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SVARĪGĀKIE
DOMES LĒMUMI
SEPTEMBRĪ

2. lpp.4

NOVADA BIBLIOTEKĀRES
VIJAS ONSKULES
DARBA JUBILEJA

4. lpp.4

NOVADNIEKU
SASNIEGUMI SPORTĀ
5. lpp.4

LATVIJAS SIMTGADEI
VELTĪTIE PASĀKUMI

8. lpp.4

Atklāts atjaunotais Inčukalna pamatskolas stadions
Oktobra sākumā svinīgā gaisotnē, piedaloties aizsardzības ministram Raimondam Bergmanim,
Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes pārstāvei Ilzei
Cunskai, Inčukalna pamatskolas
un Vangažu vidusskolas vadībai,
Inčukalna novada domes deputātiem un darbiniekiem, priesterim Rihardam Rasnacim, Inčukalna uzņēmēju biedrības pārstāvjiem un olimpiskajam čempionam Daumantam Dreiškenam, tika griezta lente un atklāts
Inčukalna pamatskolas atjaunotais stadions.
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Stadiona atklāšanas pasākumu ieskandināja Inčukalna Tautas nama
pūtēju orķestris un mūsdienu deju
grupa „Born to Dance”. Pirmo – simbolisko – futbola spēli savā starpā
aizvadīja Inčukalna pamatskolas un
Vangažu vidusskolas 6. klašu zēnu
izlases. Draudzības spēlē, kuru
komentēja Anatolijs Kreipāns un
Ģirts Sils, ar rezultātu 2:1 uzvarēja
Inčukalna pamatskolas audzēkņi.
Pēc lielā futbola abu novada skolu
meitenes sacentās tautas bumbas
spēlē. Visiem klātesošajiem skolēniem bija iespēja izmēģināt dažādus
sporta veidus un vieglatlētikas disciplīnas, ar kurām varēs nodarboties
jaunatklātajā stadionā.
Turpinājums 5. lpp.4

Vangažu vidusskolas skolēni piedalās
Starptautiskās putras dienas aktivitātēs
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Lai stiprinātu esošās un radītu jaunas putras ēšanas tradīcijas, Starptautiskajā
putras dienā AS „Rīgas dzirnavnieks” kopā ar Latvijas šefpavāriem un skolēniem Rīgas centrā 10. oktobrī vēra vaļā Simtgades putras vēstniecību, kurā
ikviens varēja nogaršot izcilākos putras ēdienus.

Vangažu vidusskolas skolēni kopā ar Putras dienas vēstniešiem Latvijā.

Putras vēstniecībā gardākās putras pagatavoja Elmārs Tannis un
šefpavāri no restorāniem „Muusu”,
„Moltto”, „Zaļais Maksis” un „Hercogs” kopā ar skolēniem no dažādiem Latvijas reģioniem. Pavārus ar
dažādiem priekšnesumiem uzmundrināja un viņu veikumu novērtēja
skolēni no J. G. Herdera Rīgas Grīziņ-

kalna vidusskolas, Rīgas 19. vidusskolas, futbola kluba „Tukums
2000”, Tukuma 2. vidusskolas un
Vangažu vidusskolas 6.a, 7.a un
8.a klases skolotāju Solvitas Runces un Solvitas Vencjunas vadībā.
Turpinājums 4. lpp.4
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2018. gada OKTOBRIS
SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI SEPTEMBRĪ

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

2018. gada 15. augusts Nr. 8/2018 (protokols Nr. 13–23. §.)

Par grozījumu 2017. gada 19. jūlija Inčukalna novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 7/2017
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Inčukalna novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.1daļu, 2. panta 8.1daļu, 3. panta pirmo daļu,
1.4, 1.5, 1.6 daļu, 9. panta otro daļu.

1.

2.

Izdarīt Inčukalna novada domes 2017. gada 19. jūlija Saistošajos noteikumos Nr. 7/2017 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Inčukalna novadā” šādu grozījumu:
svītrot noteikumu 4. punktu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Projekts nepieciešams, jo saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2. panta 8.1 daļu – nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
(tās daļu), kas ierakstīta Zemesgrāmatā uz pašvaldības
vārda un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz
kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki,
kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai
personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
(tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai Zemesgrāmatā), vai šā
panta septītajā daļā noteiktie nodokļa maksātāji, ja pašvaldība savos saistošajos noteikumos ir noteikusi šādu
maksāšanas kārtību; likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3. panta pirmo daļu – nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība
savos saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts

Projektā noteikta kārtība par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Inčukalna novada pašvaldības teritorijā.
Saistošie noteikumi vairs neparedzēs nekustamā īpašuma
nodokļa pārrēķinu un piemērošanu ar nākamo mēnesi, kad
fiziskā persona deklarējusi savu dzīvesvietu attiecīgajā
objektā. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes – 0,2% no
kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro, 0,4% no
kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet
nepārsniedz 106 715 eiro, un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro – piemēros dzīvokļa
īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids
ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu
platībai un viena dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, izņemot valsts, pašvaldības un pašvaldības
kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā esošos objektus:
fiziskajām personām, ja objektā taksācijas gada 1. janvārī
plkst. 0.00 dzīvesvieta ir deklarēta vismaz vienai personai;
juridiskajām personām, individuālajiem komersantiem,
ārvalstu komersantiem un to pārstāvniecībām, ja objekts
ir izīrēts dzīvošanai, no nākamā mēneša pēc īres tiesību
nostiprināšanas Zemesgrāmatā, un ja taksācijas gada
1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta ir deklarēta vismaz
vienai personai.

3. Informācija
par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu ietekmēs,
jo ir izmaiņas nodokļa iekasēšanas kritērijos.

4. Informācija
par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Projekts būtiski neietekmēs
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija
par administratīvajām
procedūrām

Administratīvās procedūras notiek
saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu
projekta izstrādes procesā netika veiktas.

Grozījumi Inčukalna novada domes
2015. gada 18. februāra lēmumā
Nr. 2-1. §. „Inčukalna novada bibliotēkas lietošanas noteikumi”. Dome
nolemj: „Veikt Inčukalna novada domes 2015. gada 18. februāra lēmumā
Nr. 2-1.§. „Inčukalna novada bibliotēkas lietošanas noteikumi” šādu grozījumu: „Izteikt noteikumu 4. pielikumu
šādā redakcijā: „Inčukalna novada domes Bibliotēkas darba laiks”.”
Bibliotēkas darba laiks
ZIEMAS periodā
01.09.2018.–30.06.2019.
Pirmdiena
10.00–19.00
Otrdiena		
10.00–17.00
Trešdiena
9.00–17.00
Ceturtdiena
10.00–19.00
Piektdiena
10.00–17.00
Bibliotēkas darba laiks
VASARAS periodā
01.07.2019.–31.08.2019.
Pirmdiena
9.00–17.00
Otrdiena		
9.00–17.00
Trešdiena
9.00–17.00
Ceturtdiena
9.00–17.00
Piektdiena
9.00–17.00
Pusdienas pārtraukums:
12.00–13.00.
Katra mēneša pēdējā piektdiena –
bibliotēkas sanitārā diena.
Par SIA „Vangažu Avots” pamatkapitāla palielināšanu. Dome nolemj: „Tā
kā par lēmuma projektu nav saņemts
nepieciešamais balsu skaits, lēmuma
projekts ir noraidīts.”
Par pašvaldībai piekritīgās zemes
nomu. Dome nolemj: „Iznomāt ze-

mes vienības „Gaujēni”, Krustiņi,
Inčukalna pagasts, Inčukalna novads daļu 0,03 ha platībā personai
mazdārziņa vajadzībām. Noslēgt nomas līgumu ar personu uz 5 gadiem.
Personai nomas līgumu ar Inčukalna
novada domi noslēgt viena mēneša
laikā no lēmuma spēkā stāšanās
dienas. Ja mēneša laikā nomas līgums netiks noslēgts, tad Inčukalna
novada dome būs tiesīga atcelt šo
lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības daļas iznomāšanu citai
personai.”
Par pirmsskolas grupas izvietošanu
Inčukalna pamatskolā. Dome nolemj:
„Atvērt 2019./2020. mācību gadā
Inčukalna pamatskolā otru 5–6 gadus
veco bērnu grupu ar latviešu mācību
valodu obligātas pirmsskolas izglītības programmas apguvei. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram
O. Kalniņam veikt nepieciešamos pasākumus iepirkuma procedūras organizēšanai par apvienotā būvprojekta
izstrādi un būvdarbu iepirkšanu Inčukalna pamatskolas otras pirmsskolas
grupas telpu izveidei atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.”
Par
līdzfinansējumu
projektam
„Ūdens ieguves urbuma ierīkošanu
ēkām Meža miers 1, Meža miers 2 un
Meža miers 3”. Dome nolemj: „Līdzfinansēt projektu „Ūdens ieguves urbuma ierīkošanu ēkām Meža miers 1,
Meža miers 2 un Meža miers 3” atbilstoši Inčukalna novada pašvaldības
dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmērā –

1744,45 eiro (viens tūkstotis septiņi
simti četrdesmit četri eiro un 45 centi). Finanšu līdzekļus piešķirt no saņemtā iedzīvotāju ienākumu nodokļa
par 2017. gadu. Inčukalna novada
domes Finanšu un grāmatvedības daļai finanšu līdzekļus iekļaut pārskata
gada budžeta grozījumos. Lēmuma
kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram.”
Par finansējuma piešķiršanu Vangažu kultūras namam. Dome nolemj:
„Piešķirt finansējumu 6582,40 eiro
apmērā, veicot izmaiņas pašvaldības
2018. gada budžetā. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes
izpilddirektoram.”
Par noteikumu Nr. 5/2018 „Inčukalna
novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas un
apstiprināšanas kārtība” pieņemšanu.
Dome nolemj: „Pieņemt noteikumus
Nr. 5/2018 „Inčukalna novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas un apstiprināšanas kārtība”. Noteikumi stājas spēkā
2018. gada 1. oktobrī. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes
izpilddirektoram.”
Par amata vietas „Izpilddirektora
vietnieks” izveidošanu. Dome nolemj:
„Tā kā par lēmuma projektu nav saņemts nepieciešamais balsu skaits,
lēmuma projekts ir noraidīts.”
U. c.
Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā
noteikto) var iepazīties Inčukalna novada pašvaldības interneta vietnē www.incukalns.lv,
sadaļā „Domes sēžu protokoli”.

Pievērs uzmanību – iedzīvotāju aptauja!
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LATVIJAS REPUBLIKA
INČUKALNA NOVADA DOME

Sēdes protokols Nr. 14 Inčukalna novadā,
Vangažos, Meža ielā 1, 2018. gada 19. septembrī

Domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

PAZIŅOJUMS
Par detālplānojuma un saistošo noteikumu atcelšanu
Inčukalna novada dome 2018. gada 19. septembrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr. 14, 51.§. „Par detālplānojuma zemesgabaliem „Meldrāji”, „Jaunsiliņi”,
un „Stariņi” 2. zemes vienībai atcelšanu”, ar kuru tiek atcelts Inčukalna novada domes 2008. gada 20. februāra lēmums Nr. 3-5§./4 „Latvijas
Republikas Inčukalna novada domes saistošie noteikumi Nr. 3/2008 „Par
detālplānojuma Zemesgabaliem „Meldrāji”, „Jaunsiliņi” un „Stariņi”
2. zemes vienībai apstiprināšanu”.

Saistībā ar savstarpēji noslēgto līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā SIA „Clean R” veiks iedzīvotāju anketēšanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju apmierinātību par sniegtajiem pakalpojumiem. Mums ir
ļoti svarīgs arī jūsu pašvaldības iedzīvotāju viedoklis, jo tas ļaus pilnveidot un
uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

nāsies no 2018. gada 15. oktobra
līdz 2018. gada 28. oktobrim. Pēc
aptaujas rezultātu saņemšanas un
apkopošanas par aptaujas rezultātiem informēsim atsevišķi.

Lūdzam jūs ievietot informāciju
savā mājaslapā ar aicinājumu iedzīvotajiem piedalīties aptaujā un
paust viedokli. Tāpat būsim pateicīgi par priekšlikumiem, kā plašāk

Aptauju var apskatīt šeit:
https://ej.uz/
aptauja_apsaimniekosana.

informēt iedzīvotājus par iespēju
piedalīties aptaujā un motivēt viņus to darīt. Zemāk pievienojam
mājaslapas saiti, kur atrodas aptauja. Iedzīvotāju aptauja norisi-

SIA „Clean R” n

2018. gada OKTOBRIS

NOVADA VĒSTIS

3

Vangažos uzsākta ilgi gaidītā
māju renovācija

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki Gaujas ielā 9, Gaujas ielā 14 un
Vidzemes ielā 5 ir sev un citiem pierādījuši, ka viņi spēj kopīgi vienoties un
pieņemt šo atbildīgo lēmumu par sava mājokļa atjaunošanu vai, kā pieņemts
teikt, renovāciju.

FOTO: MĀRTIŅŠ POZŅAKS

2018. gada vasarā visu trīs dzīvojamo
māju īpašnieki nodibināja biedrības un
noslēdza virkni līgumu, kas saistīti ar
mājas renovāciju. Līgumi slēgti gan ar
„ALTUM”, gan „Swedbank”, kura kreditē renovācijas darbus, gan arī ar būvnieku, būvuzraugu un autoruzraugu.
Projekta kopējās izmaksas ēkai Gaujas ielā 9 ir 215 932 eiro, ēkai Gaujas
ielā 14 – 205 306 eiro un ēkai Vidzemes ielā 5 – 134 524 eiro.
Renovācijas ietvaros visām trim ēkām
tiks siltināta ēkas fasāde, cokola daļa
un bēniņu, pagraba pārsegumi. Tiks
nomainīts jumta segums, kā arī logi
un durvis koplietošanas telpās. Tiks
izbūvēta jauna apkures sistēma, un
katram dzīvoklim tiks uzstādīts individuālais siltuma skaitītājs.
Būvdarbus veic SIA „RIKO”, autoruzraudzību nodrošina projekta autors
SIA „ARCHE”, savukārt tā ievieša-

Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību
un uzņēmēju delegācija apmeklē Gruziju
Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību un uzņēmēju delegācija laikā no
11. līdz 15. oktobrim devās pieredzes
apmaiņas braucienā uz Gruziju, lai veicinātu reģionu ekonomisko sadarbību.

Sarma Novicāne-Lazdāne, n
SIA „Vangažu Namsaimnieks”
projektu vadītāja

INFORMĀCIJA

Svarīgs paziņojums sakarā
ar Gaujas ielas remontu Vangažos
Sakarā ar Gaujas ielas pārbūves darbiem, kas tiek veikti Vangažos, no
2018. gada oktobra ir slēgts ceļa posms Gaujas ielā no uzņēmuma „Gaujas
Koks” līdz Priežu ielai.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! Aicinām iedzīvotājus sekot
līdzi informācijai, ievērot ceļazīmes un norādes saistībā ar plānotajiem
darbiem Gaujas ielā, Vangažos.
Vangažu pilsētas pārvalde n

FOTO: MĀRTIŅŠ POZŅAKS

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem būs uzņēmēju un pašvaldību
sadarbības forums Mtskhetā 15. oktobrī ar memoranda parakstīšanu
starp Mtskhetas-Mtianeti un Rīgas
plānošanas reģionu. Kopumā delegācijā piedalījās vairāk nekā 30 pašvaldību, tai skaitā Inčukalna novada domes un uzņēmumu pārstāvji, kuriem
ir interese par iespējamu sadarbību
ar Gruziju un tieši Mtskhetas-Mtianeti reģionu. Gruzijai ar Latviju ir
senas sadarbības saiknes ekonomikā un kultūrā. Turklāt līdzīgi kā Rīgas plānošanas reģions Latvijā arī
Mtskheta-Mtianeti ir galvaspilsētas
reģions Gruzijā. Šīs vizītes mērķis ir
iepazīt klātienē reģionu un izveidot
kontaktu biržu, kas rezultētos nākotnes sadarbībā gan pašvaldību,
gan uzņēmējdarbības līmenī.
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs: „Gruzijai ar
Latviju ir senas sadarbības saiknes
ekonomikā un kultūrā. Turklāt lī-

nas atbilstību būvnormatīvu prasībām, veicot būvuzraudzību, izpilda
SIA „Brangi”. Projekta vadību šim garajam procesam nodrošina SIA „SNL”.
Lielu ieguldījumu šo projektu virzībā
un pozitīvu lēmumu pieņemšanā ir veikuši visu trīs māju vecākie. Viņu uzņēmība un entuziasms ir tik spēcīgs, ka
aizrauj arī pārējos dzīvokļu īpašniekus
un visi ir noticējuši, ka ar savu aktīvu
dalību mājas kopīpašuma sakopšanā
var sasniegt daudz, tādējādi radot
prieku par sasniegto un apmierinājumu par to, ka dzīvosim skaistā, sakoptā vidē! SIA „Vangažu namsaimnieks”
kā māju pārvaldnieks pateicas īpašniekiem par pacietību un sapratni šajā
ilgajā procesā!

Rīgas plānošanas reģiona pārstāvji, viesojoties Gruzijas inovāciju parkā, kur
radīti visi priekšnosacījumi tam, lai dzimtu biznesa idejas.

dzīgi kā Rīgas plānošanas reģions
Latvijā arī Mtskheta-Mtianeti ir
galvaspilsētas reģions Gruzijā. Šīs
vizītes laikā ieguvu vērtīgus kontaktus, pieredzi un idejas, kuras
varētu īstenot darbā Inčukalna novada domē.” Vizītē no pašvaldībām

piedalījās Rīgas, Jūrmalas, Ādažu,
Carnikavas, Engures, Garkalnes,
Ikšķiles, Inčukalna, Kandavas, Ķekavas, Limbažu, Ropažu, Salaspils,
Sējas un Stopiņu domju pārstāvji.
Mārtiņš Pozņaks n
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Ekspresintervija
ar zobārsti Dr. Viju Olti

(lellēm-maketiem) līdz reālai pacientu
pieņemšanai un ārstēšanai.

1. Lūdzu, nedaudz pastāsti par sevi!
Esmu dzimusi un augusi Vecpiebalgā.
Patika mācīties un pilnveidot sevi ārpus skolas – volejbols, tautas dejas,
mākslas skola... Jau vidusskolas sākumā izlēmu, ka iešu studēt zobārstniecību.

4. Kādi ir pirmie iespaidi par Inčukalna novadu un Vangažu pilsētu?
Iebraucot Vangažos, ir sajūta kā laukos – svaigs gaiss, priežu mežs un
miers. Bet galvaspilsēta ir tik tuvu! Ļoti
izdevīga vieta dzīvošanai un strādāšanai galvaspilsētā.

2. Cik ilgi jāstudē, līdz kļūsti par pilnvērtīgu zobārstu?
Tās ir pilna laika studijas Rīgas Stradiņa universitātes Zobārstniecības fakultātē piecu gadu garumā. Sākumā –
vispārīgā medicīna, pamati zobārstniecībā un prakse no fantoma kursa

5. Kāds būtu tavs novēlējums mūsu
novadniekiem?
Vairāk laika veltīt profilaksei – rūpēties
par savu garīgo un fizisko veselību. Un
vairāk smaidīt!

3. Kādām īpašībām, jūsuprāt, būtu
jāpiemīt labam zobārstam?
Viss sākas ar sapratni. Jābūt iejūtīgam,
ar spēju uzklausīt un pedantiskam.
Un – savam darbam ir jāpatīk!

Mārtiņš Pozņaks n

Vangažu vidusskolas skolēni piedalās
Starptautiskās putras dienas aktivitātēs
3Turpinājums no 1. lpp.
Putras diena kopā ar restorāniem notiek par godu Starptautiskajai putras
dienai, kas visā pasaulē tiek svinēta
10. oktobrī. Šogad tā tiek veltīta Latvijas simtgadei un putras tradīcijām
kā kultūras mantojumam. Vēstniecībā
kopā ar bērniem darbojās māksliniece
Elita Patmalniece un sportisti Līna
Mūze un Daumants Dreiškens. Putras
dienas svētki notiek Putras programmas ietvaros, ko organizē AS „Rīgas
dzirnavnieks” sadarbībā ar Veselības
ministriju, Valsts izglītības satura
centru (VISC) un Slimību profilakses
un kontroles centru (SPKC). Tā Latvijā
notiek jau sesto gadu. Ņemot piemēru
no Latvijas, Putras programma nu jau
tiek īstenota arī Lietuvā un Igaunijā.
Kā informēja novadnieks Dainis Domiņš, kroga „Pie Brāļa” sadarbībā ar
Rīgas restorānu „Moltto” komanda
ar gandarījumu piedalījās sociālajā
projektā „Spēka putra Latvijas simtgadei”. Mūsu pagatavoto rīsu putru
atzinīgi novērtēja dauzi atnākušie
skolnieki un arī garāmgājēji. Vēl jo
lielāks prieks bija, ieraugot Vangažu
vidusskolas audzēkņus ar viņu saga-

tavoto priekšnesumu; viņi arī aktīvi
piedalījās putras gatavošanā.
Šogad oktobrī Putras dienu un Putras
mēnesi Latvijā svin ar daudzām aktivitātēm skolās. Oktobrī skolās tiek
realizēta Vislatvijas putras programma, kuras ietvaros bērniem ir iespēja
piedalīties Putras stundā, kas veltīta
tēmai „Simtgades putra”. Skolu ēdnīcas iesaistās Putras mēnesī ar speciāli pagatavotām putrām skolēniem.
Pēc pasākuma Vangažu vidusskolas skolnieki minēja: „Mums patika
piedalīties Putras svētkos Rīgā, bija
interesanti satikt klātienē populārus
cilvēkus, ko agrāk bijām redzējuši tikai TV ekrānos. Bija interesanti
vērot citu skolu prezentācijas, kā arī
mums ļoti patika atraktīvais pasākuma vadītājs, kurš uzdeva mīklas,
improvizētus jautājumus, kā arī priecājās par iegūtajām balvām. Braucot
mājās norunājām, ka mēs labprāt
vēl piedalītos šādos Putras svētkos. Šādi pasākumi rosina domāt par
savu ikdienas ēdienu vai atgādina
ikdienas steigā par aizmirsto mūsu
senlatviešu ēdienu.”
Mārtiņš Pozņaks n

Darba mūžs 35 gadu garumā
veltīts grāmatām
un Inčukalna novada iedzīvotājiem
21. septembrī Inčukalna novada bibliotekāre Vija Onskule nosvinēja 35 gadu
darba jubileju. Vija nu jau 35 gadus
strādā Inčukalna bibliotēkā un šajā laikā ieguvusi lasītāju cieņu un mīlestību.
Vija Onskule uz dzīvi Inčukalnā pārcēlās 1983. gadā, un 1983. gada
21. septembrī uzsāka darbu pagasta
bibliotēkā, pārņemot vadības grožus
no mūsu visiem pazīstamās invalīdu
biedrības vadītājas Valdas Pavlovičas.
No necilās bibliotēkas vecajā pagastmājā Vija ir izcīnījusi jaunas telpas,
kuras šodien jau atkal kļuvušas par

mazām lielajam grāmatu un lasītāju
skaitam. Sākumā bibliotēkā bija tikai
300 grāmatu un 50 lasītāju. Katru
gadu grāmatu krājums palielināts,
arī bibliotēkas lietotāju skaits palielinās, interese par bibliotēku aug. Uz
šo brīdi bibliotēkā ir 2050 lietotāju un
19000 eksemplāru liels krājums. Bibliotēkā tiek rīkoti dažādi pasākumi,
tikšanās ar grāmatu autoriem, dzejniekiem, populāriem cilvēkiem, liela
vērība tiek veltīta darbam ar bērniem,
bibliotēka regulāri piedalās lasīšanas
veicināšanas pasākumos. Pateicoties
Vijas ieguldītam darbam, 2006. gadā

Rīgas rajona padomē Inčukalna novada bibliotēkai pasniedza Atzinības
rakstu – par ieguldījumu iedzīvotāju
informatīvās apkalpošanas organizēšanā. 2009. gadā Vija Onskule saņēma
titulu „Pagasta bibliotekārs-Gaismas
nesējs 2009”. Pateicoties bibliotēkas
plašajam nozares literatūras klāstam, mūsu bibliotēku ir iecienījuši arī
citu novadu lasītāji. Pateicoties Vijai,
Inčukalna iedzīvotājiem tiek piedāvāti
braucieni uz teātriem, operu.
Inčukalna novada
bibliotēku kolektīvs n

FOTOMIRKLIS

Vangažu kultūras namā – mūziķa un aktiera
Vara Vētras koncerts Inčukalna novada senioriem

Tās tavas mazās uzmanības, Tie mazie vārdi, kad tu pienāc klāt...
Man atkal gribas jau ar Tevi parunāt...!!!
Vangažu kultūras namā š. g. 28. septembrī notika mūziķa un aktiera Vara Vētras (attēlā) koncerts Inčukalna
novada senioriem.
Varis Vētra veltīja savus rakstītos dzejoļus un dziesmas cilvēkiem, kuri radījuši un rakstījuši mūsu vēsturi, kā
pateicību un mīlestību par paveikto. Sakām milzīgu padies Zinaīdai Gofmanei, Intai Teterei un Ņinai Bērziņai par
rūpēm un Inčukalna novada pašvaldībai par atbalstu!
Lai sirsnības un mīlestības pilna senioru diena!
Vangažu kultūras nams n
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Vija Olte – gados jauna un mērķtiecīga zobārste, kura savas skolas
gaitas ir uzsākusi Vecpiebalgas pusē
un tālāk Rīgas Stradiņa universitātē.
Kopš jūnija Vija Olte Vangažu pilsētas un Inčukalna novada iedzīvotājiem sniedz iespēju saņemt zobārsta
palīdzību tepat mūsu novadā.

2018. gada OKTOBRIS
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Ūdenspolo komanda izcīna zeltu

Līdz ar skolas mācību gaitām ir sākusies galda hokeja sezona. Inčukalnieši sezonu varēja uzsākt savās mājās, aizvadot sacensības mājīgajā Inčukalna sporta
kompleksā. Jau labu laiku esot vienam no Latvijas galda hokeja centriem, kluba
vadība ar organizatorisko pieredzi ir iemantojusi uzticību aizvadīt lielāko daļu
Latvijas reitinga turnīrus. Izņēmums nav arī šī sezona. 2018./19. gadu nogrieznī
Inčukalnā notiks četras Latvijas līmeņa un viens pasaules līmeņa turnīrs.
Sezona tika aizsākta ar Latvijas
kausa izcīņu, par kuras balvām cīnīsies Open kategorijā, junioriem,
senioriem, sievietēm un junioru U-13
grupā, kā arī Latvijas Amatieru līgā,
kur sadalīs balvas 4 nominācijās –
junioriem, junioriem U-13 grupā,
sievietēm un vīriešiem. Jāpiebilst,
ka Latvijas reitinga turnīros sākas
punktu krāšana uz pasaules čempionātu, kurš sezonas noslēgumā jūnijā
notiks Minskā, Baltkrievijā.
Inčukalnieši pirmajās sacīkstēs startēja ar samērā novājinātu sastāvu
(bez Open izlases līmeņa spēlētājiem
Jāņa Kalnevica un Edgara Saulīša,
bez diviem svarīgiem junioriem (nebija Rinalda Siņicina un Intara Garanča),
kā arī bez pasaules čempiones Ilzes
Zuces-Tenčas. Tomēr tas neliedza
Inčukalna GHK sezonas sākumā izcīnīt
sešas godalgas.
Vislielāko gandarījumu sniedza Rainera Kalniņa spēle, kurš beidzot pēc pacietīga treniņu darba varēja baudīt tā
augļus. Rainers pirmo reizi Open klasē
izcīnīja medaļu – aizspēlējās līdz finālam, kurā spraigā septiņu spēļu sērijā
ar 3:4 atzina viena no izlases līderiem
Sanda Kristapa Lagzdiņa pārākumu.
1. līgā starp 20 labākajiem spēlētājiem
(pavisam startēja 60 dalībnieku) iekļuva arī Mikus Saulītis un Sandis Kalniņš, kuriem atzīstamās 6. un 10. vieta
Open kategorijā. Augstā vieta Open
klasē Raineram garantēja uzvaru ju-

nioru konkurencē, kurā viņš apsteidza
savu sīvāko konkurentu no BJC „Laimīte” Raivi Miglinieku. Trešais – pārstāvis no Burtniekiem Rolands Riekstiņš. Vēl vienu uzvaru klubam izcīnīja
tā vadītājs Sandis Kalniņš senioru
konkurencē, sīvā cīņā apsteidzot viesi
no Igaunijas Igoru Saveļjevu. Interesanti, ka sīvākais Sanda konkurents
Sergejs Mihejevs samierinājās vien ar
4. vietu, priekšā palaižot talsenieku
Salvi Skaraini.
Junioru U-13 grupā 3. vietā ierindojās Roberts Līvmanis. Šajā kategorijā
pirmās divas vietas izcīnīja meitenes.
Uzvarēja igauniete Veronika Sačoka,
bet 2. vietā – BJC „Laimīte” pārstāve
Krista Annija Lagzdiņa.
Dāmām Ilzes Zuces-Tenčas prombūtnē uzvarētāju gods bija jāaizstāv
Elīnai Galai. Viņai nācās samierināties ar 4. vietu.
Paralēli notikušajā Latvijas Amatieru
līgā pie divām godalgām tika Krišs
Skujenieks (2. vieta junioru konkurencē) un Railends Kuhaļskis (3. vieta
U-13 grupā).
Jāpiemin, ka Latvijas Amatieru līgā
savus pirmos nopietnos soļus spēra arī pavisam jaunie Inčukalna GHK
biedri, šajā posmā pavisam seši!
Jau pavisam drīz sezona turpināsies
ar pasaules tūres posmu Inčukalnā.
13. oktobrī – „Latvia Open 2018”!
Mārtiņš Pozņaks n

Latvijas jauniešu ūdenspolo komanda „Sport Star” no Inčukalna novada trenera Vjačeslava Ternovska vadībā piedalījās
starptautiskā turnīrā Leipcigā, Vācijā. Pārspējot visus, mūsu komanda izcīnīja zeltu! Apsveicam!
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Inčukalniešiem 6 godalgas!
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SK „Coyote/Inčukalns”
florbola komanda sāk 11. sezonu
Jau 11. gadu Inčukalna līdzjutējiem
būs iespēja klātienē vērot un līdzi
just Inčukalna florbola komandai.

SK „Coyote/Inčukalns” florbola komanda 2018/2019. gada florbola sezonu Latvijas čempionātā 2. līgā vīriešiem sākuši ar mainīgām sekmēm.
20.09.2018. Inčukalna sporta kompleksā SK „Coyote/Inčukalns”
florbola komanda pirmo spēli aizvadīja ar SK „Birzgale”. Pirms spēles
sākuma svinīgi čempionātu atklāja
Inčukalna novada domes priekšsēdētaja vietniece Ludmila Vorobjova
ar skaistu runu un uzmundrinošiem
vārdiem komandai un līdzjutējiem,
tad Inčukalna novada pamatskolas
pūtēju orķestris Vitala Kikusta pavadībā nospēlēja Latvijas Republikas himnu. Pēc spraigas spēles
SK „Coyote/Inčukalns” florbola ko-

manda čempionātu iesāka ar skaistu uzvaru 10:8.
SK „Coyote/Inčukalns” florbola
komanda otro spēli aizvadīja ar
SK „Jūrmala”, kur tika piedzīvots
zaudējums ar rezultātu 3:17. Trešo
spēli SK „Coyote/Inčukalns” florbola
komanda aizvadīja pret FK „Vārme”,
kur, spēles sākumā esot vadībā ar
4:0, bet spēles izskaņā pieļaujot

daudzas kļūdas, tika piedzīvots
zaudējums ar rezultātu 7:9. Ceturto
spēli SK „Coyote/Inčukalns” florbola komanda aizvadīja izbraukumā
Rīgā pret FK „NND, kur SK „Coyote/
Inčukalns” florbola komandas spēlētāji, parādot raksturu un ļoti labu
komandas spēli, izcīnīja uzvaru ar
rezultātu 8:3.
SK „Coyote/Inčukalns” florbola komanda šajā sezonā ir papildinājusi
savu sastāvu ar jauniem spēlētajiem, kuri ir gados jauni un maz pieredzējuši, tāpēc liela loma būs arī
mūsu atbalstītajiem, kas mūsu komandu atbalstīs gan mājas spēlēs,
gan izbraukumos.
Paldies visiem SK „Coyote/Inčukalns” atbalstītājiem!
Māris Onskulis, n
SK „Coyote/Inčukalns” spēlētājs

Atklāts atjaunotais Inčukalna pamatskolas stadions
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko: „Pamatskolas
stadiona pārbūve bija iedzīvotājiem
svarīgs un vajadzīgs projekts, kas dos
iespēju novada iedzīvotājiem vairāk
pievērsties veselīgam dzīvesveidam.
Strādāsim pie tā, lai jaunais stadions
veicinātu un vairotu gan skolēnu, gan
ikkatra interesenta iespējas savu ikdienu pavadīt aktīvi un veselīgi. Novēlu visiem novada sportistiem, lai viņu

panākumi un augstvērtīgie rezultāti
priecētu ne tikai Inčukalna novadu, bet
arī visu Latviju!”
Šā gada aprīļa beigās tika uzsākti
Inčukalna pamatskolas stadiona labiekārtošanas un lietusūdens savākšanas sistēmas pārbūves darbi. Stadiona labiekārtošanas darbi paredzēja skriešanas celiņu izveidi 250 metru
garā aplī. Šobrīd skriešanas celiņus
klāj gumijas granulu segums, bet futbola laukums ieguvis jaunu dabīgā
zāliena segumu ar automātiskās lais-

tīšanas sistēmu, tas ir ekoloģiski tīrs,
kalpos ilgāk un būs vieglāk kopjams.
Stadionā ir izveidoti vieglatlētikas
sektori, kuros varēs trenēties sprinta skriešanas disciplīnās, tāllēkšanā,
trīssoļlēkšanā un lodes grūšanā. Plānots atjaunot un papildināt arī āra
vingrošanai nepieciešamos trenažierus. Tāpat ir izveidota arī speciāla iesildīšanās zona un izbūvētas sēdvietas skatītāju ērtībām.
Mārtiņš Pozņaks n
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Atjaunoto Inčukalna stadionu atklājot, simbolisko lenti griež Raimonds Bergmanis,
Aivars Nalivaiko, Daumants Dreiškens, Kaspars Kiris un Rihards Rasnacis.

NOVADA VĒSTIS

Vangažu vidusskolas jaunieši
iepazīstas ar mākslinieces
Maijas Brašmanes darbiem
„Māksla ir klusa tuvošanās, nevis
skaļa pieskriešana. Lielie noslēpumi ieraugāmi klusumā. Tāpēc ir nozīmīgs mirklis, kad augošs cilvēks
PATS savām acīm redz, kā no it kā
viegla otas pārskrējiena pār audeklu
top glezna.”
/M. Laukmane/
Vangažu vidusskolas 6. a, 7. a, 9. a un
12. klases skolēni septembrī dažas
latviešu valodas stundas pavadīja
Vangažu pilsētas bibliotēkā, lai apskatītu, pētītu, analizētu un recenzētu Maijas Brašmanes gleznu izstādi
„Gaismasspēles”. Gleznās skatoties,
skolēni varēja sajust noslēpumaino
gaismas klātbūtni, ko arī pati māksliniece atzīst: „Bez gaismas nevar
redzēt krāsu, siluetu, saprast formu.
Spēles notiek gan dabā, gan manā
darba radīšanas procesā”.
Pirms gleznu analizēšanas skolēni
iepazinās arī ar autores dzīves interesantākajiem faktiem. Viņa strādājusi
par zīmēšanas skolotāju, bijusi mākslas pulciņa vadītāja un lasījusi lekcijas augstskolā, bijušas 20 izstādes
dažādās Latvijas pilsētās. Skolēnus
visvairāk pārsteidza, ka viņai patīk
strādāt ar cilvēkiem, kuri neprot gleznot. Izstādes noformējums piesaistīja
skatītāju uzmanību ar savu mājīgumu,
harmoniju un dabu. Šajā izstādē lielākā daļa gleznu bija veidotas datorgrafikā ar ziedu motīvu. Māksliniece vienīgā Latvijā strādā šādā tehnikā – tā ir
viņas autortehnika. „Izstādē redzamie
ziedi ir kā cilvēka portreti dažādos
dvēseles stāvokļos. Ziedēšana kā process, kustība un trauslums. Īslaicīga
burvība, kaisle,” stāsta pati autore.
Recenzējot gleznas, skolēni izteica savu viedokli. Dažiem skolēniem

gleznas atgādināja pēdējās atvadas
no iemīļotās vasaras, gleznās bija
sajūtama apgarotība un garīgās harmonijas enerģija, sajūtamas vairākas
dominantes variācijas, kas, aplūkojot
gleznu, vienmēr ļāva sajust ko sevišķu, gleznas rosināja pārdomāt to, ka
visam dzīvē ir jābūt līdzsvarā, mierā,
bez kādām asām pārvērtībām, patika,
ka gleznas noskaņojums ir rotaļīgs, jo
māksliniece spēlējas ar krāsām, citi
aizdomājās par saviem labajiem darbiem.
Skolēni pēc gleznu pētīšanas izvirzīja
dažas atziņas, kā, piemēram:
• „Glezna ir kā stāsts – tikai uzzīmēts. Un aplūkojot to var saprast
tikai ar savu fantāziju.” (Darja);
• „Par dzīves vērtībām mani rosināja domāt gleznas līnijas, jo katrs
cilvēks dzīvē iet pa savām līnijām,
mērķiem, tas ir tā kā putnam savs
lidojuma ceļš.” (Dinija);
• „Glezna papildināja manas emocijas
un lika aizdomāties par to, ka mēs
katrs esam kā plaukstošs zieds, kas
attīstās un vēlas kaut ko sasniegt
dzīvē.” (Anita)
Paldies māksliniecei par gleznu izstādi! Skolēniem patika iedziļināties
mākslas darbos, un katrs to izbaudīja kā noslēpumainu pasauli. Jaunieši
autorei vēl labu veselību un neapstāties, radīt jaunus darbus. Sirsnīgs
paldies par sadarbību Vangažu pilsētas bibliotekārēm Vinetai Bordānei
un Marijai Aleksejevai, kuras vienmēr
mūs sagaidīja ar smaidu sejā, laipni
uzņēma savās telpās, sniedza padomus un aktīvi piedalījās bērnu izglītošanas procesā.
S. Vencjuna, n
latviešu valodas skolotāja
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Olimpiskā diena
pirmsskolas izglītības iestādē „Jancis”

Sportot jāsāk jau no mazotnes, tāpēc „Janča” bērni un pieaugušie 21. septembrī, Olimpiskajā dienā, nodevās jautrām, sportiskām izklaidēm. Bija gan rīta
vingrošana mūzikas pavadībā, gan jautras stafetes. Sportot mums ļoti patīk, un
to mēs darām ar lielu prieku un aizrautību!

2018. gada OKTOBRIS

Mācīties dabā, aktīvi darbojoties,
ir interesantāk!
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Pie mums nu jau 4. reizi ciemos ieradās mūsu draugi no Igaunijas, Ēsmē pamatskolas (Ääsmäe Põhikool).

Pēdējā vasaras dienā, 21. septembrī
(gaisa temperatūra vietām esot sasniegusi +29 grādus!) Inčukalna
pamatskolā norisinājās vairāki ļoti
svarīgi un dalībniekiem interesanti
notikumi. Grūti tos sarindot pēc nozīmības, tāpēc jāiztiek ar parasto,
„laika metodi”...
Pirmās mācību stundas beigās visus
no skolas „izdzina” ugunsdzēsības
trauksme. Evakuācija noritēja veiksmīgi, par to modri rūpējās gan pedagogi, gan arī Inčukalna BUB (brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības) vīri
ar pavisam nopietnu ugunsdzēšanas
tehniku. Pēc bērnu pārskaitīšanas
varēja sākties nākamais notikums –
Olimpiskās dienas atklāšana. Jau
pāris nedēļu bērni stundās trenējās,
lai kopīgi ar visas Latvijas skolēniem vingrotu un svinīgi sāktu sportam veltīto nedēļu.
Parka estrāde bija pietiekami laba
vieta, lai visi 260+ pamatskolas
skolēni un pedagogi iekustinātu
savus muskuļus. Par to, lai vingrošana noritētu visiem kopā, gādāja
skolēnu pašpārvaldes meitenes,
kuras vingrojumu kompleksu demonstrēja, stāvot kalniņā visiem
redzamā vietā.
Pēc ievingrošanās bērni atgriezās skolā, bet jau pirmajā garajā
starpbrīdī visi devās ārā uz Drošības
dienas pasākumu.
Vēl kāds notikums piektdien – pie
mums nu jau ceturto reizi ciemos
ieradās mūsu draugi no Igaunijas,
Ēsmē pamatskolas (Ääsmäe põhikool). Šoreiz ciemiņi bija gan devītās, gan astotās klases skolēni, bet
viņus uzņēma mūsu skolas 8. klases skolēni ar savu audzinātāju
Lilitu Atari. Igauņu grupa lieliski un
labprāt iesaistījās Drošības dienas
darbiņos.

Pēc svinīgas atklāšanas katrai klasei tika izdalītas „maršruta lapas”,
kurās bija atzīmēts, kādā kārtībā ir
jāveic 13 kontrolpunkti. Jāsaka, ka
viens no pirmajiem kontrolpunktiem
bija lauku virtuve, kurā visi skolas
bērni un arī ciemiņi saņēma savu
pusdienu porciju. Šoreiz garšoja īpaši labi, daudz labāk, nekā skolā, jo
ēdienu dalīja no milzu katliem, tēju
no milzu termosiem un visu pasniedza ne tikai parastās virtuves saimnieces, bet gan formās tērpti, bargi
vīri priekšautos.
Drošības dienas kontrolpunktus nodrošināja Inčukalna pamstkolas labie
lieldraugi – 19. kaujas nodrošinājuma
bataljona atsaucīgie karavīri, Inčukalna BUB pārstāvji Rihards Keišs,
Jānis Liepiņš, Armands Cīrulnieks,
Ivars Cīrulnieks, Modris Balodis, Kārlis Circens un Inčukalna iedzīvotāju
padomes pārstāvji Andra Bērziņa
un Ligita Šteina, Reģionālās pašvaldības policijas darbinieki. Trijos
punktos ugunsdzēsības aktivitātes
organizēt palīdzēja skolēnu pašpārvaldes dalībnieki kopā ar Inčukalna
pamatskolas skolotāju Jeļenu Tresikovu, bet visas aktivitātes ieplānot
un atbildīgos pa savām vietām salikt
uzņēmās skolotāja Agnese Kalniņa.
Katra skolēnu grupa, izstaigājot
visus maršruta lapā minētos pieturas punktus, saņēma apstiprinājuma parakstus par uzdevumu
veikšanu. Arī igauņu skolēni ar lielu
interesi vilka karavīru maskēšanās
tērpus, klausījās par sprādzienbīstamiem priekšmetiem un skatījās
demonstrējumus, izmēģināja mest
ugunsdzēsēju šļūteni mērķī, sacentās ugunsdzēsēju zābaku mešanā
tālumā, dzēsa liesmas ar dažādiem
ugunsdzēšamajiem aparātiem, apskatīja ugunsdzēsēju mašīnas, izjauca un salika ieročus, izmēģināja

uzlikt un noņemt roku dzelžus uz ātrumu, atbildēja uz jautājumiem par
tiesībām un pienākumiem. Intensīvi
darbojoties, visus kontrolpunktus
divu stundu laikā izgāja tikai 4 no
13 skolēnu grupām. Pārējiem iztrūka pa vienam vai diviem parakstiem.
Parkā valdīja lietišķa atmosfēra, rosīga darbošanās un kārtība.
Patiesībā to varētu nosaukt par kolektīva saliedēšanas notikumu, jo,
pildot uzdevumus, klases no jauna
iepazina cits citu – izpalīdzot, jūtot
līdzi un esot kopā divas kārtīgas,
darbīgas stundas.
Inčukalna pamatskolas skolēni un
skolotāji vēlas pateikt lielu paldies
visiem minētajiem lieldraugiem un
skolas virtuves saimniecēm par iespēju pavadīt šo skaisto vasarīgo
dienu savādāk.
Pēc svinīgā dienas noslēguma turpinājās aktivitātes ar igauņu draugiem.
Ciemiņi un astotās klases skolēni
tika aicināti apskatīt skolu, iepazīties vienam ar otru. Diena bija saplānota pa minūtēm, un ciemiņi netika
atstāti ne uz brīdi. Kopā jauktās komandās pildījām viktorīnu par Latviju un Igauniju, apskatījām Inčukalna
centra ievērojamākās vietas – Inčukalna novada domi, bibliotēku, veco
pastu, Tautas namu. Pēc pastaigas
ciemiņus un mūsējos gaidīja galda
hokejs, tautas bumba, biljards, baseins, sauna. Tad saposušies un svaigi bērni kopīgi pavadīja laiku dejojot.
Igauņu skolotājus iepazīstinājām ar
„Kārļzemniekiem”, jauno pastaigu
taku pie Medību pils, Velnalu. Kopīgi
saplānojām nākamos sadraudzības
pasākumus un apmaiņas braucienus.
Mācīties var arī tā – svaigā gaisā,
kopīgiem spēkiem un ar prieku!
Zinta Nolberga n
Kaspars Kiris n
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Tēlniekam Kārlim Zālem – 130

Miķeļdiena Inčukalnā

Kārļa Zāles piemineklis Inčukalna Vecajos kapos.

Vēl tikai mēnesis līdz 18. novembrim,
dienai, kad pārkāpsim mūsu valsts
Latvijas pirmā gadsimta slieksni.
100 gadu ir laiks, kurā, pateicoties vecāku un vecvecāku stāstiem, vēl pietiekoši spilgti varam sazīmēt savas dzimtas gaitas un arī Latvijas dzimšanas,
veidošanās un attīstības notikumus.
Šoreiz gribu pieminēt kādu īpašu, visā
Latvijā un varbūt arī ārpus tās robežām, zināmu cilvēku, kura vārds ir
saistīts ar Inčukalnu – tēlnieku Kārli
Zāli. Viņš ir atstājis mantojumu, ar
ko lepojamies visas pasaules priekšā.
Tie ir viņa mūža darbi – Rīgas Brāļu
kapi un Brīvības piemineklis. Šogad
aprit 130 gadu kopš mākslinieka
dzimšanas 1888. gada 28. oktobrī
Mažeiķos. Kārļa Zāles dzīves ceļš no
Liepājas, kur kopā ar tēvu viņš bija
iemēģinājis mūrnieka amatu, aizveda
mākslas studijās uz Kazaņu, Petrogradu, Berlīni. Ar iegūto zināšanu bagāžu, varēšanas pārliecību un dzīves
sūtības apziņu, kuršu spīta vadīts,
mākslinieks atgriezās jaunajā valstī –
Latvijā. Viņš ticēja Brīvības idejai, un
tā tapa šie monumentālie darbi ar
tautas ziedojumiem – 1935. gadā tika
atklāts un iesvētīts Brīvības piemineklis, 1936. gadā Brāļu kapi. Brīvības
cīnītāju piemiņai Kārlis Zāle veltījis
pieminekļus Rīgā Sudrabkalniņā un
Lielajos kapos, Jaunpiebalgā, Smārdē, Meirānos, Valmierā, Viļķenē, Trikātā un citās vietās.

Milzīgā pārslodze radīja neatgriezeniskas sekas mākslinieka veselībai.
Kā vislabākā vieta turpmākai dzīvei
un atlabšanai tika izvēlētas mājas „Atvasītes” Inčukalna pagasta
Krustiņos. Šo vietu jau bija novērtējuši daudzi mākslinieki – aktieri
Amtmanis-Briedītis, Anta Klints,
Jānis Simsons, Ludmila Špīlberga,
Ella Jākabsone un arī uzņēmēji un
sabiedriskie darbinieki. Priežu gaiss
un plaušu dziednīca pie Gaujas bija
tas, kas Kārlim Zālem uz laiku ļāva
uzturēt veselību un darba spējas. Te
viņš savrupi dzīvoja ar sievu Annu un
audžumeitu Saskiju. Inčukalna Krustiņu kundzes jau cienījamos gados
Ziedone Sērmokša un Astra Ozoliņa
māk stāstīt par skolas gaitām kopā
ar Saskiju un ciemošanās reizēm pie
draudzenes, kad varēja satikt arī
pašu mākslinieku Kārli Zāli. Kārļa
Zāles, iespējams, pēdējais darbs ir
Inčukalna Vecajos kapos: raudoša
sieviete noliekusies pāri rožu klēpim,
pieminot 4. jūlijā kritušos jauniešus,
tas uzstādīts 1941. gada rudenī.
Kārlis Zāle arī kara laikā turpināja
darbu Mākslas akadēmijā. Neskatoties uz februāra saliem, viņš devās uz
Rīgu, lai izvērtētu studentu darbus,
Krustiņos apturot smago mašīnu.
Brīva vieta bija tikai kravas kastē.
Tas bija liktenīgi. 1942. gada 19. februārī Inčukalnā beidza pukstēt Kārļa
Zāles sirds. Viņš tika apglabāts Brāļu
kapos. Sieva ar audžumeitu turpināja

dzīvot Krustiņos, līdz, frontes līnijai
atkāpjoties, „Atvasītēs” tika ierīkots
vācu štābs. Viņām nācās pārvākties
uz saimniecības ēku. 1944. gada
rudenī Zāles kundze bija smagas
izvēles priekšā – palikt Latvijā vai
pieņemt vāciešu piedāvājumu doties
līdzi. Tā nu mašīnās tika sapakoti
Kārļa Zāles darbu meti, un kopā ar
sievu un audžumeitu tā devās mums
līdz pat šim brīdim nezināmā virzienā. Jaunajai Padomju varai pakalpīgi
cilvēki nogāza arī pieminekli Inčukalna Vecajos kapos.
„Atvasītēs” savu mājvietu atrada
vairākas ģimenes. Trešajai Atmodai
sākoties, māja tika atdota Kārļa Zāles sievas radiniekiem, bet diemžēl
nekādas dzīvības pazīmes tur nav
jūtamas joprojām. Viss vēl priekšā.
Piemineklis Raganas kaujā kritušajiem jau 30 gadu nolikts vecajā
vietā, vienīgi tā mehāniskie bojājumi
prasās pēc restaurācijas. Krustiņos
nu saceltas skaistas mājas, vecās
restaurētas. Tagad tajās dzīvo citi
cilvēki, cita paaudze. 28. oktobrī
Kārlim Zālem apritētu 130. Domājot
par viņa atstāto mantojumu, gribas
teikt: „Mirdzi kā zvaigzne!” Ja šajā
dienā izdodas iegriezties Inčukalna Vecajos kapos, iededziet arī jūs
kādu sveci pie pieminekļa Sērojošai
mātei dižā Meistara piemiņai!
Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Tātad vasaras darbi ir padarīti un tos
var atrādīt tautām. Inčukalna Tautas
namā tā arī sanāca. Priecājoties, ka
Miķeļu diena šogad iekrita tieši sestdienā, Dace Saulīte un Modris Balodis (brālis un māsa ) novada ļaudis
iepriecināja ar jaunu izstādi, kurai
bija dots nosaukums „Balts, Melns
un Krāsains”. Pamatā balto un melno
krāsu savās grafikās pārstāv Modris, taču Dace joprojām rotaļājas ar
krāsu pludinājumiem, katrā no tiem
atrodot savu tik trāpīgo stāstu par
kritušām lapām, jūras bāku, ūdens
pilēm un burbuļiem, putniem un zivīm, un – kur vēl ķeltu rakstu ornamenti! Modra Baloža darbi bija liels

pārsteigums mums visiem, jo parasti
mēs esam raduši redzēt viņa koka un
metāla darinājumus. Dace Saulīte ir
uzņēmusies vadīt Inčukalna mākslinieku kopu, un jau tika nosprausti
tuvākie plāni. Valsts svētkos inčukalnieši baudīs pašu novada mākslinieku izstādi „ Mana Latvija”.
Ir vēl kāds ticējums, kas šajos svētkos bija tieši reizē: Miķeļa dienā jauniem puišiem jāved brīvas meitas pie
krāsns sildīties. Nezinu cik brīvas tās
meitas bija, bet veselas 10 Liepājas
teātra aktrises no folkloras kopas
„Atštaukas” ar tautisku humoru un
dziesmām gan „atštaukāja”, gan mācīja dzīves ziņai. Tautas namā valdīja
silta un sirsnīga atmosfēra.
Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nama vadītāja

LATVIJAI – 100!

Dāvana Latvijas dzimšanas dienā TOP!
Mūsu stiprums ir iepriekšējo paaudžu atstātajā mantojumā.
Pirms gada mēs aicinājām novada ļaudis dāvināt Inčukalna nākamajām
paaudzēm rokdarbus – cimdus, austus un izšūtus dvieļus, tamborējumus,
izšuvumus. Saņēmām dāvinājumā arī pūralādi. Nu pūrs Vecajā pasta ēkā
ir apskatāms ikvienam.
Paldies visiem, kuri atsaucās! Un, protams, ļoti priecāsimies par ikvienu
jaunu dāvinājumu.

PUBLICITĀTES FOTO
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Miķeļus svinam 29. septembrī. Šajā
dienā sākas zemes guļas laiks. Un
oktobris jau ir veļu laiks...
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INČUKALNA NOVADA PASĀKUMI VALSTS SVĒTKU LAIKĀ

APSVEICAM!

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve,
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt.
Un laimīgs ir tas, kas spēj ar savu dzīvi
Kaut vienu labu rindu ierakstīt.
INČUKALNA NOVADA DOME SIRSNĪGI SVEIC
OKTOBRĪ DZIMUŠOS INČUKALNA NOVADA IEDZĪVOTĀJUS!

AICINĀJUMS

PIEKTDIEN, 9. NOVEMBRĪ
Lāčplēša dienas godināšana Inčukalnā
Plkst. 17.00 – svētku pasākums Inčukalna pamatskolā.
Plkst. 17.30 – lāpu gājiens no Inčukalna pamatskolas
uz Inčukalna Vecajiem kapiem.
Plkst. 17.45 – piemiņas brīdis un varoņu godināšana pie
pieminekļa Raganas kaujā kritušajiem.
Aicinājums: 9. novembrī pieminēt tuviniekus pateicībā
par viņu dzīvi un mūsu šodienu ar svecīšu aizdegšanu
Inčukalna Vecajos kapos.
No plkst. 18.30 līdz 22.00 – „Mirdzi kā zvaigzne”, gaismas svētki „Staro Inčukalns”. Aicinām Inčukalna novada
uzņēmumus, organizācijas un privātpersonas būt aktīviem, atbalstīt pasākumu un pieteikt gaismas objektus
līdz 2. novembrim pasākuma koordinatoram Kasparam
Kirim (e-pasts: kaspars.kiris@incukalns.lv).
Lāčplēša dienai veltīts
svinīgs brīdis Vangažos –
„Tavas saknes tavā zemē”
Plkst. 17.00 – pie Vangažu vidusskolas – priekšsēdētāja uzruna un lāpu gājiens (no Vangažu vidusskolas līdz
Vangažu kultūras namam).
Plkst. 17.30 – lāpu gājiena sagaidīšana pie Vangažu
kultūras nama.
Plkst. 18.00 – tematiska filma „Baltu Ciltis”. Filma par
13. gs. baltu tautām, kas vēlāk izveidoja latviešu nāciju.
Piedalies arī Tu, ņemot līdzi lāpu, svecīti, gaismiņu!
SESTDIEN, 10. NOVEMBRĪ
Plkst. 13.00 – Latvijas simtgades filma „Tēvs Nakts”
(režisors – Dāvis Sīmanis jr.). Pēc Ineses Zanderes romāna „Puika ar suni”. Stāsts par Žaņa Lipkes ģimenes
centieniem glābt ebrejus 2. pasaules kara laikā un bērna
pieaugšanu traģiskā vēstures situācijā. Ieeja – 3 eiro.
Plkst. 17.00 – Mārtiņdiena. Inčukalna Mākslinieku kopas izstādes „Mana Latvija” atklāšana un radošā darbnīca „Gatavojam svētku piespraudes sev un dāvanai
draugiem Latvijas dzimšanas dienā”. Lūgums ņemt līdzi
adatas, diegu, šķēres un, pēc vēlmes, citus materiālus.
Visi mīļi aicināti!

PIEKTDIEN, 16. NOVEMBRĪ
Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums Vangažos –
„Ar mīlestību Latvijai”
Plkst. 18.00 – Ievas Kerēvicas solokoncerts. Svinīgas
uzrunas un pateicības vārdi. Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde. „Simts
darbi Latvijai” un latviskais rokraksts cimdos. Ieeja bez
maksas.
Plkst. 21.00 – balle kopā ar mūziķi Ati Auzānu. Ieeja –
3 eiro.
SESTDIEN, 17. NOVEMBRĪ
Latvijas simtgadei veltīts
svinīgs pasākums Inčukalnā
„Latvija – tā katram mums ir tikai viena”
Plkst. 11.30 – Latvijas Valsts karoga godināšana un
svētīšana pie Inčukalna novada domes. Uzaicinājums –
vilkt rokās rakstainos dūraiņus kā identitātes apliecinājumu, kas gadsimtiem caur rakstu rakstiem ir iznesusi
ticību Latvijas valstiskumam!
Plkst. 12.00 – svētku pasākumā atskatīsimies uz paveikto, godināsim 2018. gada Goda novadniekus un folkoķestra „Ducele” koncertā dzirdēsim latviešu tautas
un karavīru dziesmas. Pasākumā piedalīsies arī aktieris
un dziesminieks Varis Vētra, Inčukalna pūtēju orķestris
un jauktais koris „Mežābele”.
Plkst. 15.00 – Zemessardzes tehnikas paraugdemonstrējumi un lauku virtuves mielasts pie Inčukalna novada
domes.
Plkst. 21.00 – svētku balle ar mūziķu grupu „Kārklu
blūzs”. Svinēsim no sirds un kopā!
Uz pasākumu varēsiet nokļūt pa maršrutu: plkst. 11.00 –
Inčukalns–Gauja–Kārļzemnieki–Vangaži–Inčukalns;
plkst. 16.00 – Inčukalns–Gauja–Kārļzemnieki–Vangaži–
Gauja–Inčukalns.
SVĒTDIEN, 18. NOVEMBRĪ
Svētku Pateicības dievkalpojumi
Plkst. 10.00 – Vangažu baptistu baznīcā;
Plkst. 14.00 – Vangažu ev. lut. baznīcā.

INČUKALNA TAUTAS NAMA PASĀKUMI
n 20. oktobrī plkst. 14.00 Baldones amatierteātra „Sudraba nagla” viesizrāde. Aivars Banka, „Meitiņas”, komēdija.
Cien. vecāki! Izrādē bērnu klātbūtne nav vēlama! Ieeja – 2 eiro, pensionāriem – 1 eiro.
n 26. oktobrī plkst. 18.30 Latvijas simtgades filma „HOMO NOVUS”, pārpratumu komēdija pēc Anšlava Eglīša romāna. Ieeja – 3 eiro.
n Aicinām apmeklēt Daces Saulītes gleznu un Modra Baloža grafiku izstādi Inčukalna Tautas namā līdz 4. novembrim.
n 2. novembrī plkst. 13.00 teātris „Un es” aicina uz jautru komēdiju bērniem „Mana dzimšanas diena”. Ieeja – 3 eiro.
Biļetes var iegādāties Tautas namā un bibliotēkā.
n 2. novembrī plkst. 18.30 stand-up komēdija ar Maksimu „Humors pa latviski”. Ieeja – 3 eiro. Biļetes varēs iegādāties
pirms izrādes.

Aicinām pieteikt aktīvākos
brīvprātīgā darba veicējus
un organizētājus godināšanai
„Gada brīvprātīgais 2018”
Tuvojoties Starptautiskajai brīvprātīgo
dienai, aicinām Latvijas iedzīvotājus
un organizācijas pieteikt kandidātus godināšanai „Gada brīvprātīgais 2018”, kas šogad notiek
Latvijas simtgades svinību ietvaros. Brīvprātīgie no visas
Latvijas tiks godināti 24. novembrī Rīgā, savukārt brīvprātīgos Latgalē godinās 5. decembrī
Daugavpilī, Zemgalē – 5. decembrī Jelgavā, Kurzemē - 6. decembrī
Liepājā un Vidzemē - 7. decembrī Valmierā. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir
veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju
iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.
Izvirzīt godināšanai „GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2018” labākos brīvprātīgā
darba veicējus vai organizatorus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāžu pārstāvis. Kandidāts
jāpiesaka līdz 2018. gada 26. oktobrim, aizpildot pieteikuma formu, kas
pieejama tīmekļa vietnē:

http://www.brivpratigie.lv/gadabrivpratigais2018.

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA PASĀKUMI
n 26. oktobrī plkst. 19.00 spēlfilma „HOMO NOVUS”. Pēc Anšlava Eglīša
romāna „HOMO NOVUS” motīviem veidota filma, kas ar smaidu skatās
uz kaislībām 30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē. Ieeja – 3 eiro.
n 2. novembrī plkst. 10.00 „Teātris un Es” izrāde bērniem „Mana dzimšanas diena”. Ieeja – 3. eiro.
n 9. novembrī plkst. 17.00 Lāčplēša dienai veltīts svinīgs pasākums
„Tavas saknes tavā zemē”. Piedalies arī Tu, ņemot līdzi lāpu, svecīti vai
citu gaismiņu!
n 16. novembrī plkst. 18.00 Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde „Simts darbi Latvijai” un latviskais
rokraksts cimdos. Latvijas simtgadei veltīts svinīgs pasākums „Ar
mīlestību Latvijai”. Ievas Kerēvicas solokoncerts. Svinīgas uzrunas un
pateicības vārdi. Ieeja bez maksas.
Plkst. 21.00 – balle kopā ar mūziķi Ati Auzānu. Ieeja – 3 eiro.
n 23. novembrī plkst. 19.00 spēlfilma „Tēvs Nakts” pēc Ineses Zanderes romāna „Puika ar suni. Stāsts ir par nosargātu noslēpumu” motīviem tapusi filma par Žaņa Lipkes ģimenes centieniem glābt ebrejus
2. pasaules kara laikā un bērna pieaugšanu traģiskā vēstures situācijā. Kā bērnu šī pieredze pamazām pārveido no bezbēdīga un sapņu
pasaulē mītoša puikas par nobriedušu un kara nežēlību aptverošu pusaudzi. Lomās: Artūrs Skrastiņš, Ilze Blauberga, Leonīds Lencs, Matīss
Kipļuks. Ieeja – 3 eiro.
n 30. novembrī – Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas latviešu
mūzikas koncerts.

