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Jauns gads –

IGAUNIJAS KULTŪRAS DIENU
jaunas iespējas
PASĀKUMU AFIŠA

Sestdien, 16. aprīlī
DRAUDZĪBAS KONCERTI
14.00 Vangažu kultūras namā
18.00 Inčukalna tautas namā
Abos koncertos piedalīsies sadraudzības pilsētas Saues mākslinieciskie
kolektīvi:
• Tautisko deju kolektīvs „Saue
Simmajad”
• Sieviešu tautisko deju kopa
„Saue Kaagara”
• Senioru dāmu tautas deju kopa
„Vokiratas”
• Jauktais koris „Saue Segakoor”
• Saues lauku kapela
• Bundzinieku ansamblis „Saue
Marching Drum Band”
• Koncertā Inčukalnā piedalīsies
Inčukalna novada mākslinieciskie kolektīvi. Koncertā Vangažu kultūras namā piedalīsies
Vangažu tautas deju kolektīvs
„Pīlādzītis”, „Pīlādža vecāki”,
estrādes deju grupa „Ciprese”

Foto: Zinta Nolberga

Foto S. Pīrso
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„Latvijai BŪT zaļai!”
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Par Saues pilsētu
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NOVADA VĒSTIS

Inčukalna
novada domes
svarīgākie
lēmumi martā
• Nolemts slēgt sadarbības līgumu ar LR
Aizsardzības jaunsardzes un informācijas centru, lai organizētu jaunsargu
interešu izglītības programmu īstenošanu pašvaldības teritorijā. Līgums tiks
slēgts uz diviem gadiem.
• Nolemts piešķirt naudas balvu Raivim
Silmanovicam par iegūto 3. vietu Latvijas Valsts meistarsacīkstēs junioriem
grieķu–romiešu cīņā svaru kategorijā
līdz 120 kg EUR 50,00 apmērā un ūdenspolo komandai „Sport star” naudas balvu par 1. vietu Starptautiskajā ūdenspolo čempionātā Lietuvā EUR 200,- apmērā
no sportam paredzētajiem līdzekļiem.
• Nolemts piešķirt Jānim Tomsonam finansiālu atbalstu EUR 300,- apmērā
sacensību izdevumu segšanai dalībai
Latvijas Čempionātā vēsturiskajā autošosejā „Dzintara aplis 2016” biedrības
„929 motors” sastāvā.
• Nolemts atbalstīt aktīvās atpūtas pasākumu „Laivu karnevāls” ar 15 veicināšanas balvām ar Inčukalna novada
simboliku; piešķirt autobusu pasākuma
dalībnieku, jauniešu, nogādāšanai no
Siguldas dzelzceļa stacijas uz kempingu „Dainas” (1 reize), no Rāmkalniem
uz Inčukalna dzelzceļa staciju (1 reize)
un Siguldas kempingu „Dainas” (1 reize), izdevumus sedzot no sporta pasākumiem paredzētajiem līdzekļiem.
• Apstiprinātas izmaiņas Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā.

2016. gada A PRĪLIS

• Pieņēma Inčukalna novada saistošos
noteikumus Nr.4 2016 „Par grozījumiem
2015. gada 26. marta Inčukalna novada
domes saistošajos noteikumos Nr. 4/2015
„Kārtība, kādā Inčukalna novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju””.
• Apstiprināja noteikumus par nekustamā
īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā,
Pļavas ielā 12, izsoli.
• Apstiprināja noteikumus Nr.3/2016 „Par
Inčukalna novada pašvaldības dzīvojamo
telpu īres tiesību izsoles organizēšanu”.
• Nolēma segt BDK „Minkāns” ceļa izdevumus braucienam 2016. gada 1. aprīlī uz
Mālpili, lai piedalītos bērnu deju kolektīvu
Dziesmu svētku skatē.
• Apstiprināja noteikumus Nr.4/2016 „Par
grozījumiem 2016. gada 17. februāra Inčukalna novada pašvaldības Darba kārtības
noteikumos””.
• Apstiprināja Būvvaldes nolikumu un atzina par spēku zaudējušu iepriekšējo 2003.
gada 19. novembra Inčukalna novada Būvvaldes nolikumu.
• Nolēma rīkot nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, Miera ielā 18,
izsoli.
• Nolēma slēgt ar biedrību „Deju grupa
„Born to dance”” nomas līgumu par Inčukalna novada tautas nama zāles iznomāšanu līnijdeju, hiphopa un mūsdienu deju
treniņiem.
• Skatīja jautājumu par patvaļīgas
būvniecības novēršanu īpašumā „Baižkalni” Inčukalna novadā un nolēma atļaut
zemes īpašniekiem izstrādāt motosporta
trases projektu atbilstoši Būvniecības
likumam un ievērojot Inčukalna novada
domes apbūves noteikumus, kuros Inčupītei noteikta 50 m aizsargjosla, kā arī ievērojot citas normatīvo aktu prasības līdz
grozījumu veikšanai Inčukalna novada teritorijas plānojumā 2013.–2024. gadam.

Uzmanību būvvaldes apmeklētājiem!
Mainīts apmeklētāju pieņemšanas laiks Inčukalnā, Atmodas ielā 4.
No 2016. gada 21. marta Inčukalna
novada domes būvvalde apmeklētājus pieņems:
pirmdienās no 13.00 līdz 19.00;
ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks Vangažu pilsētas pārvaldes telpās
Meža ielā 1 nemainās:
trešdienās no 8.00 līdz 12.00.

2016. gadā plānotie
gadatirgi Inčukalnā
24. aprīlī – Pavasara gadatirgus;
15. maijā – Stādu tirgus diena;
21. maijā – Amata meistaru darinājumu tirgus;
11. jūnijā – Amata meistaru darinājumu tirgus;
2. jūlijā – Amata meistaru darinājumu tirgus;
21. augustā – Gadatirgus „Uz skolu”;
16. oktobrī – Rudens gadatirgus;
13. novembrī – Mārtiņdienas gadatirgus;
11. decembrī – Ziemassvētku tirdziņš.
Sīkāka informācija pie Vijas Onskules pa tālr. 29114334.

NOVADA V
INČUKALNA NOVADA
informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Zane Aperāne, tālr. 20271787. Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””.
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, sludinājumu un reklāmu saturs ne
vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Наиболее важные
решения, принятые
Думой Инчукалнского
края в марте
• Принято решение заключить договор сотрудничества с Центром защиты «Яунсардзе» и информации ЛР для организации реализации образовательных программ по интересам «молодых
защитников» на территории самоуправления. Договор будет заключен на два года.
• Принято решение предоставить денежную награду Райвису Силмановицу за 3-е место, присужденное на Латвийских государственных
соревнованиях мастер-класса для юниоров по
греко-римской борьбе в весовой категории до
120 кг, в размере 50,00 EUR и денежную награду команде по водному поло «Sport star» за 1-е
место на Международном Чемпионате по водному поло в Литве в размере EUR 200,- из средств,
предусмотренных для развития спорта.
• Принято решение предоставить Янису Томсонсу
финансовую поддержку в размере EUR 300,- для
покрытия расходов по участию в Латвийском
Чемпионате по историческому автошоссе «Янтарный круг 2016» в составе общества «929 motors».
• Принято решение оказать поддержку для мероприятия активного отдыха «Карнавал лодок»
в виде 15 поощрительных наград с символикой
Инчукалнского края; предоставить автобус для
доставки участников мероприятия и молодежи
от железнодорожной станции Сигулда до кемпинга «Дайнас» (1 раз), из Рамкални до железнодорожной станции Инчукалнс (1 раз) и кемпинга
«Дайнас» в Сигулде (1 раз), покрывая расходы из
средств, предусмотренных для спортивных мероприятий.
• Утверждены изменения к Уставу Пририжского
управления по вопросам образования, культуры
и спорта.

• Приняты Обязательные Правила Инчукалнского
края № 4 2016 «О поправках к Обязательным Правилам Думы Инчукалнского края № 4/2015 от 26
марта 2015 года «Порядок осуществления функции обеспечения дошкольного образования со
стороны самоуправления Инчукалнского края»».
• Утверждены правила об аукционе недвижимого
имущества по адресу: улица Плявас, 12, Инчукалнс, Инчукалнский край.
• Утверждены Правила № 3/2016 «Об организации
аукциона на право аренды жилых помещений самоуправления Инчукалнского края».
• Принято решение о покрытии дорожных расходов ДТК «Минканс» в связи с поездкой в Малпилс 1 апреля 2016 года с целью участия в смотре - празднике песен для детских танцевальных
коллективов.
• Утверждены Правила № 4/2016 «О поправках к
Правилам рабочего распорядка самоуправления
Инчукалнского края от 17 февраля 2016 года»».
• Утвержден Устав Строительного Управления и
признан утратившим силу прежний Устав Строительного управления Инчукалнского края от 19
ноября 2003 года.
• Принято решение организовать аукцион недвижимого имущества по адресу: улица Миера, 18, Инчукалнс, Инчукалнский край.
• Принято решение заключить договор аренды с обществом «Танцевальная группа «Born to dance»»
для сдачи в аренду зала Народного Дома Инчукалнского края для проведения тренировок по линейным танцам, «hip hop» и современным танцам.
• Рассмотрен вопрос о предотвращении самовольного строительства на территории имущества
«Байжкални» в Инчукалнском крае и принято решение разрешить владельцам земли разработать
проект трассы для мотоспорта в соответствии с
Законом о строительстве и с соблюдением Правил
застройки Думы Инчукалнского края, которыми
предусмотрена защитная полоса 50 м в отношении
Инчупите, а также с соблюдением прочих требований нормативных актов до внесения поправок
в планировку территории Инчукалнского края на
2013-2024 г.г.

Inčukalna novada dome izsludina izsoli

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par euro tiek pārdots
Inčukalna novada domei piederošais nekustamais īpašums
Miera ielā 18, Inčukalnā, kas sastāv no zemes gabala 0,1201
ha platībā, kadastra Nr. 8064 006 0499, dzīvojamās mājas,
kadastra Nr. 8064 006 0499 001, jaunbūves pamatiem, kadastra Nr.8064 006 0499 003.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2016. gada 20. maijam plkst. 14.00.

Izsole notiks 2016. gada 20. maijā plkst. 14.00 Inčukalna
novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā.
Nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 9675,53.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, ir
EUR 967,55, un dalības maksa EUR 100,- apmērā iemaksājami līdz 2016. gada 20. maijam plkst. 14.00. Soļa apmērs –
EUR 483,78. Pirkuma samaksa veicama EUR – 30 kalendāro
dienu laikā no Izsoles komisijas lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

DEPUTĀTA VIEDOKLIS

vietas utt. Gribētu gan atzīmēt, ka 90. gados, atgūstot savu
īpašumu, baznīca uzņēmās arī atbildību apsaimniekot kapus,
un vēl jo vairāk – baznīcai tas pienāktos, jo nevar taču tikai
nozāģēt priedes pie kapiem un turpināt iekasēt maksu par
jaunām kapu vietām. Šajos kapos jau vairākus gadus apkopju divas kapu kopiņas, tāpēc es zinu, cik „labi” šos gadus
baznīca apsaimniekoja kapus. Tāpat to zina visi Vangažu
iedzīvotāji, jo regulāri ir rakstījuši sūdzības domei. Šie divi
deputāti ir aizmirsuši, ka dome vairākkārt ir bijusi pretimnākoša un izvedusi atkritumus no kapiem tās īpašnieka vietā.
Es pat negribu komentēt šī jautājuma ētisko pusi, bet
vēlos citēt kundzi, kuru satiku kapos un kura apkopa savu
piederīgo kapu kopiņas. Uzzinot par tādu baznīcas vēlmi,
viņa teica: „Vai tas nozīmē, ka tagad jaunajai paaudzei būs
jāizpērk savu tuvinieku pīšļi? Par tiem nodokļiem, ko šī paaudze maksā šai valstij?”
Arhibīskaps savā uzrunā kritizēja alkatību un aicināja būt
pieticīgiem. Laikam jau tas neattiecas uz baznīcu pārstāvošām personām.
Varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc Eiropā jaunā
paaudze novēršas no kristīgajām vērtībām. Ja jau starp
latviešiem ir parādījušies radikālā islāma piekritēji, tad ko
runāt par pīšļu pārdošanu! Es uzskatu – ja baznīca ir kļuvusi tik nespējīga, tad tiešām domei būtu jāuzņemas kapu
apsaimniekošanas organizēšana. Bet pirkt kapus! Dievs ar
jums!!!
I. Purmalis, Inčukalna novada domes deputāts

Beidzot ir iestājies pavasaris. Saulaina laika apstākļos
tika nosvinētas Lieldienas, kurās ar asu un saturīgu sprediķi uzstājās Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps
J.Vanags. Viņš kritizēja Eiropas valstsvīru nespēju akcentēt
Eiropas vērtības, šo kungu liekulību un pārprasto politkorektumu, jo dažās vietās Eiropā ir sākuši aizliegt uzstādīt
Lieldienu un Ziemassvētku atribūtus. Kritizēja savtīgos biznesmeņus, kuri, dzenoties pēc peļņas, atstāj pēc sevis tikai
piesārņojumu. Ļoti saturīgs sprediķis. Bet!!! Klausoties arhibīskapa vārdos, man radās jautājums, ko no šī sprediķa var
attiecināt tieši uz mūsu novadu. Vai šis sprediķis ir domāts
tikai baznīcēniem? Kāpēc tāds jautājums? Ļoti vienkārši –
nosodot savtīgos biznesmeņus, vai tiek nosodīti arī savtīgie
baznīcas pārstāvji? Globāli jau var nosodīt daudz ko, bet
kā ar lokālās baznīcas savtīgajām interesēm? Tā kā esmu
lokālās domes deputāts, informēšu lokāli Inčukalna novada
iedzīvotājus par lokālās baznīcas vēlmēm.
Jau vairāk nekā pusgadu notiek pārrunas par Vangažu vecajiem kapiem. Varbūt, protams, baznīca nav lietas kursā kā
domes deputāti I.Bernāts un M.Jaunups, izmantojot demagoģisku apgalvojumu, ka domei ir jāapsaimnieko kapi, baznīcas vārdā grib panākt, lai Inčukalna novada dome nopērk
no baznīcas Vangažu vecos kapus. Pat komitejas sēdē tika
izteikti draudi, ka citādi baznīca slēgšot kapus, jo neesot
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Inčukalna novada atkritumu Kas jāzina par bērnu aprūpi, pārceļoties
apsaimniekotājs aicina dārza uz Apvienoto Karalisti
māju un vasarnīcu īpašniekus
slēgt sezonas līgumus
Sākoties pavasara – vasaras sezonai, atkritumu apsaimniekotājs
„Clean R” atgādina, ka Inčukalna novada dārza māju un vasarnīcu īpašniekiem savlaicīgi jāslēdz sezonas līgumi par atkritumu apsaimniekošanu.
Līdz ar pavasara iestāšanos iedzīvotāji pamazām sāk apdzīvot dārza mājas un vasarnīcas, kuras ziemas sezonā netiek izmantotas. Lai
nodrošinātu savlaicīgu sadzīves atkritumu savākšanu, „Clean R” aicina
noslēgt sezonas līgumu, kas ir paredzēts tieši vasarnīcu un dārza māju
īpašniekiem un iedzīvotājiem. Minētajām personu grupām līgums par
regulāru atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekotāju jāslēdz par
laika periodu, kurā personas pastāvīgi uzturas vasarnīcā vai dārza mājā.
„„Clean R” novērojumi liecina, ka joprojām daudzi iedzīvotāji neizmanto
iespēju slēgt sezonas līgumus, lai varētu savus atkritumus ērti izmest
vasaras mītnē. Daļa, iespējams, nezina par šo iespēju, daļa izmet savus
atkritumus savā pastāvīgajā dzīvesvietā. Diemžēl ir arī iedzīvotāji, kuriem
šķiet ērtāk atbrīvoties no atkritumiem neatļautās vietās vai citu iedzīvotāju apmaksātos konteineros,” stāsta „Clean R” izpilddirektors Valerijs
Stankevičs.
„Clean R” savus klientus – vasarnīcu vai dārza māju iedzīvotājus un īpašniekus –, kuri aizvadītajā gadā bija jau noslēguši sezonas līgumus, aicina
informēt „Clean R” par nepieciešamību līgumu atjaunot. Lai to paveiktu,
lūgums zvanīt pa tālruni 67111001 vai rakstīt uz kc@cleanr.lv, norādīt līguma numuru, pakalpojuma saņemšanas adresi, periodu, no kura līdz kuram būs nepieciešams izvest sadzīves atkritumus, un atkritumu izvešanas
biežumu. Arī tie iedzīvotāji, kuri plāno slēgt sezonas līgumu pirmo reizi, ir
aicināti sazināties ar „Clean R” klientu centru.
Vēršam uzmanību, ka, nenoslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu vai pārkāpjot citus saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu Inčukalna novadā” punktus, atkritumu radītājam vai
valdītājam var tikt piemērots administratīvs sods. Plašāku informāciju par
„Clean R” sniegtajiem pakalpojumiem Inčukalna novada administratīvajā
teritorijā iespējams saņemt, zvanot „Clean R” klientu centram pa tālruni
67111001 vai rakstot uz kc@cleanr.lv.

„Latvijai BŪT
zaļai!”
Turpinājums no 1. lpp.
Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā
un republikas pilsētā pārrauga Lielās
talkas koordinators. Inčukalna novadā
arī šogad tas ir Inčukalna pagasta pašvaldības ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļas vadītājs Arnis Uzuliņš, tālrunis 29453100, e-pasts:
arnis.uzulins@incukalns.lv.
Viss, kas nepieciešams, lai piedalītos Lielajā talkā, ir – vēlēšanās to
darīt! Savukārt pašvaldības iestādes un struktūrvienības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti ikvienā pilsētā
un ciemā organizē kolektīvas talkas.
Tas nozīmē – ja gribi reģistrēt savu talkošanas vietu, tad pirms tam to saskaņo ar savu pašvaldības koordinatoru un tikai tad reģistrē talkas mājas
lapā (www.talkas.lv).
23. aprīlī tu vari pievienoties kādai no šīm talkas vietām. VISAS OFICIĀLI
REĢISTRĒTĀS TALKAS VIETAS INČUKALNA NOVADĀ BŪS REDZAMAS
(www.talkas.lv) SADAĻĀ „KARTES - PIETEIKTĀS/ORGANIZĒTĀS TALKAS VIETAS”. Informācija par reģistrētajām talkas vietām Inčukalna novadā būs pieejama gan mājas lapā www.incukalns.lv, gan arī uz informācijas
stendiem.
TALKAS DIENĀ TEV BŪS NEPIECIEŠAMI ATKRITUMU MAISI, KAS ŠOGAD IR BALTĀ KRĀSĀ. Baltos maisus bez maksas būs iespējams saņemt
23. aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā pie talkas
atbildīgā vai koordinatora. Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj reģistrētajā
talkas vietā un jāinformē atbildīgais par talku. Atbildīgais par talku savukārt informē koordinatoru par precīzu šo maisu atrašanos vietu un aptuveno
skaitu.
Visa informācija par Lielās talkas aktualitātēm ir pieejama interneta mājas lapā www.talkas.lv.
Arnis Uzuliņš, Lielās talkas koordinators Inčukalna novadā

Tieslietu ministrija izstrādājusi vadlīnijas Latvijas valstspiederīgajiem bērnu tiesību aizsardzībai Apvienotajā Karalistē. Vadlīnijas paredzētas, lai ieteikumu un padomu veidā informētu Latvijas ģimenes par to, kas jāņem vērā
bērnu interešu aizsardzībai, pārceļoties uz dzīvi šajā valstī.
Tieslietu ministrija vērš sabiedrības uzmanību uz to, ka, izceļojot ar bērniem uz citu valsti, Latvijas valstspiederīgajiem jāievēro konkrētās valsts likumi, kā arī noteiktie bērnu aprūpes standarti un tradīcijas. Sīkāk par šo
jautājumu var lasīt LR Tieslietu ministrijas mājaslapā, meklētājā ierakstot atslēgvārdus „Apvienotā Karaliste”, vai
arī sadaļā pie informatīvajiem materiāliem.

Pamatojoties uz to, ka 2016. gada 23. aprīlī visā Latvijā notiek Lielā
talka un aprīlis tradicionāli ir Spodrības mēnesis, Inčukalna novada
dome nolēmusi izvietot lielgabarīta konteinerus laika posmā no
2016. gada 22. aprīļa līdz 2016. gada 25. aprīlim.
Konteineru izvietošanas vietas:
•

3 gab. Inčukalna ciematā:
Plānupes ielas un Ausmas ielas krustojumā,
Zvaigžņu ielas un Smilšu ielas krustojumā,
Miera ielā pie Vecajiem kapiem.
•
2 gab. Gaujas ciematā:
blakus sadzīves atkritumu konteineriem, kas
atrodas netālu no katlumājas un uz Krasta ielas.
•
1 gab., pārvietojot pēc nepieciešamības Kārļzemniekos un Ievkalnu ielā.

•
•
•
•

1 gab., pārvietojot pēc nepieciešamības Meža
ielā un pie Vangažu stacijas,
1 gab. Egļupē, DKS „Draudzība” teritorijā,
1 gab. Kļavās, DKS „Kļavas” teritorijā,
3 gab. Vangažu pilsētā:
Senču ielas un Dārza ielas krustojumā,
Parka ielas un Skolas ielas krustojumā;
Gaujas ielas un Priežu ielas krustojumā.

Arnis Uzuliņš, Inčukalna pagasta pašvaldības Ēku un teritorijas apsaimniekošanas daļas vadītājs

VUGD aicina uzmanīgi apieties ar uguni pavasara
sakopšanas darbu laikā
Šobrīd atkal aktualizējusies kūlas dedzināšanas problēma.  VUGD atgādina, ka nereti
tieši kūlas dedzināšanas rezultātā cieš cilvēki, nodeg mājas un tiek radīts arī būtisks kaitējums dabai! Par kūlas dedzināšanu fiziskām personām var uzlikt sodu no 280 līdz 700
eiro. Ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas
var izraisīt ugunsgrēku. VUGD aicina ikvienu iedzīvotāju uzmanīgi apieties ar uguni, lai,
piemēram, neuzmanīgas smēķēšanas vai ugunskura dedzināšanas rezultātā neizceltos
ugunsnelaime.
Ugunsdzēsēji martā un aprīlī devušies arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, siena ruļļi, zaru kaudze, sadzīves
mantas, ventilators, meža jaunaudze, četras vieglās automašīnas, sodrēji ēkas dūmvadā, ēkas durvis un siena, piecas
dārza mājas, klēts ēka, neapsaimniekota ēka, dzīvojamā māja un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens. Ugunsgrēkos bojāgājušo skaita statistika rāda, ka 2014. gadā tie ir bijuši 94, 2015. gadā – 89, bet 2016. gadā jau 32.

Ētikas komisija
informē

Jaunieti, apgūsti darba
prasmes un saņem stipendiju!

Inčukalna novada domes deputātu Ētikas komisija informē, ka 2016. gada 5. aprīlī
notika Inčukalna novada domes deputātu
Ētikas komisijas sēde.
Sēdē izskatīja Inčukalna novada domes
deputāta Ivo Bernata iesniegumu par Inčukalna novada domes deputāta Igora Purmaļa rīcību.
Inčukalna novada domes deputātu Ētikas
komisija pieņēma lēmumu ieteikt Inčukalna
novada domes deputātam Igoram Purmalim ievērot Inčukalna novada domes deputātu Ētikas kodeksa 6. un 7. punktu.

Biedrība „Inčukalna invalīdu biedrība” aicina 18–29 gadu vecus
jauniešus, kuri nemācās un nestrādā, apgūt prasmes biedrībā, tā iepazīstot labdarības organizāciju darbu.
Projekta laiks ir 6 mēneši, stipendija EUR 90.00 mēnesī. Kandidātam ir jābūt reģistrētam Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas
filiālē.
Informāciju par projekta norisi un noteikumiem var atrast   NVA
mājaslapā,   meklējot informāciju par jauniešu garantijas atbalsta
pasākumu „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā
sektorā”.
Tā mērķis ir sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā.

Godājamie Vangažu iedzīvotāji!
23. aprīlī visā Latvijā, kā ik gadu, notiks Lielā pavasara talka. Aicinām visus Vangažu iedzīvotājus šajā dienā
sakopt savu apkārtni! Arī paši varam izdarīt daudz – sagrābt pērnās lapas, gružus un nomestos atkritumus teritorijā ap savu māju, negaidot, kad kāds cits to paveiks mūsu vietā. Tā ir iespēja pavadīt brīvdienu svaigā gaisā
visiem kopā, padarot Vangažus skaistākus! Atbalstīsim arī jūsu iniciatīvu iestādīt kādu kociņu vai košumkrūmu,
tikai iepriekš gan to noteikti saskaņojiet pilsētas pārvaldē. Talkas dienā pārvaldē pie Vijas varēs saņemt lielos
maisus atkritumiem. Grābekļus gan būtu lūgums sagādāt pašiem.
Pašvaldība būs novietojusi lielos atkritumu konteinerus pie Priežu, Skolas un Senču ielas. Vajadzības gadījumā kādu konteineru pārvietosim arī pretī tirgus laukumam Vidzemes un Siguldas ielas rajonā.
Juris Jakubovskis, Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
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Sestdien, 16. aprīlī, plkst. 14.00
Igauņu kultūras dienas Inčukalna novadā. Sadraudzības koncerts
Līdz 17. aprīlim kultūras namā
apskatāma Saues Interešu centra pieaugušo keramikas kursu dalībnieku
darbu izstāde
Ceturtdien, 21. aprīlī, plkst.
15.00 Vangažu bibliotēka projekta
ietvaros organizē tikšanos ar latviešu
rakstnieci Gundegu Repši (kultūras
nama Mazaja zālē)

Paliec sveika, ziema! Pavasaris klauvē pie loga!
13. martā, svētdienā, Vangažos svinējām
ziemas pavadīšanas svētkus – tradicionālo
Masļeņicu jeb Meteņus. Svētkus rīkoja Inčukalna novada dome, Vangažu pilsētas pārvalde, Vangažu kultūras nams un krievu dziesmu
ansamblis „Krievu kadriļa”.
Tradicionāli Masļeņica ir vesela svētku dienu nedēļa, katrai dienai pat ir savs nosaukums.
Masļeņicas noslēgums ir Piedošanas svētdiena –
tā ir gaiša diena, kad visi kopā aizvada ziemu un
cits citam lūdz piedošanu par pārestībām.
Tā bija arī mūsu svētkos – vairums Vangažu
iedzīvotāju atnāca aizvadīt ziemu. Ļoti aktīvi
bija bērni. Viņi piedalījās visās spēlēs un atrakcijās, iesaistot arī pieaugušos.

Piektdien, 22. aprīlī, plkst. 19.00
spēlfilma „Es esmu šeit”. Ieeja 2 eiro
Svētdien, 24. aprīlī, plkst. 17.00
„Teātris un Es” piedāvā jautru izrādi
bērniem un vecākiem „Baltais lācis
superzvaigzne”. Režisors Armands
Ekštets
Biļetes iepriekšpārdošanā – 3 eiro,
izrādes dienā – 4 eiro
Piektdien, 29. aprīlī, plkst. 19.00
Rīgas cirka viesizrāde. Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras namā.

Foto: L.Vorobjova

Sestdien, 30. aprīlī, plkst. 17.00
Vangažu līnijdeju kolektīvs aicina uz
5 gadu jubilejas pasākumu. Koncertā
piedalās – līnijdeju kolektīvs, sieviešu
vokālais ansamblis „Kaprīze”, Kitija
Vāvere ar deju grupu „Born To dance”,
Liene Nesteroviča un Ilmārs Miķelsons.
Pulksten 20.00 aicinām visus uz tematisko pavasara balli „Kovboju meitenes noslēpums”. Dreskods – kantri
stilā. Līdz ņemam groziņus
Ieeja 2 eiro

„Ciprese” priecē ar dejām un
krāšņiem tērpiem

Foto: A.Kompanijeca

Otrajās Lieldienās estrādes deju grupa „Ciprese” (vadītāja Ilona Petrov
ska) sniedza krāšņu un krāsainu koncertu. Koncerta programmā bija pārsvarā jaunas dejas. Dejoja visu vecumu deju grupas no mazākā līdz lielākajam,
lielāko koncerta daļu dejoja vecākā grupa. Visi dalībnieki bija rūpīgi gatavojušies un ieguldījuši milzīgu darbu, un kolektīva sniegums, kā vienmēr, bija
ļoti kvalitatīvs un aizraujošs. Skatītājus koncerts iepriecināja, un dejotāji
tika sveikti ar skaļām ovācijām un aplausiem. Paldies kolektīvu dalībniekiem un vadītājai Ilonai Petrovskai par ieguldīto lielo darbu koncerta programmas sagatavošanā!
Evija Ozola, Vangažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja

Foto: L.Vorobjova

Vangažu kultūras
nama pasākumi
aprīlī

2016. gada A PRĪLIS

„Gaiļu cīņu” dalībniekiem bija piemērots
tērps – cepures, sekstes un spilgtas astes.
Daudz drosmes un veiklības vajadzēja, lai
staigātu ar koka kājām, skrietu maisos un vēl
uzvarētu sāncenšus.
Pieaugušie aktīvi piedalījās virves vilkšanā,
kā arī sacensībās, kurās vajadzēja dzert uzsildītu alu no tējkannām un kurās tika vērtēts
ātrums un veiklība. Visiem spēļu dalībniekiem
bija saldumu balvas. Neskatoties uz sniega
trūkumu, darbojās „Ziemas kalniņi” – piepūšamās atrakcijas.
Galvenais Masļeņicas simbols ir pankūkas.
Ne velti Masļeņicu senatnē sauca par Ēšanas
nedēļu. Tika uzskatīts, ka, ēdot pankūkas, cilvēks uzkrāj spēkus un dzīves enerģiju, kuru
zemei dod saule. Svētku dalībnieki tika cienāti
ar karstām pankūkām un tēju. Jautrie jokdari
piedāvāja pankūkas visiem skatītājiem. Cienāšana bija bez maksas, un pieprasījums bija
liels.
Laukumā pie kultūras nama darbojās tirdziņš, kur bērni pārdeva pašu gatavotos pīrādziņus un pankūkas. Visu pasākuma laiku
skanēja krievu, ukraiņu un baltkrievu tautasdziesmas Vangažu Kultūras biedrības radošo
kolektīvu izpildījumā.

Pateicoties aktīvajai svētku vadītājai Innai
Kiseļicai, jokdariem – skolas teātrim Marinas
Zlotņikovas vadībā – un atsaucīgajai publikai,
atmosfēra bija silta un jautra, jo galvenais
svētkos ir jautrība, prieks un smiekli.
Jau no senatnes ir uzskatīts, ka skumīgs cilvēks Masļeņicas nedēļā pievelk sev nelaimes
un slimības, tāpēc visi priecājās no sirds.
Visu šo jautrību vēroja Masļeņica – salmu
lelle gaidīja savu stundu. Viesi varēja lelles
somā ielikt zīmītes par savām nepatikšanām,
lai tās sadegtu kopā ar to.
Masļeņicas svinēšanas tradīcija ir radusies
sen, vēl pirms kristietības. Slāvi tādā veidā
vēlējās ātrāk atvadīties no aukstās ziemas, aicināja ātrāku pavasara atnākšanu, lai siltajos
saules staros izkustu kupenas tīrumos un upēs
ledus.
Masļeņica noslēdzās ar gadsimtiem senu
tradīciju – skanot atvadu dziesmai, lielā salmu
lelle tika sadedzināta ugunskurā.
Tātad pavasaris ir atnācis! Un tas nekas, ka
pagaidām vēl auksti. Pavasaris būs klāt!
Paldies visiem šo skaisto svētku rīkotājiem
un dalībniekiem!
Gaļina Titarenko,
vokālā ansambļa „Krievu kadriļa” vadītāja

Īsi pirms Lieldienām skanēja
„Vangažu cāļa” balsis
24. martā Vangažu kultūras
namā notika bērnu vokālais konkurss „Vangažu cālis 2016”. Pasākumā piedalījās 17 mazo dziedātāju.
„Cālēnu” priekšnesumus palīdzēja sagatavot mūzikas skolotājas
Liene Nesteroviča un Līga Cera
un, protams, vecāki. Dziedātāju
sniegumu vērtēja žūrija – mūziķes
Inese Niedra, Maira Lazdiņa un Carnikavas tautas nama vadītāja Alīse
Vorobeja.
Bērnu sniegums tika vērtēts divās vecuma grupās. Vecuma grupā
līdz 4 gadiem skanīgākā „cāļa” titulu ieguva Keita Ņikiforova, bet 5,
6, 7 gadu vecuma grupā skanīgākā
„cāļa” titulu ieguva Terēze Rosicka.
Skanīgākie „Vangažu cāļi” piedalīsies starpnovadu konkursā „Skanīgākais cālis 2016”, kas notiks
Salaspils kultūras namā „Rīgava”.
Žūrijas apspriedes laikā skatītājus priecēja Vangažu vidusskolas
teātra studija „Umurkumurs” (sko-

Foto: R.Ņikiforovs
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Skanīgākie „Vangažu cāļi” – Keita Ņikiforova un Terēze Rosicka

lotāja Solvita Runce) ar izrādi bērniem „Kas man par to būs”.
Paldies bērniem un skolotājām par
ieguldīto darbu un labo sniegumu!

Evija Ozola,
Vangažu k/n mākslinieciskās
daļas vadītāja

2016. gada A PRĪLIS

NOVADA VĒSTIS

Sestdien, 30. aprīlī,
„Inčukalna Mākslas dienas – 2016”

MĀKSLAS DIENAS

•

12.00 mākslinieki aicina uz kopīgu radošo darbnīcu – BASKĀJU SAJŪTU TAKAS VEIDOŠANU Inčukalna parkā!
Lūgums ikvienam pielikt savu roku un līdzi ņemt lielākus un mazākus akmentiņus – olīšus, egļu un priežu
čiekurus, 1 m garus koka sprungulīšus, apaļkoku stumbrus … un DAUDZ!
•
14.00 Inčukalna Mākslinieku kopas izstādes atklāšana.
(Māksliniekiem darbi izstādei jāiesniedz līdz 25. aprīlim tautas namā.)
•
Muzikāli sveicieni.
•
MĀKSLAS jaunrades konkursa „MODES SPRĀDZIENS” demonstrējumi un apbalvošana.
Noteikumi: katrs (bez speciālas izglītības, vecuma ierobežojumiem un brīvi izvēlētā tehnikā, no dažādiem materiāliem) var izveidot savu mākslas darbu – reālu tērpa modeli brīvā tematikā (ieskaitot aksesuārus).
Mākslinieka modelētāja uzdevums Mākslas dienu pasākuma laikā modes skatē tērpu demonstrēt.
Māksliniekiem darba koncepcija rakstiskā vai mutiskā veidā, kā arī demonstrēšanas paņēmiens – mūzika, deja –
jāpiesaka līdz 25. aprīlim tautas namā Ingai (ingatn@inbox.lv) vai Zintai (atniz@inbox.lv).

Piektdien, 22. aprīlī, 18.30
Latviešu filma „Es esmu šeit”
(2016, drāma) Ieeja 2,00 eiro.
Ceturtdien, 28. aprīlī, 18.30
Rīgas cirka viesizrāde. Biļetes iepriekšpārdošanā 4, 6, 8 eiro.

Invalīdu biedrības biedres filcēšanas nodarbībā

fondu „Ziedot.lv”. Tā ir iespēja iedzīvotājiem palīdzēt ar pārtiku, apģērbiem un sadzīves priekšmetiem, kā
arī ar palīglīdzekļiem cilvēkiem ar
invaliditāti.
Biedrība sniedz arī morālu atbalstu, jo cilvēki ar īpašām vajadzībām
nereti jūtas sabiedrībā nevajadzīgi.
Biedrības ikdienā ļoti palīdz brīvprātīgie. Biedrībā ir 115 biedru, un izpalīdzīga roka netiek atteikta nevienam,
kurš to šeit lūdz.
2002. gadā, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, arī Latvijā tika izveidota
vairāk nekā 20 nevalstisko organizāciju apvienība ar nosaukumu LCĪVSO
„Sustento”, kas pārstāv visu cilvēku ar
invaliditāti intereses vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī, ievērojot
katras grupas intereses. Arī Inčukalna invalīdu biedrība ir „Sustento”
biedrs.
Biedrība ir iegādājusies stelles aušanai, un ir tapuši skaisti paklāji, tikai
pircējus gan esot grūti atrast. Cilvēki,
atnākot šeit, var piedalīties dažādās
nodarbībās. Biedrība organizē vingrošanu tautas namā, nūjošanas, aušanas, dažādu rokdarbu nodarbības, un
gaidīts ir ikviens.
Filcēšanas nodarbībā satikām Brigitu, Ventu, Anneli, Aiju, Birutu. Cita
caur citu stāsta:

Tautas namā jau pavasaris

Šī gada agrās Lieldienas jau garām, savu prasmi noturēt melodiju, iedro- ņām un pārējiem ģimenes locekļiem.
bet gājputni savas ligzdošanas vietas šināja mazos un bija pavisam smaidīgi Jāatzīmē, ka lielāko daļu dziedātāju
atraduši, atliek tikai gaidīt – drīz ātri un laipni. Anete Šica bija sarūpējusi arī konkursam sagatavoja PII „Minka”
nelielas dāvaniņas katram konkursa mūzikas skolotāja Kristīne Bierande.
vien saplauks lapas un uzziedēs ievas.
Inčukalna tautas namā 5. martā dalībniekam no apģērbu un aksesuāru Cerēsim, ka bērnu dziedātprieks un varēšana ar katru jaunu gadu tikai augs
pulcējās dziedošie „cāļi” – bērni ve- firmas „Rozīnītes”.
Bērni uzstājās trīs vecuma grupās, un šodienas bērni pēc gadiem piepilcumā no 2 līdz 7 gadiem, kuriem tika
piedāvāta iespēja izmēģināt balstiņas un katrā grupā žūrija izvirzīja laureātu. dīs Lielo Mežaparka estrādi Dziesmu
vokālistu konkursā „Inčukalna cālis – Jaunākajā grupā tā bija apburošā un svētkos.
19. un 20. martā Ogrē aizritēja viens
2016.” Konkursu kuplāku darīja arī pārliecinošā Māra Leicane (2 gadi) ar
mazie dejotāji „Minkāni” skolotājas „Zaķa dziesmu”, vidējā grupā tik ļoti tīri no gada nozīmīgākajiem notikumiem
Līgas Dombrovskas vadībā, kā arī cie- dziedošā Evelīna Akulova (4 gadi), sa- pūtēju orķestriem – VIII Latvijas pūmiņi no Siguldas – bērnu vokālā studija vam priekšnesumam izvēloties dzies- tēju orķestru konkurss, kurā orķestrus
„Siguldiņa” skolotājas Elīnas Gruzniņas miņu „Pavasaris”, bet vecākajā grupā četrās grūtības pakāpes grupās vērtēvadībā. Atraktīva un draudzīga cūci- nopietnā Elizabete Ildena (7gadi), ja starptautiska žūrija. Konkursā pieņa, vārdā Lonija, bērniem palīdzēja kura ne tikai dziedāja latviešu tautas dalījās ap 1500 mūziķu jeb 42 orķestri.
pārvarēt uzstāšanās uztraukumu, bet dziesmu „Visi vēji mani pūta”, bet pati Tajā skaitā arī mūsu Inčukalna tautas
labvēlīgā žūrija pavisam laipni iedzie- arī spēlēja pavadījumu uz klavierēm. nama pūtēju orķestris, kurš savā grudāja konkursa sākumu. Žūrijas komisijā Žūrija izvēlējās arī dziedātāju, kas pā (III grūtības pakāpe jeb vidējā) ieguklātesošie varēja redzēt Inčukalna pārstāvēs Inčukalna novadu Pierīgas va trešo vietu. Apsveicam muzikantus
novada domes deputātus Jāni Liepiņu mazo dziedātāju konkursā, un tā ir un viņu neatlaidīgo vadītāju Vitali Kiun Aneti Šicu, kā arī Zandu Krastiņu – Estere Gruzniņa (6 gadi) ar dziesmiņu kustu, mēs priecājamies par to, ka jūsu
ieguldītais darbs tiek novērtēts.
pieredzējušu bērnu mūzikas skolotāju „Cālīša dziesma”.
2. aprīlī aizvadīta arī koru skate:
Visi mazie dziedātāji dāvāja daudz
un Siguldas PII „Pīlādzītis” vadītāju.
Visi deputāti labprāt nodemonstrēja prieka savām māmiņām, vecmāmi- jauktajam korim „Mežābele” 1. kate-

„Nākam uz filcēšanu, aušanu, dekupāžu, zupu paēst, nodarbojamies
ar to, kam dzīvē laika nav pieticis.”
Biruta: „Es nāku uz pusdienām,
pielūgt un lasīt Bībeles stāstus,
un iemācīties pateikties par to, ko
Dievs mums dāvina caur biedrību.”
Brigita: „Es nāku, jo šeit ir cilvēku
sabiedrība, neesmu šeit vientuļa, te
aizmirstas visas manas veselības
problēmas, iespēju robežās darbojamies. Šeit ir ļoti mājīgi, kā mājās,
vienmēr silts. Mēs visi darbojamies
brīvprātīgi, telpas paši uzpošam un
turam kārtībā, un varam tikai priecāties par Valdas lielo atdevi šim
darbam, kura strādā brīvprātīgi jau
10 gadu. Paldies viņai.”
Laima ir bieža viešņa un atbalsts
biedrībai. Neskatoties uz veselības
problēmām, jauniete gan dzied, gan
raksta dzeju, gan fotografē. Lūk, ko
Laima saka par invalīdu biedrības
nozīmi: „Man tā ir vieta, kur iepriecināt citus un pašai radoši izpausties.
Biedrības ēkā vienmēr ir draudzīga
un omulīga atmosfēra. Kopā ar māsīcu un viņas mammu esam sniegušas Jāņu un Ziemassvētku koncertus biedrībā. Palīdzēju arī vadīt
invalīdu biedrības 10 gadu jubilejas
pasākumu un atlasīju tam atbilstošus citātus. Tā man ir vērtīga piegorija, bet senioru korim „Atblāzma”
2. kategorija. Paldies dziedātājiem un
vadītājiem: Vitalim Kikustam un Ņinai
Kiršteinai, kā arī koncertmeistarēm
Ievai Kikustei un Solveigai Ilvasei. Nu
turam īkšķus par vidējās paaudzes
deju kolektīvu „Virši”, un ne tikai – varam pačukstēt, ka Līgas Dombrov
skas bērnu deju kolektīva vecāki arī ir

Sestdien, 30. aprīlī, 12.00 „Inčukalna Mākslas dienas – 2016”.
Baskāju takas veidošana Inčukalna novada parkā.
14.00 Inčukalna mākslinieku
kopas izstādes atklāšana.
Trešdien, 4. maijā, Pavasara
velobrauciens – apceļosim novadu
un iepazīsimies ar „Kaimiņu būšanām” Allažos. Maršruta garums
līdz 50 km. Tiekamies 10.00 pie
tautas nama. (Plašāka informācija
mājas lapā www.incukalns.lv un
sociālajos tīklos.)
Piektdien, 6. maijā, 18.00 Vangažu bērnu amatierteātra uzrāde
„Raganiņu klapatas”. Ieejas maksasauja konfekšu raganiņām.
Svētdien, 8. maijā, 11.00 Mātes dienas koncerts.
redze, jo studēju kultūras menedžmentu. Esmu piedalījusies arī vienā
biedrības rīkotajā nometnē Straupes pusē. Dabas tuvums, klusums
un miers ļāva nedomāt par ikdienu
un milzīgo informācijas daudzumu,
ar ko tajā jāsaskaras. Novēlu biedrībai būt tikpat radošai un darbīgai
arī turpmāk!”
Zane Aperāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
nobrieduši un nolēmuši debitēt skatē
kā patstāvīgs kolektīvs. Visiem darba
pilnas rokas, tāpēc turēsim īkšķus par
savējiem, lai viņiem izdodas lieliski, lai
nepazūd prieks un vēlēšanās dāvāt
prieku citiem.
Zinta Nolberga,
Inčukalna tautas nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Foto no tautas nama arhīva

Desmit gadu laikā Valda Pavloviča
piesaistījusi dažādu fondu, tajā skaitā ELFLA, Norvēģijas finanšu instrumenta un Latvijas valsts līdzekļus SIF
administrētajos projektos, lai veiktu
apjomīgu remontu biedrības telpās,
iegādātos dažādus palīglīdzekļus un
citas lietas, kas nepieciešamas cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienā. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu
fondu divas reizes nedēļā tiek rīkota
zupas virtuve. Ilggadēja sadarbība ir
ar Latvijas Samariešu apvienību un

Pasākumi
Inčukalna tautas
namā aprīlī
Sestdien, 16. aprīlī, 18.00
Igaunijas kultūras dienas Inčukalna novadā. Sadraudzības koncerts.

Invalīdu biedrībā sirsnība un labi darbi – jau 10 gadus
Atskatoties uz paveikto, jāsecina,
ka ar biedrības valdes priekšsēdētājas Valdas Pavlovičas entuziasmu un
neatlaidību ir izdarīts daudz un viņa
pie izdarītā neapstājas. Biedrība ir
aktīva finansējuma piesaistīšanā, jo
bez tā pastāvēšana būtu neiespējama. No 2016. gada 1. marta biedrībā
tiek realizēts kārtējais a/s „Latvijas
valsts meži” finansētais sociālās
jomas projekts – notiek radošās nodarbības, kuras vada profesionāla
pasniedzēja.
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„Inčukalna cāļa 2016” žūrijas komisija kopā ar dalībniekiem, skolotājām un cūciņu
Loniju pēc konkursa

NOVADA VĒSTIS

Sveicam Inčukalna
Goda novadnieci Skaidrīti
Maksiņu 85 gadu jubilejā!
Jubilāre ir cilvēks ar dāsnu sirdi, lielu darba mīlestību, iejūtību, labu humora izjūtu.
Skaidrīte Maksiņa ir mācījusies Strenču pamatskolā, pēc tam Valmieras
vidusskolā. Darba gaitas uzsākusi Strenču mežrūpniecības saimniecībā un
tur nostrādājusi 23 ražīgus darba gadus. Kad Maksiņas kundzi ar vīru pārcēla uz Inčukalna mežrūpniecības saimniecību, tur 22 gadus viņa nostrādāja
par galveno grāmatvedi, bet pēc Inčukalna mežrūpniecības saimniecības reorganizēšanas Maksiņas kundzei piedāvāja grāmatvedes darbu SIA „VIVA”,
kur viņa nostrādāja deviņus gadus. Viņas kopējais darba stāžs – 54 gadi.
Skaidrītes Maksiņas dzīve arī pelnītās pensijas laikā ir bijusi aktīva – daudzus gadus viņa ir vadījusi Inčukalna pensionāru padomi, strādājusi sabiedrības labā. Nereti mēdz sacīt, ka grūtākais ir darbs ar cilvēkiem – dažādi
raksturi, dažādas vēlmes, dažāds noskaņojums –, bet blakus grūtībām ir arī
kāda romantika. Cilvēki nāk gan ar dažādām likstām, gan vienkārši tāpat
pēc padoma, un katram atrodas kāds sirsnīgs vārds vai tiek sniegta palīdzība, jo katrā cilvēkā ir apslēpts kāds mazs, vērtīgs dārgakmens, kas mirgo un
laistās pāri gadiem, veicot īsto ikdienas darbu.
Par Skaidrīti varētu teikt – grāmatvede no matu galiņiem līdz papēžiem.
Gribētos sacīt kā tajā tautas parunā – katrs cilvēks piedzimst divreiz, pirmoreiz – ierodoties pasaulē, bet otrreiz – kad sāk strādāt, taču pilnvērtīgi
cilvēks spēj strādāt tikai tad, ja viņš mīl savu darbu. Maksiņas kundzei ir
izdevies piedzimt divreiz!
Inčukalna novada domes kolektīvs sirsnīgi sveic 85 gadu jubilejā un vēl
možu garu, veselību un saulainu katru dienu!
Goda novadnieku grāmatā ieskatījās Zane Aperāne

Vangažu pilsētas bibliotēka
organizē tikšanos ar latviešu
rakstnieci GUNDEGU REPŠI
ceturtdien, 21. aprīlī, 15.00 Vangažu KULTŪRAS NAMĀ
Gaujas ielā 12, Vangažos.
Tālrunis uzziņām: 67995502
Tikšanās ar rakstnieci notiek VKKF mērķprogrammas
„Profesionālās mākslas pieejamība Latvijas reģionos”
projekta „Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās” ietvaros. Projektu realizē Latvijas Nacionālā bibliotēka.

2016. gada A PRĪLIS

Jaunumi Inčukalna bibliotēkā
Armands Puče ar grāmatu „Jūs nekad viņu nenogalināsiet” liek atcerēties vēsturi, stāsta pamatā izmantota izcilā latviešu izgudrotāja
autobiogrāfija, bet Jura Zaķa grāmatā „Profesors ar novirzēm” ir LU
rektora, profesora prāta dzīves spogulis, krāšņas un aizraujošas dzīves kaleidoskops, radošas personības tapšanas un reizē laikmeta biogrāfija.
Inčukalna novadniekus iepriecinās I.Strodas grāmata par izcilo aktrisi, dzīves filozofi, runas mākslas meistari Lidiju Pupuri, kura atsaucās
arī bibliotēkas pasākumu aktivitātēs, par ko viņai sirsnīgs paldies!
K.Kesa laidusi klajā triloģijas trešo grāmatu „Vienīgā”, N.Robertsas
bestsellerā „Montgomeriju ģimene” ir gan sirds siltums, romantika,
pat mistikas klātbūtne. Autores darbi izdoti 400 miljonos eksemplāru!
Spoža intriga un nebeidzami pārpratumi ir Dž.Heieres romānā „Frederika”. Asprātīgo un dzīvesgudro varoņu gaitām autores K.Eljotas romānā
„Vēlos būt tev līdzās” aizrautīgi seko lasītāji visā pasaulē. S.Ārnstedes
romāns „Apmelotā” ir par kādām muļķīgām derībām, noslēpumiem
un skandalozām mīlas dēkām – tas ir īsts izklaides romāns. Simona
Ārnstede šobrīd ir populārākā romantisko romānu rakstniece Zviedrijā. Guntars Godiņš ir iztulkojis igauņu rakstnieka Raimonda Kaugvera
romānu „Četrdesmit sveces” par pirmo mīlestību, jaunības sapņiem un
piedzīvotām grūtībām, par laiku, kas bija tik neticami skarbs un netaisnīgs. R.Buti romāna „Apvāršņa vidū” galvenajam varonim Gustavam ir
tikai 13 gadu: „Es zināju, ka mani gaida spoža nākotne, jo tāds ir katra
13 gadu veca zēna sapnis, šķiroties no bērnības. Es biju tajā vecumā,
kad esam nemirstīgi, jo mums priekšā ir visa dzīve...” Tas ir zēna stāstījums par vasaru, kas… mainīja viņa dzīvi. Par vasaru, kurā viņa ģimeni
skāra neatgriezeniskas pārmaiņas, un vasaru, kurā viņš pieauga…
Ir tik daudz brīnišķīgu grāmatu, kuras vajadzētu izlasīt. Diena par īsu...
M.Aleksejeva, bibliotekāre

Uzmanību!

Inčukalna bibliotēka no 11. aprīļa līdz 25. aprīlim būs slēgta –
tiks veikta inventarizācija!

Vangažu pilsētas bibliotēkā no
11. aprīļa līdz 15. maijam būs
skatāma
LEONA UN KORNĒLIJAS
KIŠČENKO
floristikas izstrādājumu,
rokdarbu, origami izstāde!
Izstādes atklāšana 11. aprīlī 10.00
Vangažu pilsētas bibliotēkā

Apgūtas e-prasmes Inčukalna un Vangažu bibliotēkā
Kādā marta pēcpusdienā
Inčukalna un Vangažu bibliotēkā sanāca interesenti, kuri
vēlējās kopā ar „Swedbank”
konsultanti Karinu Agofonovu noskaidrot, kā apgūt internetbankas pakalpojumus.
Visi kopā uzdevām jautājumus un praktiski darbojāmies.
Mēs vēlējāmies uzzināt, kā
veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, kā
veikt uzkrājumus, kā maksāt
par nekustamo īpašumu, kā
veikt regulāros maksājumus,
un vēl, vēl. Jautājumu bija
daudz, un uz visiem saņēmām
profesionālas,
izsmeļošas
atbildes. Mēs darbojāmies
praktiski un mācījāmies veikt
maksājumus, lai vēlāk paši
varētu to darīt patstāvīgi.
Saņēmām pateicību no pasākuma dalībniekiem par mūsdienīgu pasākumu.

E-prasmju apgūšanas nodarbībā

M. Aleksejeva, bibliotekāre

PII „Jancis” bērni un vecāki
Sākusies pieteikšanās
apciemo dzīvnieku patversmi „Laivu karnevālam” Rāmkalnos!
„Mežavarogi”
Paldies PII „Jancis” un īpaši audzinātājai Sarmītei par sociāli atbildīgo iniciatīvu kopā ar grupas bērniem un vecākiem apmeklēt dzīvnieku patversmi
„Mežavairogi” Ķekavas novadā. Bērni un viņu vecāki ar prieku sagādāja cilvēku
draugiem garšīgas, praktiskas un nepieciešamas lietas. Daudzajiem patversmes iemītniekiem tika arī apmeklētāju mīlestība un palīdzība. Suņiem – gan
lieliem, gan maziem – tā bija svētku diena, kad varēja izskrieties, bērnu smaidu un prieka pavadīti. Vēl lielāks prieks būtu, ja visiem „Mežavairogu” iemītniekiem tiktu atrastas jaunas mājas, un tāpēc aicināsim visus savus draugus
un paziņas, ja iespējams, mājdzīvniekus izvēlēties no patversmēm un šo iespēju popularizēt arī sociālajos tīklos. Šai iniciatīvai vajadzētu kļūt par labu
un nepieciešamu tradīciju, jo rūpes par cilvēku mazākajiem draugiem nekad
nedrīkst beigties!
Tekstu un foto sagatavojuši PII „Jancis” 7. grupas vecāki

Atpūtas parkā „Rāmkalni” jau sesto gadu pēc kārtas 1. maijā notiks
jestrākais aktīvās atpūtas pasākums uz ūdens „Laivu karnevāls”, un pieteikšanās jau ir sākusies!
„Laivu karnevālā” piedalīties aicināts ikviens, kas ir gatavs jautrai un
aktīvai laivošanai. Kā
jau iepriekš, pasākumā tiks vērtēta atraktivitāte, oriģinalitāte,
humora izjūta un komandas gars, nevis
distancē
pavadītais
laiks un ātrums. Sīkāk
par šo pasākumu lasiet Rāmkalnu mājasNo Laivu karnevāla 2015
lapā.
Foto: Mārtiņš Lāčplēsis
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Pavasaris Mūzikas un mākslas skolā!

Ar putnu skanīgajām balsīm un
aktīvu rosību ienācis pavasaris
Mūzikas un mākslas skolā. Pirmie
2016. gada mēneši atnesuši ne
mazums interesantu un svarīgu
notikumu.

Jau 21. janvārī mūsu Mūzikas
nodaļas audzēkņi startēja Valsts
konkursos, kas, kā jau nojaušams
pēc nosaukuma, ir paši nozīmīgākie
atskaites punkti katrai profesionālās
ievirzes skolai Latvijā. Mūsu skolas
godu Valsts konkursā ģitāristiem
aizstāvēja Eduards Strauts un Iļja
Luškins. Šoreiz nebijām godalgoto
vidū, taču jaunie mākslinieki guva
neatsveramu skatuves pieredzi un
ierosmi jauniem darbiem. 22. janvārī
uz Rīgu devās jaunais akordeonists
Intars Garančs un savā vecuma grupā sasniedza augsto trešo rezultātu. Jāatzīmē, ka mūsu skolas bērni
cīnās kopā ar lielajām Rīgas un Pierīgas mūzikas skolām, tāpēc ikviens
mūsējo sasniegums ir īpašs. Paldies
skolotājiem Svetlanai Šalajevai, Gintim Kalniņam un Uģim Kagainim par
nesavtīgo darbu, audzinot mūsu novada jaunos māksliniekus.
Februāris bija svarīgs pūtēju orķestrim. 6. februārī izskanēja pūtēju

orķestra un koru mūzikas koncerts
tautas namā. Pēc koncerta svētku
balle ritēja pūtēju orķestra skaņās.
Mūsu laikos negadās bieži izdejoties
un izdziedāties dzīva orķestra pavadījumā. Paldies jauniešiem, diriģentiem Vitalim Kikustam un Kasparam
Puikevicam-Puikevskim par sniegto
mūzikas baudījumu un veiksmīgi pavadīto pūtēju orķestru skati Rīgā, kur
iegūti I un II pakāpes diplomi!
Atbalstot Latvijas mūzikas aktualitātes, 15. un 18. februārī arī mēs
suminājām Maestro Raimondu Paulu
80 gadu jubilejā. Mākslas nodaļas
audzēkņi radīja savdabīgus Maestro
portretus un viņa dziesmu vizuālo
redzējumu, bet Mūzikas nodaļas
audzēkņi savas zināšanas, atjautību pārbaudīja viktorīnā un projektu
izstrādē. Kā kulminācija izskanēja
Raimonda Paula mūzikas koncerti
Inčukalna tautas namā un Vangažu
kultūras namā. Mūzikas nodaļas
audzēkņi ar saviem skolotājiem bija
sagatavojuši interesantus priekšnesumus dažādos sastāvos – uzstājās
flautu trio, vijoļu ansamblis, klavieru
ansambļi, apvienotie flautu un vijoļu
ansambļi, pat orķestris un, protams,
bija solo priekšnesumi. Šoreiz programmas bagātināja arī draugu kolek-

tīvi, kas gan izdziedāja, gan izdejoja
Raimonda Paula mūzikas skaņas.
Milzīgs prieks un gandarījums gan
dalībniekiem, gan skatītājiem par
neierasta formāta pasākumiem!
Februāra izskaņā bija pienākusi
kārta tradicionālajiem Pirmklasnieku koncertiem. Šīs pašas satraucošākās un svarīgākās uzstāšanās tika
aizvadītas labvēlīgā, pozitīvā atmo
sfērā. Ar īpašu lepnumu mazie mūzi-

ķi saņēma savus pirmos pateicības
rakstus un apņēmās godam nokārtot
arī pirmos pārcelšanas eksāmenus
maijā, kā arī turpināt iepriecināt
klausītājus ar savu sniegumu vēl
daudzos koncertos!
7. un 10. marta pievakares ieskandināja mūsu tradicionālie zēnu koncerti – „Zēnu muzikālais sveiciens” –,
kas veltīti sievietēm, meitenēm, māmiņām, vecmāmiņām. Tā kā zēnu –

Mūzikas nodaļas audzēkņu – skolā
ir ap 40, koncerti izvērtās patiešām
daudzveidīgi – klavieru, saksofona,
klarnetes, vijoles, alta, trompetes,
tenora, trombona, akordeona, ģitāras skaņas priecēja ikkatru atnākušo
klausītāju. Skatītāju sejās mirdzēja
prieks un lepnums par brašajiem
puišiem. Īpašs paldies koncertu vadītājiem Kasparam, Edgaram, Uģim
un Jurijam, kas uzbūra brīnišķīgu
vakara noskaņu un prieku.
Īpaši ražīgs laiks sācies mūsu
skolas jaunajiem māksliniekiem. Jau
septembrī tika saņemta atzinība un
trīs pateicības par dalību IV Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Ūdens melodijas”. Turpmākie
mēneši atnesa ziņu par trīs darbu
izvirzīšanu nākamajai konkursa „Lidice” kārtai Čehijā. Un pavasarī jauni
sasniegumi – atzinība un dalība III
kārtā Valsts konkursā!
Paldies bērniem, vecākiem, skolotājiem un citiem atbalstītājiem par
kopīgo darbu, kurā mēs visi bagātināmies un kļūstam gaišāki!
Uz tikšanos koncertos!
Ieva Kikuste,
Mūzikas un mākslas
skolas direktore,
Līga Cera, direktores vietniece

Inčukalna pamatskolā zaļš un draudzīgs noskaņojums
Bērniem ļoti svarīgs pasākums
bija iepazīšanās ar „Mežavairogu”
darbiniekiem un iemītniekiem 2.
martā. Dzīvnieku patversmes vadītāja
Danuta Priede pastāstīja par dzīvnieku
īpašnieka pienākumiem, tiesībām, arī
par īpašām prasībām suņu turēšanai,
lai nodrošinātu mājdzīvnieku labturību.
Skolēni tika iepazīstināti ar dzīvnieku
dzīvi un darbinieku darbu patversmē
„Mežavairogi.” Lielu prieku skolēniem
sagādāja trīs no patversmes līdzi atvestie sunīši, kuri bija ļoti miermīlīgi
un īpaši draudzīgi. Kā teica dzīvnieku "Eiropas" zelta mirklis
patversmes vadītāja – viņi ir ļoti labi
audzināti! Šīs tikšanās iespaidā skolēni tika aicināti būt iejūtīgiem pret „Austrālija” un „Āfrika”. Dalībnieki veikatru dzīvo radību, būt atbildīgiem par doja komandu prezentācijas un zīmēja
saviem mājdzīvniekiem. 9. martā „Me- talismanus. Nopietnie tiesneši no skožavairogu” busiņā tika liktas pamat- las padomes stingri vērtēja un fiksēja
skolas skolēnu, vecāku un skolotāju dalībnieku veikumu. Kopā katrai kosaziedotās lietas: dažādas rotaļlietas, mandai vajadzēja iziet četrus stafešu
kaklasiksniņas, uzpurņi, katliņi, bļodas, posmus sporta kompleksā, tad – īpašo
segas, kaķu smiltis, sadzīves tīrīšanas posmu skolas telpās. Katrā posmā bija
līdzekļi, konservi suņiem un kaķiem, uzdevumi visu ķermeņa daļu iekustinādivi grauzēju būri un vairāki simti kilo- šanai, kā arī atjautības un komandas
gramu sausās suņu barības.
darba uzdevumi. Kad stafešu posmi
tika pabeigti, spēļu aktīvā daļa noslēĢimenes sporta diena 12. martā dzās ar fināla miniturnīru tautas bumvienoja vairāk nekā 40 Inčukalna bā. Mazie sportisti tika pie individuālapamatskolas skolēnus un vecākus jiem apbalvojumiem, bet komandas
kopīgās sportiskās aktivitātēs. Visi kopumā pie kārotajām medaļām. Spēdalībnieki pēc nejaušības principa tika cīgākā izrādījās komanda „Eiropa”, aiz
sadalīti četrās komandās, kurām tika sevis atstājot „Ameriku”, „Āfriku” un
doti nosaukumi „Eiropa”, „Amerika”, „Austrāliju”. Tomēr lielākā balva šajā

Foto: Dainis Guks

Mēs, Inčukalna pamatskolā strādājošie un ejošie, pašlaik esam pilnā
skrējienā, gandrīz kā maratonā. Katra
diena ir piedzīvojumu pilna, un mācības mijas ar dažādiem notikumiem, akcentējot pozitīvo gaisotni un saudzīgo
attieksmi pret apkārt notiekošo.

pasākumā bija ģimeņu un komandu siltā atmosfēra un draudzīgums, atbalsts
un možais noskaņojums. Stiprās ģimenēs sakņojas patiess Latvijas spēks.
Inčukalna novada pašvaldība
piedāvāja izmēģināt spēkus konkursā „Latvijai BŪT zaļai”, kas
tiek rīkots kā Lielās talkas ievadnotikums. Inčukalna pamatskolas
skolēni un skolotāji ar prieku piekrita piedalīties, rīkot un atspoguļot
aktivitātes, kas saistītas ar zaļo
dzīvesveidu, jo ļoti daudzi darbi, ko
ikdienā veicam, ir cieši saistīti ar veselīgu dzīvesveidu un dabisku, draudzīgu vidi. Plānošanas un gatavošanās darbi ir noslēgušies, un mēs jau
sparīgi sākam īstenot ieplānoto. Un

ieplānojuši mēs esam daudz. Esam
izdomājuši, nofilmējuši, samontējuši – tehniski realizējuši – video par
minēto tēmu, par to mums visiem
Inčukalna novada iedzīvotājiem un
atbalstītājiem čakli jābalso vietnē
www.talkas.lv. Sākot no Zaļās ceturtdienas, veselu nedēļu skolā varēja apskatīt no dabas materiāliem
veidotus Lieldienu rotājumus; šajā
pašā dienā „Pavasara saulgriežu”
uzvedumā vērojām latviešu tradicionālos Lieldienu ticējumus, kas
saistīti ar saulgriežiem, izmaiņām
un cikliskumu dabā. Tika izspēlētas
rotaļas, simboliski uzsverot cilvēka
vienotību ar dabu. Marta pēdējā nedēļā 7. klases skolēniem norisinājās
konkurss par labāko prezentāciju ar

nosaukumu „Videi draudzīgākais
iepakojums” un radošais plenērs
„Mans mežs”, bet pirmajā aprīļa nedēļā klašu stundās notika konkursa uzvarētāju prezentāciju skatīšanās. Marta pēdējā nedēļā radoši par
tēmu „Kā būtu, ja būtu...” izpaudās
5.–8. klašu skolēni – rakstu darbi
bija gan saistoši, gan iedvesmojoši un lika dziļāk aizdomāties par
ekoloģiju, kādu to redz mūsdienu
pusaudzis. Marta pēdējā nedēļā
pašiem mazākajiem skolas bērniem norisinājās skatuves runas
konkurss „Zaļais zvirbulis”, bet lielākie kopā ar visiem interesentiem
tika aicināti uz informatīvo lekciju
„Gudrons toreiz un šodien”, lai saprastu, kas ir gudrons, kāpēc ar to
nevar tik viegli tikt galā, ko sliktu
tas nodara dabai, kas šobrīd ir paveikts tā likvidēšanai. Lai varētu
klātienē saprast dabai nodarīto
postu, ir plānots arī pārgājiens uz
gudrona dīķi, pa ceļam sakopjot
Latvijas mežu teritoriju, kurai pāri
ir nodarījuši nevīžīgi cilvēki. Mēs,
Inčukalna pamatskolas pedagogi
un skolēni, vienmēr esam aktīvi
piedalījušies Lielajā talkā, ko plānojam darīt arī šogad. Plānojam
arī sadarbībā ar SIA „Meža konsultāciju un pakalpojumu centrs” piedalīties jaunā meža stādīšanā un
doties pavasara velobraucienā, apzinot tuvākās apkārtnes vērtīgākos
dabas objektus. Jo – zaļa Latvija
sākas ar tevi! Sīkāka informācija:
www.incukalnapsk.lv.
Kaspars Kiris,
Inčukalna pamatskolas
direktors
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VĒNU MAZSPĒJA…

Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90….
Labu veselību un možu noskaņojumu!

Inčukalna baseinā peldēja „Zelta zivtiņas”

… ir vēnu slimība, kas ar laiku rada nepatīkamas izmaiņas ādā – tā kļūst
bieza, parādās brūni vai balti plankumi, vissmagākā pakāpe ir čūlas. Šī
slimība ir vismaz vienai trešdaļai cilvēku un sākas diezgan nemanāmi – ar
smaguma sajūtu kājās dienas beigās, to tirpšanu, sāpīgu nogurumu,
niezēšanu, krampjiem. Šie simptomi norāda, ka slimība ir sākotnējā stadijā. Šīs sajūtas nedrīkst ignorēt, tas jau ir pirmais trauksmes signāls, lai
nepieļautu tālāku slimības progresu!
Riska faktori: iedzimtība, cilvēki brieduma gados, hormonālā kontracepcija, stāvošs vai sēdošs darbs, liekais svars, smēķēšana, mazkustīgs dzīvesveids.
Izmanto iespēju pārbaudīt savu kāju vēnu stāvokli bez maksas!
Pārbaude dienas centrā „Sarma” notiks:
19. aprīlī plkst. 10.00–16.00
Mērījuma laikā pacientiem tiek sniegta rekomendējoša informācija.
Sievietēm lūgums nevilkt zeķbikses.
Lūdzam iepriekš pierakstīties dienas centrā vai pa tālr. 67977102.

12. martā Inčukalna sporta kompleksa baseinā risinājās jau tradicionālās atklātās bērnu peldēšanas sacensības „Zelta zivtiņa 2016”, kuras rīkoja mūsu
novada bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja” treneru kolektīvs. Par sacensību raitu norisi gādāja arbitri galvenās tiesneses Raitas Lapas (nacionālā
kategorija) vadībā un sekretāre Jana Škutāne, sacensības vadīja Svetlana Akmene.
Inčukalnā startēja 33 „Gaujas” audzēkņi, kā arī viesi, – kopskaitā 123 jaunie
sportisti, kuri peldētprasmi apgūst Ādažu, Stopiņu un Jūrmalas sporta skolās,
„Daugavas” sporta namā, Ķīpsalas peldbaseinā, ūdenspolo komandās „Sport
Star” un „Rīga”. „Zelta zivtiņas” dalībnieki bija vecumā no 5 līdz 12 gadiem, un
visi nopietni trenējas peldēšanā.
Par dalībnieku sagatavotību liecināja ūdensceliņā uzrādītie augstie sportiskie rezultāti. Vairākiem sportistiem izdevās sasniegt personiskos rekordus.
Cienījami „Zelta zivtiņā” nostartēja mūsu novada peldētāji, spraigā cīņā izcīnot
5 zelta, 4 sudraba un 5 bronzas medaļas. Ikdienā viņi trenējas Raitas Lapas un
Filmu studijas „TASSE FILM” producentes, kā arī spēlfilmas „Mammu, es
Pāvela Kondrahina vadībā.
tevi mīlu” radošā komanda 2014. gadā uzsāka darbu pie režisora Jāņa NorŠīs sacensības nebūtu iespējamas bez dāsna „Zelta zivtiņas” sponsoru atbal- da jaunās pilnmetrāžas spēlfilmas ar nosaukumu „Ar putām uz lūpām”.
sta. Organizatori pateicas Inčukalna novada domei, SIA „Attīstības Tehnology”,
Filma ir stāsts par bijušo policistu Didzi, kurš pēc smagas autoavārijas
SIA „Harvey Group”, SIA „Forevers”, kā arī SIA „Rāmkalni”, kas balvā katram cenšas uzsākt dienesta suņu apmācības biznesu. Didzim nezinot, viņa sieva
Foto no apbalvošanas ceremonijas.
dalībniekam sarūpēja firmas jauno EKO produktu – gāzēto cidoniju limonādi.
Jana meklē romantisku piepildījumu, satiekoties ar gados krietni jaunāko
Dmitrijs Tončinskis, BJAC „Gauja”
Robertu. Kad Didža mīļotie suņi izbēg un kļūst par biedu pilsētas iedzīvotājiem, Didzis un Jana ir spiesti konfrontēt savus pagātnes dēmonus un atrast
Kur mācīties pēc 9. klases? Mālpils profesionālā vidusskola
kopīgu valodu, lai novērstu tuvojošos nelaimi.
2016./ 2017. mācību gadā uzņem audzēkņus šādās izglītības programmās:
Filmas galveno lomu atveidotāji ir Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Dau•
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
dziņš un Valmieras teātra aktrise Ieva Puķe. Filmēšanas vietas izvēlētas
Kvalifikācija: inženierkomunikāciju tehniķis
Rīgā un Pierīgā – Ogrē, Murjāņos, Siguldā, Ķemeros –, un, kā „Novada Vēs•
Būvniecība
tīm” apstiprināja filmas producente Alise Ģelze, filmēšana martā notikusi
Kvalifikācija: ēku būvtehniķis
arī Vangažos. Filmā būs redzams vienas mājas eksterjers. Atliek vien gai•
Ēdināšanas pakalpojumi
dīt jauno filmu un mēģināt atpazīt Vangažos filmēto! Pirmizrāde paredzēta
Kvalifikācija: ēdināšanas pakalpojumu speciālists
2017. gadā.
Kvalifikācija: konditors (mācību ilgums 3 gadi)
Informāciju apkopojusi Zane Aperāne
•
Koka izstrādājumu izgatavošana
Kvalifikācija: mēbeļu galdnieks.
Vasarsvētki Bīriņu pilī
•
Interjera dizains
Kvalifikācija: interjera noformētājs
15. maijā 13.00
Pēc pamatizglītības iegūšanas mācību ilgums 4 gadi.
Iepriekšpārdošanā:
6 eiro
Profesiju pēc 12. klases iespējams apgūt 1,5 gados.
Pasākuma
dienā:
10
eiro
Vairāk uzzini skolas mājas lapā: www.malpilsskola.lv.

Režisora Jāņa Norda topošās spēlfilmas
„Ar putām uz lūpām” kadri filmēti arī Vangažos

Tūrisma klasteris
„Enter Gauja”
piedāvā akciju
ceļotājiem „Sakrāj
savu piedzīvojumu
stāstu”

Lūdz ziedot Latvijas zemessargiem akūti
nepieciešama ekipējuma iegādei
Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) sadarbībā ar labdarības organizāciju „Ziedot.lv” un citiem domubiedriem rīko ziedojumu kampaņu, kuras mērķis ir piesaistīt līdzekļus Latvijas zemessargiem akūti nepieciešamā
ekipējuma iegādei.
Zemessardze ir Nacionālo bruņoto spēku sastāvdaļa, kuras mērķis ir iesaistīt Latvijas pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībā un kas
piedalās valsts aizsardzības uzdevumu plānošanā un izpildē. Zemessargi ir
Latvijas valsts pilsoņi, kuri ziedo savu brīvo laiku, spēkus, enerģiju, reizēm
arī līdzekļus un veselību dienestam Zemessardzē.
Uz šo brīdi kampaņas ietvaros kopumā saziedots nedaudz vairāk par
50 000 EUR, taču nepieciešamā kopsumma, lai iegādātos nakts redzamības
un citu vitāli nepieciešamo ekipējumu, ir 133 012 EUR. Nepieciešamais ekipējums pirms kampaņas tika saskaņots ar Zemessardzes vadību, kas norādīja uz pašām nepieciešamākajām vienībām. Ziedot iespējams zemessargu
mājaslapā www.zemessargam.lv, www.ziedot.lv, ar bankas pārskaitījumu
vai zvanot 90006886 (zvans – 1,42 EUR).
Vairāk informācijas www.zemessargam.lv.
Juris Ulmanis, Latvijas Transatlantiskās organizācijas valdes loceklis

Turpinot attīstīt „Enter Gauja” jeb
Gaujas NP kā vienotu tūrisma galamērķi, deviņu novadu pašvaldības,
tajā skaitā arī Inčukalna novads,
kopā ar 50 uzņēmējiem ir izveidojušas akciju „Sakrāj savu piedzīvojumu stāstu”. Akcijas laikā ceļotāji,
apmeklējot 60 tūrisma objektus un
izmantojot to pakalpojumus, iegūs
šī objekta unikālo kreļļu elementu.
Šos elementus, pievienojot akcijas
ķēdītei ar „Enter Gauja” simbolu,
izveidojas unikāls suvenīrs – stāstu
krelles –, kas kļūs par neiztrūkstošu ceļojumu un piedzīvojumu atgādinājumu. Akcija sāksies šī gada 1.
maijā un ilgs līdz 1. septembrim vai
kamēr kreļļu elementi būs pieejami
uzņēmumos.
Inčukalna novadā šajā akcijā piedalās un akcijas ķēdītes un to elementus tūristiem piedāvās atpūtas
parks „Rāmkalni”, atpūtas vieta
„Zuši” un Inčukalna novads Klientu
apkalpošanas centrā.
Jau iepriekš ziņots, ka 2013. gada
sākumā tika atklāts jaunais tūrisma zīmols „Enter Gauja”, kas tapis
LIAA atbalstītā projekta „Gaujas
NP tūrisma klastera attīstība” ietvaros, kuru līdzfinansē tūrisma uzņēmēji un atbalsta parka teritorijā
esošās pašvaldības.
Alda Bražūne, Gaujas Nacionālā
parka tūrisma klasteris

www.birinupils.lv
mob. 29244927

Pensionāriem: 6 eiro
Līdz 14 gadiem par brīvu

CIENĪJAMIE VECĀKI!
INČUKALNA PAMATSKOLAS
ADMINISTRĀCIJA
AICINA JŪS NO ŠĀ GADA
1. APRĪĻA PIETEIKT BĒRNUS
MĀCĪBĀM PIRMSSKOLAS
SAGATAVOŠANAS GRUPĀ
„SPRĪDĪŠI” 2016./2017.
mācību gadā.
Pieņemam arī iesniegumus mācībām 1. klasē.
Pieteikties pie skolas direktora 318a kabinetā
darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00.
Laiku ar direktoru Kasparu Kiri lūdzam iepriekš saskaņot pa tālruni
28451134 vai e-pastā: kaspars.kiris@incukalns.lv.
Sīkāka informācija: incukalnapsk.lv – PAR SKOLU – UZŅEMŠANA

Kad vakaram tavam vairs neaust rīts,
Kad mūžības gājiens tev iezvanīts,
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Inčukalna
novada domes psiholoģei Valdai Rozītei,
mammu zaudējot.
Inčukalna novada domes kolektīvs

