermanis. 

Inčukalna badmintonistiem sezonā 
atlikuši vairāki starti – pieauguša-
jiem Latvijas Apvienotajā badmintona 
līgā (LABL), kurā A grupā (pēc spēka 
augstākā amatieru grupa uzreiz aiz 
ELITES grupas) vīriešiem vienspēlēs 
augstāk no Inčukalna pārstāvjiem 
atrodas Sandis Kalniņš (6. vietā kop-
vērtējumā 28 dalībnieku konkurencē), 
bet Edgaram Saulītim 8. vieta (turklāt 
viens posms iztrūkst). B grupā 38 da-
lībnieku konkurencē 6. vietā atrodas 
Jānis Markulis, bet 8. vietā Edijs Lie-
piņš. Dāmām B grupā 45 dalībnieču 
konkurencē visaugstāk atrodas Luīze 
Siliņa – 14. vieta.

Pēdējais Latvijas ABL posms 18. un 
19. aprīlī norisināsies Inčukalnā. Junio-
ri sezonu noslēgs, meistarību slīpējot 
arī citās sacensībās.

Sandis Kalniņš  

21. martā Salaspilī, kultūras 
namā „Rīgava”, notika Rīgas ap-
riņķa senioru kolektīvu salidojums 

„Kopā būt”.

Šo pasākumu jau vienpadsmito 
gadu organizē Rīgas reģiona pensio-
nāru apvienības enerģiskā vadītāja 
Aija Kušķe sadarbībā ar Salaspils paš-
valdību.

Inčukalna novadu pārstāvēja Vanga-
žu ukraiņu ansamblis „Jatraņ” (vadītā-
ja Irina Dukule) un ansamblis „Gauja” 
(vadītāja Inese Strauta). Kolektīvu da-
lībnieki šo salidojumu ļoti iecienījuši un 
piedalās ar lielu prieku.

Šogad piedalījās 13 kolektīvi: gan 
dziedātāji, gan dejotāji. „Jatraņ” pie-
dalījās otro gadu, un ir ļoti gaidīts un 
mīlēts. Kolektīvs izpelnījās augstu no-
vērtējumu par dziesmas „Vecpiebalgas 
ūdensrozes” labo izpildījumu latviski, 
bez akcenta. Paldies muzikālajai vadī-
tājai Lienei Nesterovičai par košajiem 

tērpiem, dzīvespriecīgo ukraiņu tau-
tasdziesmas „Ak, uz kalna” izpildīju-
mu un kolektīva dzirkstošo vitalitāti. 

Pēc oficiālās daļas dalībniekiem 
muzicēja Normunds un Iveta no 

„Lauku muzikantiem”, sākās vispārē-
ja jautrība. Un tad Ķekavas dejotāji 
veltīja vangažniekiem ukraiņu deju. 
Ugunīgajā dejā strauji metās mūsu 
Natālija Viļevko un visus pārsteidza 
ar savu dejotprasmi.

Diena pagāja draudzīgi iepazīs-
toties, dejojot un fotografējoties. 
Šķiroties visi vienbalsīgi nolēma – 
nākošgad tikties atkal tajā pašā 
vietā. 

Paldies Inčukalna novada domei 
par atbalstu, sagādājot transportu, 
jo ir tik svarīgi parādīt citiem labo 
mūsu novadā. 

Ar jautriem, sirsnīgiem 
dziedātājiem kopā bija

Inta Tetere 

Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrība (darbības teritorija – Si-
guldas, Sējas, Mālpils, Inčukalna, 
Krimuldas novads), lai identificētu 
turpmākās vajadzības un rīcības,   
LEADER pasākuma ietvaros aicināja 
visus interesentus piedalīties vienā 
no „Ideju darbnīcas” darba grupām, 
kuras laikā tika apzinātas un apko-
potas vietējo iedzīvotāju vajadzības, 
idejas, kā arī redzējumi par vietējās 
teritorijas attīstību, to veicinošajiem 
un kavējošajiem faktoriem.

Mūsu novadā divas dienas Inču-
kalnā un Vangažos iedzīvotāji varēja 
sanākt kopā un izteikt savu redzēju-
mu par novada attīstību un saņemt 
zināšanas par to, ko paši var darīt 
savas dzīves kvalitātes uzlabošanai 
ar LEADER programmas atbalstu. 
Pasākumā piedalījās arī domes pār-
stāvji, administrāciju darbinieki, lai 
paustu savu viedokli, uzklausītu citu 
viedokļus un veidotu dialogu ar iein-
teresētajiem iedzīvotājiem. 

„Ideju darbnīcas” dalībnieki tika 
aicināti izteikt savas vajadzības 
dažādās jomās, piemēram,  ekono-
mikas dažādošanā, uzņēmējdarbī-
bas veicināšanā, tūrisma attīstībā, 
sociālo pakalpojumu pilnveidē, in-
frastruktūras attīstībā, brīvā laika 
dažādošanā.

Lūk, neliels ieskarts izskanējuša-
jās idejās un vēlmēs:
• lai ģimenēm ar bērniem ir droši un 

ir iespējas daudzpusīgi pavadīt 
brīvo laiku; 

• lai pieaugušajiem visa mūža garu-
mā būtu iespēja attīstīt savus ta-
lantus un piedalīties pašdarbības 
kolektīvos, kuriem ir nodrošināta 
materiālā bāze;

• iedzīvotāji vēlas ražot dažāda 
veida produkciju, kuru realizācijai 
kopīgi tiek rastas iespējas, veici-
not dažāda līmeņa sadarbību;

• sporta dzīves attīstība, dažādo-
šana, izmantojot jau esošās un 
radot jaunas sporta bāzes;

•  jaunu tūrisma produktu radīšana, 
informatīvo materiālu veidošana 
un izplatīšana;

• interesantu vides objektu veido-
šana;

• teritorijas labiekārtošana, lai sa-
kopts un glīts būtu ikkatrs nova-
da stūrītis;

• Inčukalna tautas nama un Van-
gažu kultūras nama materiāli 
tehniskās bāzes uzlabošana: 
aparatūra, iekārtojums, Vanga-
žos – jauns skatuves priekškars 
(aizkari);

• jaunu dienas centru izveide un 
jauniešu centra izveide;

• jaunu pakalpojumu izveide un pie-
kļuves nodrošināšana cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām;

• u.c.
Visas idejas būs pieejamas stra-

tēģijā. 

Margita Līce, Inčukalna novada 
domes projektu vadītāja 

E-prasmju nedēļa
Arvien vairāk mēs paliekam atkarīgi 

no datora, kuram ir interneta pieslē-
gums. No rīta internetā varam ātri 
paskatīties autobusa sarakstu, izlasīt 
jaunākās ziņas, ja neesam noskatīju-
šies TV rīta ziņu raidījumus, samaksāt 
rēķinus, izmantojot internetbanku, kā 
arī jebkurā brīdī varam sazināties ar 
ģimeni, draugiem, paziņām, izmanto-
jot internetu. Šīs ir tikai dažas dar-
bības, pie kurām jau esam pieraduši. 
Bet kā ir ar to sabiedrības daļu, kuri 
ir uzauguši bez mobilajiem tālruņiem 
un citām jaunajām tehnoloģijām? Šī 
ir lieliska iespēja pensionāriem iemā-
cīties ko jaunu, tuklāt prasme darbo-
ties ar datoru un internetu atvieglos 
viņu dzīvi – rēķinus varēs samaksāt ar 
internetbankas palīdzību, varēs sazi-
nāties ar bērniem un mazbērniem ar 
dažādu programmu palīdzību, ko pie-
dāvā internets, kā arī smelties infor-

māciju no ziņu portāliem. Bibliotēka 
piedāvā šādu iespēju, katru gadu rī-
kojot E-prasmju nedēļu visiem intere-
sentiem. Šogad E-prasmju nedēļa sa-
darbībā ar „Swedbank” konsultantiem 
notika marta beigās gan Vangažu, 
gan Inčukalna bibliotēkā. Ieguvēji no-
teikti ir tie, kas cenšas iemācīties ko 
jaunu, piedomā, kā atvieglot sev dzīvi. 
Ieguva tie, kuri apmeklēja bibliotēku 
rīkoto pasākumu. Turklāt bibliotēkā 
internets ir par brīvu. Izmantojiet!

Šeit gan jāpiebilst, ka, darbojoties 
interneta vidē, ir jābūt uzmanīgiem. 
Daudzi uzskata, ka visas darbības ir 
anonīmas, – vairumam no mums nav 
ne jausmas par to, ka internetā veik-
tajām darbībām ir iespējams izsekot... 

Internetā mēs katrs pavisam vien-
kārši varam izlikties par kādu citu. 
Jebkurš svešinieks var izlikties un 
teikt, ka ir tavs draugs, taču tas neno-
zīmē, ka tā arī ir patiesībā, jo to, kas 

slēpjas aiz tiešsaistes maskas, no-
teikt ir neiespējami. 

Grāmatu jaunumi
Steidzam pastāstīt par grāmatu 

jaunumiem – Pāvela Bermonta-Avalo-

va grāmatā „Cīņa pret boļševismu” – 
atmiņas par 1919. gada notikumiem 
Latvijā. Viks grāmatu „Santamonika, 
Arhangeļskas apg.” iesaka izlasīt 
tiem, kas dienējuši PSRS armijā, lai 
pasmietos, atcerētos… Ivars Ķezbers 

„Durvīs. Tā tas 
bija” sniedz 
unikālu vēstu-
risku 20.gs. lie-
cību. „Liktenī-
gās sievietes”… 
Viņas salauza 
sirdis, lika vī-
riešiem zaudēt 
prātu, viņu dēļ 
tika gāzti kalni, 
iets nāvē… No 
Kleopatras līdz 
Merilinai Mon-
ro – šeit V.Vulfs 
un S.Čebotara 

apkopojuši visie-

kārojamāko un bīstamāko sieviešu 
biogrāfijas. Ē.Kūļa jaunais romāns 

„Vecīt, bez komentāriem” lasāms ar 
baudu, jo brīdina, ka uz meliem bal-
stīta dzīve agri vai vēlu noved pie 
atmaksas.

Jauniešiem, pusaudžiem uz visiem 
svarīgiem un kutelīgiem jautājumiem 
sniegs atbildes grāmata „Izskaidro 
man!”, piemēram, vai sekss ir svarīgs, 
vai seksa laikā var nomirt un kāpēc 
cilvēki skūpstās.

Mazajiem lasīsim „Mans tētis ir 
vislabākais!”, „Protams, Lota māk 
braukt!”, „Pūcīte un citi nakts dzīv-
nieki”. Ballītēm, izklaidei lieti node-
rēs ī.Minteles grāmata „Apglezno 
sevi!” – piecdesmit lieliski sejas ap-
gleznojumi.

Mīļš paldies mūsu bibliotēkas la-
sītājai Gunitai Gannusai par lielisko 
dāvanu bibliotēkas lasītājiem – žur-
nāla „ASTES” gada abonementu.

Marija Aleksejeva,  
bibliotekāre  

Inčukalna bibliotēkas jaunumi aprīlī

Aizvadīts Inčukalna  
čempionāts badmintonā

Novada iedzīvotāji sanāk kopā „Ideju darbnīcā”

Inčukalna novada kolektīvi SalaspilīMūsu džudisti rāda izcilus rezultātus

Gita Timofejeva apgūst datorprasmes, „Swedbank” konsultan-
tes Karinas mudināta. 
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic 
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90…

Lai ik saules stars nes prieku un svētku 
sajūtu dzimšanas dienā!

Lai jūsu dzīvei salda liepziedu smarža,
Lai jūsu dzīvei – ozola spēks un izturība!

Vienai dzīvei vieni vārti
Saules gaismai atvērti.
Žēl tikai, ka nezinām,
Cik ilgi vaļā mums tie ir.

Visdziļākā līdzjūtība  
Nataļjai Siltanei,  

tēvu mūžībā pavadot.

Inčukalna novada dome

No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas,  
tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Maijai Upītei, vīru Imantu mūžī-

bā aizvadot.

Senioru koris „Atblāzma”

SLUDINĀJUMI

LīDZJŪTīBAS

Meistarklase bonsai 
kociņu un dārza  
bonsai veidošnā un 
kopšanā

30. aprīlī un 1. maijā „Baltic Bon-
sai Park” viesosies Mareks Gajda, 
EBA biedrs, kurš kopā ar Valdi Val-
teru vadīs meistarklasi par bonsai 
kociņu un dārza bonsai veidošanu un 
kopšanu.

Sīkāka informācija par pasākumu 
un dalības maksu: www.bonsai.lv.

I n č u k a l n a 
novada terito-
rijā noris pro-
jekta „Ūdens-
tūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” 
jeb „Riverways” ietvaros paredzēto aktivitāšu ieviešana, tas ir, tiek izveidotas 
un labiekārtotas divas atpūtas vietas Gaujas krastos, netālu no Vangažu baz-
nīcas, tiek gatavotas jaunas norāžu zīmes, izveidoti informācijas stendi. Pašreiz 
populārākais ūdenstūrisma posms Gaujas upē ir no Valmieras līdz Siguldai, bet 
infrastruktūra tiks sakārtota arī citos posmos, lai tie kļūtu pievilcīgi ar jaunām 
atpūtas vietām, kurās iespējams gan atpūsties un nakšņot un kuras izvēlēties par 
galamērķi, jo tām varēs ērti piekļūt ar autotransportu.

Projekta mērķis ir uzlabot apstākļus ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt 
ūdenstūrisma konkurētspēju Latvijā un Igaunijā, izstrādāt jaunus tūrisma pro-
duktus, nodrošināt atpazīstamību esošajiem, attīstīt atpūtas vietas ūdenstilpju 
krastos.

Projekts „Riverways” (projekta Nr.EU43385) tiek īstenots ar Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda (ERAF) Igaunijas un Latvijas programmas atbalstu, sadarbo-
joties 39 partneriem abās kaimiņvalstīs. Aktivitātēm Inčukalna novadā atvēlēti  
20 000,00 EUR, no kuriem 83% sedz ERAF finansējums. 

Margita Līce  

03.03.2015. plkst. 15.36 RPP INN 
saņēma kāda Inčukalna iedzīvotāja 
izsaukumu, kas apgalvoja, ka netiek 
galā ar celtniekiem un ornitologiem. 
Ierodoties notikuma vietā, fakts neap-
stiprinājās. Tika noskaidrots, ka izsau-
cējs vēlējies tikai parunāties par dzīvi. 
Izsaucējam tika izskaidrots, ka par ne-
pamatotu policijas darbinieku izsauk-
šanu paredzēts administratīvais sods.

04.03.2015. RPP INN plkst. 9.00 sa-
ņēma izsaukumu uz ģimenes konfliktu 
Vangažos, ka sievietei nepieciešama 
palīdzība. RPP INN darbiniekiem iero-
doties notikuma vietā, tika sastapta 
sieviete 2,81 promiles lielā reibumā. 
Tā kā nebija apdraudēta ne izsaucējas 
dzīvība, ne veselība un sieviete nespē-
ja paskaidrot izsaukuma būtību, tika 
sastādīts administratīvā pārkāpuma 
protokols par nepamatotu policijas 
darbinieku izsaukšanu.

05.03.2015. RPP INN plkst. 8.02 
tika saņemts izsaukums uz kādu 
Vangažu pilsētas daudzdzīvokļu 
māju, kuras kāpņutelpā guļot vīrietis. 
Ierodoties notikuma vietā, informāci-
ja apstiprinājās. Pēc personas ap-
skates tika pieņemts lēmums vīrieti 
nodot Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības darbinieku rīcībā medicī-
niskas palīdzības sniegšanai.

12.03.2015. plkst. 12.04 RPP 
INN saņēma informāciju, ka kāda 
sieviete streipuļo gar šosejas 
malu, virzienā no Vangažu stacijas 
uz Griķu krogu, apdraudot savu 
un apkārtējo veselību un dzīvību. 
Apsekojot minēto teritoriju, 
sieviete tika atrasta saldi guļam 
pie kroga „Brālis”. Par atrašanos 
sabiedriskā vietā lielā alkohola 
reibuma stāvoklī sievietei tika 
sastādīts administratīvā pārkāpu-

ma protokols, un viņa tika nogādāta 
dzīvesvietā.

Statistika martā:
Saņemtie izsaukumi, ziņojumi 

no Inčukalna novada Vangažiem – 
60, Inčukalna – 19, Gaujas –21, 
Egļupes – 1.

Administratīvā pārkāpuma 
protokoli – 87, tai skaitā: atrašanās 
sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, 
kas aizskar citu cilvēku cieņu – 12 
protokoli, Inčukalna novada domes 
saistošo noteikumu neievērošana – 
32 protokoli, par atstarojošu vestu 
vai apģērbā iestrādātu atstarojošu 
elementu nelietošanu, diennakts 
tumšajā laikā pārvietojoties pa 
ceļa braucamo daļu vai nomali – 33 
protokoli.

RPP INN  

Pērk zemes vai meža teritorijas ar 
dzidravotiem vai svētavotiem. 

Zvanīt pa tālr.: 29526516

Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas 
un citas nelielas zemes platības ar 

zemes frēzi. Tālr.: 25985566

SIA „Saurida Latvija’
50, 27 un 5 litru tilpuma  

gāzes balonu nomaiņa, pārbaude, 
konsultācijas.

Jauni reduktori, šļūtenes, jaunie 
gāzes baloni (7, 27 un 46 litru). 

Remontējam gāzes plītis.
Strādājam katru dienu (arī vakaros), 

svētkos un brīvdienās.
Tālr.: 29415120.

SIA „Izoterms” ražotnei Vangažos 
nepieciešami operatori darbam ar 

programmējamām iekārtām,  
iespējams maiņu darbs.

Zvanīt darba dienās no plkst. 10.00 
līdz 15.00 pa tālr.: 

29299536, 67995507 
e-pasts: factory@izoterms.lv

Sociālais dienests ne tikai sniedz 
materiālu palīdzību krīzes situācijās 
nonākušām trūcīgām un maznodroši-
nātām personām un ģimenēm, bet arī 
ikvienam novada iedzīvotājam sniedz 
iespēju saņemt profesionālas sociālo 
darbinieku konsultācijas dažādu psi-
hosociālu problēmu gadījumos. So-
ciālais darbinieks, konsultējot cilvēku, 
problēmu risināšanas gaitā nepiecie-
šamības gadījumā piesaista psihologu 
un sociālo rehabilitētāju.

Sociālais dienests atrodas: Inču-
kalnā – Atmodas ielā 2a; Vangažos – 
Meža ielā 1.

Sociālais dienests atgādina, ka no-
vadā darbojas trīs dienas centri:

Inčukalnā – Atmodas ielā 1
Gaujā – Centra ielā 6
Vangažos – Parka ielā 2
Dienas centrā jums ir iespēja saturī-

gi pavadīt savu brīvo laiku, iesaistoties 
dažādās aktivitātēs, kā arī piedāvāt 
savas idejas, ko jūs vēlētos darīt kopā 
ar saviem domubiedriem.

Jūsu Sociālais dienests  

Vilkaču priede ar iespaidīgu „pumpainu” stumbru 2,5 m apkārt-
mērā aug pašā ceļa malā, ap 100 m uz ZA no Kalnaābrantiem un 

ap 300 m uz ZR no Vangažu evaņģēliski luteriskās baznīcas. Vilkaču priede 
aug ļoti vēsturiskā vietā – pie vecā Rīgas–Pēterburgas lielceļa, kas kādreiz 
gāja gar Vangažu baznīcu. Tad vēl tagadējo Vangažu un taisnās šosejas 
nebija. Par Vilkaču priedi nav fiksēti folkloras pieraksti, tomēr par tās ie-
spējamo sakrālo raksturu liecina zīmīgais nosaukums un vēl mūsdienās aiz 
koka mizas atrastie ziedojumi – galvenokārt monētas. Agrākajos Vilkaču 
priedes aprakstos minēts, ka priede bijusi ļoti ainaviska un ieraugāma jau 
no lielāka attāluma. Tagad koks zaudējis savu galotni un lielākos zarus, 
bet joprojām turpina dzīvot, aicinot ceļinieku piestāt un iedomāties kādu 
gaišu vēlēšanos. 

GPS: 57.0714, 24.3417  

PATEICĪBA
Izsakām pateicību Latvijas 

valsts mežu Rietumvidzemes ie-
cirknim par operatīvo barjeras at-
jaunošanu pie Inčukalna Velnalas. 
Diemžēl kādam labpatikās salauzt 
to, ko citi ar rūpību izveidojuši. 

Inčukalna novada pašvaldībaAPCEĻOSIM NOVADU

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

Inčukalna novada 
Sociālais  
dienests informē

Laba ziņa ūdenstūrisma cienītājiem

PATEICĪBA
27. un 28. martā DC „Vangaži” no-

tika nemateriālā kūltūras mantoju-
ma saglabāšanas pasākums „Satiec 
savu meistaru”. Amatnieku kopas 
meistari rādīja savas prasmes, bet 
apmeklētāji varēja rast sirdij tuvu 
nodarbošanos:

• origami
• rotu darināšanu
• aušanu uz rāmja
• spilvena tapošanu uz rāmja
• adīšanu
• un citas izcilas prasmes

Vēlos pateikt lielu paldies visiem 
čaklajiem meistariem par šo intere-
santo un pieredzes bagāto pasākumu!

Ineta Grecka, DC 
„Vangaži”vadītāja
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Inčukalna novadā 
atvērti videi kaitīgu 
atkritumu savākšanas 
punkti

2. martā 
Inčukalna 
n o v a d ā 
tika atvērti divi videi kaitīgu preču 
atkritumu savākšanas punkti, kur 
iedzīvotāji aicināti bez maksas no-
dot atkritumus, kurus nav atļauts 
mest sadzīves atkritumu konteine-
ros – baterijas, akumulatorus, elek-
tronisko un sadzīves tehniku, kā arī 
spuldzes un citas dzīvsudrabu satu-
rošas iekārtas. 

Tāpat šajos laukumos iedzīvotāji var 
izmest šķirojamos atkritumus – papīru, 
stiklu un PET pudeles, samazinot savu 
sadzīves atkritumu apjomu un arī sa-
vus izdevumus. 

Laukumi atrodas Inčukalnā, Miera 
ielā 1, un Vangažos, „Viļņos”. Tie at-
vērti katru dienu šādos laikos:

 Miera ielā 1, Inčukalnā – pirmdienās, 
trešdienās, piektdienās, sestdienās un 
svētdienās no plkst. 10.00 līdz 11.00, 
otrdienās un ceturtdienās 19.00–20.00;

 „Viļņos”, Vangažos – pirmdienās 
un trešdienās plkst. 19.00–20.00, otr-
dienās, ceturtdienās, piektdienās, 
sestdienās un svētdienās plkst. 14.00–
15.00.

Atgādinām, ka videi kaitīgos atkritu-
mus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves 
atkritumiem, jo tie satur vielas, kas, 
nonākot dabā, var radīt ievērojamu 
kaitējumu mūsu apkārtējai videi un cil-
vēku veselībai. 

SIA „Clean R”  

Vilkaču priede


