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Prezidents Inčukalna novadam pasniedz 
jauno ģerboni

PPriecīgas riecīgas 
                    LLieldienas!ieldienas!
Jo Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. Jo Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. 
(Jņ.14:19)(Jņ.14:19)

Ar šiem vārdiem Jēzus dod saviem Ar šiem vārdiem Jēzus dod saviem 
mācekļiem spēku dzīvot. Lieldienas ir mācekļiem spēku dzīvot. Lieldienas ir 
gaišākie svētki starp visiem svētkiem. gaišākie svētki starp visiem svētkiem. 
Jo Kristus augšāmcēlās no nāves Jo Kristus augšāmcēlās no nāves 
un dāvāja visiem cilvēkiem cerību un dāvāja visiem cilvēkiem cerību 
uz mūžīgo dzīvošanu. Šajā laikā, uz mūžīgo dzīvošanu. Šajā laikā, 
kad dzīvojam, materiālās rūpes un kad dzīvojam, materiālās rūpes un 
praktiskās intereses aizņem cilvēku praktiskās intereses aizņem cilvēku 
prātus vēl vairāk kā jelkad. Bet, lai prātus vēl vairāk kā jelkad. Bet, lai 
cilvēks būtu pilnīgs, viņam jārūpējas cilvēks būtu pilnīgs, viņam jārūpējas 
arī par savu dvēseli. Tai ir vajadzīgs arī par savu dvēseli. Tai ir vajadzīgs 
dzīvības avots. Tas cilvēkiem atvērās dzīvības avots. Tas cilvēkiem atvērās 
ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos. ar Jēzus Kristus augšāmcelšanos. 
Lieldienu rīta priecīgais notikums, kad Lieldienu rīta priecīgais notikums, kad 
nāve tika uzvarēta, Jēzus mācekļiem nāve tika uzvarēta, Jēzus mācekļiem 
un visiem cilvēkiem atklāj jaunu un visiem cilvēkiem atklāj jaunu 
perspektīvu, ieraugot Kristū mūžīgās perspektīvu, ieraugot Kristū mūžīgās 
dzīvības avotu. Kristus ir augšāmcēlies! dzīvības avotu. Kristus ir augšāmcēlies! 
Mums ir parādīts dzīves mērķis, kas Mums ir parādīts dzīves mērķis, kas 
augstāks par ikdienas rūpēm. Atverot augstāks par ikdienas rūpēm. Atverot 
savu sirdi Kristus brīnumam, mēs savu sirdi Kristus brīnumam, mēs 
paceļamies pāri ikdienai. Un tad savu paceļamies pāri ikdienai. Un tad savu 
dzīvi ieraugām ar jaunām acīm, ar dzīvi ieraugām ar jaunām acīm, ar 
jaunu skatu. Grūtības vairs nešķiet tik jaunu skatu. Grūtības vairs nešķiet tik 
nepārvaramas un ciešanas tik sāpīgas. nepārvaramas un ciešanas tik sāpīgas. 
Jo ne visi dzīvo bez bēdām. Mūsu Jo ne visi dzīvo bez bēdām. Mūsu 
ciešanas ir niecīgas, salīdzinot ar to, ko ciešanas ir niecīgas, salīdzinot ar to, ko 
pārcieta Kristus. Dievs Viņa ciešanas pārcieta Kristus. Dievs Viņa ciešanas 
pārvērta priekā. Dieva nodoms ir pārvērta priekā. Dieva nodoms ir 
visus cilvēkus piepildīt ar Lieldienu visus cilvēkus piepildīt ar Lieldienu 
augšāmcelšanās prieku. Atvērsim tam augšāmcelšanās prieku. Atvērsim tam 
savas sirdis! Āmen.savas sirdis! Āmen.

Vēlu visiem cilvēkiem priecīgus Vēlu visiem cilvēkiem priecīgus 
Kristus Augšāmcelšanās svētkus un Kristus Augšāmcelšanās svētkus un 
piedzīvot savā dvēselē augšāmcelšanās piedzīvot savā dvēselē augšāmcelšanās 
brīnumu!brīnumu!

Vangažu ev. lut. draudzes Vangažu ev. lut. draudzes 
mācītājs Videmars Rumpētersmācītājs Videmars Rumpēters

2012. gada Lieldienās2012. gada LieldienāsIInčukalna novada dome novēl nčukalna novada dome novēl 
visiem iedzīvotājiem krāsainas un visiem iedzīvotājiem krāsainas un 

saulainas Lieldienas! saulainas Lieldienas! 

No vizbulītēm, pūpoliem un zālēm,
No bērzu pumpuriem šis laiks ir austs,
Ko Lieldienas ir atnesušas plaukstās,
Mūs aicinot gan priecāties, gan mīlēt,
Un pašiem mīlestību paust.

29.martā Rīgas pilī notika Ģerboņu svētki, kuru ietvaros 
Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš 11 pašvaldībām pasniedza 
jaunizveidotos ģerboņus. Arī Inčukalna novadam. 

2 0 0 9 . g a d ā 
vals t ī  not ika 
Admin i s t r a t īv i 
T e r i t o r i ā l ā 
reforma, kuras 
rezultā tā  t ika 
a p v i e n o t s 
Inčukalna novads 
u n  Va n g a ž u 
pilsēta. Kā paredz 
l i k u m d o š a n a , 
katrai administratīvajai teritorijai ir 
jābūt savam ģerbonim, tāpēc tajā pašā 
gadā māksliniece Ilze Lībiete ķērās pie 
jaunizveidotā novada ģerboņa izstrādes. 
Māksliniece, kura izstrādājusi ģerboņus 
daudzām Latvijas pašvaldībām, ņēma vērā 
gan Inčukalna novada domes deputātu 
ieteikumus, gan iedzīvotāju aptaujas 
rezultātus, gan veiksmīgākos risinājumus 
novada bērnu zīmējumu skicēs. Darbs 
pie jaunā ģerboņa noritēja ļoti spraigi un 
tikai pēc divu gadu rūpīga darba deputāti 
apstiprināja vienu no mākslinieces 
piedāvātajām skicēm. 

Ģerbonis veidots zaļā un zelta krāsā. 
Zaļā krāsa simbolizē dabu, brīvību, prieku, 
veselību, zemi. Zelta - bagātību, cieņu un 
varenību. Divi čiekuri - abas apvienotās 
teritorijas. Čiekurs simbolizē jaunu dzīvību, 
kurš atveroties zemē izsēj daudz sēklu. 
Dod iespēju zemē iedīgt skaistām, jaunām 
priedēm. 

Svarīgi, ka Inčukalna un Vangažu 
ģerboņi joprojām ir spēkā, tie nezaudē 
savu būtību līdz ar jaunā ģerboņa izveidi un 
apstiprināšanu. Tie joprojām tiks lietoti kā 
identitātes zīmes atbilstošajām teritorijām. 

Jana Bunkus

Latvijas Valsts prezidents Andris Latvijas Valsts prezidents Andris 
Bērziņš Ģerboņu svētku ietvaros Bērziņš Ģerboņu svētku ietvaros 
Inčukalna novada domes priekšsēdētājam Inčukalna novada domes priekšsēdētājam 
Arvīdam Blauam svinīgi pasniedz jauno Arvīdam Blauam svinīgi pasniedz jauno 
Inčukalna novada ģerboni. “Man ir Inčukalna novada ģerboni. “Man ir 
prieks satikt pašvaldību pārstāvjus šajā prieks satikt pašvaldību pārstāvjus šajā 
nozīmīgajā dienā. Es augsti novērtēju nozīmīgajā dienā. Es augsti novērtēju 
jūsu ieguldījumu novadu attīstībā, jūsu ieguldījumu novadu attīstībā, 
tostarp - jauno ģerboņu izveidē,” savā tostarp - jauno ģerboņu izveidē,” savā 
uzrunā uzsvēra Andris Bērziņš. uzrunā uzsvēra Andris Bērziņš. 

LR Heraldikas komisija, kura darbojas LR Heraldikas komisija, kura darbojas 
prezidenta virsvadībā un apstiprina prezidenta virsvadībā un apstiprina 
ģerboņus, kopā ar Latvijas Valsts ģerboņus, kopā ar Latvijas Valsts 
prezidentu Andri Bērziņu un kultūras prezidentu Andri Bērziņu un kultūras 
ministri Žaneti Jaunzemi - Grendi. ministri Žaneti Jaunzemi - Grendi. 
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ИНЧУКАЛНСКОГО 

КРАЯ В МАРТЕ 

Tulkojums: SIA “Tulko”

Paldies visiem nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) maksātājiem, kuri 
godprātīgi ir veikuši NĪN maksājumus 
par 2012.gadu. Atgādinu, ka NĪN 
pirmais maksāšanas termiņš 2012.gadā ir 
02.04.2012. Lūdzu veiciet maksājumus 
laicīgi, lai nebūtu jāmaksā kavējuma 
nauda.

Lūgums NĪN maksātājiem, kuri 
veic maksājumus internetbankā, norādīt 
personīgā konta numurus īpašumiem, lai 
grāmatvedībai būtu vieglāk identifi cēt 
Jūsu NĪN maksājumu. 

Ja vēl neesat saņēmuši NĪN 
paziņojumu 2012.gadam, lūdzu zvaniet 
Inčukalna novada domes nodokļu 
inspektorei Inai Zvirbulei. Informācija 
par NĪN un nomaksas iespēja ir pieejama 
portālā www.epakalpojumi.lv

Inčukalna novada domes nodokļu 
inspektores Inas Zvirbules apmeklētāju 
pieņemamie laiki: 

Inčukalna novada domē 
pirmdien (9.00 – 12.00, 13.00 – 19.00); 
ceturtdien  (8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00), 
tālrunis: 67977108.

Vangažu pilsētas pārvaldē 
trešdien (8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00), 
tālrunis: 67995840.

• Izskatot iesniegumu un ņemot vērā 
MK.noteikumus Nr.969, komandēt 
basketbola treneri uz Ostrovu Čehijā, 
uz starptautisko basketbola turnīru un 
apmaksāt komandējuma naudu. Piešķirt 
komandas dalības maksas apmaksai EUR 
100.
• Piešķirt sporta deju dejotājam fi nansiālu 
atbalstu Ls 50 apmērā.
• Izskatot iesniegumu un ņemot vērā, 
ka sasniegti augsti rezultāti Latvijas 
čempionātā svara stieņa spiešanā guļus, 
piešķirt sportistam naudas balvu Ls 50 
apmērā.
• Piešķirt naudas balvu Ls 50 apmērā, lai 
atbalstītu sportista gatavošanos sacensībām 
spēka trīscīņā, dalības maksas segšanai un 
formas iegādei. 
• Ņemot vērā gūtos augstos rezultātus un 
gatavošanos jaunām sacensībām, piešķirt 
motosportistam naudas balvu Ls 50 
apmērā.
• Apstiprināt 2011.gada inventarizācijas 
rezultātus Inčukalna novada domes 
centralizētās grāmatvedības uzskaitē.
• Apstiprināt grozījumus SIA „Vangažu 
Namsaimnieks” statūtos.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.6/2012 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 2/2012 „Par aprūpes 
mājās darba organizēšanu un pakalpojuma 
saņemšanas kārtību Inčukalna novadā””.
• Apstiprināt Inčukalna novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas darba uzdevumu un 
izpildes termiņus. 
• Izskatot Rīgas plānošanas reģiona 
attīstības padomes 2012.gada 24.februāra  
lēmumu  Nr.14, noteikt kā novada nozīmes 
attīstības centrus Inčukalnu, Vangažus un 
Gauju.
• Atļaut Vangažu pilsētas laukumā 
Vidzemes ielā 8, Vangažos 2012.gadā 
rīkot gadatirgus:
24.martā-Pavasara gadatirgus;
7.aprīlī-Lieldienu gadatirgus;
26.maijā-Gadatirgus;
23.jūnijā-Jāņu gadatirgus;
21.jūlijā-Gadatirgus;
25.augustā-Pirmsskolas Gadatirgus;
22.septembrī-Miķeļdienas gadatirgus;
20.oktobrī-Rudens velšu gadatirgus;
24.novembrī-Valsts un pilsētas svētkiem 
veltīts gadatirgus;
22.decembrī-Ziemassvētku gadatirgus.
• Atļaut Inčukalnā 2012.gadā rīkot 
gadatirgus, laukumā pie stacijas:
15.aprīlī-Pavasara gadatirgus;
13.maijā-Zaļās rotas gadatirgus;

16.jūnijā-Amatnieku gadatirgus (pie 
skolas);
17.jūnijā-Līgo gadatirgus;
12.augustā-Gadatirgus „Pretī skolai”;
14.oktobrī-Rudens gadatirgus;
16.decembrī-Ziemassvētku gadatirgus.
•U.c.

• Рассмотрев заявление и принимая 
во внимание Правила КМ № 969, ко-
мандировать тренерa по баскетболу в 
г. Остров, Чехия, на международный 
баскетбольный турнир и оплатить ко-
мандировочные. Выделить для уплаты 
платы за участие команды EUR 100.
• Оказать финансовую поддержку тан-
цору спортивных танцев в размере Ls 
50.
• Рассмотрев заявление и принимая во 
внимание достижение высоких резуль-
татов на Чемпионате Латвии по жиму 
штанги лежа, выделить спортсмену де-
нежный приз в размере Ls 50.
• Выделить денежный приз в размере 
Ls 50 для поддержки подготовки спорт-
смена к соревнованиям по силовому 
троеборью, покрытия паты за участие 
и приобретения формы.
• Принимая во внимание полученные 
высокие результаты и подготовку к но-
вым соревнованиям, выделить спорт-
смену денежный приз в размере Ls 
50.
• Утвердить результаты инвентариза-
ции централизованного бухгалтерского 
учета дума Инчукалнского края 2011 
года.
• Утвердить изменения в уставе ООО 
«Vangažu Namsaimnieks» и устав обще-
ства в новой редакции.
• Утвердить обязательные правила Ин-
чукалнского края № 6/2012 «Об изме-
нениях в обязательных правилах думы 
Инчукалнского края № 2/2012 „Об 
организации работы дома по уходу и 
порядке получения услуги в Инчукал-
нском крае”».
• Утвердить рабочее задание на разра-
ботку стратегии устойчивого развития 
Инчукалнского края и сроки ее выпол-
нения.
• Рассмотрев решение № 14 совета раз-
вития Рижского региона планирования 
от 24 февраля 2012 года, определить 
в качестве центров развития краевого 
значения Инчукалнс, Вангажи и Гаую.
• Разрешить на площади города Ван-
гажи по адресу ул. Видземес 8, Ван-
гажи, организовать в 2012 голу следу-
ющие ярмарки:

24 марта-Весенняя ярмарка;
7 апреля-Пасхальная ярмарка;
26 мая-Ярмарка;
23 июня-Ярмарка на Янов день;
21 июля -Ярмарка;
25 августа-Ярмарка перед школой;
22 сентября-Ярмарка на день Мике-
лиса;
20 октября-Ярмарка даров осени;
24 ноября-Ярмарка, посвященная госу-
дарственному празднику и празднику 
города;
22 декабря-Рождественская ярмарка.
•Разрешить в Инчукалнсе в 2012 году 
организовать следующие ярмарки на 
площади около станции:
15 апреля-Весенняя ярмарка;
13 мая-Ярмарка зеленого убранства;
16 июня-Ярмарка ремесленников;
17 июня-Ярмарка Лиго;
12 августа-Ярмарка «Навстречу 
школе»;
14 октября-Осенняя ярмарка;
16 декабря-Рождественская ярмарка.
•Прочее.

INČUKALNA NOVADA INČUKALNA NOVADA 
DOMES MARTADOMES MARTA

SVARĪGĀKIE LĒMUMISVARĪGĀKIE LĒMUMI

Ina Zvirbule

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
ĪPAŠNIEKIEM UN LIETOTĀJIEMĪPAŠNIEKIEM UN LIETOTĀJIEM
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Gatavojamies Lielajai Talkai!
Lielā Talka šogad 

n o t i e k  s e s t d i e n , 
21.aprīlī, no pl. 9.00 
līdz 15.00 vienlaicīgi 
visā Latvijā. Talkas 
norisi kopumā (tajā 
skaitā savākto atkritumu 
izvešanu) katrā novadā 

un republikas pilsētā pārrauga Lielās Talkas 
koordinators. Inčukalnā  tā ir projektu 
vadītāja Margita Līce, tālrunis 67977108, 
e-pasts margita.lice@incukalns.lv.

Pašvaldības, izglītības iestādes, 
organizācijas, uzņēmumi, kā arī 
brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā, 
novadā un ciemā reāli organizē kolektīvas 
talkas, iepriekš koordinatoram piesakot 
savas Talkas atbildīgo personu un vietu, 
kur notiks talka un kādi darbi tiks darīti. 
21.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm 
talkas vietām. Par konkrētām talkas vietām 
Inčukalna novadā precizēta informācija būs 
pieejama aprīļa otrajā pusē gan mājas lapā 
www.incukalns.lv, gan arī informācijas 
stendos. Aicinājums sakopt ūdens tilpņu 
krastus, un pēc iespējas ūdens krātuvi 
attīrīt no mākslīgā piesārņojuma. 

TALKAS DIENĀ TEV BŪS 
NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI, 
kuri šogad ir īpaši marķēti dzeltenā krāsā. 
Tos bez maksas būs iespējams saņemt 
21.aprīlī ikvienā talkas norises vietā visā 
Latvijā. Sakarā ar to, ka šogad nebūs 
iespējas šos maisus saņemt citur, lūdzam 
Talku atbildīgos tos laikus sagādāt, zvanot 
koordinatoram.

Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj 
reģistrētajā Talkas vietā un jāinformē 
Talkas atbildīgais. Talkas atbildīgais 
savukārt informē koordinatoru par precīzu 
šo maisu atrašanos vietu un aptuveno 
skaitu.

Ja Tu pats vēlies organizēt savu talku 
un kļūt par Talkas atbildīgo, tad iepazīsties 
ar atbildīgā pienākumiem (http://www.
talkas.lv/?page=571), sazinies ar savas 
pašvaldības Lielās Talkas Koordinatoru, 
lai saskaņotu talkošanas vietu, un pēc 
tam reģistrē to Talkas mājas lapā (www.
talkas.lv), sadaļā “Reģistrē savu talku!”. 
Atgādinām, ka talkošanas vieta nedrīkst 
būt privāta teritorija!

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

Lielās Talkas organizatori martā 
ir uzsākuši Latvijas mēroga vides 
kampaņu ar saukli „Skaties dziļāk!”

Šī gada Lielās talkas uzmanības centrā 
ir ŪDENS. Ikviens iedzīvotājs ar dažādu  
akciju palīdzību tiek aicināts skatīties 
dziļāk vides jautājumos un izprast 
ūdens būtisko lomu dzīvības procesu 
nodrošināšanā, un attīrīt ūdenstilpnes no 
sadzīves atkritumiem, jo tie visvairāk 
ietekmē ūdens kvalitāti.

Ūdens ir plaši sastopama viela, kas 
ir visas dzīvības pamatā, visām mums 
zināmajām dzīvības formām ir vajadzīgs 
ūdens, arī mūsu organismam. Ūdens, 
tāpat kā gaiss, ir vissvarīgākais dzīvības 
uzturētājs. Ūdens ir nepieciešams ikvienai 
mūsu organisma šūnai. Bez tā nespēj 
eksistēt ne vissīkākais mikroorganisms, 
ne augs, ne dzīvnieks. 

Ūdens loma organisma dzīvības 
procesos: 
1) piedalās fotosintēzē (kas ir svarīgākais 
process dabā); 
2) nodrošina vielu transportu; 
3)dabā tā ir ūdens iemītnieku dzīvesvide; 
4) ar ūdens līdzdalību dažām sugām notiek 
apaugļošanās un attīstība; 
5) nodrošina osmoregulāciju un turgora 
spiedienu augiem; 
6) augiem nodrošina vielu riņķojumu ar 
transpirācijas palīdzību;
7) piedalās biopolimēru molekulu 
šķelšanā.

Ūdens ir cilvēka ķermeņa pamats, 
visvairāk pārstāvētā viela cilvēka 
organismā. Pieauguša cilvēka organismā 
ūdens vidēji ir 56-62% no ķermeņa 
masas, bērnu organismā tas ir vairāk, 
savukārt gados vecāku cilvēku organismā 
– mazāk. 

Ūdens klāj apmēram 2/3 mūsu planētas 
– rodas iespaids, ka pasaulē nekā cita nav 
tik lielā daudzumā. Tomēr tikai 2,5 % no 
visa šā ūdens daudzuma ir saldūdens, kas 
nepieciešams ne tikai dzīvām būtnēm, 
bet arī augu valstij. No niecīgā saldūdens 
krājuma tikai maza daļa ir kvalitatīva 
un izmantojama dzeršanai. Tāpēc mūsu 
uzdevums ir sekot līdzi ūdens kvalitātei 
un rūpēties, lai ūdenstilpnes netiktu 
piesārņotas,  jo ūdens dabā,  kā arī cilvēka 
ķermenī, veic riņķošanu. No dzeramā ūdens 
kvalitātes un ūdens riņķošanas ātruma ir 
atkarīga mūsu labsajūta un veselība. 

Daba, cilvēks un ūdens ir jāuztver, 
kā viens veselums, kā sistēma, jo pastāv 

mijiedarbība starp visiem dzīvības 
procesiem. Tās vielas, ko saņem augs 
augšanas procesā, vēlāk ar barību nonāk 
mūsu organismos, jo pastāv barības 
ķēdes, kas nodrošina cikliskumu. Tāpēc 
arī jāizvērtē mūsu attieksme pret  visām 
dzīvības formām, jo viss ko mēs darām, 
atnāk pie mums atpakaļ un cilvēks ar savu 
darbību ietekmē to, vai daba mums nesīs 
veselību, vai patoloģiskas izmaiņas šūnu 
darbībā.

Inčukalna novadā noslēdzies 
konkurss ”Radi dzīvību PET pudeļu 
zonā”. Šis konkurss tika organizēts ar 
divējādu mērķi. Viens - izmantot atkārtoti 
plastmasas pudeles, otrs - vērot  dzīvības 
radības procesu un ūdens nozīmi tajā. 
Pašreiz, avīzes tapšanas procesā, notiek 
iesniegto darbu izvērtēšana, tāpēc vēl 
nevaram nosaukt uzvarētājus, bet ikviens, 
kurš iedēstīja augu, ir devis būtisku 
ieguldījumu vides kvalitātes uzlabošanā. 
Saku lielu paldies visiem dalībniekiem!

2012.gada 21.aprīlī visā Latvijā 
notiek Lielā Talka, un aprīlis tradicionāli 
ir Spodrības mēnesis,  Inčukalna novada 
dome nolemj: 

1. Sekmēt Inčukalna novada teritorijas 
sakopšanu, izvietojot lielgabarīta 
konteinerus talkas dienā un laika posmā 
no 20. līdz 23.aprīlim.

2.Lielgabarīta konteinerus no 20. līdz 
23.aprīlim izvietot:
• 3 gab. Inčukalna ciematā
Plānupes ielas un Ausmas ielas krustojumā, 
Zvaigžņu ielas un  Smilšu ielas krustojumā, 
pie Vecajiem kapiem.
• 2 gab. Gaujas ciematā:
Blakus sadzīves atkritumu konteineriem, 
kas atrodas netālu no katlu mājas, un 
Krasta ielas.
• 1 gab. pārvietojot pēc nepieciešamības 
Kārļzemniekos, Stalšēnos,  Ievkalnu ielā 
un Meža ielā.
• 1 gab. pārvietojot pēc nepieciešamības 
Meža mierā un pie Vangažu stacijas,
• 3 gab. Vangažu pilsētā
Senču ielas un Dārza ielas krustojumā, 
Parka ielas un skolas ielas krustojumā, 
Gaujas ielas un Priežu ielas krustojumā.

Vangažos pēc nepieciešamības 
konteineri var tikt pārvietoti uz citām 
vietām.

Margita Līce



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS44 NOVADA VĒSTIS
DOMES ZIŅASDOMES ZIŅAS

Bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija konsultē par 

saskarsmes jautājumiem

Va l s t s 
B ē r n u 
t i e s ī b u 
aizsardzības 
inspekcijas 
p ā r s t ā v j i 
2 1 . m a r t ā 
i e r a d ā s 
I nču k a l n a 
T a u t a s 
namā, kur 
no pl.10.00 
līdz 11.30 
notika konsultācijas Inčukalna novada 
pašvaldības iestāžu darbiniekiem par 
šādiem jautājumiem: 
• bērnu, vecāku un pieaugušo tiesības, 
pienākumi un atbildība; 
• konfliktsituācijas izglītības un citās 
iestādēs, kuras nodrošina pakalpojumus 
bērniem; 
• saskarsmes jautājumi un citi jautājumi, 
kas saistīti ar bērnu tiesību un interešu 
nodrošināšanu. 

Darbinieki bija ieradušies kuplā skaitā 
(skolu direktores, pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājas, metodiķes, skolu sociālie 
pedagogi, psihologs, sociālā dienesta 
darbinieki, dienas centru vadītājas, 
bāriņtiesas pārstāvji, policijas iecirkņa 
inspektore). 

Inspekcijas pārstāvji iepazīstināja ar 
jaunākajiem grozījumiem likumdošanā, 
kas jāņem vērā, strādājot ar bērniem, 
uzklausīja darbinieku interesējošos 
jautājumus, sniedza  skaidrojumus un 
ieteikumus.

Konsultācijas no pl.11.30 līdz 12.30 
bija paredzētas arī novada iedzīvotājiem, 
bet, neskatoties uz to, ka informācija 
tika publicēta novada mājas lapā, vietējā 
laikrakstā, kā arī izvietota skolās, 
pirmsskolas izglītības iestādēs un uz 
ziņojumu dēļiem, diemžēl šo iespēju 
izmantoja tikai viens cilvēks. 

Secinājums - bērnu vecākiem viss 
ir skaidrs un nav nekādu interesējošu 
jautājumu par konkrētajām tēmām, tomēr 
skumji, ka netika izmantota šī iespēja.

Inčukalna novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Iveta Kokina

Iveta KokinaIveta Kokina

Inčukalna novada  Attīstības programma 2013.-2019.gadam.
Darba grupu tikšanās

Projekts Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/041/059

Inčukalna novada Attīst ības 
programmas izstrādes ietvaros marta 
sākumā notika vairākas darba grupu 
sanāksmes:
• ekonomiskās vides, pārvaldības un 
komunikācijas darba grupa;
• izglītības, kultūras un sporta nozares 
darba grupa;
• veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu 
darba grupa.

Kopumā darba grupās piedalījās 23 
dalībnieki. 

Darba grupu dalībnieki izteica savu 
redzējumu par to, kādu Inčukalna novadu 
vēlētos redzēt 2030. gadā, kā arī notika 
darbs pie SVID analīzes (stipro un vājo 
pušu, iespēju un draudu analīze) katrā 
nozarē. Vēlāk tika noteikti galvenie 
uzdevumi un realizēšanas gaita, lai varētu 
sasniegt noteiktus mērķus un vīziju.

Ekonomiskās vides, pārvaldības un 
komunikācijas darba grupā kā galvenie 
uzdevumi tika izvirzīti uzņēmējdarbības 
vides uzlabošana, sadarbības un 
komunikāciju sistēmas pilnveidošana 
un nevalstisko organizāciju sektora 
attīstīšana, un defi nētas konkrētas rīcības, 
piemēram, 
• uzņēmēju kluba izveide, 
• infrastruktūras objektu izbūve, kas 
veicina ražošanas uzņēmumu veidošanos 
un attīstību; 
• detalizētāk informēt iedzīvotājus par 
novada budžeta izlietojumu; 
• organizēt regulāras tikšanās ar 
iedzīvotājiem (katrā ciemā); 
• pilnveidot mājas lapu www.incukalns.
lv, nodrošinot informācijas sniegšanu 
dažādās valodās;
• nodrošināt apmācības par NVO izveidi, 
projektu sagatavošanu, kā arī rast iespēju 
fi nansiāli atbalstīt nevalstisko sektoru.

Izglītības, kultūras un sporta nozares 
darba grupā kā galvenais uzdevums 
tika izvirzīta kultūras un aktīvās atpūtas 
iespēju uzlabošana, nosakot, ka tuvākajā 
laikā jāizstrādā kultūras, izglītības un 
sporta stratēģija, kurā kopīgi vienotos 
par līdzsvarotu visu jomu attīstību, 
fi nansējumu, efektīvu telpu izmantošanu, 
infrastruktūras attīstību un sadarbības 
veicināšanu, vienlaicīgi jāpaplašina 
mūžizglītības iespējas. Inčukalnā  būtu 
jāatrod Mūzikas un mākslas skolai 
pastāvīgas telpas, kā arī mērķtiecīgi 
jāstrādā pie Inčukalna  novada 
atpazīstamības popularizēšanas. 

Veselības aprūpes un sociālo 
pakalpojumu darba grupā tika izvirzīti 
uzdevumi vides pieejamības un sociālo 
pakalpojumu un infrastruktūras jomā. Kā 
konkrētas rīcības tika noteiktas sabiedrisko 
ēku un pasākumu pieejamība cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem (piemēram, Sociālā 
dienesta atrašanās 2. stāvā neveicina tā 
pieejamību), kā arī būtu jāpieaicina sociālie 
partneri dažādu lēmumu pieņemšanā. Tika 
diskutēts arī par sociālo pakalpojumu 
kvalitātes uzlabošanu un infrastruktūras 
uzlabojumiem.

Minot inženierinfrastruktūru un tās 

tehnisko stāvokli, galvenie darāmie 
darbi novadā ir ielu rekonstrukcija, 
apgaismojuma izveide, katlu mājas 
celtniecība vai rekonstrukcija Inčukalnā 
un Gaujā, ūdensapgādes, kanalizācijas un 
siltumtrašu rekonstrukcija. Pašvaldības 
prioritārie projekti ir arī bibliotēkas 
celtniecība Inčukalnā, kultūras nama 
rekonstrukcija Vangažos, Inčukalna 
tautas nama rekonstrukcija, izglītības 
iestāžu infrastruktūras sakārtošana, 
bērnu rotaļu laukumu izveide Vangažos 
un visos novada ciematos. Plānota 
sociālās aprūpes pakalpojumu un 
infrastruktūras pilnveidošana (PASAM 
“Gauja” infrastruktūras un pakalpojumu 
pilnveidošana, daudzfunkcionāla dienas 
centra Inčukalnā izveide).

Visās darba grupās kā prioritāte tika 
uzsvērta sabiedriskā transporta neesamība, 
netiek nodrošināta sasaiste ar lielākajām 
apdzīvotajām vietām – Inčukalnu ar 
Vangažiem, Gauju ar Inčukalnu, Inčukalnu 
ar Egļupi, līdz ar to iedzīvotājiem ir 
apgrūtināta pakalpojumu pieejamība. 

Savukārt kā visbiežākais cēlonis 
dažādām problēmām un neskaidrībām 
tika minēts savstarpējās sadarbības un 
komunikācijas trūkums dažādās nozarēs, 
politiskās un izpildvaras līmenī.

Līna Dimitrijeva

Foto: Jana Bunkus
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Projektu laiks Vangažu vidusskolā
Vairākus gadus viens no populārākajiem 

vārdiem Latvijā ir…projekts. Projekti 
tiek izstrādāti, lai kaut ko mainītu un 
uzlabotu, lai atrisinātu kādu problēmu. 
21.gs. izglītībā notiek pārorientācija no 
zināšanu translācijas modeļa uz izglītības 
modeli, kurā akcentēta nepieciešamība 
attīstīt skolēnos pašizglītības iemaņas-
prasmi risināt problēmas, sadarbojoties 
gan ar skolotāju un skolasbiedriem, gan 
ar citām personām. Valstī, kur lielākā 
daļa uzņēmumu un organizāciju darbojas 
pēc projektu principa, projektu darba 
izmantošana skolā ir nepieciešamība. 

Martā Vangažu vidusskolā bija projektu 
nedēļa. Skolā projekti bija ļoti dažādi: 
Brīnumainais blakus man, Ceļojums apkārt 
zemeslodei, Stils un mode, Scenāriju 
rakstīšanas nosacījumi, Lieldienu dekora 
izgatavošana, Atvērtas tehnoloģijas, 
Nanotehnoloģijas, Skolas avīze, Ceļvedis pa 
Zviedriju, Venēcija, Latviešu tradīcijas un 
to iedzīvināšana mūsu skolā, Disnejlenda, 
Skolēnu formas tērpi mūsdienu skolā, 
Latviešu rakstītās valodas vēsture, Rumānija 
no viduslaikiem līdz  mūsdienai, Karaliskās 
ģimenes, Austrālijas koalas, Rakstības 
attīstība, Latviešu bērnu rakstnieki, 
Londonas labākie skati, Punktēšana, 
Graffi ti, Es zīmēju mūziku, Čūskas, Kultūra 
un arhitektūras stili absolūtisma laikmetā 
Latvijā, Jelgava- Kurzemes-Zemgales 
hercogistes galvaspilsēta, Romas gladiatoru 
dzīve un liktenis, Seno ķīniešu meistaru 
sasniegumi un tā izplatīšanās pasaulē, 
Krievu uzvārdus vēsture, Grāmatu slimnīca, 
Dzīvnieku pasaule, Mūzikas instrumenti, 
Latvijas baznīcas, Mana nākotnes profesija, 
Okeāni, Ēdiens cilvēka dzīvē, Augi Latvijā, 
Latvijas kino.

Projekta darbs parādīja, ko skolēni ir 
sapratuši, kā prot pielietot zināšanas praksē, 
vai prot strādāt patstāvīgi.

Skolēniem projektu nedēļa  ļoti patika, 
un daži par to ar prieku pastāstīja:

Informāciju apkopoja DVMD 
Valentīna ČerņejaValentīna Čerņeja

Mūsu projekta nosaukums ”Ceļojums 
apkārt zemeslodei”. Uzzinājām jaunu 
informāciju par valstīm, dzīvniekiem, 
augiem un kukaiņiem. Bija iespēja iepazīties 
ar pasaules un  Latvijas kultūrvēstures 
vietām. Interesanta informācija bija par 
kalnu slēpošanu Eiropā un Latvijā. Projekta 
laikā mēs iemācījāmies atlasīt informāciju, 
apstrādāt to un noformēt projekta darbu. 
Prezentācijā mēs uzmanīgi klausījāmies 
viens otru un uzzinājām daudz interesantu 
par  pasauli.

4.b.klases skolēni skolotājas 
Vijas Bakalecas vadībā

Daļa 7.a klases skolēnu skolotājas 
Ināras Bulas vadībā projektu nedēļas laikā 
izpētīja dažu datorprogrammu pielietojumu 
mācību procesā un ārpusklases darbā. Mēs 
veidojām avīzi programmā “Microsoft Offi ce 
Publisher”. Izzinājām cilvēku viedokļus par 
tēmu „”Pasaules gals 2012”, apkopojām tos 
un ievietojām informāciju avīzes maketā. 
Strādāt bija interesanti. Prezentācijas laikā mēs 
vārējam redzēt gala rezultātu: krāsainu avīzi 
par šobrīd aktuālu tēmu.

Natalija Jansone, Solvita Vidauska un 
Agnese Zeltiņa ,7.a klase

Mēs, 5.a klases skolēni, apmeklējām 
Gaismas pils būvlaukumu, Dzelzceļa muzeju, 
Latvijas televīziju. Tā bija praktiska nodarbība 
projektu veidotājiem, kuri izvēlējās projektu 
tēmas „Vilcieni un drošība uz dzelzceļa”, 
„Cilvēku profesiju daudzveidība”, „Latviešu 
rakstības attīstība”. 

Mūsu skola neatrodas Rīgā, tādēļ daudzi 
skolēni Gaismas pili ieraudzīja pirmo reizi. 
Mēs ne tikai iejutāmies celtnieku lomā, 
izbaudot būvlaukuma atmosfēru, pētot 
paveiktos darbus, izvērtējot būves resursus un 
lietderīgumu, bet arī iepazināmies ar Gaismas 
pils kultūrvēsturisko nozīmi, apzinājāmies 
to, kādas iespējas pavērsies katram Latvijas 
iedzīvotājam. Mēs arī  veidojām  Gaismas pils 
maketu, uzzinot par katra celtnes stāva uzbūvi, 
nosaukumu, interjera krāsu.

Daudz jautājumu radās Dzelzceļa muzejā, 
kurā mūs  interesēja vilciena uzbūve, senie 
vilcieni, vilcienu katastrofu iemesli. Mums tika 
demonstrētas pamācošas fi lmas, kurās uzsvēra 
drošības aktualitāti uz dzelzceļa. Latvijas 
televīzijā mēs  iepazināmies ar fi lmēšanas 
paviljoniem, atpazīstot redzētos raidījumus. 
Vislabāk mums patika izspēlēt režisora un 
diktora lomas. Tomēr televizorā viss izskatās 
daudz vienkāršāk – bet realitātē ir jādomā par 
valodas skaidrību, stila kļūdām, radošumu. 

Šī iespēja bija neaizmirstama, interesanta, 
daudzpusīga. 

 5.a klase skolotājas Solvitas Runces vadībā

Es izzināja programmas “SMART Notebook” 
pielietojumu mācību procesā. Kādā matemātikas 
stundā es ar interesi skatījos, kā skolotāja strādā 
ar interaktīvas tāfeles programmu “SMART 
Notebook”. Man ieinteresēja šī programma un 
nolēmu to apskatīt detalizētāk  projektu nedēļā. 
Bija visai interesanti izstrādāt ģeometrijas 
konstrukcijas uzdevumu  „SMART Notebook”. 
Mani  secinājumi: strādāt ar šo programmu 
interesanti, bet nemaz nav tik viegli, kā izskatās 
no malas, un vienas stundas izveidošana prasa 
daudz laika.           Edgars Peļņa, 7.a.klase

Mūsu projekta tēma bija „Lieldienu dekoru 
izgatavošana”. Izstrādājot projekta darbu, 
iepazinām dažādas apaļkoka apstrādes tehnikas. 
Veicot dažādas kokapstrādes operācijas, no 
bērza bluķiem izgatavojām Lieldienu dekoru 
– zaķi skolas noformēšanas nolūkam svētkos. 
Sākumā izskatījās, ka būs ātri un viegli izdarāms 
darbs, taču izrādījās, ka nepieciešama liela 
neatlaidība, gribasspēks un pacietība. Darbs 
bija jāveic precīzi un fi ziski aktīvi. Tas bija 
grūts, taču priecē izveidotais rezultāts – skaists 
Lieldienu zaķis.

5.a, 6.a klases zēni skolotāja V. Lījvaka vadībā

9.a.klases projekta darba mērķis bija 
sniegt palīdzību un atbalstu dzīvnieku 
patversmē „Ulubele” mītošajiem pamestajiem 
dzīvniekiem.Projekta ietvaros mūsu klases 
skolēni vāca ziedojumus patversmē mītošajiem 
dzīvniekiem. 

Vēlāk mēs devāmies uz dzīvnieku patversmi 
„Ulubele”. Tur spēlējāmies un izstaigājāmies ar 
patversmē mītošajiem suņiem, kā arī samīļojām 
patversmes kaķus. Diena bija brīnišķīgi 
pavadīta. Atbraucot mājās, bija gandarījuma 
sajūta par labajiem darbiem, ko bijām paveikuši 
projekta dienu ietvarā. 

9.a kl. skolēni skolotājas Ingas Lījvakas vadībā

Mana projekta tēma bija „Bērni ģēniji”. 
Man projektu nedēļā patika tas, ka varēju 
vairāk uzzināt par tēmu, kuru pati izvēlējos. 
Varēja konsultēties ar skolotājiem un uzzināt 
viņu domas, ieteikumus. Vislabāk patika tas, 
ka pavadītais laiks bija aktīvs, nevajadzēja 
nekustīgi sēdēt solā visu dienu. Uzzināju, ka 
ģēnija dzīve nav nemaz tik viegla! 

5.a klases skolniece P.Runce skolotājas 
M.Laizānes vadībā

Mēs izstrādājām projekta darbu 
,,Brīnumainais blakus man”. Bija laba iespēja 
vairāk uzzināt gan par to, kas skolēnus jau 
interesēja, gan par jaunām lietām. Izdevās  
pievērst klasesbiedru uzmanību dabas 
problēmām. Mācījāmies uzņemties atbildību 
par cilvēka rīcību dabā. Paplašinājās mūsu 
vārdu krājums, uzzinājām, ko nozīmē 
„ekoloģija”, „uztura ķēde”, „uztura piramīda”, 
„sporta suns”. Patika prezentācijas, kurās 
bērni izmantoja dzejoļus, mīklas, pasakas. 
Pilnveidojām prasmi lietot enciklopēdijas. 
Mēs vairāk uzzinājām par draugu aizraušanos, 
kļuvām tuvāki ar ģimeni, jo lūdzām palīdzību 
vecākiem, brāļiem un māsām.

2.b klases skolēni skolotājas Olgas  
Kravčenko vadībā
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Uzņēmuma vizītkarte – kvalitāte
LR Uzņēmuma reģistra dati 

liecina, ka Inčukalna novadā 
ir reģistrēti un darbojas 545 
uzņēmumi. Iespaidīgs skaits.  
Šoreiz laikraksts „Novadu Vēstis” 
viesos pie SIA „Vintekss”.

SIA „Vintekss” piedāvā augstas 
kvalitātes logus un durvis no alumīnija 
un plastmasas. „Esam ražotāji, nevis 
izplatītāji, uzsvaru liekam uz kvalitāti. 
Strādājam ar Vācijas uzņēmuma „Rehau” 
profi liem, esam šīs fi rmas lielākie pārstāvji 
Latvijā,” sarunā pastāstīja SIA „Vintekss” 
valdes loceklis Oļegs Amosovs.

Uzņēmums savu darbību uzsāka 1999.
gadā Rīgā. „Desmit gadus nostrādāju 
šajā jomā un sapratu, ka gribu vadīt 
savu uzņēmumu, tāpēc arī tika pieņemts 
lēmums par sava uzņēmuma dibināšanu. 
Toreiz logu ražošana un tirdzniecība bija 
ļoti aktuāla, tieši tāpēc bija visas iespējas 
realizēt iesākto,” stāstīja O.Amosovs. 

Pirmās telpas, pirmais kredīts
Jaunās fi rmas vadītājs apzinājās, ka 

sava uzņēmuma galvenā vizītkarte būs 
kvalitāte, tāpēc bija skaidrs, ka uzņēmums 
nenodarbosies tikai ar logu tirdzniecību, 
tas noteikti ražos logus. Tāpēc bija 
nepieciešamas gan ofi sa, gan ražošanas 
telpas, kā arī vajadzēja iepirkt atbilstošu 
tehniku. Tas prasīja lielus līdzekļus. 
„Sapratu, ka jāņem kredīts un tā arī 
izdarīju. Ofi sa telpas atradu Dārzciema 
ielā, Rīgā, bet ražošanas – bijušajā 
rūpnīcas VEF telpās. Ar laiku nopelnītos 
līdzekļus ieguldīju vēl citas tehnikas 
iegādē. Tā lēnām, bet pamatīgi uzņēmums 
attīstījās,” uzsvēra valdes loceklis. 

Uzņēmums šajā laikā bija uzņēmis 
lielus apgriezienus. Sākumā tajā strādāja 

septiņi cilvēki, tad pēc divu gadu 
darbības darbinieku skaits bija pieaudzis 
līdz 12. Ražošanā strādāja pieci cilvēki, 
administrācijā – divi. „Tālākai uzņēmuma 
attīstīšanai bija izlemts pieņemt darbā 
vairākus menedžerus un ražošanas ceha 
vadītāju, izveidot montāžas brigādes 
kvalitatīvas produkcijas ražošanai 
un uzstādīšanai. Pēc četriem gadiem 

darbinieku skaits pieauga līdz 
25,” skaidroja O.Amosovs.

Labos ekonomiskos laikus 
sāka izmantot arī telpu īrnieks, 
kurš, neņemot vērā ilgstošo un 
veiksmīgo sadarbību ar SIA 
„Vintekss”, nolēma samaksu 
par telpu īri paaugstināt. 
„Vadot savu biznesu, ir 
jārēķinās ar katru santīmu, 
tāpēc, lai arī bija labie laiki, 
man šķita neapdomīgi tērēt 
lielu naudu īrei. Nopelnīto 
labāk ieguldīt attīstībā. 
Nolēmu meklēt telpas citur. Tā 
kā pirmais kredīts pilnībā bija 

nomaksāts, nebija nekādu ierobežojumu 
nopirkt jaunas telpas.”

Kvalitāte svarīgāka par kvantitāti
Jauno telpu iegādei tika paņemts neliels 

kredīts, kas šodien jau ir nomaksāts. 
„Par to ir liels prieks, jo tas atvieglo 
krīzes laika smago nastu. Jauno 
telpu platība bija 2900m2. Speciāli 
iegādājos autobusu, kas veda 
darbiniekus no Rīgas un atpakaļ. 
Ar laiku sameklēju darbiniekus no 
Inčukalna un tuvākās apkaimes,” 
stāstīja uzņēmuma vadītājs.

SIA „Vintekss” dienā saražoja 
aptuveni 150 logus. Tas skaitās 
liels apjoms. Tagad ražošana ir 
samazinājusies. „Neskatoties uz to, 
šajā biznesā pavisam sliktus laikus 
neredzu. Protams, ka vieglāk ir 
tiem uzņēmumiem, kuri piedalās 
dažādos valsts iestāžu konkursos 
un pastāv tādā veidā. Mēs strādājam tikai 
privātajiem klientiem un celtniekiem, 
tāpēc šobrīd apgrozījums nav tik liels. Tā 
kā mūsu uzdevums ir ražot ļoti kvalitatīvus 
logus, mēs nevaram uzvarēt konkursā, kur 
galvenais kritērijs ir zema cena,” uzsvēra 
O.Amosovs.

Cerīgāk uzņēmējs skatās ārvalstu 
virzienā. Uz doto brīdi Zviedrijā realizēti 
vairāki projekti. Uzsāktas jaunas sarunas. 
Veiksmes gadījumā, ar SIA „Vitekss” 
ražoto produkciju (logiem un durvīm) 
tiks veikti rekonstrukcijas darbi 500 

dzīvojamās ēkās. Uzņēmuma vadītājs 
uzskata, ka vietējais tirgus vēl vismaz trīs 
gadus būs dīkstāves stadijā. 

Nesen izpildīts vēl kāds liels pasūtījums 
viesnīcai “Karavella”, Rīgā. „Katrs 
pasūtījums ir jauns izaicinājums arī mums, 
jo klientu vēlmes un fantāzijas par to, 
kādus logus viņi vēlas, ir dažādas. Viesnīcā 
vēlējās ļoti kvalitatīvus logus ar dažādām 
ekstrām. Piemēram, lai ugunsgrēka 
gadījumā, tie atvērtos pastāvīgi, lai logu 
rokturi būtu pašbloķējoši, utml.”

Runājot par konkurenci šajā jomā, 
O.Amosovs par nopietniem sāncenšiem 

savam uzņēmumam sauc tikai četrus 
uzņēmumus, tomēr tie strādā ar cita veida 
logu profi liem, līdz ar to arī konkurence 
ir nosacīta. Visu izsaka klienta vēlmes un 
fi nansiālās iespējas. „Lētāko produkciju 
piedāvā fi rmas, kuras tirgo gatavos logus, 
tomēr jārēķinās, ka kvalitāte var būt 
visdažādākā, visbiežāk tā ir slikta. Tāpēc 
logi jāpasūta uzņēmumā, kurš pats tos ražo 
un izmanto pasaulē atzītu zīmolu profi lus. 
Tad ir gan kvalitāte, gan garantija,” uzsvēra 
valdes loceklis. 

Jana Bunkus

Oļegs AmosovsOļegs Amosovs

Katrs logs tiek izgatavots pēc Katrs logs tiek izgatavots pēc 
individuāla pasūtījumaindividuāla pasūtījuma

Šāds datorizēts zāģis ir vienīgais Baltijā. Šāds datorizēts zāģis ir vienīgais Baltijā. 
Modernā tehnika atceļojusi no VācijasModernā tehnika atceļojusi no Vācijas
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Spraigās galda hokeja sacensības
Marta pirmajās brīvdienās 

(3.un 4.martā) Inčukalna sporta 
kompleksā tika aizvadīti četri 
Latvijas čempionāti galda hokejā! 
Sestdien visas dienas garumā tika 
noteikti trīs čempioni.

Pirmās sacensības uzsāka dāmas. Pērn 
izcīnīto čempiones titulu šogad neizdevās 
aizstāvēt mājiniecei Ilzei Zucei-Tenčai. 
Finālā zaudējums sērijā ar 1:3 VJN Ventspils 
pārstāvei Baibai Dacei Ozoliņai. Bronzas 
medaļu ieguva vēl viena ventspilniece 
Laima Kamzola, kurai spēlē par 3.vietu 
sērijā ar 0:3 zaudēja cita Inčukalna GHK 
pārstāve Dārta Ozoliņa. Piektajā vietā 
ierindojās pērnā gada bronzas laureāte 
Elīna Gala, bet 7.vietā Monika Džigure. 

Dāmu čempionātā piedalījās liels 
skaits uzaicināto iesācēju un labākā no tām 
bija Paula Upeniece. Senioru konkurencē 
piedalījās gandrīz viss galda hokeja senioru 
zieds. Sacensības vēl intriģējošākas 
padarīja iespēja izcīnīt vietas startam 
Eiropas čempionātā. Par čempionu kļuva 
Skrundas GHK vadītājs Arnis Vītols, kurš 
fi nālā sīvā cīņā ar 3:2 uzveica talsenieku, 
pēdējo gadu čempionu  Salvi Skaraini. 
Spēlē par 3.vietu rīdzinieks Mārtiņš Zirnis 
(vienam no bijušajiem Latvijas izlases 
līderiem tas bija pirmais starts pēc septiņu 
gadu pauzes) ar 3:1 sērijā apspēlēja „jauno” 
talantu Raimondu Īšu, kuram tas bija tikai 
piektais aizvadītais turnīrs! 

Vietu senioru izlasē nodrošināja jau 
minētā četrotne, kā arī Ilgvars Pavlovskis, 
kuram tas gods pienākas pēc Latvijas 
reitinga! Vienīgais Inčukalna pārstāvis, 
Aivars Vāvers, ļoti spēcīgā konkurencē, 
samierinājās ar 11.vietu. 

Interesanti notikumi risinājās junioru 
sacensībās. Lai noskaidrotu čempionu 

nācās aizvadīt trīs sacensību kārtas. 
Pirmajā kārtā – kvalifi kācijā, pārsteigumi 
nenotika un 1.līgai kvalifi cējās visi favorīti. 
Otrajā kārtā – pēc 1.līgas apļa turnīra 
tikai Ērikam Kuharjonokam no Inčukalna 
GHK jaunajiem censoņiem izdevās iekļūt 
starp labākajiem astoņiem spēlētājiem, 
lai spēlētu play-off. Jau ¼ fi nālā Ēriks 

izstājās zaudējot 
ar 0:3 sērijā 
v icečempionam 
V i e s t u r a m 
Lapiņam. Par 
čempionu pirmo 
reizi kļuva VJN 
Ventspils jaunais 
galda hokejists 
Edžus Kaņeps, bet 
bronza BJC Laimīte 
pārstāvim Andrim 
Lapiņam. Jau otro 
gadu pēc kārtas 
medaļniekos netika 
izteikts junioru 
ranga l īderis , 

skrundēnietis Gints Lasmanis (6.vieta). Vēl 
1.līgā spēlējošie trīs inčukalnieši sarindojās 
no 10. līdz 12.vietai, attiecīgi – Ilze Zuce-
Tenča, Rihards Gals un Filips Buhtujevs. 

Nākamajā dienā individuālo maču 
cīņas nomainīja aizraujošie komandu mači. 
Savu pērn izcīnīto čempiona titulu izdevās 
aizstāvēt Inčukalna GHK 1.sastāvam, 
kuri ļoti sīvā fināla (vēl pērn vietas 
tika sadalītas pēc apļa turnīra, bet play-
off komandām šogad ir jaunievedums) 
cīņā uzveica Skrundas GHK 1.sastāvu. 
Čempionu pat nācās noskaidrot kapteiņu 
mačā, jo rezultāts pēc 16 aizvadītajām 
savstarpējām spēlēm bija neizšķirts 7:7 
(skaita tikai uzvaras). Papildu spēlē Matīss 
Saulītis izrāva uzvaru Inčukalnam ar 2:1, 
apspēlējot Skrundas komandas kapteini 
un pēdējo Latvijas čempionu Open klasē 
Jevgēniju Zaharovu! Čempionu sastāvs 
– Matīss, Mikus un Edgars Saulīši, 
Didzis Ziemelis un Filips Buhtujevs ) 
Otrais Inčukalna GHK sastāvs spēlē par 
3.vietu zaudēja BJC Laimīte atjaunotajai 
komandai! Čempionātā piedalījās vēl 
četras Inčukalna komandas, kuras izcīnīja 
8., 9. 11.un 13.vietu. 

Visiem sacensību dalībniekiem ļoti 
patika Inčukalna sporta komplekss, kas 
liecina par tā kvalitāti. Vēl vairāk sporta 
kompleksa kvalitāte būs nepieciešama 
turpmāk, kad Inčukalna GHK un Latvijas 
GHF kandidēs uz kādu no tuvākajā laikā 
(2015. vai 2017.gadā) paredzamajiem 

Pasaules čempionātiem galda hokejā! 
Pirmais eksāmens ir izturēts. Lai tiktu pie 
tik liela mēroga pasākuma aizvadīšanas, 
turpmākajos gados vēl ir nepieciešams 
pārbaudīt sadarbību, aizvadot lielāka 
mēroga mačus par Latvijas čempionātu 
nominācijās un komandām  - Baltijas 
čempionātu, kā arī kādu no Pasaules tūres 
posmiem!

Maskavas kauss. 17.un 18.martā 
notika Pasaules tūres lielā sešinieka posms 
- Maskavas kauss. Turnīra organizatori ar 
galda hokeja vēsturē lielāko balvu fondu 
bija parūpējušies, lai turnīrā piedalītos 
gandrīz viss Pasaules galda hokeja zieds. 
30 labākajiem Pasaules galda hokejistiem 
pat tika apmaksāti ceļa izdevumi. Šo pēc 
meistarības varētu uzskatīt par visu laiku 
spēcīgāko turnīru galda hokeja vēsturē. Par 
to liecina skaitļi – kausa izcīņā piedalījās 
no pasaules TOP20 - 18 labākie spēlētāji, 
kā arī no TOP50 - 35 un no TOP 100 – 60. 
Līdzdalību tāda mēroga pasākumā garām 
nelaida arī Latvijas galda hokeja meistari, 
tai skaitā arī Inčukalna GHK pārstāvji. 
Latvijas spēlētāju skaits bija otrs lielākais 
aiz mājiniekiem – 29! Lai turnīru varētu 
ierakstīt visās rekordu statistikas ailītēs, tam 
tomēr nedaudz pietrūka. Maskavas kausā 
startējušo dalībnieku skaits (235) runā pats 
par sevi, bet līdz dalībnieku rekordskaitam 
pietrūka nieka divu spēlētāju! 236 spēlētāji 
– tik daudz galda hokejistu piedalījās tālajā 
1991.gada Zviedrijas čempionātā. Prestižā 
turnīra finālā iekļūt izdevās esošajam 
pasaules čempionam mājiniekam Oļegam 
Dmitričenko, kā arī BJC Laimīte spēlētājam 
Edgaram Caicam. Finālā, tikai otro reizi 
kausa vēsturē par uzvarētāju izdevās kļūt 
mājiniekam – O.Dmitričenko, bet E.Caics 
par 2.vietu saņēma USD 2400! Pie naudas 
balvām tika astoņi labākie spēlētāji un tā 
pienācās arī Edgara kluba biedram Atim 
Sīlim par izcīnīto 7.vietu (USD 800). Starp 
labākajiem 16 turnīra spēlētājiem, kuri 
turpināja cīņas play-off stadijā, izdevās 
iekļūt arī inčukalnietim Matīsam Saulītim, 
bet jau pirmajā izslēgšanas spēļu stadijā 
nācās atzīt kausa ieguvēja pārākumu sērijā 
ar 1:4. Gala rezultātā Matīsam 12.vieta. 
Sacensību otrajai dienai, kurā spēlēja tikai 
48 labākie turnīra spēlētāji, kvalifi cējās vēl 
trīs Inčukalna GHK pārstāvji un izcīnīja ļoti 
augstas vietas: 22.vieta – Kārlis Balodis, 
23.vieta – Jānis Kalnevics, 30.vieta 
– Edgars Saulītis. Pavisam nedaudz 
līdz iekļūšanai ½ grupās pietrūka kluba 
vadītājam Sandim Kalniņam – 50.vieta. 
Pārējie kluba dalībnieki sarindojās 64.vieta 
(Mikus Saulītis), 104.vieta (Ilze Zuce-
Tenča) un 122.vieta (Filips Buhtujevs).

Sandis Kalniņš
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Cip cip cip, cālīši, māsiņas un brālīši!
Pavasaris Vangažu 

kultūras namā sācies 
ar skanīgām notīm un 

krāšņiem pasākumiem.

9.martā Vangažu kultūras 
namā notika bērnu vokālais 

konkurss „Cālis-2012”. Pasākumā 
piedalījās 17 bērni, un katrs dziedāja 
savu dziesmu, līdz ar to repertuārs bija 
ļoti dažāds un interesants. Par to paldies 
jāsaka mūzikas skolotājām Mairai 

Lazdiņai un Lienei Nesterovičai, kuras 
katram bērnam izvēlējās atbilstošāko un 
piemērotāko dziesmu.

Konkursu vērtēja žūrija trīs cilvēku 
sastāvā: mūzikas pedagoģe, diriģente 
Iveta Kauliņa, Juglas vidusskolas mūzikas 
skolotāja, jauktā kora diriģente, bērnudārza 
mūzikas skolotāja Inese Niedra, bērnudārza 
„Jancis” ilggadēja mūzikas skolotāja, 
pieredzes bagātā skolotāja Olga Teruņi.

Katram bērnam tika savs tituls 
par izpildīto priekšnesumu. Vangažu 
skanīgākais cālis bija Laura Mamedova 
(1.vieta), artistiskākais Emīlija Rosicka 
(2.vieta) un stilīgākais Laura Jurgileviča 
(3vieta). 

Visi bērni bija cītīgi gatavojušies 
un kopā ar mūzikas skolotājiem un 
vecākiem ieguldījuši lielu darbu, kas 
bija redzams dziesmu vokālajā sniegumā 
un skatuviskajā tēlā. Arī skatītāji katru 
priekšnesumu uzņēma ar atzinību un 
prieku. Par paveikto darbiņu visi bērni 
saņēma piemiņas balvas.

Žūrijas apspriedes laikā dziedāja 
bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” 
(M.Lazdiņa), kas izpildīja skanīgas un 

atraktīvas dziesmas.
Pasākumu vadīja Pepija (Ilona 

Petrovska) un Nilsona kungs (Evija 
Ozola), kas kopā ar bērniem draiskojās 
un spēlējās, padarot visu pasākumu 
jaukāku un jautrāku. 

Skatītāji atzinīgi novērtēja 
pasākuma vadītājas, atzīmējot, ka 
bērniem bija ļoti interesanti un šīs 
divas stundas paskrēja nemanot. 
Pepija un Nilsona kungs iedrošināja 

cāļiem spert pirmos soļus uz skatuves. 

 
Kolektīvi gūst labus rezultātus 

Pierīgas skatēs
Lepojamies ar kultūras nama 

kolektīviem, kuri guvuši ievērības cienīgus 

Nilsona kungs, Pepija un konkursa Nilsona kungs, Pepija un konkursa 
uzvarētāja un skatītāju simpātijas balvas uzvarētāja un skatītāju simpātijas balvas 
īpašniece Laura Mamedova ar mammuīpašniece Laura Mamedova ar mammu

Visi cālīši kopā ar skolotājām, jautro Nilsona kungu un smaidošo PepijuVisi cālīši kopā ar skolotājām, jautro Nilsona kungu un smaidošo Pepiju

rezultātus: bērnu vokālais ansamblis 
„Karuselis” – 2.pakāpe (M.Ladiņa, 
koncertmeistare Aļona Kolčina), ukraiņu 
vokālais ansamblis „Veselka” – 1.pakāpe 
(vadītājs Vasilijs Litviņuks), ukraiņu 
vokālais ansamblis „Jatraņ” – 2.pakāpe 
(vadītāja Irina Dukule, koncertmeistare 
A.Kolčina), krievu vokālais ansamblis 
„Krievu kadriļa” – 2.pakāpe (vadītāja 
Gaļina Titarenko, koncertmeistare A. 
Kolčina).

Estrādes deju grupai „Ciprese” jau 

tradicionāli ir labi rezultāti – 1.pakāpe 
5.-9.klašu grupā, kuri ieguva arī 3.pakāpi 
Vidzemes novadā. Savukārt pirmsskolas 
un 1.-4.klašu vecuma grupās (vadītāja 
I.Petrovska) 3.pakāpe.

Ugunīgās “Cipreses” dejotājasUgunīgās “Cipreses” dejotājas
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Ciemos pie jaukiem 
cilvēkiem 

8 .mar tā  bē rnu 
tautas deju kolektīvs 
„ P ī l ā d z ī t i s ” 
( I . P e t r o v s k a , 
E.Ozola) un vokālais 
ansamblis „Karuselis” 
(M.Lazdiņa) ar nelielu 
koncertiņu viesojās 
Gaujas pansionātā, kur 
tikām ļoti sirsnīgi un 
mīļi uzņemti.

Apsveicam Vangažu 
kultūras nama pulciņu 
d a l ī b n i e k u s  u n 
vadītājus ar veiksmīgu 
piedalīšanos Pierīgas 
skatēs un konkursos! 
Vēlam arī turpmāk 
radošu garu, aizrautību 
un panākumus!

Mākslinieciskās daļas 
vadītāja Evija Ozola

Brašie “Karuselis” dziedātājiBrašie “Karuselis” dziedātāji

“Jatraņ”“Jatraņ”

No 3.līdz 9.aprīlim priecīga un 
koša IZSTĀDE „NU ATNĀCA IZSTĀDE „NU ATNĀCA 
LIELDIENIŅA!”LIELDIENIŅA!”. 
Organizē Vangažu pilsētas pensionāru 
biedrība

Pirmdien, 9.aprīlī, pl.15.00 
LIELDIENU SVINĒŠANALIELDIENU SVINĒŠANA ar folkloras 
kopu „Laiva”.
Pasākumā piedalās bērnu tautas deju 
kolektīvs „Pīlādzītis”, bērnu vokālais 
ansamblis „Karuselis”.
Skatītajiem un dalībniekiem līdzi jāņem 
krāsota ola.
 
Sestdien, 28.aprīlī, pl.15.00 
ukraiņu vokālā ANSAMBĻA „JATRAŅ” ANSAMBĻA „JATRAŅ” 
JUBILEJAS KONCERTS.JUBILEJAS KONCERTS.
 
Sestdien, 5.maijā, konkursa 
„VANGAŽOS DZIED” FINĀLS.„VANGAŽOS DZIED” FINĀLS.

Skolēnu brīvlaika aktivitātes dienas centrā „Gauja”
Skolēnu brīvlaiks ir laiks, kad 

dienas centru bērni apmeklē visvairāk 
un labprāt piedalās dažādos turnīros 
un pasākumos.

No 12.marta skolēniem sākās nedēļu 
garš brīvlaiks, un dienas centrā tika rīkoti 
dažādu spēļu turnīri. Bērni veidoja un 
zīmēja darbiņus pavasara izstādei, kā arī 
notika spraigi turnīri. 

13.martā bērni cīnījās par uzvaru galda 
futbolā, un uzvaras laurus šoreiz plūca 
zēni, atstājot meitenes, kā arī pārējos 
puišus zemākās vietās. Pirmo vietu izcīnīja 
Ornets Pavilonis, otro – Ričards Bille, bet 
trešo – Niks Ņikandrovs.

Savukārt dambretes turnīrā 14.martā 
tikai ar vairāku papildspēļu spēlēšanu 
varēja noteikt un apbalvot pirmo trīs vietu 
ieguvējus, kuri visi bija vienlīdz spēcīgi. 
Pirmo vietu godam sīvā cīņā izcīnīja Lana 
Lazareva, otro – Katrīna Bille, bet trešo 
– Igors Ignatjevs.

Uz novusa turnīru 15.martā bija 
pieteikušies daudz bērnu un nācās tos dalīt 
divās grupās pēc vecuma un spēku samēra, 
lai visiem spēlētājiem būtu interesanti un 

iespēja cīnīties 
par godalgotu 
vietu. Turnīrs 
bija nogurdinošs 
– visas dienas 
garumā, jo dienas 
centrā ir tikai 
viens novusa 
galds. Pirmajā 
grupā  pirmo 
vietu izcīnīja 
Niks Ņikandrovs, 
otro – Alens 
R ib ins ,  be t 
trešo – Samanta 

Švalkovska. Otro un trešo vietu varēja 
noteikt tikai ar papildspēli, jo rezultāti bija 
līdzvērtīgi. Otrajā grupā spēlēja vecākie 
bērni ar jau zināmu pieredzi novusā. Šeit 
cīņa bija vēl sīvāka. Godpilno pirmo vietu 
izcīnīja Igors Sevčovs, otro – Dans Tračs, 
bet trešo – Toms Denovs.

Visos turnīros uzvarētājiem tika 
piešķirti diplomi un nelielas balviņas, 
kā arī visiem bērniem tika pa kādam 
saldumiņam.

Pamazām tuvojas garais vasaras 
brīvlaiks, un bērni nāk trenēties uz dienas 
centru šajās spēlēs, lai nākamie turnīri 
būtu interesanti un konkurences cienīgi.

 Dienas centra „Gauja” vadītāja 
Inese Strauta

IEDZĪVOTĀJA VIEDOKLISIEDZĪVOTĀJA VIEDOKLIS
Laikraksts “Novada Vēstis” saņēmis Vangažu 

iedzīvotāja Andreja Mazina vēstuli, kurā viņš pauž 
savu viedokli. 

Atcerēsimies savus kritušos cīņas 
biedrus! Vēlos dalīties ar to, ko pats redzēju 
un pārdzīvoju.

Šodien mēs ļoti maz zinām par 15.divīzijas 
cīņām Pomerānijā, kuras jaunajiem zēniem 
bija pirmās, un ļoti daudziem arī pēdējās. 
Latvijā no 15.divīzijas ir maz dzīvi palikušie, 
jo, kas bija kustēties spējīgi, tie pulkveža 
Januma vadībā, apejot Berlīni, padevās 
Amerikāņu gūstā. Kas notika ar tiem, kuri 
palika apmācību laukos, nezinu, jo viņi, dzīvi 
palikušie, nonāca krievu gūstā. Ļoti daudz 
mēs zaudējām pie Nakelas. Immerheimā 
mūsu izlūku bataljonam iznāca pirmā 
saskare ar ienaidnieku, kur atbrīvojām no 
krievu gūsta apmēram 1000 neapbruņotus 
bataljona karavīrus.

Uzvarētāju varoņdarbus 1995.gada 
22.aprīļa laikraksta „Diena” pielikumā 
„Sestdiena” aprakstījis sarkanarmijas 
virsnieks Jānis Grīnvalds, nosaucot 
„varoņu” uzvārdus, dienesta pakāpes un 
notikuma vietas. 

Latviešu tautai un tās cīnītājiem, tāpat kā 
citām tautām, ir svēta kara upuru piemiņa!

Prieks, ka martā Vangažu bibliotēkas 
darbinieces Vineta Bordāne un Regīna 
Haprova noorganizēja tematisku pasākumu, 
kura laikā sarunājās ar skolēniem. Tas 
stiprinās viņu vēstures zināšanas, vairāk būs 
skaidrs par mūsu varoņiem, cīnītājiem. Vēl 
viens tematiskais pasākums citur būs maijā, 
kad pieminēs Kangaru kaujas. Tur strēlnieki 
cīnījās viens pret desmit...un uzvarēja!

Vecais no Vangažiem
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Tie, kam laimējies, ir jau pagaršojuši 
šī pavasara kļavu sulas, arī bērzu sulas jau 
riešas. Gājputni bariņiem vien atgriežas 
atpakaļ Latvijā. Katru pavasari mani 
interesē jautājums: vai gājputnu mājas ir 
šeit vai varbūt, ka tie šeit tikai ciemojas 
un rudenī dodas mājās? Ceru, ka putniem 
mājas ir šeit! 

Mums arī ir pašiem savi mazie 
„dziedātājputni” jeb kā pierasts tos 
dēvēt „cāļi”, kurus klausāmies katru 
pavasari jau kopš astoņdesmito gadu 
beigām. Šis tradicionālais konkurss ir 
kā pavasara vēstnesis, kas Inčukalna 
Tautas namā, neskatoties uz iespējamu 
nepatīkamu laiku aiz loga, vienmēr 
ienes sirsnību, mīļumu un saules gaismu. 
Konkursa dienā dalībnieku skaits izrādījās 
mazāks, nekā plānots, jo dažus mazos 
dziedātājus mājās noturēja negaidīta un 
negribēta slimība. 

Sanākušie varēja noklausīties 16 
mazo vokālistu priekšnesumus, kas tika 
vērtēti divās vecuma grupās: 3-5 gadus 
un 6-7 gadus jauni dziedātāji. Mazos 

konkursantus gatavoja trīs mūzikas 
skolotājas: Līga Cera, Zanda Krastiņa 
un Maira Lazdiņa. Šoreiz 14 dziesmas 
skanēja ar fonogrammu, tas nozīmē, ka 
bērniem bija ļoti nopietni jāgatavojas, jo, 
lai iesāktu dziesmu īstajā vietā un pareizi 
ieturētu pauzi, ir jātrenējas ne pa jokam. 

Jaunākajai dalībniecei Keitai Pavlovičai 
ir tikai 3 gadiņi, un sākumā meitene ļoti 
kautrējās kāpt uz skatuves, tomēr „debija” 
notika, un skatītāji varēja novērtēt mazās 
dziedātājas dzidro balstiņu un pareizo 
muzikālo intonāciju. Malacis! Cerēsim 
redzēt Keitu uz skatuves arī nākošajā 

Ar skanīgām notīm ieskandinot pavasariAr skanīgām notīm ieskandinot pavasari

„Cālī”! Keita kļuva par mazākās grupas 
trešo labāko „cālīti”. Otro „cāļu” titulu 
jaunākajā grupā saņēma atturīgā, mīlīgā 
Katrīna Berce un 
koķetā Karlīna Monika 
Ulme. Pirmais „cālis” 
šajā grupā dziedāja 
dziesmiņu par vārniņu, 
Emīlija Rosicka bija ne 
tikai droša, skanīga un 
atraktīva, bet arī ļoti 
piemēroti tērpta.

Vecākās grupas 
dziedātāji gandrīz visi 
jau ir ar iepriekšējo 
gadu „Cāļu” konkursu 
pieredzi. Bērni ir 
kļuvuši drošāki un 
pārliecinošāki. Trešā 
„cāļa” titulu šajā grupā saņēma divi 
dalībnieki: vienīgais „vīrietis” konkursā 
Dāvids Aļekperovs un kārtīgā Nikola 
Miklaševiča. Par otro „cāli” kļuva jaukā, 
stilīgā un atraktīvā Estere Selena. Pirmā 
„cāļa” nosaukums tika piešķirts drošajai un 
nopietnajai Līvai Ozolai, kuras sarežģītā 
dziesmiņa par sarkanajām kurpēm bija gan 
muzikāli sarežģīta, gan teicami izpildīta. 
Pārējie konkursa dalībnieki katrs saņēma 
savu nomināciju atbilstoši dziesmai vai tās 
izpildījumam. 

Liels paldies „cāļiem”, viņu 
skolotājiem, vecākiem un arī Vinnijam 
Pūkam un Incim, kas palīdzēja mazajiem 
dziedātājiem drošāk justies!

Brāzmainais vējš un lietus nebija 
traucēklis, lai svētdien, 25.martā atnāktu 
pie piemiņas akmens Inčukalna stacijas 
laukumā nolikt ziedus un ar klusuma brīdi 
pieminēt komunistiskā genocīda upurus 

– tos, kuri lopu vagonos tika aizvesti 
uz Sibīriju. Piemiņas brīdis turpinājās 
Inčukalna Tautas namā. Sanākušajiem 

bija iespēja ieklausīties represētās 
Grietas Sapules atmiņu stāstījumā, 
pārdomāt Anitas Poprockas lasīto dzeju 
un aizdomāties par Ilmāra Žuniņa un 
Jāņa Zvirbuļa teikto. To visu papildināja 
senioru kora „Atblāzma” dziedātās 
dziesmas. Turpinājumā Krimuldas novada 
amatierteātris inčukalniešiem rādīja 
improvizāciju par Leldes Stumbres lugu 
„Letiņi”. Diezgan skarbais stāsts atklāti 
rādīja, kādi mēs, latvieši, esam.

Martā turpinās pašdarbības kolektīvu 
skates. Gan dziedātājiem, gan dejotājiem, 
gan teātra spēlētājiem ir svarīgi zināt 
profesionālas žūrijas vērtējumu. Pirmie 
uz skati devās Inčukalna novada pūtēju 
orķestra dalībnieki Vitaļa Kikusta vadībā 
VII Latvijas skolu pūtēju orķestru festivāla 
Rīgas un Pierīgas skatē ieguva 49 punktus 
(no 50 iespējamiem), kā arī 1. pakāpes 
diplomu. Gados jaunie un pavisam jaunie 

Mazo “cālīšu” balstiņas skanēja kā Mazo “cālīšu” balstiņas skanēja kā 
zvārgulīši. Visi bērniņi bija smaidīgi zvārgulīši. Visi bērniņi bija smaidīgi 
un priecīgi. Arī Estere. un priecīgi. Arī Estere. 

Seno amatu pratēji kopā ar novada domes priekšsēdētāju Seno amatu pratēji kopā ar novada domes priekšsēdētāju 
Arvīdu BlauuArvīdu Blauu

Inčukalna novada represētie un novada domes priekšsēdētājs Inčukalna novada represētie un novada domes priekšsēdētājs 
Arvīds BlausArvīds Blaus
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PASĀKUMI
OTRAJĀS LIELDIENĀSOTRAJĀS LIELDIENĀS 
svētki ģimenēm ar bērniem

Pirmdien, 9.aprīlī, pl.11.00 
Tautas namā, bet ja paveiksies un laiks būs 
labs - pie Tautas nama
LIELDIENU JAMPADRACISLIELDIENU JAMPADRACIS 
kopā ar Zaķi, kurš Ezim Lieldienas 
mācīja.
Neaizmirstiet paņemt līdzi olas, lai 
palielītos un pacīkstētos.
Visi mīļi aicināti!

Pirmdien, 9.aprīlī, pl.18.00
pārceltais ANDRA ĀBELĪTESANDRA ĀBELĪTES koncerts.
Biļetes joprojām pieejamas Tautas namā 
un Inčukalna bibliotēkā!

Inčukalna invalīdu biedrība „Mūsmājas”
Trešdien, 11.aprīlī, pl.16.00
ielūdz uz pavasara koncertu 
„KAD SAULĪTE ROTĀJAS”„KAD SAULĪTE ROTĀJAS”
Piedalās: Siguldas IB jauniešu dienas 
centra „Cerību Spārni” gaismas teātris un 
biedrības „Aicinājums Tev” dziedātāji 
Visi mīļi aicināti!

Sestdien, 14.aprīlī, pl.14.00
„MĀKSLAS DIENAS 2012”„MĀKSLAS DIENAS 2012” 
Mākslinieku kopas izstādes atklāšana un 
tikšanās ar autoriem.
Konkursa „SLOTAS UN OTAS” rezultātu 
paziņošana.
To visu varēs baudīt pavasarīgās un 
muzikālās noskaņās.
Visi mīļi aicināti!

Svētdien, 15.aprīlī
PAVASARA GADATIRGUS PAVASARA GADATIRGUS 
Inčukalna tirgus laukumā. . Aicināti visi 
pirkt un pārdot gribētāji.Tirgotājus aicinām 
laicīgi pieteikties pie Vijas (t.67977473).

Sestdien, 21.aprīlī 
Arī mēs aicinām „skatīties dziļāk” un  
sakopt novada ūdeņu vietas 
– Velnalas grava un avoti
– Indrānu grava un dīķis.
Pēc labi padarīta darba dosimies uz Tautas 
namu.

pūtēji nenobijās arī no V Latvijas pūtēju 
orķestra konkursa Valmierā, kurā piedalījās 
lielākoties pieredzējuši un pieauguši 
mūziķi gan no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas. Mūsu jaunieši pūta, cik spēja, 
un rezultātā - 3.vieta republikā, un tas 
patiešām ir labi!

Dejotāji „Virši” Mālpilī skati arī 
ir nodejojuši un ieguvuši 2. pakāpes 
diplomu augstākajā vidējās paaudzes 
dejotāju grupā. Amatierteātris 3. martā ir 
paguvis piedalīties Rīgas reģiona labāko 
amatierteātru skatē, kas arī notika Mālpilī . 
Labi parādījām sevi un atzinīgi novērtējām 
citus. Ar savu izrādi paciemojāmies arī 
Limbažos, „Limbažu fi lcītī”.

Šobrīd savai pirmajai skatei cītīgi 
gatavojas jauniešu deju kolektīvs. Arī koru 
skates tuvojas, tātad aprīlī turēsim īkšķus 
par jaunajiem dejotājiem un koristiem!

Inčukalna Tautas nams vēlas sveikt 
dzīves apaļajās jubilejās dziedāšanas 
pieredzes bagātās senioru kora „Atblāzma” 
dalībnieces Edīti Auziņu, Ilgu Bērziņu 
un Edīti Gulbinsku! Lai jums laba 
veselība un dzīvesprieks, ko noteikti 
palīdzēs saglabāt kopīgā dziedāšana korī! 
Arī kora „Mežābele” ilggadējā dziedātāja 
Inese Gala martā nosvinējusi apaļu 
jubileju – sveicam Inesi! Kora „Mežābele” 
dziedātāji vēlas sūtīt mīļus sveicienus un 
laba vēlējumus jaunajai māmiņai Ivetai 
Skurulei un viņas dēliņam!

Pēdējā marta dienā Inčukalna Tautas 
nams apmeklētājiem piedāvāja Seno 
amatu svētkus “Satiec savu meistaru”. 
Inčukalna pasākums notika “Eiropas 
Amatu prasmju dienu 2012” ietvaros. 
Senie amati pie mums nonākuši pateicoties 
mūsu vecmāmiņām un vectētiņiem un 
tos noteikti ir vērts saglabāt. Šoreiz 
Tautas namā apmeklētāji varēja satikt 
etnogrāfi sko cimdu un zeķu adītāju Ilzi 
Kopmani no Inčukalna novada Vangažu 
pilsētas, metālkalēju inčukalnieti Modri 
Balodi, maizes cepējas siguldieti Indru 
Čeksteri un mālpilieti Laumu Krastiņu. 
Seno amatu pratējiem pievienojās arī 
bišu noslēpumu zinātāja un vaska sveču 
gatavotāja inčukalniete Laima Vītola ar 
medus krājumiem un skaistām bišu vaska 
svecēm, keramiķe  no Vaidavas Īrisa 
Vainovska, kokapstrādes meistars Inārs 
Dreiers no Vangažiem. Daudzveidīgus un 
pavasarīgi krāsainus darbus - visdažādākos 
izšuvumus, tamborējumus, adījumus 
un citus rokdarbus bija sagatavojuši arī 
Inčukalna invalīdu biedrības biedri. 
Tautas namā ienākušajiem bija iespēja 
iegādāties amatnieku sagatavotos 
izstrādājumus, noklausīties padomus 
maizes cepšanā un noskatīties video 
par to, kā cep maizi Lauma Krastiņa, 

un pagaršot tikko ceptu karašiņu, iegūt 
vērtīgus padomus adīšanā, kokapstrādē, 
noskatīties metāla kalšanas paņēmienus 
un sasildīties, dzerot tēju un kafi ju. Īsāk 
sakot – justies omulīgi, kā mājās. Katrs 
seno amatu svētku apmeklētājs noslēgumā 
ieguva sertifi kātu par to, ka piedalījies un 
drīkst pats apgūt seno amatu.

Pl.19.00 PAVASARA VELTĪJUMA PAVASARA VELTĪJUMA 
KONCERTSKONCERTS „Inčukalniešu  dziesma 
savai paaudzei”.
Kopā ar grupu “Patafons” piedalīsies 
dziedošie inčukalnieši.
Ja arī Tu gribi piedalīties, līdz 12.aprīlim 
piesakies pie Zintas (t.29628445 - zvanīt 
pēc pl.15.00).
Ieeja 1Ls.

Pl.22.00 PAVASARA BALLEPAVASARA BALLE - 
groziņvakars „Pēc talkas”.
Spēlē grupa ”Patafons”.
Ieeja 2Ls.
Vietas pie galdiņiem pieteikt un biļetes 
iegādāties aicinām savlaicīgi – Tautas 
namā t.29478251.

Piektdien, 4.maijā Inčukalna 
3.PAVASARA VELOBRAUCIENS3.PAVASARA VELOBRAUCIENS..
Izbraukšana pl.10.00 no Inčukalna Tautas 
nama. Maršruts: Inčukalns-Vangažu stacija-
Tumšupe-Ropaži-Plānupe-Inčukalns.
Līdzi ņemam maizītes vai naudu 
pusdienām 3Ls.
Sīkāka informācija – Inga t.29478251 vai 
Jānis t.26234133.

VANGAŽU EVAŅĢĒLISKI VANGAŽU EVAŅĢĒLISKI 
LUTERISKĀ DRAUDZELUTERISKĀ DRAUDZE 

sveic novada ļaudis Lieldienās - Kristus 
Augšāmcelšanās svētkos, novēl svētību 
ceļā uz tiem un aicina uz Dievkalpojumiem 
Vangažu baznīcā.

Klusajā sestdienā, 7.aprīlī, pl.23.00
LIELDIENU NAKTS VIGĪLIJASLIELDIENU NAKTS VIGĪLIJAS

būsim nomodā, lai kopīgās lūgšanās, 
sirdsapziņas izmeklēšanā, un, atjaunojot 
kristību - iesvētību solījumu,kopā sagaidītu 
Lieldienas. 

Transports pl.22.10 no Inčukalna un 
22.20 no Vangažiem

Svētdien, 8.aprīlī, pl.14.00
LIELDIENU DIEVKALOJUMSLIELDIENU DIEVKALOJUMS

Transports pl.13.10 no Inčukalna un 
pl.13.20 no Vangažiem.

Dievkalpojumi Vangažu baznīcā notiek 1., 
2., 3. un 4. svētdienā pl.14.00. 5.svētdienā 
draudze dodas svētceļojumā. 
Svētdien, 29.aprīlī aicinām pievienoties 
ikvienu gribētāju kopā ar draudzi 
doties svētceļojumā uz Igauniju: 
Puhticas pareizticīgo klosteris - Kolkjas 
vecticībnieku ciemats pie Peipusa ezera 
- Tartu.

Pieteikties pie draudzes māsām:
Ārijas Vāveres (t.26326254);
Annas Pfafrates (t.28307691);
Ingas Freimanes (t.29478251).

Zinta Nolberga
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Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

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

Mēs vēlam veselību, vēlam spēku,
Ik katrai rūpei viegli garām iet!
Ar gaišu dzīvesprieku lai Tu spētu
Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt!
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Saule dienu dienā spīd,
Bērni dienu dienā nāk.
Saules stars kas dienu 
dienā,
Apspīd visu pasauli,
Un kas dienu dienā būs,
Laimīgs visu laiku.

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

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

Tavā tuvumā sīkais pļavas zieds
Vairāk uzsmaržo,vairāk krāsu sniedz.

Tavā tuvumā dienas straujāk iet,
Pat vistumšākā - saules pilna šķiet!

BIEDRĪBĀ „INČUKALNA INVALĪDU BIEDRĪBA” 
UZSĀKTS JAUNS PROJEKTS.

Biedrība martā ir uzsākusi Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros apstiprināto 
projektu Nr.11-04-LL01-L413102-00002 „Sociālā centra „Mūsmājas” 
telpu sagatavošana specializētajām darbnīcām”.

Projekta publiskais fi nansējums ir LVL 13136.65. Projektā plānota 
telpu rekonstrukcija, lai ierīkotu kokapstrādes darbnīcu, kā arī tiks 
uzstādīts jauns apkures katls. Paredzēta teritorijas labiekārtošana - 
terases izbūve. Darbus plānots pabeigt līdz oktobrim.

Skumju brīdī, atvadoties no dzīvesbiedra, esam kopā ar 
Aijas Liniņas ģimeni.

Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

Inčukalna invalīdu biedrības kolektīvs

Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas un citas nelielas zemes platības 
ar zemes frēzi, aptuvenā cena 5-20Ls.Tālrunis: 25985566.

No 2012.gada 1.aprīļa darbu uzsāk 
Reģionālās pašvaldības policijas 

Inčukalna novada nodaļa.
Reģionālā pašvaldības policija tika izveidota 

2012.gada 1.martā uz Ķekavas novada pašvaldības policijas bāzes. 
Šobrīd Reģionālā pašvaldības policija apkalpo Ķekavas, Baldones un 
Inčukalna novadu.
Pašvaldības policijas nodaļa atradīsies Inčukalna centrā, Atmodas ielā 6/3.

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļu vadīs 
Juris Vanags, kompetents un pieredzējis policijas darbinieks ar 19 gadu 
darba stāžu tiesībsargājošās iestādēs.

Reģionālās pašvaldības policijas dežūrdaļas diennakts 
tālrunis: 67937102.

Fakss: 67936042.
E-pasts: policija@pp.gov.lv
Mājas lapa: www.pasvaldibaspolicija.lv
Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas 

priekšnieka pieņemšanas laiks:
ceturtdienās no pl.15.00-19.00, Atmodas ielā 6/3, Inčukalnā.

Šobrīd norit darbs, lai iedzīvotājus jau drīzumā varētu pieņemt arī Vangažos.
Mums rūp Jūsu drošība!
Reģionālās pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks 

Germans Ivanovs

Ja vēlaties savu bērnu pieteikt Inčukalna pamatskolas 1.klasē, 
lūdzu, ierodieties skolā pie skolas direktores, līdzi ņemot bērna 
dzimšanas apliecību.

Ierašanās laiku jāsaskaņo pa tālruni 67977275 vai 29419329.
Dokumentus vēlams iesniegt līdz 2012.gada 31.maijam.

Inčukalna pamatskolas direktore Brigita Grūtupa

Apsveicam sporta deju kluba “Ausma” dejotājus Apsveicam sporta deju kluba “Ausma” dejotājus Ralfu PļasunovuRalfu Pļasunovu  
(Inčukalna novads) un (Inčukalna novads) un Viviānu StūrītiViviānu Stūrīti (Krimuldas novads) ar izcīnīto  (Krimuldas novads) ar izcīnīto 
2.vietu Latvijas čempionātā Latīņamerikas dejās Junioru 1 grupā (12 2.vietu Latvijas čempionātā Latīņamerikas dejās Junioru 1 grupā (12 
- 13g.).- 13g.).

Ralfs un Viviāna kļuvuši par 2012.gada Latvijas vicečempioniem Ralfs un Viviāna kļuvuši par 2012.gada Latvijas vicečempioniem 
savā vecuma grupā.savā vecuma grupā. Trenere Ausma Stūrīte

Ceļu būves fi rma SIA „BINDERS” 
konkursa kārtībā aicina darbā 

Asfaltbetona rūpnīcas svērēju
Darba pienākumi:
- veikt rūpnīcas noliktavā ienākošo un izejošo materiālu svēršanu, to 
uzskaiti un reģistrēšanu svaru uzskaites programmā;
- ievadīt ienākošos materiālus grāmatvedības programmā Hansa World, 
saskaņā ar preču pavadzīmēm;
- veikt rūpnīcas iekšējās aprites dokumentu noformēšanu.
Prasības:
vidējā vai augstākā izglītība, labas iemaņas darbā ar datoru (MS Word, 
Excel, e-pasts), vēlamas iemaņas darbā ar programmu Hansa World, 
spēja strādāt patstāvīgi un plānot savu darbu.
Asfaltbetona rūpnīcas palīgstrādnieku
Darba pienākumi:
- izejmateriālu sagatavošana rūpnīcas darbam;
- nepieciešamības gadījumā, piedalīties rūpnīcas remonta un montāžas 
darbu veikšanā;
- palīgdarbi asfaltbetona ražošanas laikā;
- teritorijas labiekārtošana, tās uzturēšana kārtībā;
- autokravu izkraušana;
- teritorijā esošo ēku uzturēšana;
- telpu un inventāra remonts.
Prasības:
vidējā vai vidējā-speciālā izglītība, darba pieredze, spēja strādāt 
komandā,  patstāvīgi un plānot savu darbu, vēlama „Traktorista un 
frontālā iekrāvēja” kategorijas vadītāja apliecība.

Valde

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

Pieteikuma CV ar norādi „palīgstrādnieks” vai “svērēja” lūdzam 
sūtīt pa e-pastu haralds.feifs@binders.lv līdz 2012.gada 20.aprīlim.
Par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz darba interviju uzaicinātos pretendentus.

Anatolijs Kulagins, Viktorija Ozola, Valija Akule, Anatolijs Kulagins, Viktorija Ozola, Valija Akule, 
Gunārs Bērziņš, Galentina Ivanova, Nadežda Kuļkova, Gunārs Bērziņš, Galentina Ivanova, Nadežda Kuļkova, 
Herta Ķēniņa, Kārlis Cīrulis, Donats KroičsHerta Ķēniņa, Kārlis Cīrulis, Donats Kroičs
Zinaida Kozire, Rita Pakere, Edīte AuziņaZinaida Kozire, Rita Pakere, Edīte Auziņa
Marija GrjaznovaMarija Grjaznova
Līze ErnstoneLīze Ernstone

93 gadi93 gadi Aina RozenbahaAina Rozenbaha 98 gadi98 gadi Skaidrīte ArmaneSkaidrīte Armane

Elita Elita BelovaBelova un Genādijs  un Genādijs ČerkasovsČerkasovs

Ieva Ieva ZaharovaZaharova, Elīna , Elīna BuklaginaBuklagina, Herta , Herta FreijaFreija, , 
Krastijs Krastijs KalniņšKalniņš, Martins , Martins Kalniņš-GorjunovsKalniņš-Gorjunovs

Transporta kompānija meklē autovadītāju ar C,E kategoriju 
patstāvīgam darbam Inčukalnā. Vēlama pieredze. Sagaidām augstu 
atbildības sajūtu. Bez kaitīgiem ieradumiem. Tālrunis: 29109761 


