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Aizvadīti simtgades
Dziesmu un deju svētki

8. lpp.4

Mēs piecus gadus esam bijuši
ceļā uz XXVI Vispārējiem
latviešu dziesmu un XVI deju
svētkiem. Šoreiz tiem
īpaši no visas sirds gatavojās
ikviens: gan dalībnieki
neskaitāmos mēģinājumos
un skatēs, gan ģimenes
locekļi, uzņemoties mājas
rūpes, gan darba kolektīvi,
atbalstot savējos,
kur nu vēl šuvēji, pavāri,
šoferi, brīvprātīgie, mediķi
un daudzi citi.

FOTO: Aivars Liepiņš, Latvijas Nacionālā kultūras centra arhīvs

Arī Inčukalna novads svētkiem saposa
astoņu kolektīvu 206 dalībniekus. Visi
kolektīvi piecu gadu garumā apguva
sarežģīto svētku repertuāru regulāros
mēģinājumos, kopmēģinājumos un
koncertos. Strādājošie dalībnieki atrada iespēju vienoties ar saviem darba
devējiem par brīvdienām vai atvaļinājumu svētku laikā. XXVI Vispārējos
latviešu dziesmu un XVI deju svētkos
kā vienā no lielākajiem Latvijas valsts
simtgades notikumiem atbalsojās
simtgades svinību vēstījumi un vērtības. To centrā bija cilvēks – svētku
dalībnieks visplašākajā nozīmē, sākot
no dziedātāja vecmāmiņas, līdz komponistam, brīvprātīgajam, šuvējai un
svētku viesim. Ikviens iesaistītais turpināja tradīciju, radot un darot Dziesmu un deju svētkus un reizē arī savu
valsti – Latviju. XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku vērtības ir cieņa, kopība un tagadnīgums.
Turpinājums 4. lpp.4
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2018. gada jūLijs

svarīgākie domes lēmumi jūnijā
Sēdes protokols Nr. 10 Inčukalna novadā, Vangažos, Meža ielā 1,
2018. gada 20. jūnijā
Par finansiālu atbalstu Inčukalna
florbola komandām. Dome nolemj:
piešķirt Inčukalna florbola komandām finansiālu atbalstu 690 eiro
apmērā transporta izdevumu segšanai, lai piedalītos starptautiskajā florbola turnīrā „Tallink Floorball” 2018. gada 25.–27. maijā.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma
izmaksa tiek veikta no sportam paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā
ar finansiālā atbalsta pieprasītāja
iesniegto rēķinu.

platībā izīrēšanu uz 5 gadiem. Nomas maksu noteikt 0,22 eiro/m2
(bez PVN) mēnesī. Uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram
noslēgt vienošanos par 2015. gada
10. jūnija nedzīvojamo telpu nomas
līguma Nr. 15-0217/2015 pagarināšanu uz 5 gadiem.
Par Inčukalna novada domes
2018. gada 21. marta saistošo noteikumu 4/2018 „Par mājas dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā”
precizēšanu. Dome nolemj: apstiprināt Inčukalna novada domes
2018. gada 21. marta saistošo
noteikumu Nr. 4/2018 „Par mājas
dzīvnieku turēšanu Inčukalna novadā” precizēto redakciju.

Par transporta piešķiršanu senioru vokālajam ansamblim „Gauja”.
Dome nolemj: piešķirt transportu senioru vokālajam ansamblim
„Gauja” un segt ceļa izdevumus
2018. gada 21. jūlijā braucienam uz
Limbažiem, lai piedalītos radošo
draugu salidojumā pie dzejnieces
un komponistes Anitas Ozolas, no
Sociālā dienesta budžeta.

Par Inčukalna novada domes
2018. gada 21. marta saistošo noteikumu 6/2018 „Grozījumi Inčukalna novada domes 2013. gada
16. oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 28/2013 „Par Inčukalna novada
pašvaldības nodevām”” precizēšanu. Dome nolemj: apstiprināt Inčukalna novada domes 2018. gada
21. marta saistošo noteikumu
Nr. 6/2018 „Grozījumi Inčukalna novada domes 2013. gada 16. oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 28/2013
„Par Inčukalna novada pašvaldības
nodevām”” precizēto redakciju.

Par naudas balvu ūdenspolo komandai. Dome nolemj: piešķirt biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības
centrs” ūdenspolo komandai U11
par iegūto 1. vietu starptautiskajā
turnīrā „Cetus Baltic Open” Somijā
naudas balvu 200 eiro apmērā no
sportam paredzētajiem līdzekļiem.
Par Latvijas Iekšlietu darbinieku
arodbiedrības iesniegumu. Dome
nolemj: pagarināt 2015. gada
10. jūnijā ar Latvijas Iekšlietu
darbinieku arodbiedrību noslēgto
nedzīvojamo telpu nomas līgumu
Nr. 15-0217/2015 par telpu Nr. 15,
16, 17 un 18 Gaujas ielā 18, Vangažos, ar kopējo platību 43,5 m2, kā
arī koplietošanas telpas 27,35 m2

Par SIA „Vangažu avots” pamatkapitāla palielināšanu. Dome nolemj:
piešķirt SIA „Vangažu avots” pamatkapitāla palielināšanai 98 223 eiro
kā ieguldījumu naudā no pašvaldības budžeta. Apstiprināt izmaiņas
SIA „Vangažu avots” statūtu 5. punktā: „Sabiedrības pamatkapitāls ir
1 845 687 eiro (viens miljons astoņi

simti četrdesmit pieci tūkstoši seši
simti astoņdesmit septiņi eiro).”.
Apstiprināt izmaiņas PSIA „Vangažu
avots” statūtu 6. punktā: „Sabiedrības kapitāls ir sadalīts 1 845 687
(viens miljons astoņi simti četrdesmit pieci tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņās) daļās.”. Uzdot SIA
„Vangažu avots” valdes priekšsēdētājam Kārlim Spravņikam veikt
nepieciešamās darbības pamatkapitāla un sabiedrības statūtu izmaiņu
reģistrācijai Latvijas Republikas komercreģistrā.
Par grozījumiem Inčukalna novada
domes 2018. gada 25. maija lēmumā Nr. 9-6§ „Par finanšu līdzekļu
piešķiršanu projekta „Infrastruktūras attīstība Inčukalna novadā,
veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai” īstenošanai”. Dome
nolemj: veikt grozījumus Inčukalna novada domes 2018. gada
25. maija lēmumā Nr. 9-6§ „Par
finanšu līdzekļu piešķiršanu projekta „Infrastruktūras attīstība
Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai”
īstenošanai” un papildināt lēmuma
lemjošo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā: „4. Valsts kases ilgtermiņa
aizņēmuma atmaksu garantēt ar
pašvaldības finanšu līdzekļiem.”;
papildināt lēmuma lemjošo daļu ar
5. punktu šādā redakcijā: „5. Ilgtermiņa aizņēmuma atmaksu uzsākt
ar 2019. gada jūliju.”.
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”.

Valsts vides dienests aicina uz publisku pasākumu
Inčukalna sērskābā gudrona dīķu teritorijā

Pasākuma laikā sanācijas darbu veicēji – pilnsabiedrība „Inčukalns eko” –
rādīs, kā notiek gudrona sagatavošana nosūtīšanai uz SIA „Cemex” ražotni
Brocēnos. Pasākuma dalībnieki varēs
uzdot sev interesējošos jautājumus.
Tā kā pasākums tiek organizēts ar
bīstamiem atkritumiem piesārņotā
teritorijā, dalību pasākumā lūgums
pieteikt līdz 2018. gada 16. augusta
plkst. 16.00, informējot par to Valsts vides dienesta projekta vadītāju M. Zingeri, e-pasts: madara.zingere@vvd.gov.lv,
tālr. 25781800. Vietu skaits ir ierobe-

foto: no arhīva

Valsts vides dienests informē, ka
2018. gada 21. augustā laika posmā no
plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00* Inčukalna
novadā, Dienvidu dīķa teritorijā, notiks
Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbu norises publiskais pasākums, uz kuru aicināti Inčukalna novada
iedzīvotāji un citi ieinteresētie.

žots, tādēļ lūdzam pieteikties savlaicīgi.
Nokļūšana uz pasākuma teritoriju dalībniekiem jānodrošina pašiem.
* Par konkrētu norises laiku dalībnieki tiks informēti individuāli,
ņemot vērā, ka norises vietā vienlaikus var uzturēties ierobežots cilvēku skaits.

Centralizētās
kanalizācijas sistēmas
ierīkošana Inčukalnā

foto: no arhīva
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Valsts kase ir piešķīrusi līdzekļus
projekta „Centralizētās kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā,
rajonā aiz dzelzceļa” realizācijai,
šobrīd notiek pēdējie administratīvie
darbi, lai jau šomēnes varētu uzsākt
būvdarbus.
2018. gadā tiks izbūvēts kanalizācijas notekūdeņu spiedvads un sūkņu
stacija, kā arī pašteces kanalizācijas tīkli Ozolu un Caunas ielā. Projekts šajās ielās tiks īstenots vispirms, jo cilvēku aktivitāte tajās bija
vislielākā un lielāks skaits cilvēku
apliecināja gatavību izmantot cen-

tralizētās notekūdeņu savākšanas
un attīrīšanas pakalpojumu.
Tuvākajā laikā, kad tiks saskaņots
darbu veikšanas grafiks ar būvdarbu veicējiem, varēs uzzināt, kad būs
iespējams izveidot pieslēgumus. Iedzīvotāji varēs saviem spēkiem veikt
pieslēgšanos vai izmantot maksas
pakalpojumu, ko piedāvā būvdarbu
veicēji. Ja pieslēgums tiks izveidots
PSIA „Vangažu avots” noteiktajā termiņā, tad pieslēguma administratīvā
maksa netiks piemērota.
Plašāka informācija:
www.vangazuavots.lv.

Inčukalna novada svētku dienās
satiksmes ierobežojumi
Pievērst uzmanību! Inčukalna novada
svētku laikā noteikti satiksmes ierobežojumi; sabiedriskajam transportam mainīta pieturvieta.
No 20. līdz 22. jūlijam notiks Inčukalna
novada svētki, kuru laikā, īpaši sestdien, 21. jūlijā, Inčukalnā ir noteiktas izmaiņas satiksmes organizācijā,
paredzot ierobežojumus automašīnu
novietošanai, kā arī tiek pārcelta sabiedriskā transporta pieturvieta.
Slēgta iela:
• no piektdienas, 20. jūlija, plkst. 20.00
līdz svētdienas, 22. jūlija, plkst. 8.00
Inčukalnā būs slēgta Zvaigžņu
iela posmā no Atmodas ielas līdz
Saules ielai.
Satiksmes ierobežojumi:
• no piektdienas, 20. jūlija, plkst. 22.00
līdz sestdienas, 21. jūlija, plkst. 22.00
ar laika intervāliem tiks ierobežota satiksme Atmodas ielā no Cīruļu
ielas līdz Zvaigžņu ielai.
Papildu stāvvietas:
• automašīnas varēs novietot visās
tuvākajās Inčukalna ielās, kur tas
nav aizliegts.
Mainīta sabiedriskā transporta
pieturvieta:
• sestdien, 21. jūlijā, autobusa
maršruta Sigulda–Saulkrasti reisos plkst. 9.39 un plkst. 16.42,

kā arī citi sabiedriskie autobusi
iebrauks līdz Smilšu un Atmodas
ielas krustojumam Inčukalnā.
Atgādinām, ka sestdien, 21. jūlijā, plkst. 23.45 Inčukalnā pie
Aleksandra parka/sporta laukuma
ir paredzēta novada svētku uguņošana, kas ir saistīta ar papildu
troksni. Uguņošanas laikā mājdzīvnieku īpašniekus aicinām pievērst
īpašu vērību saviem lolojumdzīvniekiem. Lūdzam ņemt vērā, ka novada svētku laikā (pēc plkst. 23.00)
bērni līdz 12 gadu vecumam nakts
pasākumus drīkstēs apmeklēt vecāku pavadībā. Savukārt pašvaldības policija raudzīsies, lai svētku
svinēšana netraucētu sabiedrisko
kārtību.
Apmeklētāju ievērībai informējam, ka
Inčukalna novada svētku 2018 laikā
tiks fotografēts un filmēts, savukārt
iegūtie materiāli – izmantoti publikācijām. Visas Inčukalna novada svētku aktivitātes un koncerti norisinās
bez maksas.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un ceram uz jūsu sapratni!
Vēlam lieliskus novada svētkus ģimenes, radu, draugu un kaimiņu lokā!
Inčukalna novada domes
administrācija n
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Inčukalna novada
Goda novadnieki apmeklē
Mālpils muižu

priekšsēdētāja uzruna
Cienījamie
Inčukalna novada iedzīvotāji!

foto: no arhīva

Šā gada 12. jūlijā notika ikgadējā
Inčukalna Goda novadnieku satikšanās, šoreiz – Mālpils novada gleznainajā Mālpils muižā.
Pasākuma laikā gida vadībā tika
organizēta ekskursija pa skaistās

muižas dārzu un kompleksu. Ekskursijas noslēgumā baudījām kafiju un, iespējams, valstī gardākos
eklērus, kā arī pārrunājām mūsu
novadam aktuālos jautājumus un
nākotnes ieceres Inčukalnā, Vangažos, Gaujā un citur novada teritorijā.

Paldies visiem Goda novadniekiem,
kuri varēja ierasties uz mūsu ikgadējo kopā sanākšanu un pavadīt
laiku draudzīgā atmosfērā! Uz tikšanos atkal nākamajā reizē!
Mārtiņš Pozņaks n

Ieskats XI Vislatvijas zirgu dienās

foto: no arhīva

Jauno jātnieku skolas sporta kompleksā 13., 14. un 15. jūlijā notika
gada gaidītākais pasākums zirgu mīļotājiem, jātniekiem un zirgiem, kas
pulcēja dalībniekus no visas Baltijas.

Jauno jātnieku skolas 2. posms un
XI Vislatvijas zirgu dienas ir ģimeņu
pasākums trīs dienu garumā, kurā
var skatīties ne tikai sportiskas, bet
arī ļoti krāšņas sacensības, jo rotājušies zirgi un jātnieki veic maršrutus un priecē skatītājus ar šoviem.
Starp maršrutiem bija grezni priekšnesumi un iespēja doties ekskursijās uz stalli un iepazīties ar zirgu
ikdienu. Bērnus priecēja izjādes ar
ponijiem, šaušana ar loku, dažādi
konkursi un sejas apgleznošanas
nodarbības.
„Šajās sacensībās lielāko uzsvaru
centāmies likt uz šova elementiem
ar sportisko izpausmi, kas pulcēja
bērnus, amatierus un jaunos zirgus.
Pirmā diena, piektdiena, bija sportiskāka, bet pārējās – vairāk ar šova
elementiem, lai būtu svētki skatītājiem un jātniekiem ar zirgiem,”
atklāj maršrutu sastādītājs Ivo
Miķelsons.
Piektdiena un sestdiena pagāja
konkūra zīmē – jātnieki pārvarēja
dažāda augstuma šķēršļus, sākot
no 65 cm, līdz 155 cm, piedalījās arī
jaunie jātnieki, kas vēl sper pirmos

soļus zirgu sportā. Vienā no sacensību centrālajiem maršrutiem –
„Spēks un izveicība”, kurā jātniekam
zirga mugurā jātiek galā ar šķēršļu
joslu, – pārvarot 155 cm, uzvarēja
Guna Vasiļjeva ar Kristālu no Jauno
jātnieku skolas.
Svētdiena iesākās ar maršrutu, kurā
savus spēkus, skatītāju atbalstīti,
izmēģināja zirgu audzētāji, zirgkopēji, treneri, tiesneši, palīgi, pajūgu
braukšanas un iejādes sportisti, veterinārārsti un citi dalībnieki. Notika arī sacensības iejādē, kur zirgs,
jātnieka vadīts, noteiktās laukuma
vietās veic elementus, ko var nosaukt par zirga deju, jo jātnieki paši
izveido savu programmu izvēlētas
mūzikas pavadībā pa vienam vai
pārī ar otru zirgu. Pasākumu papildi-

nāja pajūgu braukšanas sacensības,
kurās ar zirgu un pajūgu vienjūgiem
uz ātrumu apbrauc konusus.
Tradicionāli skatītāju gaidītākais
maršruts ir „Ride and Drive”, jo tas ir
visnenopietnākais visās sacensībās,
kurā dalībnieki, tērpušies maskās,
dodas pāros – viens no dalībniekiem
noteiktu maršrutu veic zirga mugurā,
sacenšoties uz ātrumu un precizitāti, otrs maršrutu veic, stumot ķerru.
Interesantas bija pajūgu braukšanas
sacensības, kur zirgs vai ponijs ar
vienjūgiem apbrauc konusus.
Plašāka informācija pieejama vietnē
www.latvianhorses.lv.
Inga Zālīte, n
Jauno jātnieku skolas
mediju pārstāve
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Tradīcija ik gadu svinēt Inčukalna novada svētkus aizsākās pavisam nesen, kad
2016. gadā atzīmējām 580. gadadienu,
kopš rakstos minēts Hincenbergas vārds
(no 20. gadsimta sākuma latviskojot –
Intschukalns (Inčukalns)). Šodien mūsu
novada svētki jau ir kļuvuši par neatņemamu un iedzīvotāju gaidītu vasaras notikumu. Inčukalna novada svētki ir īpašas trīs
dienas īpašā vietā: mēs varam lepoties ar
mūsu mežiem – Latvijas „zaļo zeltu” –, ar
mežonīgiem Gaujas līkločiem un, pats galvenais, ar cilvēkiem, kuri ir veidojuši un veido mūsu novadu. Tie ir cilvēki, kuri ir mums
apkārt – radi, draugi, kolēģi un kaimiņi.
Ik gadu svētkos atskatāmies uz padarīto
aizvadītajā gadā. Un tikai pirms divām nedēļām aizvadījām krāšņus un neaizmirstamus Latvijas simtgades Dziesmu un deju
svētkus, kad ar pašvaldības atbalstu vairāk
nekā 200 dalībnieku devās uz Rīgu un pārstāvēja Inčukalna novadu. Paldies visiem,
kuri rūpējās, lai šie svētki mums būtu sirdī paliekoši! Tāpat ikviens iedzīvotājs būs
pamanījis, ka norit nopietni rekonstrukcijas darbi Inčukalna pamatskolas stadionā,
kura futbola laukums drīz iegūs jaunu dabīgā zāliena paklājveida segumu ar automātisko laistīšanu. Tas būs ekoloģiski tīrs
un kalpos daudz ilgāk. Savukārt Vangažu
vidusskolas stadiona labiekārtošanas un
pārbūves ieceres ietvaros tiek gatavota
attiecīga dokumentācija, lai varētu uzsākt
iepirkuma procedūru un tehniskā projekta
izstrādi, līdz ar ko mūsu novadam tiktu radīta iespēja uzsākt rekonstrukcijas darbus
arī Vangažu vidusskolas stadionā.
Novada teritorijā ir rekonstruētas ielas,
uzlabotas un papildinātas ielu apgaismošanas ierīces, papildināti un modernizēti
bērnu rotaļu laukumi. Runājot par Vangažiem, pie kultūras nama uzstādīts atjaunots vides laikrādis, bet, piesaistot Eiropas
struktūrfondu naudu, tuvākajā nākotnē nākamais lielais izaicinājums mums būs Vangažu pilsētas Gaujas ielas infrastruktūras
sakārtošana teju 3 km garumā.
Sākoties jaunajam mācību gadam, iespēju robežās tiks samazinātas pirmsskolas
izglītības iestāžu rindas uz esošās infrastruktūras bāzes. Jau šobrīd notiek izpildes
darbi, lai novadā kopumā radītu 70 papildu
vietas bērnudārzos, tai skaitā privātajā bērnudārzā „Gregucis”. Turpinot par novadam
svarīgo transporta nozari, jūnijā esam tikušies ar VAS „Latvijas dzelzceļš” vadošajiem
speciālistiem, lai kopīgiem spēkiem meklētu redzējumu Inčukalna stacijas perona pielāgošanai mūsdienu prasībām. Paralēli risinām jautājumus, kuri skar bijušo pasta ēku
– Novadpētniecības muzeju. Dome strādā
pie vīzijas izstrādes saistībā ar Atmodas
ielu Inčukalnā un tai piegulošo stacijas lau-

kumu. Inčukalna novadā ir iedibinājusies
jauna tradīcija – iedzīvotājiem dāvināt ko
vērtīgu, novadā paliekošu. Pērn tas bija
mūsdienīgs un funkcionāls vides objekts.
Turpinot šo tradīciju, šogad vēlētos vērst
iedzīvotāju uzmanību, ka 21. jūlijā pirms
lielā koncerta Aleksandra parka estrādē
tiks parakstīts jauns sadraudzības un sadarbības līgums ar Saues novadu Igaunijā.
Tā ir simboliska dāvana mums visiem, tā ir
unikāla iespēja veidot daudz plašāku sadarbību ar mūsu draugiem Igaunijā ne tikai
kultūras un izglītības jomā, bet arī labklājības veicināšanā, uzņēmējdarbības attīstībā un citās jomās. Jāmin, ka Saues pilsēta
Igaunijas teritoriālās reformas rezultātā
ir apvienota ar tuvākajiem pagastiem un
tagad šī teritorija tiek saukta par Saues
novadu. No šodienas aicinu ikvienu iedzīvotāju, biedrību, organizāciju vai apvienību
būt aktīviem un interesēties par plašākām
iespējām sadarboties ar Saues novadu, iespējams, tas būs lielisks sākums jaunai un
produktīvai draudzībai, vērtīgai pieredzes
apmaiņai un ceļošanai pa kaimiņzemi, jaunu zināšanu ieguvei un kādam lielāka mēroga sporta notikumam nākotnē.
Dārgie novadnieki un Inčukalna novada
viesi, priecāsimies par padarīto, lūkosimies droši nākotnē, svinēsim šos skaistos svētkus, būsim kopā un gūsim jaunu
iedvesmu turpmākajam darbam, mācībām
vai studijām!
Aivars Nalivaiko, n
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Inčukalna novada
bibliotēkas vasaras darba laiks
(no 1. jūlija līdz 31. augustam)

Pirmdiena.............................................................. 9.00–19.00
Otrdiena................................................................ 9.00–17.00
Trešdiena............................................................... 9.00–17.00
Ceturtdiena............................................................ 9.00–17.00
Piektdiena.............................................................. 9.00–15.00
Sestdiena....................................................................... slēgts
Svētdiena...................................................................... slēgts
Pusdienu pārtraukums plkst. 12.00–13.00
Katra mēneša pēdējā piektdiena Spodrības diena
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Aizvadīti simtgades Dz

Inga Freimane, n
Inčukalna tautas nama vadītāja

„Gaismas pils”. Noslēguma koncerts – „Zvaigžņu ceļā”.

foto: vita oša

Un jau 1. jūlijā svētku gājienā, novada
un Latvijas karogu nesot pa priekšu,
Rīgas centrā iesoļoja mūsējie:
• Inčukalna tautas nama jauktais
koris „Mežābele” ar 38 dalībniekiem, vadītājs Vitalis Kikusts,
kormeistars Ronalds Rāviņš, koncertmeistare Ieva Kikuste;
• Inčukalna tautas nama senioru
koris „Atblāzma” ar 27 dalībniekiem, vadītāja Ņina Kiršteina,
koncertmeistare Solveiga Ilvase;
• Inčukalna tautas nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Virši” ar
25 dalībniekiem, vadītājs Andrs
Briņķis, koncertmeistare Aļona
Kolčina;
• Inčukalna tautas nama senioru
deju kolektīvs „Labāko gadu virši” ar 22 dalībniekiem, vadītājs
Andrs Briņķis, koncertmeistare
Ināra Paegle;

„Jatraņ” un Liene Nesteroviča kopā
ar citu tautu dziedātājiem lika apzināties, ka arī viņi ir Latvija. Tāpat
šis vēstījums bija jūtams 5. jūlijā
Vērmaņdārzā, kur pievienojās ansamblis „Krievu kadriļa”.
Deju kolektīvi, kori un pūtēju orķestris garos kopmēģinājumos slīpēja
savu prasmi, un 5., 6. un 7. jūlijā
uzziedēja deju lieluzvedums „Māras
zeme”, kurā tika izdzīvots Latvijas
liktenis. 6. jūlijā Esplanādē valdīja
visas Latvijas pūtēju orķestru skaņu
valstība. Līdz beidzot pienāca 8. jūlijs un Mežaparka estrādē noslēguma koncertā „Zvaigžņu ceļā” izskanēja skaistākās mūsu tautas kora
dziesmas. Šis notikums aizkustināja
visus. Skaisti, neaizmirstami un sirsnīgi svētki. Mēs visi bijām daļa no
tiem. Paldies un tā turpināt!

• Inčukalna tautas nama vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Runči
un kaķes” ar 27 dalībniekiem, vadītāja Līga Dombrovska, koncertmeistare Ināra Paegle;
• Inčukalna pūtēju orķestris ar
38 dalībniekiem, vadītājs Vitalis
Kikusts, diriģents Kaspars Puikevics-Puikevskis;
• Vangažu kultūras nama mazākumtautību kolektīvi – ukraiņu
ansamblis „Jatraņ” ar 14 dalībniekiem, vadītāja Irina Dukule, un
individuālā ukraiņu dziesmu izpildītāja Liene Nesteroviča, kā arī
krievu ansamblis „Krievu kadriļa”
ar 17 dalībniekiem, vadītāja Gaļina Titarenko.
2. jūlijā kora „Atblāzma” dziedātāji
piedalījās senioru koru lielkoncertā Esplanādē „Margodama saule
lēca”, savukārt 3. jūlijā Mihaila
Čehova Rīgas Krievu teātrī koncertā „Pa saulei” ukraiņu ansamblis

Vangažu kultūras nama vadītāja Inguna Zirne un deputāte Anete Šica jūtas lepni
par novadu.

foto: vita oša

Inčukalna tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva „Virši” vadītājs.

foto: vita oša

Turpinājums no 1. lpp.

foto: vita oša

foto: Leonīds perts

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, viņa vietniece Ludmila
Vorobjova un Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Kikuste.

Inčukalna tautas nama jauktā kora „Mežābele” sievas mētru vainadziņos.

Kas tur soļo, kas tur iet? Tie ir Inčukalna senioru deju kolektīvs „Virši” ceļā uz Dziesmusvētku gājiena startu.
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foto: gaļina titarenko

Krievu vokālais ansamblis „Krievu Kadriļa” pirms svētku gājiena.

Inčukalna jauktais koris „Mežābele”.

Aļona Kolčina – pirms lieluzveduma.

foto: vita oša

foto: vita oša

Vangažu Kultūra nama Ukraiņu biedrības vokālais ansamblis „Jatraņ” un individuālā ukraiņu dziesmu izpildītāja Liene
Nesteroviča.

foto: vita oša

Rihards Keišs: „Esmu gatavs nest mūsu novada Dziesmu svētku zīmi Latvijas
simtgadē – man tas būs īpašs gods.”

foto: vita oša

Arī Inčukalna tautas nama senioru koris „Atblāzma” gatavi svētku gājienam.

foto: vita oša

Līga Dombrovska un Ināra Paegle.

Inčukalna tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Runči un kaķes”.

foto: vita oša

foto: vita oša

Inčukalna pūtēju orķestris un vadītājs Vitalis Kikusts ir gatavi gājienam.

foto: vita oša

foto: vita oša

foto: dace trumpika

ziesmu un deju svētki

Dziesmu un deju svētku izskaņā...
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Novadnieku sveiciens mūsu svētkos
Liena Laicāne,
Vangažu PPII „Gregucis” vadītāja

Inčukalna novada svētki jau otro gadu notiek ar saukli „Laiks satikties!”, un tas nav nejauši. Satikšanās ir laiks,
kad mēs varam dalīties. Dalīties ar prieku, informāciju, rūpēm, atbalstu un mīlestību. Laiks, kad varam būt kopā ar
ģimeni, draugiem, kaimiņiem.
Mūsdienu tehnoloģijas ir tik tālu
attīstījušās, ka ir iespējams komunicēt tūkstošiem kilometru
attālumā, tomēr neviena tehnika
nevar aizstāt tiešu acu skatienu,
maigu pieskārienu un ciešus apskāvienus. Satikšanās nav tikai

1.	Man novada svētki nozīmē svinības, prieku, satikšanos, līksmību!
Tajos varam redzēt to, ko ikdienā
nesaskatām, neieraugām, nesatiekam, nesadzirdam!
2. „Laiks satikties!” ir sauklis, kas,
manuprāt, pilnībā raksturo šo
svētku būtību! Jo uz svētkiem iet/
brauc gan lieli, gan mazi, gan tie,
kuri ikdienā dzīvo novadā, gan tie,
kuri varbūt parasti ir prom, bet uz
svētkiem nāk/brauc satikties ar
savējiem! Un tad viss novads ir kā
viena liela ģimene!
3. Lepojos... Vispirms jau jāsāk ar
sevi – jau piekto gadu sevi saucu
par inčukalnieti, šeit varu piepildīt
un attīstīt savus sapņus, dot iespēju pāris novadniekiem strādāt
tepat uz vietas novadā, kā arī rūpēties par mazajiem pirmsskolēniem, kuri grib augt un attīstīties
PPII „Gregucis”. Par to esmu dikti
priecīga un lepna! Lepojos, protams, ar mūsu novada domi, kura
mani vienmēr ir atbalstījusi, ar
daudzajiem pašdarbnieku kolektīviem, ar cilvēkiem, kuri vienmēr
mēģina kaut ko sākt no sevis –
dot no sevis! Lepojos ar tiem, kuri
rūpējas par novadu kā par savu
māju un sevi ne tikai sauc par
inčukalnieti, bet arī kaut ko dara
mūsu novada labā!
4. Novēlu mīlēt dzīvi! Novērtēt un
pateikties par to, kas mums ir!
Būt laimīgiem niekos un sīkumos
un būt vērīgiem un atbalstošiem,
ja kādam mēs varam būt noderīgi!
Vadims Geža,
Inčukalna frisbija komandas
„Wild Cats” pārstāvis

Foto: no personīgā arhīva

mējus un kolektīvus. Gatavojoties 2018. gada Inčukalna novada
svētkiem, gribējām noskaidrot,
ko Inčukalna novada iedzīvotājiem nozīmē sauklis „Laiks satikties!” un ko vēlētos novēlēt cits
citam svētkos.

Vilmārs Lucāns,
ilggadējais Vangažu domes
priekšsēdētājs,
Inčukalna novada un Saues
pilsētas (Igaunija)
Goda pilsonis

1. Satikt bijušos kolēģus, draugus
un paziņas un visiem kopā priecāties par sasniegto novadā.
2.	Šis sauklis aicina izmantot iespēju
satikties un pārrunāt politiskās,
ekonomiskās un personiskās lietas.
3. Ar cilvēkiem, kuri dzīvo, strādā
un pateicoties kuriem Latvijā ir
zināms Inčukalna novads.
4. Novada iedzīvotājiem novēlu:
Mosties ar gaišām domām no rīta,
Lai sirdij netiek šaubas klāt.
Ikkatra doma, kas cerībā tīta,
Spēs savu gaišumu nosargāt.

2. Tas ir atgādinājums vienmēr steidzīgajiem apstāties uz brīdi un
pabūt kopā ar mums dārgiem cilvēkiem, draugiem, novada iedzīvotājiem, pievēršot nedalītu uzmanību.
3.	Es lepojos ar cilvēkiem – darbīgajiem, uzņēmīgajiem un sirsnīgajiem.
Šajos cilvēkos var saskatīt Inčukalna novada un latviešu tautas garu.
4. Novēlu drosmi uzņemties ko jaunu
un tiekties pēc jaunām virsotnēm!
Izrauties no rutīnas un saskatīt
neierobežotās iespējas, ko var sasniegt ikviens, kurš stiprs garā!
Indra Kalniņa,
Vangažu vidusskolas direktore

1. Tas ir brīdis, kad būt kopā ar novadu. Kā dzimšanas diena, kad
atnākam ciemos un esam kopā ar
mums dārgu cilvēku, veltām viņam
savu laiku. Novada svētkos mēs
veltām uzmanību sev, novadam un
cilvēkiem tajā, labi pavadot laiku.

laika pavadīšanas veids, tas ir
tuvošanās laiks, kurā cits citu labāk iepazīstam, kļūstam tuvāki.
Novada svētki ir šis brīdis, kad ir
iespēja baudīt svētku notikumus
un vēl labāk iepazīt pilsētu iedzīvotājus, kaimiņus, novada uzņē-

kuri mums dzīvo un strādā līdzās,
bet par viņiem maz zinām.
3.	Es lepojos ar to, ka mana dzīve,
mans darbs ir saistīts ar Inčukalna novadu. Un lepojos par ikvienu
inčukalnieti, kurš Inčukalna vārdu
nes ārpus tā robežām.
4. Sakām lielu paldies par atbalstu
un sadarbību. Inčukalna novadu
svētkos sveic „Totāla” un „Subway” vadība un kolektīvs!

1. Novada svētki ir pasākums, kas
vieno Inčukalnu un Vangažus un
kurā var baudīt novada sarūpētos
daudzveidīgos pasākumus, atstājot malā ikdienas darbus un rūpēs. Protams, šajās dienās var arī
novērtēt un priecāties par novadā
paveikto vides sakārtošanā.
2. Tas ir laiks, lai omulīgā noskaņojumā būtu kopā ar ģimeni, draugiem, kaimiņiem, paziņām. Laiks
sanākt kopā lielai daļai novada
ļaužu.
3.	Es varu lepoties ar savu pedagogu kolektīvu, kas radoši un ieinteresēti strādā, lai veicinātu ikviena
skolēna izaugsmi. Ir lepnums par
tiem izcilajiem skolēniem, kuriem ir augsti sasniegumi Pierīgas novadu organizētajās mācību
olimpiādēs, skatēs, konkursos un
valsts olimpiādēs. Arī viņi ar savu
darbu spodrina Inčukalna novada
un Vangažu vārdu.
4. Visiem novada iedzīvotājiem vēlu
ar prieku baudīt svētkus! Lai to
laikā smeltā sirsnīgā gaisotne silda sirdis līdz nākamajiem novada
svētkiem!

gunta pētersone,
Inčukalna novada
uzņēmuma pārstāve,
konkursa „Latvijas
Labākais tirgotājs 2017”
laureāte

1. Svētku nekad nav par daudz, bet
novada svētki pulcē mūs visus,
kuri esam Inčukalna novada iedzīvotāji un patrioti, kuri esam
lepni, ka dzīvojam un strādājam
Inčukalna novadā.
2. Ar šo saukli varētu teikt –
noliekam savu ikdienas steigu, savu viensētas norobežojumu un ejam satikt tos cilvēkus,

Rihards Rasnacis,
Inčukalna katoļu draudzes
prāvests

1. Novada svētkus es redzu kā brīnišķīgu iespēju piedzīvot kopienu,
sajusties piederīgiem novadam,
priecāties par dzīvi.
2. Būt pieejamiem cits citam, aizvākt barjeras, vēlreiz uzsmaidīt
un pateikt labu vārdu.
3.	Mani ļoti sajūsmina cilvēku dabiskums un atsaucība, iestāžu gatavība sadarbībai. Tāda ir mana šo
nepilnu četru gadu pieredze, kopš
kalpoju Inčukalnā.
4. Novēlu Dieva svētību! Nebaidīties
no Dieva un drosmi ļauties Viņa
vadībai!
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foto: no „Wild Cats” arhīva

Inčukalna novada „Wild Cats” startējuši
Latvijas Frisbija čempionātā

„Inčukalns! Mjau!” – ar šādiem uzmundrinošiem saucieniem Inčukalna
frisbija kluba „Wild Cats” jauktā komanda otro reizi piedalījās Latvijas
Frisbija čempionātā, kas Vaidavā norisinājās 7. un 8. jūlijā.
Lai arī inčukalniešus šajās sacensībās negaidīja uzvaras, jo pretī stājās
tikai pieredzes bagātāki pretinieki,
viņi spoži parādīja gada laikā gūto izaugsmi. Samērā jaunā komanda lieliski spēlēja aizsardzībā, piespiežot
pretiniekus kļūdīties, kā arī pārtverot viņu piespēles. Atzīmējams sniegums bija vērojams arī uzbrukumā –
komanda ne vien lieliski saspēlējās,
bet arī guva punktus visdažādākajās
situācijās, tostarp veicot ātras izspēles un pārvarot pretinieku izmantotās aizsardzības stratēģijas. Tas ļāva
dažās spēlēs kādu laiku pat noturēt

vadošo pozīciju, tomēr ar laiku nācās
piekāpties pretiniekiem, rezultātā ieņemot septīto vietu.
Jāpiebilst, ka Dziesmu un deju
svētku dēļ aizvadītajā turnīrā „Wild
Cats” sastāvā nestartēja vairāki
samērā pieredzējuši spēlētāji. Taču
komandā lieliski iekļāvās un sevi
pierādīja jaunie censoņi, kuri frisbija treniņos iesaistījušies vien pirms
diviem mēnešiem. Inčukalna frisbija klubs „Wild Cats” vienmēr gaida
jaunus spēlētājus, arī bez pieredzes,
jo ar aizrautību un treniņiem iespējams piedzīvot strauju izaugsmi!
Inčukalna frisbija entuziastus varēsit sastapt arī Inčukalna novada
svētkos, ikviens no komandas pārstāvjiem interesentiem labprāt pastāstīs par treniņiem.
Līga Kuzmina n
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Sporta nometne kopā
ar olimpisko džudo čempionu
Vasarā tūkstošiem Latvijas puišu un
meiteņu dodas uz sporta nometnēm. Tā
ir lieliska iespēja apvienot patīkamo ar
lietderīgo – ne vien turpināt treniņus
citos apstākļos, bet, ja paveiksies, arī
kaut ko iemācīties no īstiem sava aroda meistariem. Sporta kluba „Gauja”
rīkotā vasaras nometne, kas bāzējas
olimpiskajā centrā „Limbaži”, tam ir
labs piemērs, jo ciemos pie bērniem
bija atbraucis vienīgais Baltkrievijas
olimpiskā zelta ieguvējs džudo, Eiropas
čempions, Pasaules čempionāta godalgas ieguvējs Igors Makarovs.

Kluba „Gauja”
sadarbība ar Baltkrieviju

Šeit māca disciplīnu un palīdz gūt jaunu pieredzi. Lai nometne dotu labumu
un tajā pavadītais laiks nebūtu zemē
nomests, SK „Gauja” vadītājs Dmitrijs
Tončinskis nolēma netaupīt līdzekļus
un uzaicināja patiešām izcilus sporta
profesionāļus. Tostarp ar baltkrieviem
viņu vieno sena saikne, tādēļ olimpiskā čempiona džudista Igora Makarova
ierašanās bija pilnīgi loģiska.
„Nevienam nav noslēpums, ka Latvijā ir problēma ar treneru pieejamību.
Jo īpaši, ja treneris ir vajadzīgs nevis
kādam sporta klubam Rīgā, bet gan
perifērijā. Mūsu klubs bāzējas Vangažos un Inčukalnā. Treneru pieejamība
ir ļoti sāpīgs jautājums, kura risināšanai veltām maksimālu uzmanību.
Mēs taču strādājam ar bērniem, tā-

dēļ kļūdīties nedrīkstam. Šī iemesla
dēļ jau martā no mazās Baltkrievijas
pilsētiņas Novajas Hutas pie mums
uz pastāvīgu darbu ieradās treneris. Arī tagad, vasarā, mēs nolēmām
palūkoties uz kaimiņu pusi. Esmu
pārliecināts, ka bērniem nenāca par
ļaunu iepazīties ar tik izcilu sportistu
kā Igors Makarovs, kurš atrada laiku
apciemot Latviju, un mēs esam par
to ļoti pateicīgi. Viņa meistarklase
bija lieliska iespēja bērniem uzzināt
kaut ko jaunu, pārņemt pieredzi (Gomeļā Igoram ir sava džudo skola),
galu galā iepazīties tuvāk,” uzsver
Dmitrijs Tončinskis.

Meistarklase ar zvaigzni

Dmitrijs Tončinskis stāsta, ka klubs
attīstās un ar katru gadu sporta sekcijas apmeklē arvien vairāk bērnu,
tādēļ šādas sporta nometnes kļūst
par ierastu praksi. „Vasaras nometnes
mums jau ir tradīcija. Mēs tās organizējam ceturto gadu pēc kārtas – vasarā divas un vēl vienu ziemā. Ilgums –
desmit dienu. Bērnu vecums – sākot
no septiņiem gadiem. Mums sanāk
vairākas grupas. Uzaicinājums piedalīties tādiem meistariem kā Igors
Makarovs ir mēģinājums ieviest kaut
ko jaunu. Nodarboties ar cīņu jau var
kurš katrs, bet ne jau visi var kļūt par
čempioniem. Gados jaunajiem sportistiem ir svarīgs personīgais kontakts ar meistaru, lai uzzinātu visas

nianses, kuras reiz ļāvušas viņam gūt
izcilus panākumus.”

Bērnu treneris –
„ekskluzīva prece”

Teju 39 gadu vecumā Igors Makarovs
vairs necīnās ar sīviem pretiniekiem.
Viņš saka, ka „ikdienā cīņas ir tikai
ar mazuļiem”. „Dažkārt atnāk bijušie
džudisti, tad gan iesildos pēc pilnas
programmas. Veterānu turnīros pagaidām nepiedalos, godīgi sakot, pat negribas. Manā dzīvē spraiga džudo jau
bijis gana,” turpina olimpiskais čempions. „Cita lieta – treniņi ar bērniem.
Prakse rāda, ka gandrīz visi džudisti,
kuri nodarbojās ar šo sportu augstā līmenī, tagad trenē bērnus, jo tieši bērnībā tiek ielikti svarīgākie pamati labiem sasniegumiem. Taču ne jau katrs
izcils sportists var strādāt par treneri.
Bērnu treneri vispār ir atsevišķa kasta.
Labi bērnu treneri savukārt ir pilnīgi
„ekskluzīva prece”.”
Ziemā Inčukalnā norisināsies tradicionālais starptautiskais džudo turnīrs
„Gauja Guliver Cup”. Treneris Igors
Makarovs sola ne vien pats atbraukt,
bet atvest arī savus audzēkņus. Pēc
visa spriežot, starp divām džudo skolām dzimst liela draudzība.
Raksta pilno versiju skatīt
www.incukalns.lv sadaļā „Sports”.
Vladimirs Ivanovs n

Mazākumtautību ansambļi
piedalās Dziesmu svētkos

Ceļš uz panākumiem ved caur savu talantu apzināšanos
un to mērķtiecīgu pilnveidošanu

XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un
XVI deju svētkos Vangažu kultūras
namu pārstāvēja Ukraiņu biedrības ansamblis „Jatraņ” un Krievu biedrības
vokālais ansamblis „Ruskaja Kadriļ”

Vangažu vidusskolā no 4. līdz 22. jūnijam 1.–4. klašu skolēniem bija
iespēja piedalīties dienas nometnē
„Kad izaugšu liels, būšu...”.

Svētku ietvaros 21. jūnijā Ukraiņu
biedrības ansamblis „Jatraņ” piedalījās starptautiskajā folkloras festivālā
„Baltica 2018” Daugavpilī. 3. jūlijā
individuālā izpildītāja Liene Nesteroviča un Ukraiņu biedrības ansamblis
„Jatraņ” dziedāja Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī koncertā „Pa saulei”.
Savukārt 5. jūlijā individuālā izpildītāja
Liene Nesteroviča, Ukraiņu biedrības
ansamblis „Jatraņ” un Krievu biedrības vokālais ansamblis „Krievu kadriļa” uzstājās Vērmanes dārzā Tautu
dienas programmā „Rīta ausma”.
Šā gada 24. maijā LTV 1 raidījumā

„4. studija” tika filmēts sižets par
Vangažu Ukraiņu biedrības ansambli
„Jatraņ”, kurā ļoti sirsnīgi izskanēja
ukraiņu dziedātāju vēlme būt svētku
dalībnieku rindās, kas arī piepildījās.
Mazākumtautību ansambļi ļoti novērtēja iespēju būt kopā šajos Latvijai nozīmīgajos svētkos. Īpašs prieks
par Lieni Nesteroviču, kura 6. jūlijā
tika uzaicināta uz Latvijas Radio
raidījumu „Monopols”, kurā Liene ar
lielu lepnumu stāstīja par savu piederību Latvijai un dziedāja latviešu
tautasdziesmas.
Ukraiņu un Krievu biedrības ansambļi
ir gandarīti par svētku nedēļu, gandarīti par paveikto un gatavojas nākamajiem svētkiem!
Inguna Zirne, n
Vangažu kultūras nama vadītāja
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Profesiju izvēle bieži vien bērniem
un jauniešiem sagādā problēmas,
jo pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties.
Nometnes darbnīcas bija plānotas
un organizētas ar mērķi dot iespēju
iepazīt darba pasauli, izzināt dažādas profesijas un prasmes, kā arī
inženierzinātņu, mākslas jomas un
starpnozaru radošuma šodienas un
nākotnes iespējas.
Skolēni kopā ar meistariem ne tikai uzzināja vairāk par profesijām
un to, ko šie speciālisti īsti dara,
bet arī „ieskatījās” komandas ikdienas ritmā, noskaidroja dažādu
darbinieku galvenos darba pienākumus un uzzināja, kādēļ šodienas
un nākotnes profesionāļiem ar vienu
profesiju ir par maz. Tāpat aktivitātes bija balstītas uz saturīga brīvā
laika pavadīšanu un ļāva saprast,
ka interesanti spējam pavadīt laiku
arī bez sava tuvākā drauga – mobilā
telefona.
Nometnes dalībniekiem bija iespēja
piedalīties aizraujošos piedzīvoju-

mos – satikt dažādu profesiju cilvēkus (ārstu, aktieri, konditoru, ķīmiķi,
horeogrāfu, balerīnu, šuvēju), kā arī
pārbaudīt savas zināšanas atjautības uzdevumos un erudīcijas spēlē
„Gribi būt miljonārs?”.
Bērni varēja atpūsties no savas ikdienas un kļūt patstāvīgāki, piedaloties dažādu uzdevumu veikšanā:
• pilnveidot zināšanas par dažādo
profesiju pasauli;
• apgūt pirmās palīdzības pamata
prasmes;
• piedalīties tematiskajās saliedēšanās spēlēs;
• veikt zinātniskos pētījumus un
eksperimentus kopā ar ķīmiķi;
• aktīvi pavadīt laiku kopā ar saviem vienaudžiem draudzīgā un
pozitīvā vidē;
• doties izglītojošā izbraucienā uz
„Mazo brīnumzemi” Siguldā;
• pilnveidot zināšanas un prasmes,
kas noder atpūtā pie dabas, piedaloties piknikā;
• ar savām rokām izveidot mīļu
rotaļlietu, klausoties meistares
padomos.
Katrai dienai bija sava krāsu emocija, kas dalībniekus bagātināja
un pilnveidoja. Patīkami bija vērot
skolēnu dažādās jūtu izpausmes –
prieku, pārsteigumu, draudzīgumu,

vēlmi uzzināt. Bija arī iespēja apliecināt sev un citiem savu drosmi,
piedaloties dažādos pārbaudījumos.
Secinājums: tika sasniegts viens no
galvenajiem mērķiem – kopā būšana
ar prieku.
Paldies nometnes vadītājai Tatjanai
Bordānei, kas visu trīs nedēļu garumā skolēniem bija atbalsts, iedvesmotāja un virzītājspēks jaunu uzdevumu veikšanā. Šī prasme iedrošināt
un ieinteresēt nometņu dalībniekus
kopīgā darbā ir viena no atslēgām
panākumu gūšanai. Interesantu piedzīvojumu procesā bija jauki palīgi –
Daniels Bordāns, Olga Kravčenko un
Solvita Vencjuna –, visiem kopā bija
veiksmīga sadarbība. Priecājamies,
ka bijām kuplā pulciņā, un ceram,
ka šī tikšanās ikvienam deva jaunas
ierosmes turpmākam darbam – interesantai brīvā laika pavadīšanai.
Vēlam visiem jauku, raibu un piedzīvojumiem bagātu vasaru!
Lai saule rotā katru dienu
Un prieku tavā sirdī lej,
Lai smaidīdama kā arvienu
Tu atskaties un tālāk ej!
/K. Apškrūma/
Solvita Vencjuna, n
nometnes dalībniece
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svētku
programma

Piektdien, 20. jūlijā
Vangažos pie kultūras nama
• No plkst. 18.00 bundzinieki, orientēšanās spēle ar pārsteigumiem, radošās darbnīcas, monētu kalšana, momentfoto, lielās
āra spēles, grafiti mākslinieki, muzikāli sveicieni.
• Plkst. 21.00 bungu un dūdu mūzikas grupa „Auļi”.
• Plkst. 22.30 nakts kino – Andreja Ēķa komēdija „Blēži”.
Autobuss uz pasākumiem Vangažos 20. jūlijā: plkst. 17.15 Inčukalns–Gauja–Vangaži un atgriešanās plkst. 24.00.

Inčukalnā
• No plkst. 18.00 Inčukalna tautas namā Vitas Ošas fotoizstādes
„Inčukalns – Daba. Cilvēki. Notikumi” atklāšana.
• Plkst. 18.45 muzikāls sveiciens un novadnieku sarunas pie vecās pasta ēkas.
• Plkst. 19.30 Inčukalna tautas namā ielūdz amatierteātris – ieskats darba procesā, Tenesija Viljamsa viencēliens „Samīdīto
petūniju lieta” (režisors Ģirts Sils).

sestdien, 21. jūlijā, Inčukalnā
• No plkst. 11.00 amatnieku un mājražotāju gadatirgus Zvaigžņu ielā.

plkst. 9.00–19.00
„Motoroks Inčukalnā 2018”:

• plkst. 9.00 MC „Stuntfighters” motociklisti un Ģirts Timrots ar
„SoundBus” modinās Inčukalna novadu (maršruts: Inčukalna stacijas laukums–Gauja–Vangaži–Inčukalns);
• plkst. 10.00–13.00 streetbike freestyle amatieru sacensības
pie Inčukalna novada domes – plkst. 10.00 treniņbraucieni,
plkst. 11.00 kvalifikācijas braucieni, plkst. 12.00 finālbraucieni;
• plkst. 13.00 „Harley-Davidson” stunt show paraugdemonstrējumi – Jānis Rozītis;
• plkst. 16.00 motoparāde Inčukalna pagasta ielās;
• plkst. 17.00 roks Aleksandra parka estrādē – jauno rokmūzikas
grupu „Seira”, „Sever” un „What Future Holds” konkurss.

• Plkst. 11.30–14.30 radošums Aleksandra parka estrādē: gardēžu skola junioriem, brīvais mikrofons „Es varu”, muzikālas radošās darbnīcas un spēles.
• Plkst. 14.00–17.00 cirks un sports bērnu laukumā:
• plkst. 14.00 starptautiskā bērnu un jauniešu cirka festivāla
„Brīnumu pilna pasaule” dalībnieku izrāde un cirka mākslinieku
meistarklases;
• plkst. 15.15 individuālās sacensības – šķēršļu josla;
• plkst. 16.15 lielā atraktīvā stafete „Vangaži–Inčukalns”.
• Plkst. 21.15 novada svētku gājiens (uzņēmumiem, kolektīviem,
organizācijām, biedrībām, apvienībām un interešu grupām pulcēšanās pie Inčukalna novada domes no plkst. 20.30).
• Plkst. 22.00 Aleksandra parka estrādē koncerts „Tu un es”, grupa „Opus pro” un Aija Andrejeva.
• Plkst. 23.45 svētku uguņošana pie Inčukalna sporta laukuma.
• Plkst. 00.15 zaļumballe, spēlē grupa „Vēja radītie”.

Autobuss uz pasākumiem Inčukalnā 21. jūlijā:

• plkst. 11.00 Gauja–Indrāni– Kārļzemnieki–Vangaži (pie pulksteņa)–„Brālis”–Vangažu stacija–Sēnīte–Inčukalns (AP pie „Elvi” veikala);
• plkst. 18.00 Inčukalns (AP pie stacijas laukuma)–Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži (pie pulksteņa)–„Brālis”–Vangažu stacija–Sēnīte–Inčukalns (AP pie „Elvi” veikala);
• plkst. 00.30 Inčukalns (AP pie stacijas laukuma)–Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži (pie pulksteņa)–„Brālis”–Vangažu stacija–Inčukalns–Egļupe.

Svētdien, 22. jūlijā:

• no plkst. 10.00 Vangažos Vangažu baptistu draudzē lūgsim un darīsim kopā par kristiešu vienotību.
• no plkst. 12.00 Gaujā „Pārsteiguma tēli”, leļļu izrāde bērniem un novada mazākumtautību kolektīvu koncerts; retro auto ekspresizstāde.

