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

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

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

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

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

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

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

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

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas

VVV

Jana Bunkus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”

Fo
to

: Z
in

ta
 N

ol
be

rg
a

Fo
to

: V
ita

 O
ša

Fo
to

: V
ita

 O
ša





Turnīrs šogad notika divas die-
nas – 9. un 10.februārī. Sestdienā 
cīnījās pieaugušie hokejisti, bet 
svētdien ledu „šķērēja” jaunieši, 
kuri vēl nebija sasnieguši 16 gadu 
vecumu.

Hokeja laukumu turnīram bija 
iespējams sagatavot tikai ie-
priekšējās dienas vakarā īsi pirms 
pusnakts, jo dienā grādi „ieslīdēja” 
plusos. Taču, spītējot laika aps-
tākļiem, turnīrs izvērtās spraigs. 
Abās sacensību dienās piedalījās 
vairākas komandas, kuras cīnījās 
par kausu un medaļām, jaunākajā 
grupā blakus 15-gadīgiem jaunie-
šiem ledu „grauzt” līdzās stājās 
tikko 8 gadus sasnieguši puiši.

Lai arī turnīra dienas nebija 
īpaši aukstas, jauki, ka dalībnie-
ki un skatītāji varēja cienāties ar 
siltu tēju un SIA „Brīvnieki AGM” 
sarūpētajiem gardumiem āra ka-
fejnīcā.

Lielais dalībnieku skaits gan 
iepriekšējos gados, gan šogad 
liecina, ka turnīrs jāsaglabā kā 
tradīcija, dodot iespēju uzsist 

ripu arī neprofesionāliem, bet 
sportot gribošiem un sportu at-
balstošiem novada iedzīvotājiem.

Liels paldies par hokeja lauku-
mu un turnīru kopumā jāsaka Iva-
ram Kursītim un viņa kamandai. 
Paldies, veči!

Rezultāti:
• Pieaugušo grupā: 

1.vieta – „Inčukalna juniori”;
2.vieta – „Inčukalns”;
3.vieta – „Līgatne”;

• Jauniešu grupā:
1.vieta – „Inčukalns II”;
2.vieta – „Sigulda”;
3.vieta – „Vangaži II”.

Ģirts Bunkus

Graužam ledu!Arī šogad Inčukalnā notika hokeja turnīrs gan lieliem, 
gan maziem un tika noskaidroti labākie hokejisti Inčukal-
na novadā un tā apkaimē.

Lai arī turnīra diena laika aps-
tākļu ziņā izvērtās siltāka, nekā 
iepriekšējā gadā, nepārtrauktā 
snigšana tomēr nedaudz apgrūti-
nāja turnīra norisi. Tomēr tas ne-
mazināja ne cīņas sparu, ne iegūto 
gandarījumu. 

Savukārt 23. un 24.februārī Gaujā norisinājās ikgadē-
jais atklātais hokeja turnīrs „Gaujas zelta ripa” ar saukli 

„Pagalms bez narkotikām”. Arī šis turnīrs jau kļuvis par 
tradīciju.

Pirmajā dienā sacentās pieau-
gušie, bet otrajā – jaunieši un bēr-
ni vecumā līdz 16 gadiem. Turnīrā 
piedalījās 12 komandas – aptuve-
ni 100 dalībnieki, gandrīz visi no 
mūsu novada. Bijām patīkami pār-
steigti par lielo atsaucību.

Piedalījās komandas no Inčukal-
na novada, Siguldas, Rīgas un Sē-
jas novada. Pieaugušo konkurencē 
uzvaru uz mājām aizveda koman-

da no Inčukalna, bet jauniešu un 
bērnu konkurencē – no Vangažiem.

Labākajām komandām tika pa-
sniegtas gan medaļas, gan kausi. 
Sacensību laikā darbojās kafejnī-
ca ar siltiem un garšīgiem ēdie-
niem un dzērieniem, par to paldies 
SIA „Brīvnieki AGM”.

Organizatori pateicas pasāku-
ma atbalstītājiem: uzņēmumam 

„Gauja AB”, biedrībai „Inčukalna 

Platie smaidi un sārtie vaigi bija 
apliecinājums, ka turnīrs arī Gaujā 
bija izdevies. 

Pieaugušie spēlētāji pēc spēlēm 
atzina, ka iedibinātā tradīcija ir 
cienīga turpināties vēl daudzus 
gadus. Labāk veselīgi sportot, 
nekā dīki sēdēt mājās. 

izaugsmei”, Inčukalna novada 
domei, kā arī galvenajiem ties-
nešiem Dmitrijam Korņilovam un 
Zigim Platkevičam, visiem dalīb-
niekiem un entuziastiem!

Turnīra galvenais organizators un
„Bērnu un jauniešu attīstības 

centrs „Gauja”” valdes loceklis
Dmitrijs Tončinskis 
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• Slēgt deleģēšanas līgumu ar Reģionā-
lo pašvaldības policiju par pašvaldības 
policijas funkciju nodrošināšanu Inču-
kalna novada teritorijā no 2013.gada 
1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam, pa-
matojoties uz 2013.gada budžetā pare-
dzēto finansējumu Ls 72 150,03 apmērā 
un paredzot 2014.gada budžetā finan-
sējumu Ls 23 750,01 apmērā.

• Izskatot iesniegumu, nodot biedrībai 
„Bērnu un jauniešu attīstības centrs 
„Gauja”” bezatlīdzības lietošanā zemes 
gabalu 0,2372 ha platībā, kas ir daļa no 
zemes gabala Gaujaslīču ielā 40, Gau-
jā, Inčukalna novadā, kā arī 61 bortu un 
vārtiņus (bilances vērtība Ls 2690,95), 2 
apgaismojuma stabus un 4 prožektorus 
(bilances vērtība Ls 1917,54), mērķis – 
veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesvei-
du un sportu, uz laiku, kamēr biedrībai 
ir sabiedriskā labuma organizācijas sta-
tuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.

• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.4/2013 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.17/2009 „Par atvieglo-
jumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājiem””.

• Saskaņā ar 2012.gada 19.decembra 
Inčukalna novada domes saistošo no-
teikumu Nr.21/2012 „Par koku ciršanu 
ārpus meža Inčukalna novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā” 4.pun-
ktu, iesniegumus par koku ciršanu ārpus 
meža Inčukalna novada administratīva-
jā teritorijā izskata un lēmumus pieņem 
Koku ciršanas komisija. Līdz ar to – ap-
stiprināt Inčukalna novada domes Koku 
ciršanas komisiju sekojošā sastāvā:
1. Inčukalna novada domes Būvvaldes 
vadītājs P.Veidemanis, priekšsēdētājs;
2. Inčukalna novada domes Zemes 
ierīkotāja R.Stukle;
3. Rīgas reģionālās virsmežniecības 
Inčukalna nodaļas vecākais mežzinis 
N.Gerbis;
4. Inčukalna novada domes sekretāre 
L.Sīka;
kā arī apstiprināt Inčukalna novada do-
mes Koku ciršanas komisijas nolikumu. 

• Apstiprināt Inčukalna novada saisto-
šos noteikumus Nr.5/2013 „Grozījumi 
Inčukalna novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.10/2010 „Par ielu un ne-
kustamo īpašumu nosaukumu, ēku nu-
muru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu 
numuru plākšņu un karoga turētāju pie 
nekustamiem īpašumiem izvietošanu 
un noformēšanu Inčukalna novadā””.

• Veikt izmaiņas 2012.gada 11.oktob-
ra Inčukalna novada domes lēmumā 
Nr.16-13.§ „Par izmaiņām 2011.gada 
18.maija Inčukalna novada domes lē-
mumā Nr.6-42.§ „Par amatu klasificē-

šanas rezultātu apkopojuma apstip-
rināšanu” un izteikt lēmuma 2.punktu 
sekojošā redakcijā: „2. Lēmums ir spē-
kā līdz 2013.gada 30.jūnijam”.
2. Lēmuma kontroli uzdot izpilddirek-
toram O.Kalniņam.

• Izskatot „Jauno jātnieku skolas” ie-
sniegumu ar lūgumu un plānojot 2013.
gada budžetu, piešķirt biedrībai „Jauno 
jātnieku skola” finansējumu Ls 2000,00 
apmērā starptautisko sacensību jāša-
nas sportā „Baltic open 2013” un VI 
Vislatvijas Zirgu dienu nodrošināšanai, 
kā arī piešķirt domes suvenīrus sacen-
sību uzvarētājiem, piešķirt finansiālu 
atbalstu Ls 300 apmērā 2013.gada sa-
censībām, slēdzot sadarbības līgumu.

• Izskatot saņemto iesniegumu, slēgt 
ar biedrību „Vangažu mākslas studija” 
līgumu par telpas nomu Parka ielā 2, 
Vangažos, Inčukalna novadā, no 2013.
gada 1.marta līdz 2014.gada 28.febru-
ārim. Maksa par telpu nomu tiek no-
teikta Ls 3,00 apmērā par vienu stundu.

• Izskatot iesniegumu, piešķirt Inču-
kalna galda hokeja klubam finansiālu 
atbalstu Ls 116,50 apmērā Baltijas 
čempionāta galda hokejā balvu iegādei. 
Piešķirt Inčukalna galda hokeja klubam 
finansiālu atbalstu Ls 103,30 apmērā 
13.Inčukalna čempionāta galda hokejā 
balvu iegādei no sportam paredzētiem 
līdzekļiem, slēdzot sadarbības līgumu.

• Atļaut Vangažu pilsētas laukumā Vi-
dzemes ielā 8, Vangažos, 2013.gadā 
rīkot gadatirgus:
30.martā – Lieldienu gadatirgus;
20.aprīlī – Pavasara gadatirgus;
18.maijā – Gadatirgus;
22.jūnijā – Jāņu gadatirgus;
20.jūlijā – Gadatirgus;
24.augustā – Pirmsskolas gadatirgus;
21.septembrī – Miķeļdienas gadatirgus;
19.oktobrī – Rudens gadatirgus;
16.novembrī – Valsts un pilsētas svēt-
kiem veltīts gadatirgus;
23.decembrī – Ziemassvētku gadatir-
gus.

• Atļaut Inčukalna stacijas laukumā 
2013.gadā rīkot gadatirgus:
31.martā – Lieldienu gadatirgus;
21.aprīlī – Pavasara gadatirgus;
19.maijā – Zaļās rotas gadatirgus;
1.jūnijā – Amata meistaru darinājumu 
tirgus;
16.jūnijā – Pirmsjāņu gadatirgus;
18.augustā – Gadatirgus „Pretim sko-
lai”;
15.septembrī – Vasaras izskaņas gada-
tirgus;
20.oktobrī – Rudens gadatirgus;
15.decembrī – Gadatirgus „Ziemassvēt-
kus gaidot”.

• U.c. 

• Заключить договор о делегировании с Ре-
гиональной полицией самоуправления об 
обеспечении функций полиции самоуправ-
ления на территории Инчукалнского края с 
1 апреля 2013 года до 31 марта 2014 года 
на основании предусмотренного в бюдже-
те 2013 года финансирования в размере 
Ls 72 150,03 и, предусмотрев в бюдже-
те 2014 года финансирование в размере 
Ls 23 750,01.

• Рассмотрев заявление, передать обществу 
«Детско-юношеский центр развития „Гауя”» 
в безвозмездной пользование земельный 
участок площадью 0,2372 га, являющийся 
частью земельного участка по адресу ул. Га-
уясличу 40, Гауя, Инчукалнский край, а также 
61 бортов и калиток (балансовой стоимостью 
Ls 2690,95), 2 осветительных столба и 4 про-
жектора (балансовой стоимостью Ls 1917,54) 
с целью содействия здоровому образу жизни 
жителей и спорту, на время, пока общество 
имеет статус организации общественной 
пользы, но не дольше, чем на 10 лет.

• Утвердить обязательные правила Инчукал-
нского края № 4/2013 «Об изменениях обя-
зательных правил думы Инчукалнского края 
№ 17/2009 „О присвоении льгот плательщи-
кам налога на недвижимость”».

• В соответствии с пунктом 4 обязательных 
правил думы Инчукалнского края № 21/2012 
от 19 декабря 2012 года «О рубке деревьев 
вне леса на административной территории 
самоуправления Инчукалнского края» заяв-
ления о рубке деревьев вне леса на админи-
стративной территории Инчукалнского края 
рассматривает и решения принимает Комис-
сия по рубке деревьев. В связи с этим утвер-
дить Комиссию по рубке деревьев думы Ин-
чукалнского края в следующем составе:
1. руководитель Строительной управы 
думы Инчукалнского края П.Вейдеманис, 
председатель;
2. землеустроитель думы Инчукалнского 
края Р.Стукле;
3. старший лесничий Инчукалнского отде-
ления Рижского регионального главного 
лесничества Н.Гербис;
4. секретарь думы Инчукалнского края 
Л.Сика;
а также утвердить Положение о Комиссии по 
рубке деревьев думы Инчукалнского края. 

• Утвердить обязательные правила Инчукал-
нского края № 5/2013 «Изменения обяза-
тельных правил думы Инчукалнского края 
№ 10/2010 „О размещении и оформлении на 
недвижимом имуществе табличек с назва-
ниями улиц и недвижимого имущества, но-
мерами или названиями зданий, табличек с 
номерами квартир и флагштоков в Инчукал-
нском крае”».

• Внести изменения в решение думы Инчу-
калнского края № 16-§13 от 11 октября 
2012 года «Об изменении решения думы 
Инчукалнского края № 6-§42 от 18 мая 

2011 года „Об утверждении обобщения ре-
зультатов классификации должностей”» и 
выразить пункт 2 решения в следующей ре-
дакции: «2. Решение имеет силу до 30 июня 
2013 года».
2. Поручить контроль решения исполнитель-
ному директору О.Калниньшу.

• Рассмотрев заявление Школы молодых всад-
ников с просьбой при планировании бюджета 
2013 года выделить обществу «Школа моло-
дых всадников» финансирование в размере 
Ls 2000,00 для обеспечения международных 
соревнований по конному спорту «Baltic open 
2013» и VI Вселатвийских дней лошадей, а 
также выделить сувениры думы для побе-
дителей соревнований, оказать финансовую 
поддержку в размере Ls 300,- соревновани-
ям 2013 года, заключив договор о сотрудни-
честве.

• Рассмотрев полученное заявление, заклю-
чить с обществом «Вангажская художествен-
ная студия» договор об аренде помещений по 
адресу ул. Парка 2, Вангажи, Инчукалнский 
край, с 1 марта 2013 года до 28 февраля 
2014 года. Плата за аренду помещений уста-
навливается в размере Ls 3,00 за один час.

• Рассмотрев заявление, оказать финансо-
вую поддержку Инчукалнскому клубу на-
стольного хоккея в размере Ls 116,50 для 
приобретения призов Чемпионата Балтии 
по настольному хоккею. Оказать финансо-
вую поддержку Инчукалнскому клубу на-
стольного хоккея в размере Ls 103,30 для 
приобретения призов 13-го Чемпионата Ин-
чукалнса по настольному хоккею из средств, 
предусмотренных для спорта, заключив до-
говор о сотрудничестве.

• Разрешить в 2013 году провести ярмарки на 
площади города Вангажи по адресу: ул. Вид-
земес 8, Вангажи:
30 марта - Пасхальная ярмарка;
20 апреля - Весенняя ярмарка;
18 мая - Ярмарка;
22 июня - Ярмарка в честь Янова дня;
20 июля - Ярмарка;
24 августа - Ярмарка «Перед школой»;
21 сентября - Ярмарка в честь дня Микелиса;
19 октября - Осенняя ярмарка;
16 ноября - Ярмарка, посвященная государ-
ственному празднику и празднику города;
23 декабря - Рождественская ярмарка.

• Разрешить в 2013 году провести ярмарки на 
станционной площади Инчукалнса:
31 марта - Пасхальная ярмарка;
21 апреля - Весенняя ярмарка;
19 мая - Ярмарка зеленого убранства;
1 июня - Ярмарка изделий ремесленников;
16 июня - Ярмарка перед Яновым днем;
18 августа - Ярмарка «Навстречу школе»;
15 сентября - Ярмарка «Завершая лето»;
20 октября - Осенняя ярмарка;
15 декабря - Ярмарка «В ожидании Рожде-
ства».

• Прочее. 

Domes svarīgākie lēmumi februārī Важнейшие решения думы в феврале

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS „NOVADA VĒSTIS”, reģ.Nr.2003

Materiālus apkopoja Jana Bunkus, tālr. 29170955. Maketu sagata-
voja SIA „Siguldas Elpa”. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. 
E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 3000 eks. „Novada Vēstis” in-
ternetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti atbild 
raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu 
saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Mūsu novada talanti ne reizi vien 
pierādījuši savas spējas arī ārpus no-
vada robežām. Šoreiz priecājamies par 
Mūzikas un mākslas skolas skolotā-
jas Agneses Ozoliņas mākslas darbu 
izstādi „Dvēselīte”, kas no 2.marta ir 
apskatāma Valkas novadpētniecības 
muzejā.

Ierosme par izstādes veidošanu, 
apskatot Valkas skaistākās vietas, 
radās pašai māksliniecei. Bagātīgās 
dabas ainavas un labsirdīgie cilvēki 
A.Ozoliņai bija kā vislielākais pamudi-

nājums savus mākslas darbus atvest 
tieši uz Valku.

„Katrā augā, katrā dzīvībiņā un pat 
priekšmetā ir dvēselīte, tāpēc es glez-
noju visu, ko redzu un jūtu. Dvēsele 
sevī ietver visdziļākās jūtas, kas arī 
mūs padara tik unikālus. Tā ir cilvēka 
būtība – patiesa, nepatiesa, ar saviem 
ēnas nospiedumiem un saulaino pusi. 
Tā ir saudzējama, atklājama vai glu-
ži otrādi – slēpjama. Viss atkarīgs no 
mums. Mani darbi ir dažādi, tie pauž 
skumjas un prieku par visu, kas notiek 

mums apkārt. Es caur darbiem atklāju 
savas jūtas un atveru dvēseli, lai pa-
dalītos ar savām izjūtām. Es strādāju 
akrila un eļļas tehnikās, mana pieeja ir 
dekoratīva, krāsu izvēle spilgta. Šajā 
izstādē vērojami dažādu periodu dar-
bi, kuru tehnika ir atšķirīga. Ainavas 
un ziedi mijās ar figurāliem fantāzijas 
darbiem. Es gleznoju dažādos stilos un 
dodu priekšroku kontrastējošām krā-
sām,” tā par sevi un saviem darbiem 
stāsta māksliniece.

Jana Bunkus 

Mākslas skolotājas Agneses darbi apskatāmi izstādē Valkā
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Apstiprināti ar Inčukalna novada 
domes 2013.gada 16.janvāra sēdes 
lēmumu, protokols Nr.1-2.§

Izdoti saskaņā ar Publisko aģentū-
ru likuma 2.panta otro daļu, 17.panta 

otro un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka In-
čukalna pašvaldības aģentūras 

„Sociālās aprūpes māja „Gauja”” 
(turpmāk – Aģentūra) sniegtos 
maksas pakalpojumus saskaņā ar 
cenrādi (pielikumā).

2. Samaksu par sniegtajiem pakal-
pojumiem Aģentūra saņem skaid-
ras naudas un bezskaidras naudas 
norēķinu veidā ar kredītiestāžu 
starpniecību.

3. Par sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem iegūtos līdzekļus Aģentū-
ra var izmantot atbilstoši Aģentū-
ras apstiprinātajam budžetam, ar 

to saistīto nodokļu un izdevumu 
samaksai, kā arī citu ar Aģentūras 
saimnieciskās darbības nodrošinā-
šanu saistītu izdevumu samaksai.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas laikrakstā „Novada Vēstis”.

5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
brīdi spēku zaudē Inčukalna nova-

da domes 2009.gada 16.decembra 
lēmums Nr.13-1.§ „Par PASAM 

„Gauja” pakalpojumu izmaksu ap-
stiprināšanu”.

Pielikums
Pašvaldības aģentūras „Sociālās 

aprūpes māja „Gauja”” sniegto pub-
lisko pakalpojumu izcenojumi:

Apstiprināti ar Inčukalna novada 
domes 2013.gada 16.janvāra lēmumu

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 13.punktu;  
likuma „Par nekustamā īpašuma no-
dokli”1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 

9.panta otro daļu, pārejas noteikumu 
40.1, 47.punktu

1. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kār-

tību, kādā Inčukalna novada ad-
ministratīvajā teritorijā tiek pie-
mērots:
1.1.1. nekustamā īpašuma nodok-
ļa apmēra pieauguma ierobežo-
jums zemei;
1.1.2. nekustamā īpašuma nodok-
lis dzīvojamo māju palīgēkām, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, 
izņemot garāžas.

1.2. Noteikumu mērķis ir: 
1.2.1. izlīdzināt nekustamā īpašu-
ma nodokļa zemei pieauguma ap-
mērus Inčukalna novadā;
1.2.2. noteikt nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu;

1.2.3. turpināt sakārtot Inčukalna 
novada dzīvojamo māju palīgēku 
uzskaiti, kas reģistrētas LR valsts 
Zemes dienesta datu bāzē.

2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
NODOKĻA PIEMĒROŠANA

2.1. Saglabāt 2013.gadā nekustamā 
īpašuma nodokļa apmēru zemei 
2012.gada līmenī.

2.2. Nepiemērot 2013.gadā nekusta-
mā īpašuma nodokli dzīvojamo 
māju palīgēkām, kuru platība 
pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas. 
Turpināt dzīvojamo māju palīgēku, 
kuru platība pārsniedz 25 m2, datu 
bāzes informācijas sakārtošanu.

2.3. Maksāšanas paziņojuma piespie-
du izpilde tiek veikta septiņu gadu 
laikā no nodokļa samaksas termi-
ņa iestāšanās brīža.

3. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
3.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to parakstīša-
nas.

Novada domes priekšsēdētājs 
Arvīds Blaus 

RPP INN februārī saņēma 61 izsau-
kumu, no tiem:
1. izsaukumi, kas saistīti ar ģimenes 

un kaimiņu konfliktiem, – 12 ;
2. izsaukumi, kas saistīti ar nepiecie-

šamās palīdzības sniegšanu citām 
iestādēm (NMP, sociālais dienests 
u.c.), – 2;

3. izsaukumi, kas saistīti ar nepiecie-
šamās palīdzības sniegšanu Valsts 
policijai, – 5;

4. izsaukumi, kas saistīti ar darbībām, 
kas rada troksni un traucē apkārtējo 
iedzīvotāju mieru, – 5;

5. izsaukumi, kas saistīti ar ielas kauti-
ņiem, – 2;

6. izsaukumi, kas saistīti ar alkohola 
lietošanu, – 10;

7. cita informācija – 25.
8. saņemti iesniegumi no Inčukalna no-

vada iedzīvotājiem – 5; 
9. personas nogādātas mājās – 8;
10. personas nogādātas ārstniecības 

iestādēs – 3;
11. personas nogādātas uz Valsts po-

liciju – 3;
12. sastādīti administratīvā pārkāpu-

ma protokoli – 55; tajā skaitā:
• par alkohola lietošanu vai atraša-

nos sabiedriskā vietā reibuma stā-
voklī – 10;

• par dzīvošanu Latvijas Republikas 
teritorijā bez deklarētās dzīves 
vietas – 8;

• pēc Inčukalna novada saistošo no-
teikumu pārkāpšanu – 10;

• par sīko huligānismu – 1;
• par nepamatotu policijas darbinie-

ku izsaukumu – 0;
• par dzīvnieku turēšanas noteiku-

mu pārkāpumiem – 13;

• par pārkāpumiem saistītiem ar ne-
pilngadīgajiem – 9;

• par citiem pārkāpumiem – 4;
13. nodoti materiāli tiesā – 4;
14. nodoti materiāli Valsts policijā – 1;
15. nodoti materiāli Inčukalna novada 

administratīvajā komisijā – 32;
16. izsaukumi, kas saistīti ar informā-

ciju par notikušu zādzību, – 2.

Veicot patrulēšanu Inčukalna no-
vada administratīvajā teritorijā, 
RPP INN februārī konstatēja seko-
jošus pārkāpumus:
1. pārkāpumi, kas saistīti ar alkoholis-

ko dzērienu lietošanu vai atrašanos 
reibuma stāvoklī sabiedriskās vie-
tās, – 9;

2. pārkāpumi, kas saistīti ar dzīvošanu 
bez deklarētās dzīvesvietas, – 8;

3. izķerti klaiņojoši dzīvnieki – 3;
4. nodrošināta sabiedriskā kārtība pa-

sākumos – 1;
5. aizstūrēti par braukšanu reibuma 

stāvoklī – 3;
6. preventīvie pasākumi – 21 (profilak-

ses pasākumi saistībā ar alkohola 
lietošanu, braukšanu ar mazjau-
dīgiem transporta līdzekļiem un 
velosipēdiem, dzīvnieku turēšanas 
noteikumiem, Inčukalna novada 
saistošo noteikumu ievērošanu);

7. pārkāpumi, kas saistīti ar Inčukalna 
novada saistošo noteikumi neievē-
rošanu, – 6;

8. pārkāpumi, kas saistīti ar dzīvnie-
ku turēšanas noteikumu pārkāpu-
miem, – 11.

RPP INN priekšnieks  
Viktors Dorodnovs 

Februāri varētu saukt par koncer-
tu mēnesi. Tas aizsākās jau 9.febru-
ārī Inčukalna Tautas namā. Lielkon-
certs „Kopā ar mūziku 180!” kopā 
sasauca lielos un mazos mūzikas 
un mākslas mīļotājus, zāle bija pie-
pildīta ar klausītājiem, un koncerts 
varēja sākties! Svinējām vienlaicīgi 
trīs lielas jubilejas – pūtēju orķestra 
trīsdesmitgadi, Vitala Kikusta sep-
tiņdesmito jubileju un kora „Mežābe-
le” astoņdesmitgadi.

Mūsu pūtēju orķestris pa šiem ga-
diem ir ļoti audzis gan fiziskā nozīmē, 
gan savā muzikālajā skanējumā. No 
pašu vidus ir izaugusi jauna mūzi-
kas mīļotāju paaudze, kas spēlē ne 
tikai kā orķestranti, bet arī kā solis-
ti. Atzīstamu sniegumu rādīja mūsu 
saksofoniste Annelaine, trombonists 
Haralds, klarnetists Henrijs. Tā ir 
milzīga atbildība un gods stāvēt or-
ķestra priekšā un radīt ausij tīkamu 
mūzikas brīnumu. Paldies vecākiem, 
skolotājiem par milzīgo pacietību 
un ieguldīto darbu. Tas bija skaisti 
un aizkustinoši! Vitalim novēlam 
možu garu, stipru veselību un neiz-
trūkstošu enerģiju, kaldinot jaunos 
censoņus!

15.februārī Inčukalnā noslēdzās 
Mūzikas skolas projektu nedēļa. 
Šogad moto „Mana skaņdarba kom-
ponists”. Bērni bija sagatavojuši 
interesantas prezentācijas par savu 
skaņdarbu komponistiem, skolo-
tāja Jeļena Tresikova kopā ar au-
dzēkņiem katram komponistam bija 
piemeklējusi tieši laikmetam un sti-
lam atbilstošu mūzikas skaņdarbu. 
Piektdienas pēcpusdiena izvērtās kā 
interesants ceļojums mūzikas vēstu-
rē, aizraujošs gan audzēkņiem, gan 
skolotājiem. Paldies skolotājai Jeļe-
nai Tresikovai par lielisko projektu 
nedēļas noslēgumu!

Satraucošs laiks skolas pianis-
tiem, vijolniekiem un flautistiem bija 
18.,19. un 21. februāris, kad Inčukal-
na novada Mūzikas un mākslas sko-
lā noritēja II etīžu konkurss vijoles, 
flautas un III etīžu konkurss klavieru 

klasēs. Šogad klavieru klases au-
dzēkņiem bija lieliska iespēja spēlēt 
Friderika Bugmillera skaistās etīdes. 
Konkursa fināls notika Inčukalnā, un 
Vangažu bērniem bija lieliska iespēja 
iepazīt savus skolas biedrus Inčukal-
nā. Rezultāti šogad šādi:

25. un 26.februārī Inčukalnā un 
Vangažos izskanēja mūsu mazo 
pirmklasnieku koncerts „Uzmanību! 
Pirmklasnieki nāk!”. Esam uzsākuši 
jaunu tradīciju, kad savu varēšanu 
koncertā rādīja tikai paši jaunākie 
Mūzikas skolas dalībnieki. Skolotāji 
bija sarūpējuši bērniem leļļu teātra 
izrādi par runci Muri, kurš nezinā-
ja, kas ir mūzikas skola. Atraktīvā 
pele apbēra bērnus ar jautājumiem 
un aicināja katru mūzikas skolas 

pirmklasnieku uzstāties. Bērnu un 
pieaugušo sejas visu laiku rotāja 
smaids. Tas bija pozitīvi un reizē 
ļoti izglītojoši. Domājam šo tradī-
ciju turpināt. Mazajiem censoņiem 
novēlējām veiksmi koncertos un lai 
koncertzāles būtu vienmēr pilnas ar 

klausītājiem!
Martā klausītājus īpaši iepriecinās 

skolas zēnu muzikālie priekšnesumi, 
bet mākslas skolas bērni ciemosies 
Siguldas Mākslu skolā „Baltais Flī-
ģelis”, kopīgi izdzīvojot vēl pēdējos 
ziemas priekus, kā arī aizstāvēs sko-
las godu valsts konkursā zīmēšanā 
Rīgā.

Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas direktore

Ieva Kikuste 

Klavierspēle

I grupa II grupa

1.vieta Ksenija Moroza 1.vieta Santa Kauliņa

3.vieta Paula Zute 2.vieta Maruta Greidiņa

3.vieta Aleksandrs Afonovs,
Karīna Škirmante

Vijoles un flautas spēle
I grupa II, III grupa

1.vieta Anna Marija Katuņina 3.vieta Paula Runce

2.vieta Anna Abramova 1.vieta Kitija Sadovska

3.vieta Renāte Meldere 3. vieta Arnis Gustins

Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļas  
(RPP INN) paveiktais februārī

Februāris Mūzikas un mākslas skolā

Nr.p.k. Publiskie sociālie pakalpojumi Mērvienība
Cena latos 
(bez PVN)

1.
Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes 
institūcijā gulošiem klientiem

1 personai 
diennaktī 9,69

2.
Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes 
institūcijā paaugstināta komforta istabās

1 personai 
diennaktī 10,69

3.
Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes 
institūcijā pārējiem klientiem

1 personai 
diennaktī 8,94

4.
Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes 
institūcijā smagi kopjamiem klientiem

1 personai 
diennaktī 12,00

Smaidīgi un lepni par paveikto ir 1.klases skolēni. 

Saistošie noteikumi Nr.1/2013 „Par pašvaldības aģentūras  
„Sociālās aprūpes māja „Gauja”” maksas pakalpojumiem”

Saistošie noteikumi Nr.2/2013 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu zemei un  
dzīvojamo māju palīgēkām Inčukalna novadā”

Novada domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus 
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Solvita Runce, Valentīna Čerņeja

Pēc I semestra noslēguma dar-
biem, pēc skaistiem Ziemassvēt-
ku pasākumiem un ilgi gaidītām 
brīvdienām nu jau kādu brīdi rit 
jauns mācību periods. II semes-
tra sākumā viens no uzdevumiem 
ir veiksmīgi pāriet no atpūtas uz 
mācību darba procesu, kā arī vei-
cināt skolēnu motivāciju mācīties, 
tādēļ skolotāji mērķtiecīgi organi-
zē skolēnu mācību darbu. Skolē-
nus motivē arī skolotāju rīkotās 
mācību ekskursijas, izglītojoši 
pasākumi skolas muzejā, biblio-
tēkā un teātra izrāžu apmeklējumi.

21.janvārī Vangažu vidusskolā 
notika Barikāžu atceres dienai 
veltītie pasākumi. Piektās un vi-
dusskolas klases skatījās filmu 

„Uzvarai nolemtie”, 7.–9.klasēm 
bija organizēta audzināšana stun-
da „Barikāžu laiks”, kur īpaša 
uzmanība bija pievērsta Vangažu 
iedzīvotāju dalībai barikāžu die-
nās. Bet 6.klasēm tika organizēta 
mācību ekskursija uz 1991.gada 
barikāžu muzeju. Izlaiduma un 
vidusskolas klases apmeklēja In-
čukalna gāzes krātuvi. Skolēniem 
mācību ekskursijas ļoti patika, un 
daži par to ar prieku mums pa-
stāstīja:

9.a klases skolniece Patrī-
cija Petrovska par ekskur-
siju uz AS „Latvijas Gāze”: 

„Es, 9.a klases skolniece, kopā 
ar savu ģeogrāfijas skolotāju 
G.Parhomenko apmeklēju vi-
siem ļoti labi zināmo uzņēmu-
mu „Latvijas Gāze”. Uzņēmums 
ir vienīgais dabasgāzes pārval-
des un uzglabāšanas operators 
Latvijā, kas piegādā dabasgāzi 
aptuveni 442 000 klientu Lat-
vijā un Baltijas valstīs. Šajā 
ekskursijā īpaši daudz uzzināju 
par šīs kompānijas vēsturi un 
pat devos aplūkot dažādus 
procesus, ko veic profesionāli 

„Latvijas Gāzes” darbinieki. Ļoti 
interesanti bija uzlūkot gāzes 
apgādes shēmas. Aizraujoši 
bija atrasties dispečera istabā. 
Kā arī uzzināju, kur jāmācās, 
lai strādātu šādā uzņēmumā, 
jo daļai darbinieku ir specifis-
ka izglītība. Šī ekskursija pa-
pildināja manas zināšanas par 
Latvijas uzņēmumiem. Esmu 
pārliecināta, ka arī pārējiem 
skolēniem tā šķiet. Paldies 
mūsu skolai un AS „Latvijas 
Gāze”, ka deva tādu iespēju.”

6.a klases skolniece Agne-
ta Lubanova par ekskursiju 
uz Barikāžu muzeju: „Janvā-
rī 6.klases brauca uz Barikāžu 
muzeju. Ekskursijas laikā noti-
ka dažādas interesantas spē-
les. Piemēram, uz lielas kartes 
vajadzēja sakārtot automašī-
nas tajās vietās, kur notika ba-
rikādes. Vēl bija spēle, kurā visi 
sastājāmies aplī un attēlojām 
dažādas lietas, kas saistītas ar 
barikādēm. Taču pirms spēlēm 

mēs skatījāmies filmu par bari-
kāžu laiku. Pēc tam mēs izstai-
gājām tās vietas, kur atradās 
barikādes. Šī ekskursija bija 
ļoti jauka un baudāma!”

„Janvāris un februāris skolās pa-
rasti ir olimpiāžu un skolēnu rado-
šās pašizpausmes laiks. Janvārī 
metodiskās komisijas organizēja 
priekšmetu olimpiādes, kur sko-
lēni risināja uzdevumus ar mērķi 
demonstrēt spēju domāt netradi-
cionāli un radoši. Sākās projektu 
nedēļas plānošana, kura notiks 
martā. Bet vidusskolas skolēni 
aizstāvēja zinātniski pētnieciskos 
darbus (ZPD). Skolēnu ZPD raksta 
visi Vangažu vidusskolas skolēni. 
Vidusskolēniem jāizstrādā viens 
ZPD 3 gadu laikā, ar darba vadī-
tāju vienojoties par veicamā darba 
sadali un apjomu pa gadiem. Kat-
ru otrdienu 12.klašu skolēni pre-
zentēja un aizstāvēja savus dar-
bus. Diskusijā piedalījās 10.–11.
klašu skolēni un priekšmetu sko-
lotāji. Īpašu interesi izraisīja ZPD 
tēmas: „Grafiskās programmas 
izmantošana fotogrāfijas apstrā-
dē ” (autori Veronika Popova, So-
fija Šagajeva, Ņikita Kondrahins), 

„Ģenētiski modificētā pārtika un 
tās ietekme uz cilvēku” (autori 
Aleksandrs Ivanovs, Maksims Žu-
rovs), „Dekoratīvās kosmētikas 
ietekme uz sejas ādu” (autori Ali-
se Serbina, Jekaterina Cimbaļuka), 

„Nelabvēlīgo faktoru ietekme uz 
bērna stāju” (autors Agnese Svik-
ša),” pastāstīja skolas direktora 
vietniece mācību darbā Valentīna 
Čerņeja.

Jau tradicionāli februāra mē-
nesis Vangažu vidusskolā tika 
veltīts karjeras jautājumiem, jo 
veiksmīga karjera ir viens no gal-
venajiem elementiem, kas nosaka 
cilvēka dzīves kvalitāti. Visam 
pamatā ir zināšanas un prasmes, 
kuras bērni apgūst skolā. Diemžēl 
daudziem skolēniem ir neskaidrs 
priekšstats par sevi, savām spē-
jām un iespēju apzināti virzīt savu 
karjeru.

Lai apspriestu šos svarīgos 
jautājumus un lai iepazītu plašo 
profesiju spektru, kuras var apgūt 
gan pēc pamatskolas beigšanas, 
gan pēc vidusskolas, 9.–12.klašu 
skolēni tikās gan ar profesionālo 
vidusskolu, gan augstāko mācību 
iestāžu pārstāvjiem. Mācību cents 

„BUTS” skolēniem piedāvāja iegūt 
izvēlēto profesionālo kvalifikāciju 
tepat Vangažos, turklāt paralēli 
mācībām vidusskolā vai darbam. 
Jau tagad tiek veidotas mācību 
grupas, kurās skolēni var pieteik-
ties līdz marta beigām.

13.februārī Latvijā norisinājās 
Ēnu diena, kas ir pasaulē popu-
lāra karjeras izglītības akcija. Tās 
ietvaros Vangažu vidusskolas 
skolēni individuāli apmeklēja sev 
interesējošas darba vietas un 4–6 
stundu garumā vēroja interesē-
jošās profesijas pārstāvju ikdie-
nu. Šogad skolēnu pieprasītākās 

„ēnošanas” nozares bija komuni-
kācija un mediji, veselības aprūpe, 
aviācija, ēdināšana un pakalpoju-
mi. Tā kā interesentu skaits bija 
liels, katrs pretendents tika pie-
ņemts konkursa kārtībā. Vislielākā 
aktivitāte bija pamatskolas skolē-
nu vidū. Diemžēl dažu skolēnu ce-
rības nepiepildījās, jo interese par 
atsevišķām nozarēm bija lielāka 
par iespējamo „vakanču” skaitu. 
Tomēr skolēni ir apņēmušies pie-
dalīties arī pavasarī organizētajā 
pasākumā „Atvērto durvju dienas 
Latvijas uzņēmumos”. Vangažu 
vidusskolas skolotāji uzskata, ka 
karjeras jautājumu aktualizēšana 
skolā nodrošinās to, ka skolēnu 
lēmumi par nākotni būs pamatoti 
un mācības skolā pilnvērtīgākas. 
Lūk, Vangažu vidusskolas skolē-
nu iespaidi par piedzīvoto un re-
dzēto Ēnu dienā:

Paula Runce (6.a kla-
se): „Ēnu dienas, manuprāt, 
ir ļoti laba iespēja visiem 
bērniem iepazīt profesiju, kas 
patiešām interesē. Pieteicos 
trim profesijām, tomēr izturēju 
konkursu tikai vienā vakancē 

„Ēdināšanas pakalpojumu or-
ganizators”. Sākumā mums 
parādīja nelielu prezentāciju 
par uzņēmumu, tad tika dots 
dienas uzdevums – izdomāt 
nebijušu un oriģinālu picas 
recepti, aprēķināt izmaksas 
un izdomāt reklāmu jaunajam 
produktam. Uzdevums palīdzē-
ja izprast katra profesijas pār-
stāvja galveno uzdevumu šajā 
uzņēmumā, uzdevuma izpildes 
laikā bija iespēja uzdot profe-
sionālim visus interesējošos 
jautājumus. Kad uzdevums tika 
paveikts, izpētījām uzņēmumu 
un degustējām picas. Ēnu die-
nas beigās izvērtās ļoti jauka 
saruna ar uzņēmuma vadītāju. 
Uzzināju par iespēju vasaras 
laikā skolēniem strādāt šajā 
uzņēmumā. Nākamgad noteikti 
piedalīšos vēlreiz un iesaku to 
darīt visiem skolēniem.”

Aļina Gaņijeva (9.a): 
„Šogad „ēnoju” projektu orga-
nizatori un menedžeri deju un 
kustību studijā „StudioX1”. 
Mūs laipni uzņēma, grupā bija 
10 „ēnotāji”. Mums pastāstī-
ja par menedžera un projektu 
organizatora darba pienāku-
miem un lomu. Nedaudz žēl, ka 
studijas dejotājus varēja tikai 
vērot. Sapratu, ka šī profesija 
neatbilst manām interesēm un 
temperamentam.”

Kristīne Tarvida (9.a): „Ēnu 
dienā es „ēnoju” pavāru Sigul-
das „Čili picā”. Sarunas laikā 
uzzināju, ka viesojos lietuvie-
šu uzņēmumā, ka ēdienkartē ir 
apmēram 55 veidu picas. Vēlāk 
man iedeva halātu un cepurīti, 
lai ēdienā neiekļūtu mati. Tā 
kā es atbraucu pirmā, varē-
ju izvēlēties, ko „ēnot”, un es 
izvēlējos picu cepēju. Sākumā 

tika sadalīta picu mīkla, tad 
es skatījos, kā tiek gatavotas 
mērcītes aukstajam un karsta-
jam galdam.

Kolektīvs izrādījās ne tāds, 
kādu biju iedomājusies, visi 
bija ļoti draudzīgi un jautri, 
savā starpā jokoja un smējās. 
Redzēju, kā SIA „Picu serviss” 
grāmatvedis pasūta preci pi-
cām, neiztika arī bez kļūdām, 
piemēram, tika pasūtīti 10 
maisi ar šampinjoniem 5 mai-
su vietā. Pulksten 12.00 sākās 
pasūtījumu „bums”. Pārsvarā 
pasūtīja ēdienus no karstā vai 
aukstā galda. Redzēju arī, kā 
gatavo daudzas picas – viena 
pica cepas tikai 4–7 minūtes. 
Bet ilgi ir jāgaida, jo viesmīles 
ir ļoti aizņemtas un nepaspēj 
uzreiz visu tik ātri piegādāt. Arī 

„alga” bija – katram „ēnotājam” 
bija jāizvēlas 20 cm pica. Šī 
Ēnu diena man tik tiešām ļāva 
izprast pavāra ikdienu.”

Katrīne Suta-Pranča (7.a): 
„Mācos aktīvā klasē – mēs 
dziedam, dejojam, spēlējam 
teātri. Tādēļ man nebija šaubu, 
ka „ēnot” es gribētu kādu ra-
došas profesijas pārstāvi. Bija 
neizsakāms prieks, ka tiku 
uzņemta par „ēnu” dejotājai 
Ievai Kemlerei „StudioX1”. De-
jotājai, kura ir piedalījusies TV 
šovos „Dejo nost” un „Dejo ar 
zvaigzni”. Tagad viņa pasniedz 
visa vecuma cilvēkiem dažā-
das dejas. „Ēnošana” notika 
2 stundas, un šajā laikā es ie-
guvu daudz noderīgu zināšanu 
par studiju „StudioX1” un Ievu 
Kemleri. Paši izmēģinājām sal-
sas ritmus! Man ļoti patika, jo 
ikdienā dejoju cita stila dejas. 
Visvairāk priecājos par to, ka 
no 300 „vakancēm” tiku pie-
ņemta kā viena no 40 „ēnām”. 
Ieva Kemlere man personīgi 
iemācīja to, ka ikviens var sas-
niegt visu, ko vēlas, tikai par to 
vajag cīnīties!”

Viktorija Matvejeva (10.a): 
„Šogad man bija iespēja novē-
rot Rīgas Austrumu slimnīcas 
ķirurga darbu. Uz Ēnu dienu 
atbrauca diezgan daudz skolē-
nu no visas Latvijas, bet mūs 
sadalīja pa grupām un nosūtīja 
uz dažādām nodaļām. Es izvē-
lējos novērot Traumatoloģijas 
nodaļas ķirurga darbu. Šī diena 
bija īpaša, jo, pateicoties tai, 
man bija iespēja klātienē no-
vērot, kāda ir ikdiena mediķim, 
arī savu dzīvi vēlos saistīt tieši 
ar šo profesiju. „Ēnām” bija ļoti 
labs pavadonis – doktors Zariņš, 
kurš sākumā mums stāstīja par 
medicīnas nozari, aicinot īpaši 
pārdomāt savu izvēli. Dažbrīd 
pat mēģināja atrunāt no me-
diķa profesijas, jo tas ir ļoti 
grūts un atbildīgs darbs. Vēlāk 
mums lika pārģērbties medi-
ķu apģērbā, parādīja slimnīcu, 
aizveda uz pieņemšanas noda-

ļu, intensīvo terapiju, parādīja, 
kā notiek dažādas procedūras 
(tomogrammas, bronhoskopija 
u.c.). Bet pats interesantākais 
bija novērot operācijas. Sāku-
mā mūs aizveda uz skatu zāli, 
kas atrodas virs operāciju zāles, 
bet vēlāk pat dažiem no mums 
(arī man) bija iespēja doties uz 
operāciju zāli un, stāvot metra 
attālumā no pacienta, novērot 
operācijas norisi. Tā bija brīniš-
ķīga diena, un es esmu ļoti pa-
teicīga, ka skolēniem ir iespēja 
vismaz vienreiz gadā novērot 
sev interesējošās profesijas 
pārstāvjus. Profesijas iepazīša-
na klātienē ir daudz noderīgāka 
nekā informācija internetā!”

Ksenija Kudrjavceva (10.a): 
„Šogad es biju „ēna” Rīgas Stra-
diņa universitātes (RSU) pro-
fesoram Aivaram Vētram. Viņš 
ir fizikālās un rehabilitācijas 
medicīnas ārsts, RSU Rehabili-
tācijas fakultātes dekāns, NRC 

„Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu 
centra vadītājs, Rīgas Aus-
trumu klīniskās universitātes 
slimnīcas galvenais speciālists. 
Satikāmies Labklājības minis-
trijā, kopā mēs bijām 6 meite-
nes. Tālāk mēs aizbraucām uz 
Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu 
centru, kur piedalījāmies pa-
cienta apskatē, un uz Gaiļezera 
slimnīcu. Mēs iepazināmies ar 
Insulta vienības rehabilitācijas 
kabineta darbu un rehabilitāci-
jas multiprofesionālās koman-
das darbu. Tur mēs apskatī-
jām pacientus, kuri nesen bija 
atvesti uz slimnīcu. Gaiļezerā 
mums parādīja laboratoriju, 
kur tiek veiktas analīzes. Ēnu 
dienas noslēgumā viesojāmies 
RSU. Tur mums parādīja mācī-
bu telpas un eksperimentālās 
laboratorijas. Noslēguma dis-
kusijā dalījāmies ar iespaidiem 
par redzēto. Nākotnē es gribu 
būt mediķis, jo uzskatu, ka šīs 
profesijas pārstāvji cilvēcei ir 
ļoti nepieciešami. 

Aktualitātes Vangažu vidusskolā

Ēnu diena skolēniem ir lieliska iespēja 
vērot profesionāļus darbā, pašiem ie-
justies dažādās profesijās. Tas palīdz 
izprast profesiju būtību un izanalizēt sa-
vas karjeras iespējas nākotnē. 
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Bibliotekāre Marija Aleksejeva

Valentīndienā, kad jūtama pava-
sara elpa un kad Inčukalna bibliotē-
kā pat istabas puķes ziedēja sarka-
nām – mīlestības – sirdīm, telpas 
pārpludināja bērnu balsis. Skolēnu 
projektu nedēļas laikā bibliotēkā 
ieradās 4.klases bērni ar skolotāju 
Lanu, lai apskatītu grāmatas par 
veselīgu dzīvesveidu, sulu kūrēm, 
kustību rotaļām, pareizu ēšanu utt. 
Inčukalna bibliotēkā grāmatu klāsts 
par šo tēmu ir bagātīgs – ir, ko izvē-
lēties. Bibliotekāres iepazīstināja ar 
statistikas datiem par bērnu aptau-
košanos – izrādās, ka trīskārt pa-
lielinājusies liekā svara izplatība un 
ātri varam sasniegt ASV līmeni, kur 
katrs piektais bērns ir aptaukojies. 
Runājām par faktoriem, kas ietekmē 

dzīves kvalitāti – pareizu ēšanu, bro-
kastu nozīmīgumu, pilngraudu pro-
duktu izmantošanu, sulu lietošanu, 
ūdens dzeršanu, datoru izmantošanu, 
mazkustīgu dzīves veidu, rotaļām un 
spēlēm svaigā gaisā.

Bibliotēkas vadītāja Vija demons-
trēja, kā ātri sameklēt grāmatu 
katalogā, stāstīja par novada no-
vadpētniecību un to, kā grāmata no-
nāk bibliotēkā un kā tā nokļūst līdz 
lasītājam. Skolēnus iepazīstinājām 
ar bibliotēkas jaunieguvumiem – jau-
najām grāmatām. Izrādās, ka gandrīz 
visa klase ir bibliotēkas lietotāji: tikai 
viena jaunpienācēja meitene un viens 
zēns nebija bijuši bibliotēkā.

Skaidrojām, kā Inčukalna mājas 
lapā var sameklēt materiālus par 
novadpētniecību, par lielo problēmu – 
Gudrona dīķi, par bibliotēkas vēsturi. 
Apspriedām iespēju piedalīties ikga-
dējā lasīšanas veicināšanas projektā 

„Bērnu žūrija”. Daudzi atcerējās, cik 
interesantas ekskursijas notiek lasīša-
nas ekspertiem.

Tā kā 14.februārī apritēja tieši 12 
gadi, kopš bibliotēka atrodas šajās 
telpās, visi tika cienāti ar „mīlestības” 
konfektēm un cepumiem. Lūk, tādā 
jaukā atmosfērā noritēja Inčukalna pa-
matskolas 4.klases skolēnu viesoša-
nās diena Inčukalna novada bibliotēkā. 
Paldies skolotājai Lanai par sadarbību!

Makulatūras konteiners pildās – 
varbūt arī jums mājās ir kādi neva-
jadzīgi papīri, žurnāli, grāmatas, ko 
nodot otrreizējai izmantošanai? Sau-
dzēsim mūsu valsts zaļo rotu – mežus!

Atgādinām, ka Gaujas Dienas 
centrā darbojas Inčukalna bib-
liotēkas bibliopunkts. Lasiet, ap-
mainiet un pasūtiet grāmatas arī 
tur!  

16.februārī Inčukalna novada PII 
„Minka” filiālē „Lapsiņa” mazās gru-
pas „Sienāzīši” bērni bija sapulcē-
jušies, lai iepazītos ar Meteņdienas 
tradīcijām. Audzinātāju Sarmītes 
Rauzas, Zanes Amoliņas, Lienes 
Kavtaskinas un vecāku pavadībā 
bērni devās uz tuvāko kalnu, kur 
viņus jau gaidīja Metenis (salmu 
lelle, ko bija izgatavojušas audzi-
nātājas).

Viena no Meteņdienas tradīcijām 
ir braukšana no kalna ar ragaviņām, 
lai visi būtu veseli un laimīgi, kā arī 
ripināšanās no kalna, lai līdz nāka-
majiem Meteņiem mājās nebūtu ne 
blusas, ne kukaiņi. Šīs tradīcijas 
pilnvērtīgi izbaudīja gan bērni, gan 
pieaugušie. Neatņemama sastāv-

daļa, protams, bija arī dziesmas 
un rotaļas. Svarīga Meteņdienas 
tradīcija ir arī kārtīgs mielasts. 
Mazie „Sienāzīši” cepa desiņas uz 

ugunskura, ēda pīrāgus un dzēra 
zāļu tēju.

Kā vēsta ticējums: „Labi pavadī-
ta Meteņdiena nodrošina bagātu un 

raženu gadu.” Paldies audzinātājām, 
kuras neļauj aizmirst, kas mēs esam. 
Tieši tāpēc vēlos atgādināt mazu pa-
tiesību – tie ir mūsu, latviešu, svētki. 

Un neviens cits tos nespēs izprast, 
saglābāt un svinēt tik labi kā mēs!

Teksts un foto: Kristīna Sijāte 

Aprit 64 gadi, kopš sveša vara aizdzina uz Sibīriju čaklākos un veik-
smīgākos lauku ļaudis, bet, kā zināms, astoņus gadus pirms tam tika 
izsūtīti inteliģences gaišākie prāti no Latvijas pilsētām.

Daudzi jo daudzi svešumā mira no bada, smaga darba un slimībām. 
Kad 1957.gadā bija iespējams atgriezties dzimtenē, ne visi varēja tikt 
savās tēvu mājās, labākā gadījumā tika piedāvāts īrēt kādu istabu ar 
nosacījumu „jums jāstrādā vietējā kolhozā”.

Tieši tāds liktenis piemeklēja arī mūsu ģimeni, pat pēc brīvības atgū-
šanas savu māju atpakaļ nedabūjām, jo, lūk, vietējā kolhoza priekšsē-
dētājs bija „labticīgais ieguvējs”. Līdz šim nesaprotu šo vārdu saliku-
mu – kā kāds iepriekš nolaupītu mantu var labticīgi iegūt...

Laikam jau katrs politiski represētais ir kaut ko zaudējis un dzīvi 
nodzīvojis pēc cita scenārija. Mūsu novadā mēs pašreiz tādi esam 69 
cilvēki. Veiksme ir tā, ka mēs dzīvojam attīstītā novadā ar gaišu vadību, 
kura izsūtīšanas gadadienās atbalsta mūs ar kādu latiņu, kā arī neliedz 
transportu braucieniem uz pasākumiem.

Šogad politiski represēto salidojums notiks Ikšķilē 17.augustā, un es 
aicinu piedalīties visus, kas grib un spēj. Tālrunis: 29239002. 

Tie, kuriem ir problēmas ar veselību (kuram gan to nav), var iesniegt 
ģimenes ārsta slēdzienu novada Sociālā dienesta vadītājai Zinaīdai 
Gof manes kundzei, lai varētu apmeklēt sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus Jaundubultu sanatorijā bez maksas (vienīgi jārēķinās, ka ir 
rindas un nāksies kādu laiku pagaidīt).

Jūnijā ir pašvaldību vēlēšanas, vajadzētu izvēlēties nacionāli orien-
tētas listes, nebalsojot par neatkarīgajiem un savtīgajiem kandidātiem, 
kādus varēja novērot agrākajos sasaukumos.

Koknesē top Likteņdārzs, un LPRA aicina visu novadu veiksmīgākos 
uzņēmējus saziedot naudu 38 ozolu alejas izveidei, kas kopā ar visu 
kompleksu būtu mūžīga piemiņa nākamām paaudzēm par mūsu tautas 
ciešanām totalitārā režīma laikos 20.gadsimtā.

Labu jums visiem veselību un dzīvesprieku! Tiekamies 25.martā sta-
cijā pie piemiņas akmens.

Politiski represēto kopas koordinators Jānis Kļaviņš  

16.februārī Inčukalna sporta kom-
pleksā ar ievērojamiem rezultātiem 
aizvadīts novada čempionāts svaru 
stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu, 
kas bija arī Latvijas kausa (LK) pauer-
liftingā trešais posms. Dinamiskās sa-
censībās ar 70 sportistu piedalīšanos 
krita vairāki Latvijas rekordi.

„Sacensības bija izdevušās – startē-
ja Latvijas labākie sportisti, piedalījās 
dalībnieki no dažādām Latvijas pu-
sēm, kas pierāda, ka spēka sports ir 
iemantojis plašu cieņu Latvijas spor-
tistu vidū,” norādīja Inčukalna novada 
čempionāta direktors Didzis Lapiņš.

Kaut organizatoru iecerētais dalīb-
nieku skaits bijis nedaudz lielāks kā 
faktiskais, tas netraucēja Inčukalna 
LK posmam būt aizraujošam un in-

trigas pilnam: „Šogad sacensības bija 
ļoti dinamiskas, ko apliecina blīvie 
rezultāti un lielā konkurence, kā arī 
sasniegtie jaunie Latvijas rekordi šajā 
disciplīnā. Tā kā februārī ir ļoti blīvs 
sacensību grafiks, šāds dalībnieku 
skaits ir atbilstošs, apliecinot, ka In-
čukalna posms jau ir izveidojis stabi-
las tradīcijas un iekarojis popularitāti,” 
skaidroja D.Lapiņš.

Kopumā Inčukalnā startēja pār-
stāvji no 16 komandām. Komandu 
konkurencē ar diezgan pārliecinošu 
pārsvaru triumfēja „Rembate” spor-
tisti, aiz sevis atstājot SC „Mēmele” 
un Siguldas „Panatta”. Ar šo panāku-
mu „Rembate” izvirzījās līderpozīcijās 
Latvijas kausa izcīņas kopvērtējumā. 
Uzreiz aiz goda pjedestāla šoreiz 

„Spēka Pasaule Valmiera” komanda, 
kurai sekoja „Georgs 5”, sešinieku 
noslēdza „Riga Strong”. Ar visiem 
individuālajiem un komandu sasnie-
gumiem var iepazīties Latvijas Pauer-
liftinga federācijas (LPF) mājaslapā –  
www.powerliftings.lv.

Inčukalna posmā sportistu at-
saucību guva arī atsevišķa aktivitā-
te – biedrības „Inčukalna izaugsmei” 
kauss spēka cīņā, kurā ikvienam LK 
trešā posma dalībniekam bija iespēja 
savu varēšanu pierādīt, cīkstoties aci 
pret aci ar kādu no sportistiem. Spēka 
cīņa jeb mas-wrestling ir spēka sporta 
disciplīna, kuras saknes meklējamas 
Krievijā, Jakutijā, taču tā pamazām 
sāk iemantot popularitāti un atzīšanu 
arī Latvijas spēka sportistu vidū.

Inčukalna novada čempionātu 
stieņa spiešanā guļus uz reižu skaitu 
organizēja biedrība „Spēka Pasau-
le”, sadarbojoties ar Inčukalna nova-
da domi un LPF. Tas bija trešais LK 
posms šogad un jau otrais februārī, 
bet šonedēļ spēka sporta interesenti 
ceļos uz Aizputi, kur norisināsies ce-
turtais LK posms – Aizputes novada 
čempionāts svaru stieņa spiešanā 
guļus bez ekipējuma. LPF informē, ka 
pavisam šogad ieplānoti 19 LK posmi. 
To norises datumus un vietas var ap-
lūkot LPF mājaslapā.

Foto un teksts: 
Latvijas Pauerliftinga federācija 

Kamēr varam, tikmēr darāmInčukalnā sacenšas labākie Latvijas spēka sportisti

Veselības diena Inčukalna bibliotēkā kopā ar 4.klasi
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Veselīgs dzīvesveids

Mazie „Sienāzīši” apgūst Meteņdienas tradīcijas
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Februāris ir mēnesis, kad jā-
steidz izbaudīt ziemas prieki, jo visi 
zina, ka pavisam drīz dabu pārņems 
plaukstošais pavasaris, ko arī ļoti 
gaidām.

1.februārī Vangažu kultūras namā 

viesojās neatkarīgais teātris „Kabata” 
ar klasisko izrādi „Pelnrušķīte”, kas 
iepriecināja mūsu pilsētas jaunāko pa-
audzi. Lai arī lielākajai daļai šīs Šarla 
Perro pasakas sižets ir labi pazīstams, 
bija interesanti noskatīties muzikā-
lo un mīļo izrādi ar laimīgām beigām. 
Paldies skolai un bērnudārzam „Jancis” 
par sadarbību!

8.februārī hokeja laukumā norisinā-
jās ziemas pasākums ģimenēm ar bēr-
niem. Viesos bija lielās lelles ar izrādi 

„Ziemas pasaka”. Pasākums noritēja 
burvīgos, īsti ziemīgos laika apstāk-
ļos, un bērni ar prieku darbojās gan ar 
košajiem pasaku tēliem, gan labprāt 
uzkavējās, lai kopā ar Ģirtu Bunkus 
izmēģinātu spēkus ziemas sporta ak-
tivitātēs. Pašiem jaunākajiem dalībnie-
kiem, kuri centās ar nūju iesist ripu vār-
tos, nebija pat 2 gadi. Arī tētiem bija 
iespēja parādīt savas prasmes sportā, 
savukārt „ķeriņos” savu izveicību de-
monstrēja mammas. Visiem tika saldu-
miņi, silta tēja un sārti vaigi.

Kad Vangažu kultūras nama skatuvi 
piepildīja konkurss „Popiela – 2013”, 
bija skaidrs, ka mūs sagaida spilgtas 
tikšanās ar dažādām Latvijas un pa-
saules popmūzikas zvaigznēm. Tieši 
tā notika arī 16.februārī. Konkursā 
piedalījās 22 bērni, kuri bija sagatavo-
juši 12 priekšnesumus. Paldies visiem 
dalībniekiem, kuri uzdrošinājās, iegul-

dīja darbu, sagatavoja priekšnesumus, 
iepriecināja un aizrāva arī skatītājus. 
Visi pasākuma dalībnieki, pateicoties 
sponsoriem – Sarkanajam Krustam, 
AS „Tukuma piens”, SIA „Cita&Co” un 
SIA „Gaujas koks” – saņēma dāvanas 

par ieguldīto darbu un piedalīšanos 
pasākumā, savukārt pirmo trīs vietu 
ieguvēji balvās saņēma dāvanu kartes. 
Liels paldies sponsoriem, un ceram uz 
sadarbību arī nākotnē! Paldies arī Inču-
kalna novada domei par sarūpētajiem 
suvenīriem!

Žūrijā piedalījās mūsu pilsētas jau-
nieši, kuri paši savulaik daudzkārt 
piedalījušies šajā konkursā. Tie bija: 
LU Sociālo zinātņu fakultātes studen-
te Lelde Lietaviete, Ekonomikas un 
kultūras augstskolas profesionālās 
studiju programmas „Izklaides un at-

pūtas industrijas 
vadība” otrā kursa 
studente Natālija 
Moistrenko, Lat-
vijas Universitātes 
Juridiskās fakul-
tātes students Iļja 
Buglovs un RTU 
MLĶF studente 
Anita Niedra. Žūri-
jas vērtējums bija 
šāds:

1.vieta – Taylor Swift dziesma „I 
knew you were trouble” Karīnas Škir-
mantes, Venijas Ņikiforovas un Santas 
Kauliņas izpildījumā;

2.vieta – apvienības „Bermudu div-
stūris” dziesma „Disko” Hermaņa un 
Elizabetes Krallišu, Ievas un Sintijas 
Vēberes, Valta Vecmaņa izpildījumā;

3.vieta – Potap un Nastjas Kamens-
ki dziesma „Ņepara” Ļeras Vlasovas 
un Pāvila Pupiņa izpildījumā, viņi iegu-
va skatītāju simpātijas balvu.

Savukārt žūrijas simpātijas balvu 

ieguva Sindija Kuļagina. Pasākumu 
vadīja teātra studijas „Pigoriņi” jaunie-
tes – Katrīne Suta-Pranča un Kristiāna 
Kušķe. Žūrijas apspriedes laikā dejoja 
estrādes deju grupa „Ciprese” (vadītā-
ja Ilona Petrovska) un skolas deju gru-
pa „Cats” (vadītāja Evija Ozola).

Vangažu kultūras nama mākslinie-
ciskās daļas vadītāja Evija Ozola

Apsveicam Vangažu 
kultūras nama  
vokālos ansambļus 
ar panākumiem  
Pierīgas skatē!
• Ukraiņu biedrības vokālais an-

samblis „Veselka” (vadītājs Vasīlijs 
Litviņuks) – 1.pakāpe;

• Krievu biedrības vokālais ansamb-
lis „Krievu kadriļa” (vadītāja Gaļina 
Titarenko, koncertmeistare Aļona 
Kolčina, diriģente Iveta Kauliņa) – 
1.pakāpe;

• Ukraiņu biedrības vokālais an-
samblis „Jatraņ” (vadītaja Irina 
Dukule, koncertmeistare Aļona 

Kol čina, diriģente Liene Nesterovi-
ča) – 2.pakāpe.

Jau otro gadu Vangažu kultūras 
biedrību vokālie ansambļi „Krievu kad-
riļa”, „Veselka” un „Jatraņ” piedalījās 
vokālo ansambļu skatē Ādažu kultū-
ras centrā. Tāpat kā pagājušajā gadā, 
arī šogad kolektīvi izjuta satraukumu, 
jo gribējās parādīt savu darbu no la-
bākās puses, izpildīt repertuāru savā 
nacionālajā manierē, lai dziesma būtu 
skanīga, lai priekšnesums labi izskatī-
tos uz skatuves un lai atstātu vislabā-
ko iespaidu profesionālajai žūrijai.

Konkursa noteikumi ir kļuvuši sarež-
ģītāki. Ja pagājušajā gadā vajadzēja 
sagatavot tikai vienu dziesmu a capel-
la, tad šogad bija jāsagatavo jau divas 
šādas dziesmas. Un katrs, kas dzied, 
sapratīs, ka tas nav tik vienkāršs uzde-
vums pašdarbības kolektīviem. Šodien 
ar lepnumu jāatzīst, ka ar šo uzdevu-
mu kolektīvi ir veiksmīgi tikuši galā. 
Arī noteikums izpildīt vienu dziesmu 
latviešu valodā nebija tik vienkāršs, 
jo dziedāt skaisti (kā dzied latvieši) 
un bez akcenta nav viegli. Pateicoties 
konkursa noteikumiem, visi ansambļi 
savu repertuāru ir bagātinājuši ar vis-
maz divām latviešu dziesmām.

Dalība konkursā ansambļiem deva 
arī papildus iespaidus, jo tur savu 
sniegumu rādīja ansambļi „Liepavots” 
no Allažiem, „Noktirne” no Ropažiem, 

„Dzelde” no Mārupes, „Mēs tikāmies 
martā” no Ādažiem, „Canto” no Kri-
muldas un „Buonaparte” no Mālpils, 
kuri parādīja augstu vokālā izpildījuma 
klasi un no kuriem var mācīties dziedā-
šanas mākslu.

Vangažu kolektīvi ir strādājuši go-
dam un ir lepni par to, ka pārstāvēja 
mūsu pilsētu un Inčukalna novadu 
Pierīgas skatē. Žūrijas vērtējumā 1.pa-
kāpe ir piešķirta ansambļiem „Krievu 
kadriļa” un „Veselka”. „Krievu kadriļa” 
ar ilggadējo vadītāju Gaļinu Titarenko 
priekšgalā ir pievienojuši kolektīvam 
jaunas balsis, un tas bija dzirdams arī 
priekšnesumā, jo dziesmas izskanēja 
augstā līmenī. Ir patīkami, ka vadītāja 
nav viena – viņai praktiski palīdz visi 
kolektīva dalībnieki, un šajā jomā at-
balsts ir ļoti svarīgs.

Vēlos uzsvērt, ka priekšnesumu sa-
gatavošanā piedalījās diriģenti Iveta 
Kauliņa („Krievu kadriļa”) un Liene Ne-
steroviča („Jatraņ”), koncertmeistare 
Aļona Kolčina, kas ievērojami uzlaboja 
ansambļu meistarību.

Gribu pateikties vangažniekam 
Leonam Makaveckim par visiem ie-
rosinājumiem, sagatavojot „Veselkas” 
latviešu dziesmu! Pateicos visiem da-
lībniekiem pat Vangažu pārstāvēšanu 

konkursā. Tagad, kad konkursa uztrau-
kumi ir beigušies, novēlu visiem veselī-
bu un jaunus radošus panākumus!

Visu trīs ansambļu – „Veselka”, 
„Krievu kadriļa” un „Jatraņ” – vārdā 
izsaku pateicību Inčukalna novada 
domei un mūsu pilsētas vadībai par 
to, ka viņi ir mums devuši telpas no-
darbībām Parka ielā 2, kur mēs varam 
jebkurā dalībniekiem ērtā laikā strādāt, 
mēģināt, apspriesties un plānot labus 
darbus!

Vasīlijs Litviņuks 

Vangažu kultūras 
nama pasākumi 
martā un aprīlī:
Sestdien, 9.martā plkst.14.00, 

koncerts.
Piedalās krievu vokālais an-

samblis „Krievu kadriļa”, ukraiņu 
vokālie ansambļi „Veselka” un 
„Jatraņ”, baltkrievu vokālais 
ansamblis „Žuravka”, sieviešu 
vokālais ansamblis „Kaprīze”, 

Vangažu vidusskolas deju grupa 
„Kolibri” un estrādes deju grupa 

„Ciprese”.

Sestdien, 16.martā plkst.18.00, 
bērnu diskotēka.  

Ieeja – Ls 0,60.

Svētdien, 17.martā plkst.17.00, 
spēlfilma „Mammu, es tevi 
mīlu!”. Režisors Jānis Nords. 

Ieeja – 1 Ls.

Sestdien, 23.martā plkst.23.00, 
nakts diskotēka.  
Ieeja – Ls 1,50.

No 26. līdz 31.martam  
Lieldienu izstāde. 

Organizē Vangažu Pensionāru 
biedrība.

Pirmdien, 1.aprīlī plkst.12.00, 
Lieldienu jampadracis. Lieldienu 
Zaķis un Vista mācīs, kā Lieldie-

nas svinēt.

Sestdien, 6.aprīlī plkst.13.00, 
nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanas pasākums „Satiec 

savu meistaru”.
Būs gan darbu demonstrēšana:

• izšūšana (krustdūrieni, rišeljē),
• adīšana,

• mezglošana,
• puzuru veidošana,

• grāmatzīmju aušana,
• foto un video darbi,

• apsveikumu kartiņu darināšana 
ar dažādiem materiāliem;

gan darināšanas process un 
skatītāju iesaistīšanās darbu 

veidošanā un prasmju apgūšanā.

Sestdien, 13.aprīlī, konkurss 
„Vangažos dzied”.
Sīkāka informācija:  
www.incukalns.lv.

Svētdien, 21.aprīlī plkst.19.00, 
Baltinavas pagasta dramatiskais 

kolektīvs „Palādas” ar izrādi 
„Ontans i rodne” (7.daļa). Ieeja – 

2 Ls.
Informācija par autobusu, kas 

kursē maršrutā Inčukalns – Gau-
ja – Vangaži, sekos.

Ziema ar pasaku tēliem un ziemas 
sporta aktivitātēm

Aizkustinošais, ar mīlestību piepildītais stāsts „Pelnrušķīte” ar skaistu mūziku un 
krāšņiem tēliem piepildīja arī Vangažu kultūras nama skatuvi. 

Izrāde „Ziemas pasaka” mazākajiem skatītājiem ļāva izbaudīt gan jautras dziesmiņas, 
gan ar Meteņiem saistītas rotaļas. 

Kad Vangažu kultūras namā norisinās aizraujošais konkurss „Popiela”, skatītājiem ir 
iespēja baudīt pasaulē atpazīstamas melodijas, kā arī vērot, kā konkursa dalībnieki  
atdarina slavenus dziedātājus. Tas arī konkursa galvenais mērķis: jo tuvāk oriģinā-
lam, jo labāk. 

Uzstājas „Bermudu divstūris”!
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Inčukalna Tautas 
nama pasākumi martā 

un aprīlī
Sestdien, 9.martā plkst.11.00,

ikgadējais mazo vokālistu konkurss
„Inčukalna CĀLIS 2013”

par prieku māmiņām un vecmāmiņām. 
Visi mīļi aicināti!

Svētdien, 10.martā plkst.18.00,
muzikāla izrāde klavieru pavadījumā

„Olgas diena”.
Dziedātāja – Olga Rajecka,
pianists – Juris Kristons,

dramaturgs – Kārlis Anitēns.
Biļetes iepriekšpārdošanā Inčukalna Tautas namā, 

bibliotēkā un www.bilesuparadize.lv – Ls 4.
Izrādes dienā – Ls 5.

Trešdien, 13.martā plkst.14.20 un 18.00,
Berlīnes filmu festivālā atzinību ieguvusī spēlfilma

„Mammu, es tevi mīlu”
(dinamisks attiecību trilleris par Rīgas 

skolnieku Raimondu un viņa māti).
Režisors: Jānis Nords,

lomās: Kristofers Konovalovs, Vita Vārpiņa,
 Matīss Livčāns, Indra Briķe.

Ieejas biļete: Ls 1, skolēniem  
un pensionāriem – Ls 0,50.

Sestdien, 16.martā plkst.15.00,
Ceļā uz Dziesmu svētkiem

senioru jaukto koru sadziedāšanās koncerts 
„Zemei un dziesmai”.
Piedalās senioru kori:

„Rudens dziesma” no Rīgas, „Gāle” no Siguldas un 
„Atblāzma” no Inčukalna. Visi mīļi aicināti!

Svētdien, 24.martā plkst.18.00,
LNT šova „Dziedošās ģimenes” uzvarētāju –

Tihovsku ģimenes – koncerts.
Koncertā piedalās: Laima, Dace un Dagnis Tihovs-

ki; mūziķi – Jānis Lemežis un Ēriks Upenieks.
Biļetes iepriekšpārdošanā Inčukalna Tautas namā 
un bibliotēkā – Ls 4 un Ls 3. Koncerta dienā – Ls 4.

Pirmdien, 25.martā,
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena:

plkst.14.00 piemiņas brīdis Inčukalna Stacijas 
laukumā pie pieminekļa izsūtītajiem,

plkst.14.30 Tautas namā tikšanās pie tējas 
ar dziesminieci Antu Eņģeli.

Uz pasākumu varēs nokļūt ar autobusu 
plkst.13.00 pa maršrutu: Gauja – Indrāni – Kārļ-
zemnieki – Vangažu Kultūras nams – Vangaži 

„Brālis” – Sēnīte – Inčukalns.

Otrajās Lieldienās, 1.aprīlī plkst.10.30,
svētki ģimenēm ar bērniem 

(ja laiks būs silts un jauks, pie Tautas nama)
Lieldienu jampadracis Inčukalnā  

kopā ar Zaķi un Vistu.
Līdzi ņemam priecīgu noskaņojumu un krāsotas 

oliņas, ar ko padižoties un pacīkstēties.

Otrajās Lieldienās, 1.aprīlī plkst.18.00,
pavasarīgs veltījums Latvijas sievietēm – 

Dzintars Čīča, Kaspars Antess, Brāļi Riči jeb 
„Čigānzēni”

koncertā „Mēs jūs mīlam”.
Biļetes iepriekšpārdošanā Inčukalna Tautas namā, 
bibliotēkā un www.bilesuparadize.lv – Ls 4 un Ls 5.

Sestdien, 6.aprīlī plkst.14.00,
„Mākslas dienas 2013”:

• gadskārtējā Inčukalna mākslinieku kopas izstā-
des atklāšana, tikšanās ar autoriem un novadnie-

ku muzikāli sveicieni;
• mākslas konkursa „Lieli putni, mazi putni” 

labāko darbu izstāde un dalībnieku apbalvošana.

Uzmanību!
INČUKALNA „MĀKSLAS DIENU 2013” 

KONKURSS „LIELI PUTNI, MAZI PUTNI”
Var piedalīties ikviens (individuāli vai kolektīvi), 

kurš pašrocīgi jebkurā brīvi izvēlētā māksliniecis-
kā tehnikā (zīmējums, tēlniecība, rokdarbs vai ko-
lāža u.tml.) var izgatavot tēmai atbilstošu darbu.

Darbi iesniedzami Inčukalna Tautas namā līdz 
27.martam (informācija pa tālr.29478251). Darbus 

izvērtēs kompetenta žūrija, un labāko darbu 
autori saņems balvas. LAI TOP!

KULTŪRA

Mūzika pavada cilvēku no piedzimšanas 
brīža, sākumā dzīvojot kopā ar bērnu kā mā-
miņas dziedāta šūpļa dziesmiņa, tad kopīgās 
rotaļās ar vienaudžiem, vēlāk skolā vienkār-
šas latviešu tautas dziesmas veidolā stāstot 
mums par senču tikumiem. Gan patīkamos, 
gan skumīgos brīžos – visur fonā vai pat 
priekšplānā skan mūzika. Un pavisam pavei-
cies ir tiem īpašajiem cilvēkiem, kas kopā ar 
mūziku ir visu savu dzīvi.

9.februārī Inčukalna Tautas namā tika svi-
nēti svētki „Kopā ar mūziku – 180”. Nozīmīgais 
skaitlis 180 sastāv no trīs skaitļu apvienoju-
ma – Inčukalna pūtēju orķestra 30 gadiem, In-
čukalna jauktā kora „Mežābele” 80 gadiem un 
abu kolektīvu vadītāja, diriģenta Vitaļa Kikusta 
70 gadiem.

Vitalis Kikusts Inčukalnam ir īpašs cilvēks, jo 
savas dzīves 48 gadus ir veidojis šejienes mū-
zikas dzīvi. Vitalis Kikusts ar savu darbu ir po-
pularizējis kora dziedāšanas mākslu un mūziku 
un izaudzinājis vairākas mūziku mīlošas paau-
dzes. Viņa vadītais koris „Mežābele” ierindojas 
rajona spēcīgāko koru vidū. Šī gada 1.jūnijā 
jau 44.gadu pēc kārtas Vitalis Kikusts kopā ar 
kori „Mežābele” pulcēs visus apkārtnes korus 
un diriģentus uz dziedāšanas svētkiem – In-
čukalna Dziesmu dienu. Mūsu maestro mūža 
ieguldījums kora mākslas un mūzikas dzīvē ir 
novērtēts arī ārpus Inčukalna robežām – 2007.
gadā viņš saņēmis Rīgas rajona padomes Ha-
ralda Medņa ceļojošo piemiņas balvu, bet 2012.
gadā – Latvijas valsts Aizsardzības fonda „Lāč-
plēsis” goda zīmi.

Vitalis kopā ar „Mežābeli” ir jau 47 gadus, 
bet kora senākie dziedātāji vairāk nekā 20 ga-
dus, tie ir: Anita Rihtere, Līga Zambare, Līga 
Neimane, Alberts Macurs, Inga Knite, Armands 
Pētersons, Valdis Barbans, Aivars Šube, Andris 
Kikusts, Dzidra Znote, Vineta Kreicberga, Eliza-
bete Liepiņa, Beate Circene. 1985.gadā Vitalim 
Kikustam izdevās piesaistīt dziedātājus no kai-
miņpagasta Allažiem, un joprojām „Mežābeles” 
rindās ir allažnieki – Solveiga Dejusa, Fatima 
Rudzīte, Inguna Kalviša un Ināra Štāla. Ilgus 
gadus dziedājuši un kora tradīcijas glabājuši 
ir Aīda un Aldis Kārkliņi, daudz kolektīva labā 
mazus un lielus darbiņus darījušas Līga Līdu-
ma un Rita Bikše, dziedātāju balsis jau daudzus 
gadus skanīgākas un dzīvespriecīgākas dara 
kormeistare un koncertmeistare Ieva Kikuste.

Arī jaunu, mazāk pieredzējušu dziedātāju ne-
trūkst, viņi lieliski papildina jau esošo sastāvu, 
piedalās kora saviesīgajos pasākumos, ir at-
saucīgi un ar lielu atbildības izjūtu. Šogad īpašu 
prieku izraisa kāds jauns dziedātājs basu balss 
grupā – vidusskolēnu apmaiņas programmas 
skolnieks Fēlikss Jūterboks no Vācijas, kas pēc 
6 mēnešu atrašanās Latvijā ne tikai sāk runāt 
latviski, bet ar latvisku dziedātprieku izpilda vi-
sas klasiskās latviešu kora dziesmas.

Kāpēc tu dziedi korī? – šādu jautājumu bie-
ži uzdod nesaprotošs malā stāvētājs. Uz šādu 
jautājumu Fēlikss atbildēja, ka vēlas piedalī-
ties Dziesmu svētkos, jo ir par tiem ļoti daudz 

dzirdējis. Uz šo pašu jautājumu atbildēja arī 
ilggadējie dziedātāji. 

„Dziedu no agras bērnības, dziedam mājās 
viesībās, dziedam no rīta līdz vakaram kat-
ros Jāņos, vīrs Aldis spēlē akordeonu, un vēl 
tagad, pēc kopā nodzīvotajiem daudzajiem 
gadiem, pēkšņi var atskanēt dziesma, kuru 
es nepazīstu. Ja diriģents kora dziesmā ie-
liek dvēseli, tad šis prieks aizrauj līdzi. Kopā 
būt, satikt labus draugus, priecāties par to, ka 
kopā labi skan – tas ir svarīgi”, tā Aīda Kār-
kliņa.

Līga Līduma uzskata, ka koris ir iespēja 
lietderīgi pavadīt savas nedaudzās brīvas 
stundas, kas atliek pēc nogurdinošas un garas 
darba dienas, satikt cilvēkus.

Rita Bikše novērtē iespēju sajust fantastis-
ko kopības sajūtu, kādu sniedz dalība Dzies-
mu svētkos, viņai patīk dažādot savu ikdienu 
un pavadīt dažus vakarus nedēļā nevis mājās, 
bet dziedot.

Allažniece Ināra Štāla jau vairāk kā 20 ga-
dus dzied korī, jo viņa nevar iedomāties savu 
dzīvi bez dziesmām un kora. Inārai ļoti patīk 
Dziesmu svētki un Gaujienas Jāzepa Vītola 
dienas, kā arī kora kopīgās ekskursijas.

Kora dāmām jubilejai tika darināti jauni 
koncerta tērpi un rotas, vīriem bija jāiztiek ar 
pieskaņotiem tauriņiem, kopskats atbilstoši 
pasākumam bija svinīgs un krāšņs.

Arī pūtēju orķestra jubileja ir ievērojama – 
30 gadi. Orķestrī kopā muzicēšanas prieku 

un māku šo gadu laikā ir apguvuši apmēram 
300 Inčukalna jaunieši. Pēdējos gados orķestri 
papildina Inčukalna Mākslas un mūzikas sko-
las pūtēju klases skolēni, bet sākumā tas bija 
tikai orķestra vadītāja Vitaļa Kikusta nopelns 
un uzņēmība – iemācīt orķestrantiem partijas. 
Šobrīd orķestrim skanīgumu un disciplinētību 
piedod vairāki mūzikas skolas absolventi, ta-
gadējie mūzikas skolas skolēni – 3 puiši: Ed-
gars Cīrulis, Zintis Kārkliņš un Kārlis Circenis, 
kuri mūziku turpina apgūt mūzikas vidusskolā. 
Kārtīgs un atbildīgs ir orķestra vecākais Hen-
rijs Joņins un jaunais Inčukalna mūzikas sko-
las pedagogs Kaspars Puikevskis-Puikēvics, 
kurš mācās Mūzikas akadēmijā, bet pūtēja 
gaitas sāka šeit, mācoties Inčukalna pamat-
skolā un spēlējot Vitaļa Kikusta vadītajā or-
ķestrī.

Jubilejas pasākumu apmeklēja kora dziedā-
tājiem un pūtējiem ļoti svarīgi cilvēki – draugi, 
radi, kolēģi un domubiedri. Apsveikumu bija 
daudz, bet tie nenogurdināja, jo bija pārdomā-
ti – muzikāli, asprātīgi un teatralizēti.

Vitali Kikustu jubilejā sirsnīgi sveica „Al-
ternatīvais bērnu orķestris”, kurā spēlēja 
diriģenta bērni, znoti, vedeklas, mazbērni un 
mazmazbērni. Vitalis un Lilita ir patiešām ba-
gāti – abiem ir 4 bērni, 11 mazbērni, 2 maz-
mazbērni un daudzi jo daudzi koristi un or-
ķestranti, kas novēl savam vadītājam un viņa 
vadītajiem kolektīviem: „Daudz baltu dieniņu!”

Jūsu Tautas nams 

Kopā ar mūziku

Koris 1966.gadā priecājās par jaunā diriģenta Vitaļa izvēli ap-
ņemt par sievu inčukalnieti Lilitu – tas uz palikšanu.

Maestro Vitalis Kikusts

Svētki „Kopā ar mūziku – 180” – nopietns pieteikums. Nozīmīgais skaitlis 180 sastāv no trīs skaitļu 
apvienojuma – Inčukalna pūtēju orķestra 30 gadiem, Inčukalna jauktā kora „Mežābele” 80 gadiem un 
abu kolektīvu vadītāja, diriģenta Vitaļa Kikusta 70 gadiem.

Pūtēju orķestra zēni un meitenes 2010.gadā pēc Skolēnu Dziesmusvētku skates. Inčukalna koristi Latgales Dziesmusvētkos 2010.gadā.
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2013.gada februāra sākumā Inčukalna pamatskola saņēma dāvinājumu 
no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes – 
suņa skeletu. Skeletu sagatavoja šīs fakultātes studente un mūsu skolas 
1.klases skolēna māmiņa Anita Aleksandrova.

Šo jauno uzskates līdzekli varēs izmantot 8.klases zooloģijas stundās, 
mācoties par zīdītājiem. Jau tagad skolēni izrāda interesi par šo objektu. 
Liels prieks, ka augstskolu pasniedzējiem un studentiem rūp, ar kādiem 
uzskates materiāliem skolā strādājam, un ka viņi dod arī savu ieguldījumu 
mūsu bērnu izglītošanā.

Materiālu sagatavoja un fotografēja
Rita Bikše

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”
konkursa kārtībā aicina darbā

asfaltbetona rūpnīcas  
iekārtu mehāniķi

Darba pienākumi:
• pārbaudīt asfaltbetona rūpnīcas tehnisko stāvokli  

un sagatavot to darbam;
• nepieciešamības gadījumā veikt remonta,  

montāžas darbus un mezglu apkopes;
• asfaltbetona ražošanas laikā sekot līdzi rūpnīcas darbībai un 

uzturēt to tehniskā kārtībā.
Prasības:
• atbilstoša vidējā speciālā izglītība;
• metinātāja un gāzes griezēja prasmes (vēlama „LG” apliecība);
• mehāniķa darba pieredze;
• spēja strādāt komandā un patstāvīgi plānot savu darbu.

Darba vieta – Vangažu Asfaltbetona rūpnīca, Inčukalna novads. Darba 
laiks – pilna slodze.

Pieteikuma vēstules un CV ar norādi „Iekārtu mehāniķis” lūdzam sūtīt 
pa e-pastu haralds.feifs@binders.lv līdz 2013.gada 15.martam. Par 
konkursa rezultātiem informēsim tikai uz darba interviju uzaicinātos 
pretendentus.

„Bērnu un jauniešu attīstības centrs „Gauja”” ai-
cina pieteikties bērnus (no 5 g.v.) un jauniešus uz 

sporta nodarbībām:
• Peldēšana notiek Inčukalna sporta kompleksā otr-

dienās un ceturtdienās plkst.18.00. Nodarbības vada profesionāla 
trenere Raita Lapa. Mēneša maksa Ls 8.

• Džudo notiek Gaujas sporta zālē pirmdienās, trešdienās un piekt-
dienās plkst.20.00. Nodarbības vada profesionāls treneris Leonīds 
Kuzņecovs. Mēneša maksa Ls 6.

Pieteikšanās pa tālruni 20544154 (Dmitrijs Tončinskis).

Muzikants (balss, sintezators) 
spēlē latviešu mūziku jubilejās, 

kāzās un citos pasākumos. Disko-
tēka, karaoke utt. Cena – 50 lati 

par vakaru + degviela.  
Tālrunis 25985566.

SIA „Vangažu namsaimnieks” 
(reģ.nr. 50003142371) paziņo, 
ka no 2013.gada 1.februāra rē-
ķinus var apmaksāt „Swedbank” 
(HABALV22) norēķinu kontā 
LV82HABA0551035765351.

Apmaksājot rēķinu, lūdzu 
norādīt:
Līguma numuru (4 cipari) un/vai
Rēķina numuru (20 cipari).
Piemēram: 7777, 
77770201301000099777.

Turpmāk „Vangažu Namsaim-
nieks” klienti var izmantot 

„Swedbank” internetbankas 
sadaļu „Definētie maksājumi” 
(„Maksājumi”→„Bankas defi-

nētie maksājumi”→„Komunālie 
pakalpojumi”→„Vangažu nam-

saimnieks”). 

No 2013.gada cilvēki ar I un II 
grupas invaliditāti, pamatojoties 
uz Veselības un darbspēju eksper-
tīzes ārstu komisijas (DEĀK) atzi-
numu par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību, un bērni no 5 līdz 
18 gadu vecumam ar invaliditāti, 
pamatojoties uz Valsts komisijas 

atzinumu par īpašas kopšanas ne-
pieciešamību sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem, sava 
novada Sociālajā dienestā var sa-
ņemt asistenta pakalpojumus.

Asistenta pakalpojums pare-
dzēts, lai cilvēkus ar īpašām va-
jadzībām integrētu sabiedrībā. 

Galvenokārt šie pakalpojumi ir 
vajadzīgi cilvēkiem ar pārvieto-
šanās traucējumiem vai smagiem 
garīga rakstura traucējumiem, kā 
arī kopjamiem bērniem no 5 līdz 
18 gadiem, kuriem vajadzīgs at-
balsts, pārvietojoties ārpus mā-
jokļa, lai nokļūtu vietā, kur viņi 

mācās, strādā vai saņem pakal-
pojumus.

Lai saņemtu asistenta pakal-
pojumu, persona vai tās likumis-
kais pārstāvis sociālajā dienestā 
iesniedz rakstisku iesniegumu par 
asistenta pakalpojuma piešķirša-
nu un uzrāda personu apliecino-
šus dokumentus.

Lēmumu par asistenta pakal-
pojuma piešķiršanu pieņem paš-
valdības Sociālais dienests, kas 

pārbauda sniegtās informācijas 
patiesumu, izvērtē pieprasītāja 
atbilstību asistenta pakalpojuma 
saņemšanas nosacījumiem, izvēr-
tē un nosaka asistenta pakalpoju-
ma apjomu un ilgumu.

Atvainojamies par iepriekšējā 
avīzē ievietoto informāciju par 
ES pārtikas pakām. Pakas varēs 
saņemt, kad SK tiks veikts iepir-
kums, tas varētu būt augustā. 

Krogs „Sorbas” piektdien, 8.martā, aicina visus uz deju 
vakaru par godu Starptautiskajai sieviešu dienai, par mūzi-
ku rūpēsies grupa „Sestā Jūdze”. Pasākums no plkst.21.00. 

līdz 2.00. Ieejas maksa – Ls 2.  
Tālrunis galdiņu rezervēšanai – 28445544.

Inčukalna novada Sociālais dienests sveic  
februāra 75, 80, 85, 90... gadu jubilārus, vēlot labu 

veselību un možu noskaņojumu!
Šī diena lai tev skaistāka par citām, 

Šī diena tikai viena gadā aust, 
Lai spēka pietiek katram dienas rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

Kas skaistāks – ceriņi vai rozes –
To allaž grūti pasacīt,
Bet cilvēks skaistāks vēl par ziediem,
Ja viņā zieda gaisma mīt.

Sirsnīgi sveicam Birutu Cīruļa kundzi 
elegantajā jubilejā! Lai raisās ieceres, šķi-
ras darbi, piepildās vispārdrošākie sapņi un 
nodomi!

Domubiedri

Lieldienu svētku  
dievkalpojumi  

Vangažu ev.lut. baznīcā
Svētdien, 24.martā plkst.14.00,

Pūpolu svētdienas dievkalpojums.
Piedalās vīru vokālais ansamblis „Lux vitalis” un 

sakrālās mūzikas kamerkoris (vad. I.Radziņa).
Transports plkst.13.10 no Inčukalna un plkst.13.20  

no Vangažiem.

Sestdien, 30.martā plkst.23.00,
Lieldienu nakts vigīlija.

Transports plkst.22.00 no Inčukalna un plkst.22.15  
no Vangažiem.

Svētdien, 31.martā 
plkst.14.00,
Lieldienu  

dievkalpojums.
Transports 

plkst.13.10 no Inču-
kalna un plkst.13.20 

no Vangažiem.

Lai kaut nedaudz atvieg-
lotu jūsu ikdienu, ir iespēja 
no organizācijas „Daugavas 
vanagi” saņemt nelielu ma-
teriālu atbalstu un medika-
mentus. Precīzāku informā-
ciju iespējams iegūt, zvanot 

Ligitai Šteinai pa tālruni 
29130667 vai „Daugavas 
vanagi” pārstāvniecībai 

Latvijā pa tālruni 67592238.

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo, 
Tas izplēn un pazūd, un gaist...
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds, 
Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

Skumju brīdī, atvadoties no 
dzīvesbiedra, esam kopā ar 
Gaidas Keišas ģimeni.

SIA „Pārtikas 
tirdzniecības 

apvienības” un 
veikalu „ELVI” 

kolektīvs

Dāvinājums Inčukalna 
pamatskolai

Sociālais dienests informē

PAZIŅOJUMS


