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Pavasaris iesācies ar Lielo Talku un sakopšanas 
darbiem
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24.aprīlī visā Latvijā norisinājās jau trešā Lielā Talka, kuras ideja 
ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedē-
tību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. 

Arī Inčukalna novadā aktīvi notika vides sakopšanas darbi. Tie sākās jau nedēļu 
pirms noteiktā talkošanas datuma, jo laika apstākļi bija jauki, un cilvēki, kuri nespēj 
samierināties ar piesārņojumu tuvējā apkārtnē, negaidot sestdienu, ķērās pie darba. Arī 
vairāki uzņēmumi un skolas bija nolēmuši talkot darba dienā, jo tā iespējams piesaistīt 
vairāk dalībnieku, un sestdienu dāvināt ģimenei. Arī vēl pēc 24.aprīļa turpinājās talko-
šana, kad savus objektus devās sakopt tie, kuri dažādu iemeslu dēļ to nevarēja izdarīt 
Lielās Talkas dienā. Tātad, varam teikt, ka talkas ideja ir sasniegusi cilvēku apziņu 
un ir izveidojusies izpratne par to, ka pašiem vien jākopj sava apkārtne, ja vēlamies 
dzīvot tīrā vidē. 

Lielās talkas plānus gandrīz izjauca piektdien uzsnigušais sniegs, kas daudziem 
potenciālajiem talciniekiem sabojāja pavasarīgo noskaņojumu, taču sestdienas rīts bija 
jau daudz piemērotāks darbam, un, neskatoties uz to, ka pl.10.00, kad daudzās talko-
šanas vietās bija noteikta tikšanās, līņāja lietus, cilvēki pulcējās, lai kopīgi sakoptu jau 
iepriekš izvēlētās un noteiktās teritorijas. Inčukalnā, Gaujā, Vangažos, Egļupē, Kārļ-
zemniekos un citās apdzīvotajās vietās, sanākuši lielākos vai mazākos bariņos, cilvēki 
vāca atkritumus, kuri atkal saradušies pilnīgi visur – mežmalās, ceļmalās un pat pļavas 
viducī. Grūti pateikt kopējo talkotāju skaitu un savākto atkritumu maisu skaitu, jo it 
visur bija rosība. Ne visi cilvēki pieteicās, bet vienkārši gāja un darīja to, kas likās 
svarīgi un lietderīgi. Katru gadu, redzot šo rosību, ir klusa cerība, ka tas, kurš vienreiz 
iesaistījies sakopšanas darbos, pats vairs nekad nemēslos, bet atkritumu daudzums vēsta 
par to, ka daudzi līdzcilvēki vēl nespēj novērtēt ne tīras vides vērtību, ne citu cilvēku 
darbu. Tomēr Lielās Talkas mērķis ir 10 gadu laikā padarīt Latviju un Baltijas jūras 
reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē – dot iespēju dabai atveseļoties, to attīrot no 
plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indīgām krāsu skārdenēm un citiem atkritumiem. 
Izklausās neiespējami? Pamēģināsim! Viss notiekošais ir mūsu pašu rokās,  un tieši 
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mēs esam tie, kuri veidos labāku nākotni.  
Tādēļ nākošajās talkās gaidām daudz vai-
rāk iedzīvotāju! 

Kopumā sestdien un svētdien tika iz-
vests 21 lielgabarīta atkritumu konteiners, 
kas liecina par to, ka iedzīvotāji ļoti inten-
sīvi strādājuši Spodrības mēneša ietvaros. 
Un šī raksta tapšanas brīdī vēl tiek apzi-
nātas vietas, kur novietoti maisi, un tiek 
apsekots novads, lai tos savāktu. Tomēr 
patiesais gandarījums ir nevis no savākto 
maisu un piepildīto konteineru uzskaites, 
bet redzot rezultātu tajās vietās, kur pabi-
juši talkotāji. 

Šajā brīdī gan man gribas uzrunāt tos, 
kuri vēl joprojām mēdz nevietā izmest 
atkritumus, lūdzot cienīt savu līdzcilvēku 
darbu un citu cilvēku vēlmi dzīvot sakoptā, 
estētiski baudāmā vidē. Vēl joprojām no-
vadā ir daudz piegružotu vietu, jo darba Talkas koordinatore Margita Līce

roku nepietiek, lai savāktu visus atkritu-
mus, bet mēs varētu bez šīs netīrības iz-
tikt, ja vien paši būtu apzinīgāki. Lūgums 
tiem iedzīvotājiem, kuriem pie mājām 
ielas malas vēl joprojām ir piemēslotas, 
iziet un sakopt tās. Ar nožēlu jāatzīst, ka 
liela daļa iedzīvotāju nav atsaukušies sa-
kopt savu tuvējo apkārtni, taču ceram, ka 
tas tiks veikts. Dzīvojot tādos ciematos kā 
Inčukalns un Gauja, iedzīvotāji viens otru 
zina un vēro, kā arī pauž savu viedokli 
viens otram, tāpēc aicinu nekrist ļaunās 
ļaužu valodās. 

Pēc labi padarītā darba, saku PALDIES 
ikvienam, kurš kaut īsu brīdi strādāja, lai 
sakoptu novadu! Paldies gan tiem, kuri sa-
kopa savas mājas apkārtni, gan tiem, kuri 
sanāca kopā, lai koptu attālākas vietas, jo 
kā no pilieniem veidojas jūra, tā mazie 
darbiņi summējoties veido ieguldījumu 

novada un Latvijas sakopšanā.
Saku PALDIES atbildīgajiem par talku, 

kuri uzņēmās organizatorisko darbu, un, 
bez kuru labās gribas iesaistīties, šī talka 
nebūtu iespējama.

PALDIES arī visiem tiem, kuri rūpē-
jās par talcinieku labsajūtu, īpaši veikalam 
Inčukalnā „Elvi”, kas kārtējo reizi ieprie-
cināja talciniekus ar konditorijas izstrādā-
jumiem un dzērieniem.

Paldies SIA “Vidzemes Serviss“ par 
operatīvo lielgabarīta konteineru izve-
šanu.

Un PALDIES novada domes priekšsē-
dētājam Arvīdam Blauam, kurš personīgi 
ieradās visās mums zināmajās talkošanas 
vietās, lai uzmundrinātu strādniekus.

Ziemas darbi aiz muguras, pavasara rit pilnā sparā
Vangažu pilsētā visu ziemas 

periodu aktīvi tika strādāts pie 
sniega savākšanas, šobrīd aktīvi 
norit pavasara darbi. Veiksmīgi 
aizvadīta arī Lielā Talka.

Pavasaris Vangažu pilsētā atnācis ar lie-
liem darbiem. „Pirmkārt, gribas pateikties 
visiem, kuri piedalījās talkā un arī ārpus tās 
sakopa savu īpašumā esošo teritoriju, kā 
arī pieguļošo teritoriju. Paldies mūsu darbi-
niekiem un Eiropas Sociālā fonda projekta 
dalībniekiem (t.s. Ls 100 stipendiātiem), 
kā arī visiem citiem, kuri aktīvi darbojās, 
lai sakoptu Vangažus,” sarunā ar laikrakstu 
„Novada Vēstis” uzsvēra Vangažu pilsētas 
pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko. 

Pavasarim atnākot iezīmējās arī negatīvi 
fakti. „Liels lūgums automašīnu īpašnie-

kiem nenovietot 
savus spēkratus 
zālienos. Cen-
tīsimies iespēju 
robežās apzaļu-
mot izbraukātās 
vietas, tomēr 
centieni būs 
lieki, ja pēc tam 
automašīnas at-
kal braukās pa 
zāli,” piebilda 
A .Na l iva iko . 
Tāpēc auto īpaš-
nieki lūgti auto-
mašīnas novie- Jana Bunkus

Sakoptais zāliens VangažosSakoptais zāliens Vangažos

VangažiVangaži

tošanai atrast piemērotu vietu, saudzēsim 
dabu, lai mūsu pilsēta izskatītos sakopta un 
pašiem būtu patīkami tajā dzīvot. 

„Pavasara darbi aktīvi turpinās, tāpēc 
sagaidām arī atsaucību un reālu darbību no 
privātīpašumu saimniekiem. Lūgums savu 
māju apkārtnes līdz 30.maijam sakopt un 
sakārtot. Katra cilvēka pienākums ir rūpē-
ties par savu īpašumu un uzturēt to kārtībā,” 
skaidroja pārvaldes vadītājs, piebilstot, ka 
jebkuru jautājumu risināšanai iedzīvotāji ir 
gaidīti Vangažu pārvaldē. „Centīsimies ie-
spēju robežās palīdzēt. Cienīsim viens otra 
darbu un nepiesārņosim, un nesabojāsim 
to, ko paši un citi ir sakārtojuši!”
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Inčukalna novada domes Inčukalna novada domes 
aprīļa svarīgākie lēmumiaprīļa svarīgākie lēmumi

Важнейшие решения Важнейшие решения 
думы Инчукалнского думы Инчукалнского 
края в апрелекрая в апреле

• Sešos gadījumos atteikties no pirmpirkuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu.
• Apstiprināt nekustamā īpašuma – neapbūvēta 
zemes gabala – starpgabala “Vangaži Nr.9”, ar 
platību 437m², izsoles noteikumus.
• 9 personām anulēt ziņas par deklarēto dzī-
vesvietu.
• Pieņemt zināšanai SIA „Eko Svelme” sil-
tumapgādes attīstības koncepciju un atbalstīt 
ilgtermiņa attiecību veidošanu ar SIA „Eko 
Svelme” vismaz uz 15 gadiem. Līdz 2010.gada  
maija komunālās komitejas sēdei izstrādāt un 
iesniegt apstiprināšanai ilgstošas (vismaz uz 15 
gadiem) sadarbības modeli starp Inčukalna no-
vada domi un SIA „Eko Svelme” kompleksai 
apkures efektivitātes un ekoloģijas jautājumu 
risināšanai.
• Nodot mājas Kārļzemnieki 1a un 1, Krustiņi, 
Inčukalns Dzīvokļu īpašnieku biedrības „Kārļ-
zemnieki” apsaimniekošanā.
• Veikt nekustamā īpašuma Mierā ielā 18, In-
čukalnā novērtēšanu un gatavot jautājumu par 
izsoles rīkošanu.
• Izveidot PSIA „Vangažu Avots” valdes lo-
cekļa Guntara Indriksona amata pienākumu 
veikšanas, kā arī PSIA „Vangažu Avota” darbī-
bas izvērtēšanas darba grupu. Uzdot darba gru-
pai izvērtēšanu veikt līdz 2010.gada 30.jūnijam 
un analīzi par veikto darbu iesniegt Inčukalna 
novada domei līdz 5. jūlijam.
• Iznomāt SIA „B&BGrupa” telpu Gaujas ielā 
18, Vangažos ar platību 8,5 kv.m. biroja ierīko-
šanai, kā arī iznomāt koplietošanas telpas 5,3 
kv.m. platībā, uzdodot rūpēties par to sanitāro 
stāvokli.
• Nepiešķirt fi nansiālu atbalstu Inčukalna no-
vada Vangažu pilsētas pensionāru biedrībai. 
Ieteikt biedrībai organizēt pasākumus kopā ar 
Sociālā dienesta Dienas centriem.
• Piešķirt Inčukalna galda hokeja klubam fi -
nansiālu atbalstu Ls 150,00 apmērā 10.Latvijas 
čempionāta galda hokejā balvu iegādei.
• Piešķirt Ināram Kivleniekam naudas balvu 
Ls 50,00 apmērā par izcīnīto 1.vietu 2010.gada 
Latvijas II Ziemas olimpiādē, kā arī fi nansiālu 
atbalstu treniņa procesa nodrošināšanai Ls 
50,00 apmērā.
• Piešķirt Agnesei Koklačai naudas balvu Ls 
25,00 apmērā par izcīnīto 2.vietu 2010.gada 
Latvijas II Ziemas olimpiādē, kā arī fi nan-
siālu atbalstu treniņa procesa nodrošināšanai 
Ls 50,00 apmērā.
• Piešķirt Ritvaram Šteinam naudas balvu Ls 
25,- apmērā par izcīnīto 1.vietu ledus duatlonā 
„Mezenceva kausā” 2010.gada 27.martā, kā arī 
piešķirt Ritvaram Šteinam fi nansiālu atbalstu 
treniņa procesa nodrošināšanai Ls 50,00 ap-
mērā.
• Piešķirt Dāvim Bernatam fi nansiālu atbalstu 
treniņa procesa nodrošināšanai Ls 50,- ap-
mērā.
• Piešķirt fi nansiālu atbalstu Inčukalna novada 
basketbola komandas spēlētājam Rolandam 
Zariņam Ls 50,- dalībai basketbola turnīrā 
„EUROBASKET 10” Čehijā.
• Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” pašvaldības mājā 
ar sociāliem un īres dzīvokļiem”, apmaksāt pa-

rāda summu Ls 58,44 par īri un apkuri sociālajā 
mājā pēc adreses Gaujaslīču ielā 3, Gauja.
• Divas personas uzņemt sociālo dzīvokļu 
rindā.
• 8 personām piešķirt materiālo pabalstu ār-
kārtas situācijā.
• Vasaras mēnešos nodrošināt vienas pirm-
skolas izglītības iestādes darbību Inčukalna 
novadā dežūrrežīmā, uzņemot tajā bērnus no 
pārējām pirmskolas izglītības iestādēm.
Pirmskolas izglītības iestādes slēgt sekojošā 
kārtībā:
1. PII „Jancis” no 2010.g16.augusta līdz 22.au-
gustam;
2. PII „Minka” no 2010.g. 25. jūnija līdz 30.jū-
lijam;
3. PII „Lapsiņa” no 2010.gada 5.jūlija līdz 
13.augustam.
• Atbalstīt Inčukalna un Gaujas katlu mājas re-
montdarbus, kā arī siltumskaitītāju uzstādīšanu 
daudzdzīvokļu mājām Inčukalnā un Gaujā. 
• Apstiprināt Inčukalna novada domes 2009.
gada fi nanšu pārskatu un zvērināta revidenta 
ziņojumu pieņemt zināšanai.
• U.c. 

• В шести случаях отказаться от права пер-
вой руки на недвижимое имущество.
• Утвердить правила аукциона по продаже 
недвижимого имущества – незастроенного 
земельного участка – промежуточного учас-
тка «Vangaži № 9», площадью 437 м².
• Для 9 лиц аннулировать справки о декла-
рированном месте жительства.
• Принять к сведению концепцию развития 
теплоснабжения ООО «Eko Svelme» и под-
держать установление долговременных от-
ношений с ООО «Eko Svelme», по крайней 
мере, на 15 лет. К заседанию коммуналь-
ного комитета в мае 2010 года разработать 
и представить на утверждение модель дли-
тельного (по крайней мере, на 15 лет) со-
трудничества между думой Инчукалнского 
края и ООО «Eko Svelme» для комплексного 
решения вопросов эффективности и эколо-
гии отопления.
• Передать дома «Kārļzemnieki» 1a и 1, 
«Krustiņi» в управление Инчукалнского об-
щества владельца квартир «Kārļzemnieki».
• Выполнить оценку недвижимого имущес-
тва по адресу ул. Миера 18, Инчукалнс, и 
подготовить вопрос о проведении аукци-
она.
• Создать рабочую группу для оценки 
выполнения должностных обязанностей 
членом правления ООО самоуправления 
«Vangažu Avots» Гутнтарса Индриксонса, 
а также для оценки деятельности ООО са-
моуправления  «Vangažu Avots». Поручить 
рабочей группе провести оценку до 30 июня 
2010 года и представить анализ работы, вы-
полненной группой, думе Инчукалнского 
края до 5 июля.
• Сдать в аренду ООО «B&BGrupa» поме-
щение по адресу ул. Гауяс 18, Вангажи, 
площадью 8,5 ка.м для организации офиса, 

а также сдать в аренду помещения общего 
пользования площадью 5,3 кв.м, поручив 
заботиться об их санитарном состоянии.
• Не предоставлять финансовую поддержку 
Обществу пенсионеров города Вангажи Ин-
чукалнского края. Рекомендовать обществу 
организовывать мероприятия вместе  с 
Дневными центрами Социальной службы.
• Предоставить финансовую поддержку 
Инчукалнскому клубу настольного хоккея в 
размере Ls 150,00 для приобретения призов 
10-го чемпионата Латвии по настольному 
хоккею.
• Предоставить Инарсу Кивлениексу денеж-
ный приз в размере Ls 50,00 за завоеванное 
1-е место на II Зимней олимпиаде Латвии 
2010 года, а также финансовую поддержку 
для обеспечения тренировочного процесса 
в размере Ls 50,00.
• Предоставить Агнесе Коклача денежный 
приз в размере Ls 25,00 за завоеванное 2-е 
на II Зимней олимпиаде Латвии 2010 года, 
а также финансовую поддержку для обеспе-
чения тренировочного процесса в размере 
Ls 50,00.
• Предоставить Ритварсу Штейнсу денеж-
ный приз в размере Ls 25,- за завоеванное 
27 марта 2010 года 1-е место в ледовом 
дуатлоне на «Кубок Мезенцева», а также 
предоставить ему финансовую поддержку 
для обеспечения тренировочного процесса 
в размере Ls 50,00.
• Предоставить Давису Бернатсу финансо-
вую поддержку для обеспечения трениро-
вочного процесса в размере Ls 50,-.
• Предоставить финансовую поддержку 
игроку баскетбольной команды Инчукалн-
ского края Роландсу Зариньшу в размере Ls 
50,- для участия команды в баскетбольном 
турнире «EUROBASKET 10» в Чехии.
• На основании Закона о помощи в решении 
квартирных вопросов в доме самоуправле-
ния с социальными и арендованными квар-
тирами оплатить сумму долга Ls 58,44 за 
арендную плату и отопление в социальном 
доме по адресу ул. Гауясличу 3, Гауя.
• Принять двух лиц в очередь на социаль-
ную квартиру.
• Предоставить 8 лицам материальную под-
держку в чрезвычайной ситуации.
• Обеспечить в летние месяцы в Инчукалн-
ском крае деятельность одного учреждения 
дошкольного образования в дежурном ре-
жиме, приняв в него детей из других учреж-
дений дошкольного образования.
Закрыть учреждения дошкольного образо-
вания в следующем порядке:
1. Учреждение дошкольного образования 
«Jancis» с 16 по 22 августа 2010 г.;
2. Учреждение дошкольного образования 
«Minka» с 25 июня по 30 июля 2010 г.;
3. Учреждение дошкольного образования 
«Lapsiņa» с 5 июля по 13 августа 2010 
года.
• Поддержать ремонтные работы котель-
ной Инчукална и Гауи, а также установку 
счетчиков тепла в многоквартирных домах 
в Инчукалнсе и Гауе. 
• Утвердить финансовый отчет думы Инчу-
калнского края за 2009 год и принять к све-
дению сообщение присяжного ревизора.
• Прочее
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Par esošo situāciju ūdenssaimniecībā Vangažu pilsētā
PSIA „Vangažu Avots” pamatuzde-

vums ir nodrošināt Vangažu pilsētu ar dze-
ramo ūdeni. Lai iedzīvotājus nodrošinātu 
ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, katru gadu 
tiek apstiprināta dzeramā ūdens kārtējā 
monitoringa programma, kura tiek saska-
ņota LR Veselības ministrijas Rīgas re-
ģiona higiēnas novērtēšanas monitoringa 
nodaļā.

Vangažos ūdensapgādes tīkls ir izbū-
vēts 60-tajos gados, tas ir sliktā tehniskā 
stāvoklī, līdz ar to notika salīdzinoši daudz 
avāriju. Uz maģistrālajiem vadiem prak-
tiski nebija aizbīdņu, tie ir bojāti un ne-
darbojas. 

Ūdensapgādes urbumi ir ierīkoti vairāk 
nekā pirms 30 gadiem, un tiem ir slikts 
tehniskais stāvoklis.

Iegūstamajā ūdenī ir paaugstināts 
dzelzs saturs, tādēļ ir nepieciešama ūdens 
atdzelžošana, savukārt ūdens rezervuāra 
tehniskais stāvoklis novērtēts kā apmieri-
nošs, taču tam ir nepieciešams remonts. 

Viss ūdens apjoms tiek iegūts Vangažu 
ūdensgūtvē, kas atrodas pilsētas ziemeļu 
daļā. Ūdensgūtvi veido trīs akas, kas ir 
izbūvētas 60-tajos gados. Savukārt pārejos 
artēziskos urbumus, kurus šobrīd neviens 
neapsaimnieko, ir nepieciešams tamponēt, 
jo tieši caur urbumu atverēm (urbumu gal-
vām) dzeramā ūdens horizontā var nonākt 
potenciālais virszemes piesārņojums.

2009.gada dzeramā ūdens kārtējā mo-
nitoringa programma tika saskaņota 2008.
gada 2.decembrī un izpildīta 2009.gadā at-
bilstoši noteiktajiem termiņiem. 

Par to liecina paraugu ņemšana Van-
gažos 02.02.2009.gadā Lazdu ielā 2 un 
Priežu ielā 4 un testēšanas pārskati, kā arī 
testēšanas pārskats, ko lūdza veikt PSIA 
„Vangažu Avots” kapitāldaļu turētāja pār-
stāvis Vilmārs Lucāns par ūdens kvalitāti 
Vangažos Parka ielā 2. Pēc dzeramā ūdens 
kārtējā monitoringa programmas 2009.
gada 16.jūnijā tika ņemti paraugi Vanga-
žos Lazdu ielā 1. un Gaujas ielā 18, par 
ko liecina testēšanas pārskats. 

2009.gada 1.oktobrī pēc dzeramā 
ūdens kārtējā monitoringa programmas 
tika ņemti dzeramā ūdens paraugi Vanga-
žos Meža ielā 1 un Priežu ielā 4. Par to 
liecina testēšanas pārskats.

Valsts aģentūra „Sabiedrības vese-
lības aģentūra” Rīgas reģionālā fi liāle 
2009.gada 10.martā noņēma dzeramā 
ūdens auditmonitoringa paraugu Vanga-
žos, Vangažu vidusskolas vestibilā par ko 
PSIA „Vangažu Avots” informēja 2009.

gada 8.maija vēstulē Nr. 26.1-12/504. Tajā 
teikts, ka dzeramā ūdens izmantošana ne 
tieši, ne netieši nerada draudus patērētāju 
veselībai. 

Informēju, ka PSIA „Vangažu Avots” 
2009.gada 28.augustā saņēma vēstuli no 
Latvijas Republikas Veselības ministrijas 
par to, ka jānosaka pazeminātas nekaitī-
guma un kvalitātes prasības dzeramajam 
ūdenim Vangažu pilsētā.

Kā arī daru zināmu, ka PSIA „Van-
gažu Avots” tika izstrādāts dezinfekcijas 
un objektu regulārās tīrīšanas plāns 2009.
gadam, kā arī ūdenstorņa rezervuāra sani-
tārā apstrāde tika veikta saskaņā ar plānu. 
Dezinfekcijas un objektu regulārās tīrīša-
nas plāns sastādīts arī 2010.gadam.

Dzeramā ūdens kārtējā monitoringa 
programma 2010.gadam PSIA „Vangažu 
Avots” ir apstiprināta 2009.gada 22.de-
cembrī un saskaņota 28.decembrī 2009.
gadā Veselības ministrijā Rīgas reģiona 
higiēnas un novērtēšanas nodaļā.

Latvijā īstenotajos ūdenssaimniecības 
projektos vispusīgi tiek risināti gan kva-
litatīva dzeramā ūdens sagatavošanas un 
ūdensapgādes, gan arī notekūdeņu savāk-
šanas un attīrīšanas jautājumi. Lai gan 
dzeramā ūdens kvalitāte Latvijā principā 
atbilst ES prasībām, tās kvalitāti pazemina 
salīdzinoši augstais dzelzs un mangāna lī-
menis, kā arī pazeminātais fl ora saturs, ko 
nosaka dabiskie apstākļi Latvijas ūdens-
gūtvēs kopumā. 

Turklāt dzeramā ūdens kvalitāti būtiski 
ietekmē ūdensapgādes tīklu sliktais teh-
niskais stāvoklis. Īstenojot ūdensapgādes 
projektus, pašvaldībās pakāpeniski tiek no-
drošināta ES prasībām atbilstoša dzeramā 
ūdens piegāde un kvalitatīvu ūdensapgā-
des pakalpojumu pieejamība iedzīvota-
jiem. Izvērtējot ES prasības ūdensapgādē, 
valsts un pašvaldību fi nansiālās iespējas, 
iedzīvotāju maksātspēju un ES iestāšanās 
sarunas panākto pārejas periodu, 88 Lat-
vijas pilsētas iedalītas trīs kategorijās ES 
direktīvu prasību ieviešanai.

Jau ES kandidātvalsts statusā Latvija 
ūdenssaimniecības sakārtošanai piesaistīja 
ievērojamus līdzekļus no pirmsiestāšanās 
strukturālā fonda ISPA, kā arī ES PHARE 
un LIFE programmām. Darbu paredzēts 
turpināt, izmantojot iespējas, ko sniedz 
ES strukturālie, kohēzijas un reģionālās 
attīstības fondi.

Līdz ar to, lai būtiski uzlabotu dzeramā 
ūdens kvalitāti, Vangažu pilsētā tika veikts 
projekts „Ūdenssaimniecības attīstība 19 
austrumlatvijas upju baseinu pašvaldī-

bās 2. kārta”. Vangažos tika atjaunots un 
paplašināts ūdensvada un kanalizācijas 
tīkls.

Šajā projektā tika izbūvēti maģistrā-
lie ūdensvadi un kanalizācijas tīkli. Pie-
slēgumi pie mājām un dzīvojamo māju 
ūdensvadu tīkliem netika mainīti, jo to 
neparedzēja līdzfi nansējuma devējs Eiro-
pas Savienībā. Kopumā šajā projektā tika 
iztērēti Ls 1772350,43.

Šobrīd ir izsludināta projekta otrā 
kārta, kurā paredzēta Vangažu pilsētas 
ūdensgūtves atjaunošana, kas sevī ietver 
divas apakškomponentes – jaunu urbumu 
ierīkošanu un piecu urbumu tamponē-
šanu. 

Pirmā komponente paredz trīs jaunu 
artēzisko urbumu ierīkošanu. Lai nodro-
šinātu 2015.gadā prognozēto maksimālo 
ūdens patēriņu diennaktī, Vangažiem ne-
pieciešama viena jauna urbuma ierīko-
šana, bet, lai nodrošinātu rezerves jaudas, 
plānots ierīkot vēl divus jaunus artēziskos 
urbumus.

Otrā komponente paredz piecu SIA 
„Vangažu Avots” pārziņā esošo urbumu 
tamponēšanu, lai novērstu pazemes ūdens 
horizontu piesārņošanās draudus no poten-
ciālā virszemes piesārņojumu. 

Lai nodrošinātu dzeramā ūdens kva-
litātes atbilstību esošajām dzeramā ūdens 
obligātā nekaitīguma prasībām un direktī-
vām par Cilvēku patēriņam domātā ūdens 
kvalitāti, ūdensgūtvē „Vangaži” paredzēts 
ierīkot ūdens atdzelžošanas. Šobrīd ie-
gūtais ūdens tiek padots patērētājiem ar 
pieļaujamo paaugstināto dzelzs saturu 
ūdenī.

Projektā paredzēta pilnībā aprīkotas 
ŪAS ēkas izbūve, kur tiek projektēta ūdens 
attīrīšanas tehnoloģiskā procesa telpa, at-
sevišķa ūdens dezinfekcijas šķīdumu do-
zācijas telpa un citas saimniecības telpas. 
Jauno iekārtu tehnoloģiskie procesi nodro-
šinās dzelzs un mangāna parametru attīrī-
šanu līdz šādiem lielumiem: dzelzs (Fe) 
<0.1 mg/l, mangāns (Mn) <0.05 mg/l.

Tāpat paredzēta Vangažu ūdensgūtvē 
esošā ūdenstorņa rekonstrukcija. Esošais 
ūdenstornis nodrošina nevienmērīga ūdens 
patēriņa izlīdzināšanas un patstāvīga spie-
diena nodrošināšanas funkcijas ūdens ap-
gādes sistēmā. Ūdenstorņa rekonstrukcijā 
paredzēts ūdenstorņa rezervuāra remonts, 
siltumizolācijas apvalka nomaiņa, ūdens-
torņa ēkas kapitālais remonts un nožogo-
juma nomaiņa.

Valdes loceklis Guntars Indriksons
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Lauksaimnieku zināšanai
2010.gada lauksaimniecības 

skaitīšana
2010.gada aprīlī lauksaimniecības 

skaitīšanu uzsāk Centrālā statistikas pār-
valde. Lauksaimniecības skaitīšanā iegūtā 
informācija ir nepieciešama, lai objektīvi 
pamatotu jauno tiešo maksājumu fi nansē-
juma pārdales kritēriju noteikšanu Latvijai 
sarunās ar Eiropas Komisiju. 

Informāciju par jūsu saimniecību ie-
gūs pavasarī, bet neiegūto informāciju 
iegūs jūlijā un augustā, kad LLKC lauku 
attīstības speciālisti apmeklēs jūsu saim-
niecību.

Būsim atsaucīgi un iesaistīsimies 2010.
gada lauksaimniecības skaitīšanā! 

Galvenās izmaiņas 2010.gada 
platību maksājumu sezonā
1. No 2010.gada nebūs PVTM par lauk-
augu un lopbarības platībām.
2. Nebūs ENA atbalsts, bet deklarācijas 
2010.gadā ir jāiesniedz.
3. Būs 2 jauni atdalīti maksājumi – par 
laukaugu platībām un par lopbarības platī-
bām (references periods būs 2009.gads).
4. Būs divi papildus maksājumi par 
pienu:
a) ražotājiem, kuri ir 2008./09. kvotas 
gadā realizējuši pienu virs 80 tonnām un 

Informatīvais seminārsInformatīvais seminārs

TĒMATĒMA: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas 
uz lauku saimniecībām
NOSAUKUMSNOSAUKUMS: Aktuāla informācija zemes transformācijai 

Programma
11:00 – 12:00  Zemes transformācija. Nepieciešamie dokumenti  un kārtība 

zemes transformācijai par zemi zem ūdeņiem Inčukalna novada domes būvvaldes 
vadītājs Pēteris Veidemanis 

12:00 – 13:00  Valsts un ES atbalsts lauksaimniecībā un lauku attīstībā 2010. 
gadam (pieejamie projekti lauksaimniekiem) Maiga Zesere 

13:00 – 13:30  Diskusija ar kafi jas pauzi  
13:30 – 15:30  Zivju mazuļu audzēšana, foreļu un karpu dīķu apsaimnieko-

šana (nodarbība saimniecībā uz vietas) Zemnieku saimniecības „Meļķerti” saim-
nieks Juris Liepiņš 

15:30 Noslēgums

7.maijā Vangažu pilsētas pārvaldē, Mež ielā 1, Vangažos7.maijā Vangažu pilsētas pārvaldē, Mež ielā 1, Vangažos

Informācija par semināru – 28754552 Baiba Toča

kuru rīcība piena kvota ir arī 2009./2010. 
kvotas gadā;
b) otrs tiem, kuri realizējuši pienu virs 30 
tonnām.
Realizēto piena tonnu daudzumu noteiks 

saskaņā ar LDC datiem.
Līdz 17.maijam ir arī jāiesniedz mēslo-
šanas plāni.

Inčukalna novada lauku attīstības 
speciāliste Baiba Toča

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība 
(turpmāk – RRLAB) izsludina atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
1.kārtu uzsākšanu Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007.-2013.gadam pa-
sākumā “Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās 
attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumus pieņems no 2010.
gada 28.maija līdz 2010.gada 28.jūnijam.

2010.gadā pieejamais publiskais finansē-
jums LVL 200 000,00. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Rīgas ra-
jona Lauku attīstības biedrībā, Birzes ielā 4, 
Allažu pagasts, Siguldas novads, LV-2154.

Konkurss izsludināts:
5.2.aktivitātē “Ar zivsaimniecību un tū-

rismu saistītas maza mēroga infrastruktūras 
un pakalpojumu attīstība”: 

1.1.1.rīcība: Ar zivsaimniecību saistītu 
pakalpojumu izveide un attīstība. Pieejamais 
finansējums LVL 40 000,00.

Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai RRLAB 
darbības teritorijā izveidotos jauni ar ziv-
saimniecību saistīti pakalpojumi.

Plānotās darbības: Zivju tirdzniecības 
vietu izveide, zivju vairošana ezeros, zivju 
kūpinātavas izveide, zivsaimniecības pro-
duktu pārvadāšanas pakalpojumi, vēžu un 
dekoratīvo zivju audzēšana u.c.

1.1.2.rīcība Ar zivsaimniecības nozari 
saistītas infrastruktūras izveide un attīstība. 
Pieejamais finansējums LVL 40 000,00.

Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai RRLAB 
darbības teritorijā tiktu izveidota ar zivsaim-
niecību saistīta infrastruktūra kā arī attīstīta 
esošā.

Plānotās darbības: Zivju audzētavas, 
laivu nolaišanas un izcelšanas vietu izveide, 
Ūdens krātuvju atjaunošana un sakopšana, 
stāvlaukumu izveide pie ūdenstilpnēm. 
Makšķerēšanas vietu pielāgošana personām 
ar kustību traucējumiem, u.c. 

1.1.3.rīcība Ar tūrismu saistītu pakalpo-
jumu izveide un attīstība. Pieejamais finan-
sējums LVL 60 000,00.

Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai RRLAB 
darbības teritorijā tiktu izveidoti jauni ar 
tūrismu saistīti pakalpojumi, kā arī attīstīti 
jau esošie.

Plānotās darbības: Laivu, katamarānu, 
velosipēdu nomas izveide un attīstība, mak-
šķerēšanai paredzētu vietu izveide, kempingu 
izveide, vietējo produktu tirdzniecības vietu 
izveide, ēdināšanas vietu izveide, atrakcijas 
parku izveide, gida pakalpojumu izveide un 
attīstība, IT izmantošana tūrisma pakalpo-
juma nodrošināšanai (vietējā produkta in-
terneta veikals) u.c.

1.1.4.rīcība Ar tūrisma nozari saistītas 
infrastruktūras izveide un attīstība

Pieejamais finansējums LVL 60 000,00. 
Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai RRLAB 

darbības teritorijā tiktu izveidota un attīstīta 
ar tūrismu saistīta infrastruktūra.

Plānotās darbības: Sabiedrisko pludmaļu 
izveide, sabiedrisko atpūtas parku izveide, 
labierīcību iekārtošana, piknika vietu iz-
veide, tūrisma objektu pielāgošana personām 
ar kustību traucējumiem, tūrisma informāci-
jas centru izveide, interaktīvu vides objektu, 
dabas un vēstures ekspozīciju izveide u.c.

Projektu īstenošanas ilgums 2 gadi pēc 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības 
mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu 
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var ie-
pazīties Rīgas rajona lauku attīstības bied-
rībā- Allažos, Birzes ielā 4, Allažu, Mores 
un Siguldas pagastu administrācijās, Inču-
kalna, Krimuldas, Mālpils, Saulkrastu, Sē-
jas un Siguldas novadu domēs, kā arī minēto 
pašvaldību mājas lapās: www.allazi.lv, www.
malpils.lv, www.sigulda.lv, www.incukalns.
lv, www.seja.lv, www.krimulda.lv, www.van-
gazi.lv, www.saulkrasti.lv. kā arī Lauku at-
balsta Dienesta mājas lapā: www.lad.gov.lv

Informācija par e-pastu: rrlab@inbox.lv, 
vai pa telefonu 67970250.
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Pavasaris mūzikas un mākslas skolā
Pa dzīves raibajām notīm
Mēs skanīgi ejam.
Pa dzidro oktāvu kalniem
Augšā un lejā.
Tā melodija, ko dziedam,
Kas to ir devis?
Un tā dziesma, kas paliek,
Paliek aiz tevis.
                         /G.Račs/
Nemanot aizputeņoja bargā 2010.gada 

ziema un pienāca pavasaris- ar saules ap-
mirdzētiem pūpoliem, pirmajiem sniega 
pulkstenīšiem un putnu skaļajiem treļļiem. 
Strauji tuvojās 26. marta vakars, kad  In-
čukalna Tautas nams piebira pilns ar Inču-
kalna un Vangažu bērniem, skolotājiem.

Mājīgajā Tautas nama zālē viesmīlīgi 
sagaidīja Inga Freimane, satraukti rosī-
jās audzēkņu skolotāji, tika skaņoti ins-
trumenti, mēģinātas skaņdarbu grūtākās 
vietas. Lēnām zāle piepildījās ar klausī-
tājiem- brāļiem, māsām, omītēm, opjiem, 
mammām, tētiem, draugiem un vienkārši 
mūzikas mīļotājiem. 

Pavasara koncerts varēja sākties! To 
ieskandināja klavieru duets Samanta Šval-
kovska un Rainers Kalniņš ar „Putniņ-
deju”. Koncertā skanēja arī citi klavieru 
dueti - Sofi ja Seņiva un Kristīne Oliņa, 
Santa Kauliņa un Svjatoslavs Uļjanovs, 
Marina Viņičenko un Karīna Škirmante, 
kā arī klavieru solo - Megijas Suharevas, 
Anastasijas Stepanovas un Edgara Cīruļa 
izpildījumā. Klausītājus iepriecināja arī 
akordeona skaņas, kad Pēteris Liepiņš 
spēlēja „Bērnu svītu” ar interesantiem tē-
liem- Barmaleju, Malvīni un Jemeļu. Plaši 
pārstāvēta bija pūšaminstrumentu  nodaļa 
- fl autas solo Sabīne Tarvida, Elza Kal-
niņa, Sintija Lubanova, tenora solo- Toms 
Andersons, Edgars Peļņa, trompetes solo 
- Patriks Kikusts, saksofona solo - Anete 
Nolberga, tubas solo - Kārlis Circens. Arī 
stīgu instrumentu nodaļas audzēkņi rādīja 

apgūtās muzicēšanas prasmes- vijoles solo 
- Harijs Šestakovskis, Kitija Sadovska, 
Arnis Gustins, vijoļspēles ansamblis - Ki-
tija Sadovska, Rolands Sergejevs, Vasilisa 
Šubina, Emīlija Cimbaļuka, ģitāras solo- 
Signe Laukmane, Daniels Averčenko, 
Rihards Keišs, kokles solo - Samanta 
Asīte. Koncerta fi nālā visiem par prieku 
Inčukalna novada orķestris atskaņoja 
skaņdarbus, ar kuriem nākamajā dienā 
startēja pūtēju orķestru konkursā Jelgavā. 
Savā grupā mūsu orķestris ieguva II vietu, 
bet pūtēju orķestru Dziesmu svētku skatē 
1.vietu. Apsveicam! 26.marta rītā Mūzikas 
skolas godu jauno vijolnieku un čellistu 
konkursā Bolderājā aizstāvēja arī 4. vijo-
les klases audzēkne Kitija Sadovska (sko-
lotāja Līga Zaula, koncertmeistare Inese 
Andersone).

Skatītājus un klausītājus priecēja ne 
tikai mūzikas nodaļas bērnu sniegums, 
bet arī mākslas nodaļas bērnu darbi. Ap-
meklētāji varēja aplūkot un pat aptaustīt 
dažādās tehnikās darinātus darbus - ap-
gleznotus šķīvjus, papjē - mašē tehnikā 
izgatavotus priekšmetus, no apgleznota 
zīda darinātas somiņas, keramikas izstrā-
dājumus, fi lcēšanas tehnikā izgatavotus 
spilvenus, cepures. 

Gribam pateikt lielu paldies skolotā-
jiem par viņu ieguldīto darbu jaunās pa-
audzes izglītošanā, paldies vecākiem par 
atbalstu, paldies klausītājiem par atsau-
cību, paldies pašvaldības domes deputātei 
Ivetai Skurulei un Arvīdam Blauam par 
savu klātbūtni koncertā. Tas mums ir ļoti 
svarīgi, jo tikai visi kopā paveiksim lielus 
darbus, spodrināsim savu tēlu novadā, ar 
savu priekšzīmi atbalstīsim mūsu bērnu 
centienus mūzikā, mākslā, izglītībā. Kas 
mēs būsim bez nākotnes? Lai šis jautā-
jums paliek atklāts, padomāsim par to...

Inčukalna novada Mūzikas 
un mākslas skolas 

pasākumu plāns maijā:

10.-14.maijs - Māmiņdienas 
koncerti un atklātie klases va-
kari Vangažos un Inčukalnā
13.maijā - mūzikas nodaļas 
bērnu koncerts Vangažu PII 
„Jancis”
27.maijs - izlaidums Vangažos
28.maijs - izlaidums Inčukalnā

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas vārdā Ieva Kikuste

Prieks par startiem 
Polijā

I n č u -
kalna Tau-
tas nama 
un Krimul-
das sporta 
deju pul-
ciņa deju 
pāris Ralfs 
P ļasunovs 
(Inčukalna 
novads) ar 
p a r t n e r i 
V i v i ā n u 
Stūrīti (Krimuldas novads) no 7. 
līdz 11.aprīlim piedalījās Starp-
tautiskajās sporta deju sacensī-
bās Polijā, Mikolaikos.

Esam gandarīti un priecīgi par mūsu 
rezultātiem, jo 39 pāru konkurencē no da-
žādām valstīm Ralfs un Viviāna izcīnīja 
8.vietu Latīņamerikas deju programmā. 
Tikpat spēcīgā konkurencē (37 pāri) as-
toņu deju kombinētajā programmā viņi 
ieguva 16.vietu. Nedaudz nepaveicās ti-
kai standartdeju programmā, kur Ralfs ar 
Viviānu palika 1/8 fi nālā. Tā bija trešā 
sacensību diena, un mazie dejotāji (9-10 
gadu veci) bija ļoti saguruši, iespējams, 
ka tādēļ nepaveicās.

Šādi braucieni mums ir ļoti nepiecie-
šami, lai pilnveidotos un gūtu pieredzi. 
Diemžēl, to varam atļauties reti tieši fi -
nansiālu apsvērumu dēļ. Tādēļ mēs, tre-
nere Ausma Stūrīte un dejotāji Ralfs un 
Viviāna vēlreiz vēlamies pateikties par 
atbalstu, labsirdību un atsaucīgo sirdi 
uzņēmējam Ivo Bernatam, kurš saprata 
mūsu situāciju. Paldies arī Inčukalna no-
vada domei un Krimuldas novada domei. 
Tikai pateicoties šim atbalstam, varējām 
parādīt savu dejotprasmi un gūt pieredzi 
starptautiskajās sacensībās. 

Atgriežoties mājās, tūlīt atsākām tre-
niņus, jo 17.aprīlī ir sacensības Siguldā. 
Priekšā ir vasara ar intensīvu darbu deju 
nometnē, gatavojot jaunas programmas 
nākošajai deju sezonai.

Novēlu dejotājiem labu veselību, daudz 
enerģijas, dejotprieka un lai apkārt vien-
mēr būtu labsirdīgi un atsaucīgi cilvēki, 
kas palīdzētu mums sasniegt iecerēto!

Trenere Ausma Stūrīte
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Notikumi Gaujas „Lapsiņā”
Dabā notiek zīmīgi notikumi. 

Ziemā ir daudz sniega un auksti, 
tad seko atkusnis ar pavasari un 
dabas atmodu, vēlāk vasara... Arī 
mūsu bērnudārzā notiek zīmīgi 
notikumu. Katru nedēļu darbam 
tiek izvēlēta kāda noteikta tēma, 
un tās ietvaros bērni mācās ap-
gūt dažādas prasmes, pilnveido 
savas zināšanas, apgūst ko jaunu, 
nezināmu.

Laikā, kad īsās ziemas dienas sāk 
stiepties garākas, kad laiks sāk griezties 
uz pavasara pusi, latvieši svin Meteņus. 
Pēc stindzinoši aukstā janvāra nolēmām 
arī februārī atcerēties senās tautas tra-
dīcijas, svinot „Meteņus-Masļenicu”. 
Bērni gan dziedāja, gāja rotaļās, minēja 
mīklas, meta pogas un, protams, vizi-
nājās no kalna ar ragavām. Neizpalika 
arī Masļenicas tradīcija ēst pankūkas, ko 
vecāki kopā ar bērniem sacepa.

Vai paguvāt ievērot, ka pavasaris šo-
gad atlaidies ar spārniem un tam jāpa-
veic dažādi darbi? Mūsu bērnudārzā pa-
vasaris iesākās ar Lieldienu svinēšanu. 
Lieldienu jampadrača nedēļā bērni un 
vecāki ne tikai krāsoja olas un šūpojās, 
bet darīja arī daudz ko citu. Jau brīv-
dienās vecāki kopā ar bērniem darināja 
burvīgas Lieldienu kompozīcijas, kuras 
varēja apskatīt bērnudārzā izveidotā iz-

stādē.  Spēlējām spēles un rotaļas, olas 
ripinājām. Vienā dienā pie mums ciemos 
bija atnācis Lieldienu Zaķis un tam līdzi 
bija dažādas rotaļas: olu mešana grozā, 
olu vākšana, ripināšana pa lielo paklāju 
un vēl daudzas citas izpriecas. Rotaļās 
piedalījās gan bērni, gan vecāki.

Aprīlī ar attēlu, grāmatu, fotogrāfiju 
un rotaļlietu palīdzību iecerēts vairāk 
iepazīties ar dažādiem dzīvniekiem: 
mājdzīvniekiem, meža zvēriem un citu 
kontinentu dzīvniekiem. Trenēsimies 
atdarināt dažādas dzīvnieku balsis, no-

Filiāles „Lapsiņa” metodiķe Aija Mukāne

Pogu mešana

skaidrosim, kā sauc dzīvnieku mazuļus, 
un zīmēsim, veidosim, aplicēsim dzīv-
niekus.

9.aprīlī mūsu bērnudārza bērniem ar 
A/S „Latvijas valsts meži” atbalstu bija 
iespēja noskatīties Rīgas Leļļu teātra 
izrādi „Brālītis un Karlsons, kas dzīvo 
uz jumta”, kas bērniem ļoti patika un 
sagādāja jaunus piedzīvojumus. Paldies 
Inčukalna pašvaldībai par autobusu.

13.aprīlī Alens, Paula, Vlada un Vik-
torija piedalījās Pierīgas novadu pirms-
skolas iestāžu Bērnu sporta svētkos In-
čukalnā.

17.aprīlī Laura, Agris, Santa, Kris-
tīne un Vlada piedalījās mazo vokālistu 
konkursā „Inčukalna Cālis”. 

Vēl aprīļa pēdējā nedēļā vecākus 
aicinājām aktīvi piedalīties bērnudārza 
atklāto durvju nedēļā, kur vecāki varēja 
redzēt un paši piedalīties dažādos ik-
dienas ritma procesos. 27.aprīlī notika 
iestādes vecāku kopsapulce, kurā bija 
iespēja tikties ar vadītāju, logopēdi, 
medmāsu un pārrunāt sev interesējošos 
jautājumus.

Vēlos pateikt lielu paldies vecākiem 
par atsaucību un atbalstu mūsu rīkota-
jos pasākumos. Paldies arī skolotājām 
un skolotāju palīdzēm par izdomu, rado-
šumu un atbalstu visos pasākumos!

Ziemas prieki. Laižamies no kalniņa!

Foto: N
o “Lapsiņa” arhīva



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS88

Notikumi pirmsskolas izglītības iestādē„Minka”
Nu jau klāt ilgi gaidītais pava-

saris, ko „Minkas” bērni sveica ar 
„Krāsaino nedēļu.” Šajā nedēļā 
katrai dienai bija sava krāsa, kur 
neiztrūka sarkanā draudzības, 
saticības un mīlestības krāsa. Tā-
pat arī zilā – cerību krāsa, bet 
nedēļu noslēdza raibā piektdiena, 
kad runājām par Lieldienu gai-
dīšanu, raibo olu krāsošanu. Visu 
nedēļu bērni, skolotājas un citi 
bērnudārza darbinieki ģērbās 
attiecīgās dienas krāsā.

Šīs nedēļas ietvaros 23.martā aicinājām 
bērnu vecvecākus uz „Bantīšu un šlipsīšu” 
ballīti. Visi bijām saposušies - meitenes 
un omītes amizantās bantītēs, opīši ar sa-
viem mazdēliņiem – jautrās šlipsītēs. Ne-
iztrūka dziesmiņas un dzejolīši, bet balles 
kulminācija – bantīšu un šlipsīšu parāde 
gan bērnu, gan omīšu un opīšu izpildījumā 
un jaukā kopdziedāšana, atsaucot atmiņā 
dziesmas no vecvecāku bērnības, kuras 
joprojām ir iemīļotas un dzied arī viņu 
mazbērni.

Arī Lieldienu nedēļa bija notikumiem 
bagāta: no 29. marta izstāde „Raibā Liel-
dienu ola”, kas noslēdzās 1.aprīlī ar Liel-
dienu svinībām. Šim pasākumam skolotājas 
sarūpēja bērniem teātra izrādi „Lieldienas 
gaidot”, pēc tam „Kustīgās Lieldienas” 
kopā ar Lieldienu Zaķi bērnudārza terito-

rijā sporta skolotājas Ingas vadībā.
Pie mums notiek arī citi ar sportu 

saistīti pasākumi. Tā, piemēram, 
23.martā notika sadraudzības spotra 
nodarbība kopā ar „Lapsiņas” bērniem. 
Savukārt 13.aprīlī Inčukalna sporta 
kompleksā uzņēmām ciemiņus no Sē-
jas, Vangažiem, Mārupes, Baldones, Si-
guldas uz Pierīgas novadu pirmsskolas 
izglītības iestāžu pieredzes apmaiņas 
pasākumu „Nāc, ar Minku pasportot!”, 
kur sportot gribošā Minkas lomā iejutās 
sporta skolotāja Inga. 

16.aprīlī  sakopām bērnudārza teri-
toriju un apkārtni – Spodrības diena.

17.aprīlī gaidījām visus uz mazo 
vokālistu konkursu „Inčukalna Cālis”, 
kas notika Inčukalna Tautas namā. Šim 
pasākumam mums palīdzēja gatavoties 
mūzikas skolotāji Mārtiņš un Laima.

Aprīlī arī vērojām norises dabā, 
putnu atgriešanos, klausījāmies putnu 
balsīs – Putnu dienas.

Bet 29.aprīlī aicinājām vecākus uz 
Atvērto durvju dienu, kuras laikā varēja 
vērot savu bērnu ikdienu bērnudārzā, pār-
runāt ar skolotājām sev interesējošus jau-
tājumus, ja nepieciešams tikties ar vadī-
tāju, metodiķi, medmāsu, sporta skolotāju, 
mūzikas skolotāju, psihologu, logopēdu, 
pavāriem. Diena noslēdzās ar vecāku kop-
sapulci, kurā skolotājas iepazīstināja vecā-
kus ar pirmsskolas vecuma bērnu attīstības 
īpatnībām un vadītāja stāstīja par iestādes 
aktualitātēm.

PII „Minka” metodiķe Ilze Jakovicka

28.aprīlī, nedēļas tēmas „Skaņu 
pasaule”ietvaros, pie mums ar koncertu 
viesojās Mūzikas skolas audzēkņi, un 
bērni varēja noklausīties dažādu instru-
mentu spēli.

Maijā „Minkas” bērni un skolotājas ar 
lielu nepacietību gaida pašus jaukākos un 
mīļākos pavasara svētkus- Mātes dienu. 
Katra diena bērnudārzā aizrit radoši strā-
dājot, bērni un skolotājas ar īpašu gādību 
gatavojas šiem svētkiem. Pašu mazajām 
rociņām darina dāvaniņas māmiņām, stāda 
puķītes, zīmē savas māmiņas portretu iz-
stādei „Mana māmiņa”. Izstādi varēs ap-
skatīt no 3. – 7. maijam bērnudārza zālē. 
Katra grupa kopā ar skolotājām un mūzi-
kas skolotāju gatavo priekšnesumus kon-
certam „Mana mīļa māmuliņa”.  Māmiņas 
uz koncertu gaidīsim 6. un 11.maijā. 

10.maijā gaidīsim ciemiņus no Rīgas 
leļlu teātra ar izrādi „Sprīdītis”.

Šogad uz skolu dosies grupiņa „Kāpē-
cīši”. Šiem bērniem būs iespēja iepazīties 
ar savu nākamo klasi un skolotāju – eks-
kursija uz skolu. Viņi dosies arī tālākā 
ekskursijā uz Rūjienas saldējumu fabriku 
un 28.maijā svinēs izlaidumu Inčukalna 
Tautas namā.

Paldies vecākiem par atsaucību un pa-
līdzību mūsu rīkotajos pasākumos! Paldies 
visu grupu skolotājām par izdomu un ra-
došu pieeju darba procesā! Paldies grupu 
auklītēm par rūpēm un mīļumu, paldies 
arī pavārītēm par siltajām un gardajām 
maltītēm, kā arī paldies visiem pārējiem 
bērnudārza darbiniekiem!

“Nāc, ar Minku pasportot!“

Lieldienu izrāde
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Foto: Jana Bunkus
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Literatūras jaunumi Inčukalna bibliotēkā
„Ojārs Vācietis pret grāma-

tām izturējās ar lielu bijību un 
krāva tās augstā kaudzē. Foto-
grāfs Atis Ieviņš izbrīnā raugās 
uz literatūras grēdām. – Ja tev 
ievajagas kādu apakšējo grā-
matu, ko tad? –Tad eju uz bib-
liotēku.”- tas ir viens no pastāsti-
ņiem par latviešu literātiem, kas 
atrodami Arnolda Auziņa grā-
matiņā „Klausās un smej”. 

No grāmatu jaunumiem minama A. 
Mariņinas „Labie nodomi”, V.S.Moema 
„Misis Kredoka”, N.Mostertes „Sargā-
tāja” (trillera „Raganu sezona” jaunākais 
romāns) un daudzas citas.

Daudzus interesēs Baibas Šābertes grā-
mata par leģendāro Latvijas lidotāju Her-
bertu Cukuru „Ļaujiet man runāt!”. 

Par Latvijas uzņēmumu veiksmes stās-
tiem uzzināsiet, izlasot  „Bizness pāri ro-
bežām”. Gan ar cieņu, gan ar nožēlu, gan 
ar nopēlumu ir minēts Alberta Kaula vārds, 
bet īstā patiesība - pa vidu. Lasiet grāmatu 
„Alberts Kauls triumfā un traģismā”. 

I.M. Rubanas grāmatā „Uzturs fi ziskā 
slodzē” dod padomus, kā ar pareizu uzturu 
un šķidruma uzņemšanu var veicināt efek-
tīvāku enerģijas producēšanu, balstoties uz  
jaunākajām zinātnes atziņām. 

Atklājiet, ko skaitļi spēj „pastāstīt” par 
jums, jūsu dzīvi un pasauli visapkārt, izla-
sot  grāmatu „Ceļvedis numeroloģijā”.

Bērniem interesēs grāmatiņas I.Abedi 

„Lola raksta avīzei” (kā izvēlēties tematu, 
kā intervēt, kā veidot titullapu),  K.Funke 
„Spoku mednieki nāves briesmās”, 
S.Kozlovs „Kā Ēzelītis kažoku šuva”, 
u.c.

Bibliotēkā ir dažādas grāmatu izstādes 
par  dažādiem tematiem. Tās  jums node-
rēs ar padomiem gan mazdārziņu kopšanā, 
gan māju celtniecībā, gan krāšņu un ka-
mīnu mūrēšanā. Bibliotēkā ir grāmatas par 
ārstniecības tēju vākšanu, sagatavošanu un 
saglabāšanu. Ir grāmatu kopas par ES, ku-

ras sniegs atbildes uz jums interesējošiem 
jautājumiem.

Apmeklējiet Inčukalna mājas lapu, kurā 
ir visas ziņas par novadu, par iestādēm, par 
satiksmi, par laikrakstu (varat izlasīt, varat 
izprintēt), par novada vēsturi, varat uzdot 
jautājumu, apskatīties fotogaleriju. Viss 
bibliotēkas grāmatu katalogs ir redzams 
mājas lapā un ir iespēja pasūtī grāmatas. 
Esiet aktīvi novada dzīves veidotāji!

Bibliotekāre M.Aļeksejeva

Foto: N
o bibliotēkas arhīva

Vangažu bibliotēkas darbinieces

Paldies Vangažu 
bibliotēkas atbalstītajiem!

Paldies Vangažu bibliotēkas la-
sītājām Ritai Ziņģei, Danai Kova-
ļenokai, Jekaterinai Bondovai un 
Viktoram Lubņevskim par grāmatu 
dāvinājumu, atsaucoties bibliotēkas 
darbinieku aicinājumam uzdāvi-
nāt bibliotēkas krājumam jaunas 
grāmatas.

Bibliotēkas krājums papildināts 
ar 35 jaunām grāmatām.

GADATIRGI INČUKALNĀ
13.jūnijs Vasaras

5.augusts “Sveika, skola!”
17.oktobris Rudens

12.decembris Ziemassvētku

GADATIRGI VANGAŽOS
22.maijs Ikmēneša

19.jūnijs Jāņu
17.jūlijs Ikmēneša

21.augusts Viss skolai
18.septembris Ikmēneša
16.oktobris Rudens raža
20.novembris Ikmēneša

18.decembris Ziemassvētku
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Lieldienu izstāde ar dvēseli
Tieši tā savu izstādi rakstu-

roja Vangažu pensionāru bied-
rība, kura jau atkal pārsteidza 
ar krāšņu un izdomas bagātu 
izstādi. Lai izstādi padarītu vēl 
īpašāku, tās atklāšanā dalībnie-
ces bija ģērbušās rozā.

„Mēs katrā izstādes darbiņā ieguldī-
jām savu sirdi un dvēseli, lai izstāde iz-
nāktu skaista, raiba, koša, lai tā priecētu 
izstādes apmeklētājus. Mēs varam lepo-
ties ar to, ka mūsu izstādes ir kļuvušas 
par tradīciju. Strādājot no gada uz gadu, 
cenšamies arī ieviest katrā izstādē kaut ko 
jaunu. Šajā ziņā mums liels palīgs ir mūsu 
konsultante fl oriste Elita Vīna. Jebkuras 
izmaiņas prasa lielu darbu un daudz laika, 
kā arī līdzekļus, tāpēc lielu paldies sakām 
bijušajai Vangažu pilsētas domei un taga-
dējai Inčukalna novada domei par fi nan-
siālo atbalstu pensionāru biedrībai,” savā 
atklāšanas runā uzsvēra Biruta Cīrule. 

Šī izstāde īpaša bija ar lielo dalībnieku 
skaitu un to, ka daudzi eksponāti tapuši 
kā kopdarbs. „Īpašs paldies par māksli-
nieciskajām idejām un ierosmi dažādu 
materiālu izmantošanā Kornēlijai Kiš-
čenko, kā arī par organizatorisko atbalstu 

Jana Bunkus

Intai Teterei. Par fi -
zisko smago darbu 
darīšanu paldies 
Leonam Kiščenko. 
Tāpat uzslavu pel-
nījušas visas čaklās 
un darbīgās izstādes 
dalībnieces: Līvija 
Pētersone, Maija 
Bāgunte, Ilze Kop-
mane, Ārija Tei-
vāne, Drosma Kra-
stiņa, Ausma Gulbe, 
Kamēlija Šagājeva, 
Terēze Čandere, 
Dainuvīte Mitjurņi-
kova, Ērika Buņķe, 
Elita Medne, Smaida Stepiņa, Rasma 
Dreijere, Inta Tetere,” piebilda B.Cīrule.

Inčukalna novada domes priekšsēdē-
tājs Arvīds Blaus atklāšanas runā atzinīgi 
novērtēja pensionāru radošo pieeju katrai 
izstādei. 

Kopā izstādē piedalījās 23 dalībnieki, 
un izstādi apmeklēja vēl nebijis liels skaits 
apmeklētāju – 367.

Izstādes atklāšanaIzstādes atklāšana

Sveicam “Cipresi”!
Apsveicam neatkarīgo estrā-

des deju grupu “Ciprese” vadī-
tājas Ilonas Petrovskas vadībā 
par iegūto 3.pakāpi ar deju 
“Smilšu rausis” (jauktā ve-
cuma grupa) Vidzemes novadu 
Mūsdienu deju konkursā, par 
iegūto 3.pakāpi Pierīgas novadu 
Mūsdienu deju konkursā ar 
dejām: “Zagļi” (5.-9.klašu 
grupa), “Smilšu rausis” 
(jauktā vecuma grupa) un 
“Metro”(jauktā  vecuma 
grupa)!

Vangažu kultūras nams

“Kurš labāks?”“Kurš labāks?”

“Smilšu rausis”“Smilšu rausis”

“Metro”“Metro”

Paldies izstādes dalībniecēm par 
apņēmību un enerģiju ko viņas iegul-
dījušas, lai taptu šī jaukā un krāšņā iz-
stādīte. Acis nespēja vien nopriecāties 
apskatot darbiņus. Tā izdoma un rado-
šais gars, kas piemīt izstādes darbiņu 
autorēm, ir apbrīnas vērts. To, kā vi-
ņas katrā lietiņā ir saskatījušas kautko 
īpašu un atradušas pielietojumu tai.

Ļoti ceram, ka arī turpmāk Vangažu 
iedzīvotājus priecēs tāda veida izstādī-
tes ar jauniem un izdomas bagādiem 
mākslas darbiem!

Vangažu kultūras nams

Foto: Jana Bunkus
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Lieldienas ar Plūdoņa 
dzeju

Pasākumā varēja vērot deju grupas 
“Ciprese” un bērnu tautas deju kolektīva 
“Pīlādzītis” pašus mazākos dejotājus. Pa-
teicoties deju kolektīvu enerģiskajai vadī-
tajai, Ilonai Petrovskai dejas bija jaukas 
un mīļas.

Ineteresantu un daudzveidīgu snie-
gumu parādīja teātra studija “Pigoriņi” ar 
tās vadītāju Sanitu Ancveiri-Auziņu. Tika 
izspēlēta Viļa Plūdoņa dzeja dažādu tēlu 
veidolos. Ar šo priekšnesumu “Pigoriņi” 
viesojās arī PII “Jancis” pie mazākajiem 
skatītājiem.

Skatītājus priecēja bērnu vokālā an-
sambļa “Karuselis” skanīgās balstiņas. Tā 
vadītaja ir uzņēmīgā Līga Cera.

Paldies sieviešu vokālā ansambļa 
“Kaprīze” dalībniecēm Janai Bunkus un 
Aijai Duļbinskai par sadarbību ar bērnu 
vokālo ansambli “Karuselis”, kā rezultātā 
tapa jauks priekšnesums!

28.martā pulksten 12.00 
Vangažu kultūras namā notika 
Lieldienu ieskaņu koncerts.

Sanita Ancveire-Auziņa

„Vangažos dzied” pusfi nāls un fi nāls izskanējis

Vangažniekus ar Raimonda Paula 
dziesmu „Es aiziet nevaru” pārstāvēja 
Elīna Ušakeviča.

 Konkursa atlasei bija pieteikušies 46 
dalībnieki no visas Latvijas. 6 no viņiem 
izpildīja pašu sacerētu kompozīciju. Šis 
bija pirmais gads, kad konkursā tika aici-
nāti piedalīties izpildītāji ar savām kom-
pozīcijām. Žūrijas pārstāvis, populārās 
jauniešu grupas „Dziļā nemaņa” ģitārists 
Rihards Rikmanis, atzina, ka, viņaprāt, 
tā bijusi konkursa interesantākā daļa, un 
savu dziesmu izpildītāju iesaistīšana ir jā-
turpina arī nākamajos gados. Šajā katego-
rijā fi nālam tika virzīti trīs dalībnieki.  

 Pārējie jaunie talanti izpildīja kom-
pozīcijas, ko sarakstījis viens no latviešu 
estrādes vecmeistariem - Raimonds Pauls, 
Mārtiņš Brauns, Zigmārs Liepiņš vai 
Imants Kalniņš. Vienam no 14 fi nālis-
tiem būs iespēja savu dziedāto dziesmu 
ierakstīt profesionālā skaņu ierakstu stu-
dijā. Vokālais pedagogs, profesionāla kla-
siskās, estrādes un džeza mūzikas soliste, 
Inguna Švāne, kas konkursa žūrijā ir jau 
trešo gadu pēc atlases, sacīja : „Salīdzi-
not ar iepriekšējiem gadiem, šogad ir stipri 
augstāks līmenis. Bija lielāka dziesmu da-

Darba svētkos Vangažu kul-
tūras namā notika nu jau par 
ikgadējo kļuvušā vokālā kon-
kursa „Vangažos dzied” fi nāla 
koncerts. 

žādība, patika, ka tika dziedātas dziesmas 
no teātra izrādēm. Bija daudz pārdomātu 
priekšnesumu. Tas norāda, ka arī pedagogi 
meklē iespējas, kā piesaistīt jauniešu in-
teresi dziedāšanai.”. Aldis Pommers, dip-
lomēts kordiriģents un soloģitārists, no-
rādīja, ka viņam bija ļoti grūti izvēlēties 
savus favorītus, jo praktiski visi atlases 
dalībnieki nākotnē varētu kļūt par māks-
liniekiem ar vārdu. „Man īpaši patika tie 
priekšnesumi, kur skanēja dzīvais pava-
dījums vai bija dzirdama daudzbalsība,” 
sacīja mūziķis. Konkursa organizētājs, 
mūzikas studijas „Grieži” vadītājs Jā-
nis Radziņš, atzina, ka tik augsta līmeņa 
priekšnesumus viņš nebija gaidījis. Runā-
jot par nākotni, viņš aicināja dalībniekus 
ļoti pārdomāti izvēlēties savam vecumam 
un varēšanai atbilstošu repertuāru. Šo 
divus lietu neievērošana daudziem bija 
galvenais klupšanas akmens, kas neļāva 
šķērsot fi niša līniju.

 Konkursa atmosfēru un norisi vis-
tiešāk raksturoja Ogres popgrupas „Svil-
pastes” vadītāja Ilze Miezere: „Konkursa 
atlasē ļoti patika pozitīvā aura un rūpīgā 
apskaņošana. Lai arī zālē bija auksti ķer-
menim, taču sirsniņas sildīja draudzīgā 
atmosfēra. Gribu pateikt lielu paldies or-
ganizatoriem.”

Sīkāk par konkursa rezultātiem lasiet 
nākamajā numurā.

Zanda Radziņa

Zaķutēvs čuč!

Ieeja brīva

9.maijā pl. 13.00 
Vangažu kultūras namā

 “MaugliS”

Skatītāju priekam arī deju grupas 
“Ciprese” krāšņās dejas un bērnu 

vokāla ansambļa “Karuselis” 
priekšnesumi. 

par godu mātes dienai teātra par godu mātes dienai teātra 
studijas “Pigoriņi” izrādestudijas “Pigoriņi” izrāde

TEĀTRA DIENAS FESTIVĀLS
11.maijā pl. 10.00 

Vangažu kultūras namā

Pasākumu atklās estrādes deju 
grupa “Ciprese” un ritmikas deju 

grupa “Kolobri”
Piedalās:

teātra studija “Licedejs”;
Vangažu sākumskolas teātra 
studija;
Vangažu vidusskolēnu un pamat-
klašu skolēnu teātra komanda;
teātra studija “Pigoriņi”; 
viesi no Ādažiem, bērnu 
amatierteātris.

Festivālu vadīs Dailes teātra ak-
tieris Aldis Siliņš, kas daudziem ir 
zināms, kā Donāts no seriāla “Uguns-
grēks”.

Ieeja brīva

30.maijā 
Bērnu aizsardzības diena!

Kā arī: 
Čehu lunaparks;
futbola turnīrs laukumā U-9 koman-
dām.

Pie kultūras nama:
piepūšamās atrakcijas;
radošā darbnīca; 
pašdarbību kolektīvu atskaites 
koncerts; 
zirgu izjādes;
velošovs.

Kultūras namā:
mākslas fi lma “Avatars”; 
diskotēka.

Šī diena Vangažos būs piesātināta ar 
dažādām aktivitātēm un izklaidēm 

no 10:00-22:00
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Aprīlim, aprīlim, kopā pilieni pa trim... vai – beidzot pavasaris!
Milzīgās sniega kupenas vēl 

marta trešajā dekādē lika šaubī-
ties par to, vai Lieldienas iespē-
jamas siltas, saulainas un, pats 
galvenais, bez sniega...

Ja Māras dienas naktī ir bijis sals, 
tad salnas gaidāmas vēl 40 naktis, vēsta 
latviešu tautas ticējums. Māras diena, 
25.marts, senajiem latviešiem bija viena 
no laika zīmju dienām, pēc kuras prog-
nozēja turpmāko laiku.

Māras dienu gaidot, tika pārcilāti ne-
skaitāmi ticējumi – ar cerību pārliecinā-
ties, vai tiešām arī ticējumos rakstīts, ka 
Lieldienās būs sniegs. 

Sirsnīgi gaidot Lieldienas, minot ti-
cējumus gan par Māras dienu, gan Pū-
polsvētdienu, gan Lieldienām, izskanēja 
tradicionālā folkloras stunda Inčukalna 
Tautas namā folkloristes Indras Čekste-
res vadībā 24.martā. Tajā piedalījās Tau-
tas nama mazie dziedātāji, dejotāji, teātra 
spēlētāji un Inčukalna pamatskolas 3. – 4. 
klašu tautisko dejo grupa. 

Un varbūt tieši tādēļ, ka mēs no sniega 
esam noguruši un ļoti, ļoti gaidījām pava-
sari, notika brīnums – sniegs nokusa paāt-
rinātā režīmā, atstādams aiz sevis vienīgi 
lielas peļķes zemākajās vietās un netīra 
sniega pārpalikumus ēnainākajās ceļma-
lās. Lieldienas atnāca ar krāsainām olām, 
kā pienākas un kā rakstīts tautas dzies-
mās: “Visu gadu es gaidīju, Lieldieniņu 
atnākam, nu atnāca Lieldieniņa ar raibām 

oliņām.” Lieldienas atnāca ar sauli, šūpo-
šanos un olu ripināšanu. Inčukalna Tau-
tas namā Lieldienu jampadraci otrajās 
Lieldienās 5. aprīlī savās ķepās bija ņēmis 
Lielais Zaķis un Vista. Mazajiem dejotā-
jiem, dziedātājiem un teātra spēlētājiem 
bija iespēja sevi parādīt un arī piedalīties 
Lieldienu rotaļās gan tautas namā, gan 
bērnu laukumā. Turpat varēja apskatīt arī 
šķirnes trušu izstādi no saimniecības „Brā-

līši- Trusīši”.
Kā jau parasti pavasarī Inčukalna 

Tautas namā neiztika arī bez Mākslas 
dienām, kurās šogad ar saviem mākslas 

darbiem piedalījās 18 mākslinieki. Izstāde 
ir apskatāma Tautas nama telpās. Māksli-
nieku darbi ir tik dažādās tehnikās veidoti  
un daudzkrāsaini, ka katrs var atrast kaut 
ko sirdij tuvu. Šogad ar darbiem izstādē 
piedalās: Jānis Zvirbulis, Vallija Balode, 
Pāvils Šēnhofs, Boriss Samuss, Velga 
Vilcāne, Silvija Auere, Valdis Beļavnieks, 
Dace Saulīte, Ieva Kalniņa, Ingūna Linde, 
Aija Ausēja – Rudzīte, Modris Balodis, 

Lilita Joņina, Jolanta Bodniece, Vita Oša, 
Evija Keiša un Ivanda Meško. Jaunatklā-
jums inčukalnešiem ir Vitas Ošas fotog-
rāfi jas un Evijas Keišas veidotie tērpi. 
Šīs ir mākslinieces, kas mākslas dienās 
piedalās pirmo reizi un cerams, ka ne pē-
dējo. Mākslinieku kopa šoziem atvadījās 
no sava biedra- metālmākslinieka Imanta 
Jākabsona. Bet viņa darbi šajās Mākslas 
dienās ir kopā ar mums un iepriecina ar 
dažādajām saulītēm. Izstādes atklāšanā 
10.aprīlī piedalījās arī Tautas nama paš-
darbības kolektīvi „Virši” un „Mežābele”, 
kuri, gatavojoties skatēm, sniedza skatī-
tāju vērtējumam dejas un dziesmas. Iz-
stādei skanējumu piedeva pūtēji, kas jau 
orķestru skati „izcietuši” un godam tajā 
saņēmuši pirmās pakāpes diplomu starp 
skolēnu pūtēju orķestriem.Viņi  ir piedalī-
jušies arī pūtēju orķestru konkursā Jelgavā 
„Baltic Open”, kur ieguva 2.vietas kausu, 
kas ir ļoti liels sasniegums! 

Arī šogad mākslas dienu izstādi papil-
dina konkursa „Lukturītis – gaismeklītis” 
dalībnieki, kopā izstādot 16 darbus. Gais-
mas ceļu uz Getliņiem kopā gatavojuši Lieldienu jampadracisLieldienu jampadracis
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Kristaps Ronis, Mārtiņš Ronis, Kristīne 
Rone, Roberts Ostvalds, Santa Kauliņa, 
Diāna Averčenko, Emīls Dovjats, Krista 
Ošiņa. Spožo sirdi kopā veidoja visi 24 
Inčukalna pamatskolas 9. klases skolēni. 
Individuāli darbus iesniedza Sintija Nei-
mane, Maija Rozevska, Natālija Rozev-
ska, Eduards Strauts, Keitija Krastiņa un 
Modris Balodis. Žūrijas komisijai nebija 
viegli lemt par labākajiem, jo visi bija ļoti 
centušies. Tomēr par labāko žūrija atzina 
Modra Baloža, kopā ar māsu Daci Saulīti 
veidoto, lukturi, otro vietu ieguva Mārtiņš 
Ronis, bet trešo vietu Sintija Neimane. Arī 
visi pārējie dalībnieki tika pie nelielām 
veicināšanas balvām.

17. aprīlī Inčukalna Tautas namu pie-
skandināja bērnu balsis – noritēja kon-
kurss “Inčukalna Cālis 2010”. Konkur-
sam tika pieteikti 22 bērni vecumā no 3 

līdz 7 gadiem. Tie bija: Renārs Krinkelis, 
Elfa Laicane, Līna Laicane, Kristiāna 

Kristīne Sofi ja Ozoliņa

Asne, Marts Asnis, Katija Bo-
rovska, Dace Lāce – Rukmane, 
Elizabete Matvejeva, Marija 
Svētiņa, Laura Zaharova, Santa 
Reizniece, Agris Zaharovs, Kris-
tīne Sofi ja Ozoliņa, Vlada Socka, 
Eduards Strauts, Nikola Miklašē-
viča, Reičela Miklašēviča, Artūrs 
Belokurovs, Paula Zute, Laura 
Undīne Pavlova, Arta Kerna. 
Šogad klausītāji varēja vērtēt 
dziesmas gan par lāčiem, zaķiem, 
tīģeriem, gan par pavāriem, ripo-
jošiem akmeņiem un tīru Latviju. 
Dziesmu dažādība nelika vilties, 
bet sagādāja sarežģītus mirkļus 
žūrijai, jo no tik dažāda vecuma 
bērniem bija jāizvēlas labākais. 
Visiem mazajiem izpildītājiem 
tiešām ir labas dotības, kuras vēl 

būs iespēja 
attīstīt tālāk, 
bet par la-
bāko, tas ir 
- Inčukalna 
Cāli 2010, 
tika atzīta Kristīne 
Sofi ja Ozoliņa. Žūrija 
vēlējās atzīmēt arī trīs 
„Vice Cāļus” – Artu 
Kernu, Vladu Socku 
un Elfu Laicani. Liels 
paldies bērnu skolotā-
jām Zigrīdai Reselei 
un Laimai Lazdiņai, 
kā arī mammām, kas 
pašas gatavoja savus 
solistus, un vecā-

kiem, vecvecākiem, brāļiem un māsām, 
kas aktīvi atbalstīja savus dziedātājus. 

Mazos cāļus veiksmīgi ganīja Lielā Vista 
(skolotāja Zanda Krastiņa), kas sniedza 
palīdzīgu spārnu mazajiem cāļiem, lai tie 
bez starpgadījumiem varētu tikt pie mik-
rofona, kā arī ar rotaļām aizpildīja pau-
zes. Cāļu konkursu vēl pievilcīgāku darīja 
Vangažu kultūras nama Cipreses dejotāji, 
kurus vada skolotāja Ilona Petrovska. Pal-
dies arī viņiem!

Inčukalna Tautas namā turpinās 
Mākslas dienu izstāde un plānotie pasā-
kumi! Visi esiet laipni gaidīti!

Zinta Nolberga

Piektdien, 7.maijā pl.18.00
Inčukalna pamatskolas un Tautas nama 

bērnu pašdarbības 
kolektīvu

MMātes dienas ātes dienas 
koncertskoncerts

Sestdien, 8.maijā
10. Latvijas galda 
hokeja čempionāts
open klasē

Sākums pl.10.00 
(piereģistrēšanās no 
pl. 9.00 līdz 9.45

Sīkāka informācija: 29108316

Inčukalna Tautas namā

Inčukalna parka estrādē 
(sliktu laika apstākļu gadījumā 

Tautas namā)
Visi mīļi aicināti!

PIEKTDIEN, 
21.MAIJĀ 19:00

Vasarsvētku Vasarsvētku 
koncerts ar koncerts ar 
dejām un dejām un 
dziesmāmdziesmām

INČUKALNA PARKA 
ESTRĀDĒ
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Prāgas bronza Inčukalnam
Ar panākumiem no Starp-

tautiskā Lieldienu basketbola 
turnīra Prāgā mājās atgriezās 
trīs Inčukalna basketbola ko-
mandas trenera Ģirta Bunkus 
vadībā. Īpaši veiksmīgs tur-
nīrs bija 93.gadā dzimušajiem 
spēlētājiem – 3.vieta!

Lieldienu turnīri Čehijā norit katru 
gadu, turklāt ne tikai Prāgā. Inčukalna 
basketbola komandas uz šādu turnīru šo-
gad devās jau ceturto reizi (divas reizes 
Prāgā un divas Ostrovā), katru reizi mājās 
pārvedot medaļas. 

Šoreiz uz Čehiju devās trīs basketbola 
komandas: 99.gadā dzimušie, 97.gadā 
dzimušie un 93.gadā dzimušie jaunieši.
Jāpiebilst, ka komandu sastāvos spēlē arī 
jaunieši no Vangažiem, Krimuldas un Si-
guldas. Īpaša uzslava lielākajai komandai 
(Edgaram Laubergam, Rolandam Zariņam, 
Ričardam Jeņčam, Kārlim Lokam, Kārlim 
Zemītim, Matīsam Mamedovam, Aigaram 
Ērikam Bukšam, Robertam Ikauniekam, 
Robertam Eidukam un Alvim Gablikam), 
kuri mājās pārveda bronzas medaļu. 

„Prāgā aizvadījām veiksmīgu turnīru, 

visas komandas parādīja ievērības cienī-
gus rezultātus. Īpašs prieks par vecākās 
grupas zēniem. Protams, varējām preten-
dēt arī uz labāku rezultātu, bet noteicošā 
bija neveiksmīgā izloze, kuras rezultātā 
mums vajadzēja spēlēt četras spēles dienā, 
puiši pat neizgāja no halles. Tas atņēma 
daudz spēkus,” sarunā ar laikrakstu „No-

vada Vēstis” pastāstīja 
Ģ.Bunkus. 

Vēl turnīrā piedalījās bas-
ketbola komandas no Čehijas, Slovākijas, 
Nīderlandes, Igaunijas, Vācijas, Anglijas, 
Serbijas, u.c. 

Puiši, malači, apsveicam!

Jana Bunkus
Basketbolam veiksmīga sezona

Šī gada sezona mūsu basketbolistiem 
ir noslēgusies ar labiem sasniegumiem. 
Sākām startēt ar četrām zēnu komandām 
dažādās vecuma grupās (98., 93., 91. un 
96.gadā dzimušie). 98. un 96. gada ko-
mandas bija debitantes un savā debijas 
sezonā uzrādīja labus sniegumu, sezonas 
noslēgumā rādot sīvu pretestību labākām 
Rīgas komandām. 93.gadā dzimušo zēnu 
komanda II.divīzijā Centra zonā izcīnīja 
3.vietu. Ve-
cākās grupas 
zēni visu gadu 
cīnījās ar ko-
mandām, ku-
rās pretinieki 
bija gadu ve-
cāki, tomēr 
izcīnītas dau-
dzas uzvaras, 
ar cerībām 
iekļūt fi nālos 
nākamajā se-
zonā. 

Vēlos pa-
teikt paldies 

Inčukalna novada domei par at-
balstu, kā arī Inčukalna sporta 
kompleksam (īpaši tā direkto-
ram Antonam Geibas kungam). 
Arī Inčukalna skolas kolektīvam 
par sapratni.

Paldies arī Krimuldas novada domei 
(personīgi Jurim Salmiņa kungam) par 
fi nansiālu atbalstu!

Paldies arī spēlētāju vecākiem par 
izturību!

Treneris Ģirts Bunkus

Atceļā no Prāgas

Foto: Jana Bunkus
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Laba atmiņa ir galvenais!
24 gadu vecumā Jānis Bar-

bans ir piedalījies visās lielāka-
jās Latvijas prāta un erudīcijas 
spēlēs un neuzskata, ka kāda no 
tām viņam nebūtu pa spēkam. 
Sasniegti ievērības cienīgi rezul-
tāti, tomēr tas Jāni nav padarī-
jis ne iedomīgu, ne bagātu. „Tas 
vienkārši ir labs treniņš,” saka 
Jānis.

Jānis Inčukalnu par dzimto vietu uz-
skata vēl šodien, šeit viņam ir tēva mājas, 
tomēr pagājušā gada vasarā dzīves ceļš 
viņu aizvedis uz Rīgu. Šobrīd erudītais 
jaunais vīrietis pagaidām nestudē, savu-
kārt darba ziņā viss krasi mainījies – nesen 
Jānis sāka strādāt ziņu aģentūrā LETA par 
publicitātes analītiķi. 

Par studiju procesu Jānis gan runā 
nelabprāt, ir lietas, kas studiju sistēmā 
Latvijā viņam šķiet nepieņemamas un 
nesaprotamas. 

Jānis ir piedalījies visās lielākajās Lat-
vijas erudīcijas spēlēs: „Zini vai mini”, 
„Prāta banka”, „Gribi būt miljonārs”, 
„Lielais jautājums” un „Lieliskais pieci-
nieks”. Laikraksts „Novada Vēstis” aici-

nāja erudītu uz interviju, lai uzzinātu viņa 
gaitas un panākumus.

Cik tev bija gadu, kad pirmo reizi 
piedalījies prāta spēlē un kurā tieši?

Pirmo reizi piedalījos 16 gadu vecumā 
„Lieliskā piecinieka” spēlē. 

Kas tevi pamudināja piedalīties, pie-
mēram, labas sekmes skolā, tu daudz 
lasīji?

Es labi mācījos, bet nebiju labākais. 
Kā saka – man ir „viegla” galva, man ne-

bija īpaši jāmācās pirms kontroldarbiem, 
es vienkārši gāju un rakstīju tos, un visu 
nokārtoju. Man ir ļoti laba atmiņa, kas ir 
pats galvenais, lai varētu piedalīties prāta 
un erudīcijas spēlēs. Ar to, ka daudz la-
sīsi un interesēsies, vien nepietiek. Tāpat 
visas grāmatas neizlasīsi, bet, ja dzirdi 
interesantu faktu, galvenais, lai tas neaiz-
mirstas. 

Vai tu speciāli trenē atmiņu?
Nē, es vienkārši visu labi atceros. Lai-

kam dabas dots talants. 

Pastāsti par saviem sasniegumiem 
šajās erudīcijas spēlēs?

Spēlē „Zini vai mini” uzvarēju. „Prāta 

bankā” izkritu 7.jautājumā (kopā – 9). Tas 
bija jautājums par grāmatu „12 krēsli”, 
kuru nebiju lasījis. Kopā ar mani bija arī 
brālis, diemžēl arī viņš nebija lasījis. Līdz 
7.jautājumam tikām ar divām papildiespē-
jām, tomēr arī tas nelīdzēja. 

„Gribi būt miljonārs” izkritu 13.jautā-
jumā (kopā – 15). Nezināju, cik patskaņu 
ir korejiešu alfabētā. 

„Lielajā jautājumā” uzvarēju studijas 
spēlē, bet „Lieliskajā pieciniekā” jāpieda-
lās visas sezonas garumā, šajā sezonā es 
biju līderis. 

Vai tu pirms spēlēm kaut kā īpaši 
gatavojies?

Nē, absolūti nekā. Šajās 
spēlēs ir tā – vai nu zini, 
vai nē, ļoti reti, kad var 
uzminēt. Visgrūtāk tikt līdz 
balvai ir „Prāta bankā”, jo 
tur tieši pēdējie jautājumi 
ir ļoti grūti. Pārējās spēlēs 
grūtie jautājumi mijas ar 
vieglajiem, tikt līdz gal-
venajai balvai ir vienkār-
šāk. Nopietnākā spēle ir 
„Lieliskais piecinieks”, jo 
tur jācīnās visas sezonas 
garumā un jāspēlē aci pret 
aci ar erudītākajiem spēlē-
tājiem Latvijā.

Vai tu tiecies ar šiem 
spēlētājiem arī ikdienā?

Pastāv Latvijas Eru-
dītu līga, esmu tur jaunā-
kais dalībnieks, tomēr īpaši 
bieži neapmeklēju viņu 
sanākšanas. Vienkārši ne-
saskatu, ka man tas būtu 
ļoti nepieciešams. 

Diemžēl visas šīs uz-
varas nav nesušas tev lielu fi nansiālu 
labumu.

Tas nav galvenais, es izbaudu procesu, 
proti, katru erudīcijas spēli. Par vienu 
balvu esmu iegādājies lielo pasaules at-
lantu, tas arī viss. Pārējā nauda lēnām 
tērējās ikdienas lietām. 

Tev ir hobiji?
Ir, es dziedu korī „Juventus”. Patīk 

braukt ar riteni, kamēr dzīvoju Inčukalnā, 
varēju braukāt cik sirds kāro, Rīgā tādas 
iespējas nav. Ritenis jau gandrīz gadu stāv 
neaiztikts.

Jana Bunkus
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INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

tālrunis: 67076700. E-pasts: jana.bunkus@gmail.com, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.vangazi.lv un www.incukalns.lv
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

Inčukalna novada dome sveic Inčukalna novada dome sveic 
jubilārus aprīlī!jubilārus aprīlī!

Varavīksnes košās krāsas
Šodien katrā sirdī mīt,
Jo pie mums tu atnākusi
Esi, mazā, dvēselīt!

Inčukalna novada dome Inčukalna novada dome 
sveic jaundzimušos bērniņus!sveic jaundzimušos bērniņus!

Ketiju KrievuKrievu, Raineru RoštokuRoštoku, Hugo Raulu 
OzoluOzolu, Diniju PedraudziPedraudzi, Rūdolfu EpaltuEpaltu.

Māci man iesēt cerību vietā, kur prāts negrib ticēt.
Ļauj kā milzīgām pogām aiz prieka tik asarām ritēt.
Māci man viegli ritināt – kamolu, 
Tevis doto – šo dieniņu, šo mūžu sidraboto...

Bojāre Leontīne  75 gadi
Lapiņa Adolfi na  75 gadi
Ratniece Aksana  75 gadi
Lauberga Dzidra  75 gadi
Švarca Vija  75 gadi
Burnacs Pavels  80 gadi 
Puncule Anastasija  80 gadi
Dmitrika Jekaterina 80 gadi
Dundere Vera  80 gadi
Ludvigs Valdis  80 gadi
Voronkeviča Jekaterina 80 gadi
Drozdova Marija  85 gadi
Čuvašina Rahiļa  92 gadi
Larionova Anastasija 92 gadi
Brante Lilija  96 gadi

VANGAŽU DRAUDZE IELŪDZ 
UZ SVĒTKU DIEVKALPOJUMIEM

ar kora „Mežābele” piedalīšanos

Autobuss 13:10 no Inčukalna un 13:20 no Vangažiem

Svētdien, 9.maijā 14:00 Mātes dienas Dievkalpojums 
Svētdien, 23.maijā 14:00 Vasarsvētku Dievkalpojums

Pieteikties skolas kancelejā no pl.9.00-17.00, iesniedzot
• vecāku iesniegumu,
• skolēna pases kopiju,
• apliecību par pamatskolas izglītības apgūšanu
• sekmju izrakstu

Tālrunis papildus informācijai 67995765, 67995629

AICINĀM PIETEIKTIES VANGAŽU AICINĀM PIETEIKTIES VANGAŽU 
VIDUSSKOLAS 10.KLASĒ ARVIDUSSKOLAS 10.KLASĒ AR

• latviešu mācību valodu
• krievu mācību valodu

līdz 2010.gada 18.jūnijam

Vangažu vidusskolas administrācija

20.maijā pl.12.00

MAIJAS BĀGUNTES 
MĪĻDARBIŅU MĪĻDARBIŅU 

IZSTĀDES ATKLĀŠANA

Vangažu kultūras namā
Vangažu Pensionāru biedrības valdeVangažu Pensionāru biedrības valde

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums Siguldas pilsētas SIA „JUMIS” 
Siguldā un tās apkārtnē jau divdesmit gadus veiksmīgi apkalpo plašu un 
daudzveidīgu klientu loku, tai skaitā ražotnes, lielveikalus, tirdzniecības cen-
trus, kā arī individuālās privātmājas.

SIA “Jumis” piedāvā:
•sadzīves atkritumu apsaimniekošanu – privātām un juridis-
kām personām konteineros ar tilpumu 0,24m3-1,1 m3;
•lielgabarīta un celtniecības atkritumu apsaimniekošanu - kon-
teineros ar tilpumu 5m3 8 m3, 10m3, 16m3, 22 m3; 32 m3;
•otrreizējo izejvielu apsaimniekošana – stikls, PET, plēve, 
papīrs, kartons;
•EKO punkts (Augļu iela 8, Sigulda) – šķiroto atkritumu, 
nolietotās elektrotehnikas, dienas gaismas spuldžu, akumula-
toru u.c. otrreizējo izejvielu pieņemšana;
•JAUNUMS!!! – Lielgabarīta un celtniecības atkritumu 
apsaimniekošanu maisos ar tilpumu 1m3

Tālruņi: 67972286, 26112288

Katra diena slēpj sevī iespējas un pārsteigumus...
Lai izdodas atklāt un izmantot tos!
Lai domu spārni, smalki kā zīds,
Nes vienmēr uz varavīksni!
Lai allaž uz pleca saules pilns rīts
Vērš nedienu zeltainā drīksnā.

Sveicam Vangažu vidusskolu 50 gadu jubilejā, novēlam 
izturību turpinot iesākto darbu un iedvesmu jaunu ideju 
realizēšanā!

Inčukalna novada dome


