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Eglīte smaržo un mirdz,
actiņās prieks, satraukta sirds

IN F OR M AT ĪV S IZ DE V U M S

Jauns ga
„Lai Inčukalns vienmēr būtu tik superīgs kā šodien!”jaunas ie

Foto: Zinta Nolberga

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies
bija kā laba ceļamaize visiem novada
senioriem 2013.gadam, kad ikviens
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt –
veselību.
Apsveikuma vārdus teica arī Latvijas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa komitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena
un Inčukalna novada domes deputāts
Staņislavs Ungurs.
Elegantais sieviešu klubiņš „Rudzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko)
kopā ar solistu Rihardu Keišu ielīksmoja kopā sanākušos uz kopīgu
dziedāšanu.
Amatnieku tirdziņš pie parka
Savukārt uz deju soli aicināja šajā
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

Foto: Rita Bikše

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlējumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi
slimiem bērniem, atklāja senioru koris
„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina).
Koris „Mežābele” pateicības dievkalpojumā Vangažu baznīcā
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas
Gofmanes laba vēlējumi novada senioriem 2013.gadā. Dome un sociālais
dienests sanākušajiem dāvāja gardu
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB”
direktoram Uldim Mierkalnam par dāvanu visiem pasākuma dalībniekiem!
Neapšaubāmi, savs vārds sakāms
bija arī abām mūsu senioru apvienību – Inčukalna pensionāru padomes
un Vangažu pensionāru biedrības –
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Teterei, kuras pateicās par veiksmīgo sadarbību visiem aktīvistiem, domei un
„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu

Foto: Zinta Nolberga

Tādā noskaņā sestdien izskanēja
Inčukalna novada senioru Gada balle, kas ir skaista tradīcija jau ilgus
gadus.

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”

Foto: Vita Oša

Sākas Inčukana modināšanas brauciens

Senioru koris „Atblāzma”

Jana Bunkus

Foto: Rita Bikše

Foto: Vita Oša

Svētki sākās piektdien, 1. jūlijā,
ar Eduarda Kalniņa, Ritas Valneres un Ievas Kalniņas mākslas izstādes atklāšanu, ar Vecās pasta
ēkas kā novadnieku vēstures liecību uzglabāšanas vietas atklāšanu,
ar Inčukalna Mūzikas un mākslas
skolas pedagogu un audzēkņu
koncertu, fotokonkursa „Inčukalnam 580” uzvarētāju apbalvošanu
un vēsturisku bilžu skatīšanos brīBērni izmēģina prasmes darbnīcās
vā dabā.
Sestdien, 2. jūlijā, mums tika
dāvāta lieliska saulaina un silta
diena – varējām realizēt visu, ko Ievas Kalniņas un Egīla Bormaņa
ieplānojām – bērnu radošu un darbus, klausīties mūziku un apsportisku darbošanos laukumā runāties ar klātesošajiem. Dienas
pie tautas nama, amatierkolektīvu noslēgumā parka estrāde piepilbrīvdabas koncertus, vizināšanos dījās ar „Menueta” un „Pērkona”
zirgu pajūgā un sedlos, piepūša- mūzikas cienītājiem, kuri klausījās,
Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs
mās atrakcijas, amatnieku darinā- dziedāja līdzi un dejoja. Pusnakts
jumu tirdziņu un gastronomiskas ugunsdejas iesāka krāšņs salūts,
baudas, modināšanas velobraucie- bet nakts turpinājās ar zaļumbalnu pa Inčukalna ielām, orientēša- li. Svētdien, 3. jūlijā, tika atklāts
nās velobraucienu pa visu novadu, piemiņas akmens Latvijas pirmās
pludmales volejbola turnīru, gran- Zemessardzes kritušajiem 1918.
diozu motociklistu parādi un vēl gada 31. decembra kaujā pie vecās
grandiozāku šovu ar Jāņa Rozīša pasta ēkas, bet Vangažu baznīcā
un viņa komandas „Stuntfighth- tika noturēts pateicības dievkalters” piedalīšanos. Pastaigu pa pojums, kuru papildināja jauktā
Inčukalna centru interesantāku kora „Mežābele” koncerts. Svētki
darīja arī iespēja apmeklēt katoļu beigušies, palikušas daudzas folūgšanu namu, kurā varēja veldzēt togrāfijas un jaukas atmiņas, pozislāpes un apskatīt mākslinieku tīvas emocijas.

Lai piepildās mazo inčukalniešu
novēlējumi Inčukalnam!
✓ Es vēlu Inčukalnam, lai viņšJaunā gada sā
būtu vēl daudzus gadus. Inčukad gribas cerēt
kalns ir visinteresantākais un
paliks aizvien maz
labākais ciemats!
ka vairāk. Gan vi
✓ Novēlu Inčukalnam, lai atnāk
variantā mēs paš
pasaulē daudz jaunu cilvēku! cēji, vismaz – liel
✓ Lai būtu daudz mīļu draugu! šajā gadā visiem
✓ Lai Inčukalnā katra diena ir tikvada iedzīvotājiem
pat saulaina kā šī!
ierosinātājiem.
✓ Lai Inčukalnā būtu vairāk svēt-Labas pārmaiņ
ku, un lai kļūst vēl krāsaināks!arī ar laikrakstu
✓ Lai tev veicas, un lai vienmēr tev
tis”. No šī gada
veltītie svētki ir tik interesanti
formātā. Ja šobrīd
kā šodien, un lai vienmēr cilvēki
tas nozīmē, ka jū
ir tik aktīvi! Priekš tevis to lanonācis laikrakst
bāko – apsveicu tevi 580 gados.
mātā un izskatā.
Inčukalns ir vislabākais.
najā laikmetā ar
✓ Vēl daudz šādu foršu dzimšanas
izdevumam jāiet
dienas ballīšu!
tam jākļūst mod
✓ Daudz strādīgu, kārtīgu, saticīformāta, gan nofo
gu, radošu, veselīgu iedzīvotāju!
Un tas ir noticis!
✓ Lai ir pacietība sagaidīt un no-Turklāt – paliel
svinēt arī 600 gadu jubileju! plāru skaits un a
✓ Es Inčukalnam novēlu kļūt par
apjoms, jo kā ie
lielu un skaistu pilsētu!
laikrakstā tagad
✓ Lai visiem būtu labklājība „Siguldas
un
Elpa” nu
bērniem laimīga un saulaina nāiespēju ne tikai
kotne!
mus mūsu novad
✓ Lai Inčukalns vienmēr būtu tik
miņos.
superīgs kā šodien!
Izbaudiet šīs p
✓ Lai tu paliktu aizvien populāceru uz sadarbīb
rāks un gudrons pazustu!
Ja jums ir kas s
✓ Radošu un plaukstošu novada
varat sazināties
dzīvi!
pa tālruni 29170
uz Inčukalna nov
LAI DZĪVO INČUKALNS, Vangažu pilsētas
MIERS VIRS ZEMES UN arī uz e-pastu n
CILVĒKIEM LABS PRĀTS!inbox.lv. Jūsu at
ierosinājumi vienm
Vēlamies teikt paldies ikvienam,
veidot pilnvērtīgā
kurš pielika savu roku lielākos un
dies visiem iedzī
mazākos darbiņos svētku sagatalīdz šim aktīvi sa
vošanas procesā un norisē: īpaši
laikrakstu!
Laikraksta elekt
Turpinājums 5. lpp.tu
 jūs varat atrast
valdības mājas la
kalns.lv sadaļā „lai
Esiet aktīvi un l
tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā paarī dažādos sociā
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas
kuros ir pārstāvēt
neatmet cerību, ka kādu dienu kolekvads: portālā drau
tīvam pievienosies arī vīri.
biedru grupas: Inču
Īpašs pārsteigums senioriem bija
portālā www.face
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu
daļā: Inčukalna no
garais koncerts, kurā mākslinieks izTwitter (konts:
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas
vads).
dziesmas. Skaistās melodijas iedrošiUz sadarbību, u
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pamums visiem! La
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.
nam!
Inčukalna novada senioriem novēlam saglabāt Gada ballē dzirkstošo
Inčukalna
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs
sabiedrisko attie
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vairot labās – ar laimi un veselību piepildītās – dienas!
Foto: Rita Bikše

Krāsaini un daudzveidīgi aizritējuši novada svētki. Kā raibā kaleidoskopā notikums pēc notikuma virknējās Inčukalna 580 gadu
svinībās. Ir neiespējami pilnvērtīgi aprakstīt to, kas bija, – tas
pašam jāredz un jāizbauda. Lai
viss varētu noritēt raiti, iesaistījās ļoti daudz aktīvu, enerģisku
un atsaucīgu Inčukalna patriotu.
Paldies mums visiem! Liekas, ka
mums izdevās!
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NOVADA VĒSTIS

2016. gada JŪLIJS

Inčukalna novada domes
svarīgākie lēmumi jūnijā

Наиболее важные решения думы
Инчукалнского края в июне:

• Apstiprināti noteikumi Nr.3/2016 „Par grozījumiem noteikumos „Par Inčukalna
novada domes un Inčukalna novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību””.
• Apstiprināts Inčukalna novada pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats. Pārskats pieejams mājas lapā www.incukalns.lv, kā arī pašvaldības telpās.
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 5/2016 „Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 14/2015 „Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2016. gadam””.
• Izskatot pasākuma „Inčukalnam 580” tāmi, nolemts piešķirt papildu finansējumu
8200 eiro apmērā. Saskaņā ar Inčukalna novada pašvaldības 2016. gada budžetu
pasākuma organizēšanai tika paredzēti finanšu līdzekļi 5000 eiro apmērā.
• Apstiprināt 2016. gada 3. jūnija nekustamā īpašuma, dzīvokļa Inčukalna novadā,
Vangažos, Siguldas ielā 2-25, īres tiesību izsoles rezultātus, noteikt, ka izsole
notikusi bez rezultātiem.
• Saskaņā ar iesniegumu apstiprināt jauno Inčukalna novada bāriņtiesas sastāvu.
Ievēlēt Inčukalna novada bāriņtiesu šādā sastāvā: bāriņtiesas priekšsēdētāja
Iveta Kokina, priekšsēdētājas vietniece Ināra Lucāne, bāriņtiesas locekļi Māris
Kaļeņikovs, Māris Onskulis un Marita Rušiņa. Izrietoši veikt grozījumus Inčukalna
novada Bāriņtiesas nolikumā un izteikt 2.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā: „2.1.4.
pēc pašvaldības domes noteiktas stundu tarifa likmes trīs bāriņtiesas locekļi;”.
Grozījumi Inčukalna novada Bāriņtiesas nolikumā stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā.
• Apstiprināt 2016. gada 20. maija nekustamā īpašuma Miera ielā 18, Inčukalnā,
Inčukalna novadā, izsoles rezultātus, noteikt, ka izsole notikusi bez rezultātiem.
• Apstiprināt aktualizēto Inčukalna novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju
2013.–2035. gadam. Tas pieejams mājas lapā www.incukalns.lv, kā arī pašvaldības telpās Atmodas ielā 4, Inčukalnā, darba laikā.
• Uzsākt lokālplānojuma Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas „Rail Baltica” būvniecībai – Inčukalna novada teritorijas
plānojuma 2013.–2024. gadam – grozījumu izstrādi. Apstiprināt darba uzdevumu
lokālplānojuma izstrādei un tā teritoriju. Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju
apstiprināt Inčukalna novada domes teritorijas plānotāju Agnesi Jeņinu. Slēgt
trīspusēju līgumu par lokālplānojuma izstrādi un finansēšanu ar lokālplānojuma
ierosinātāju Satiksmes ministriju un lokālplānojuma izstrādāju pilnsabiedrību
„RB Latvia”. Slēgt līgumu ar lokālpānojuma izstrādātāju par piekļuves tiesību piešķiršanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai lokālplānojuma
izstrādes ietvaros.
• U.c.
Sekojiet jaunumiem arī sociālajos tīklos www.facebook.com,
www.twitter.com, kā arī portālā www.draugiem.lv.

• Утверждены правила № 3/2016 «Об изменениях к правилам «О вознаграждении должностных
лиц и работников думы Инчукалнского края и самоуправления Инчукалнского края»».
• Утверждение публичного отчёта самоуправления Инчукалнского края за 2015 год. Отчёт доступен на домашней страничке: www.incukalns.lv, а также в помещениях самоуправления.
• Утверждение обязательных правил № 5/2016 «Об изменениях в обязательных правилах №
14/2015 «О бюджете самоуправления Инчукалнского края на 2016 год»».
• После рассмотрения сметы мероприятия «Инчукалнсу 580» решено выделить дополнительное
финансирование в размере 8200 евро. Согласно бюджету самоуправления Инчукалнского края
на 2016 год на организацию мероприятия были предусмотрены финансовые средства в размере
5000 евро.
• Утверждение результатов аукциона от 3 июня 2016 года на право найма недвижимого имущества – квартиры в Инчукалнском крае, Вангажи, улица Сигулдас, 2-25, установить, что аукцион
прошел без результатов.
• Согласно заявлению утвердить новый состав сиротского суда Инчукалнского края. Избрать
сиротский суд Инчукалнского края в следующем составе: председатель сиротского суда Ивета Кокина, заместитель председателя Инара Луцане, члены сиротского суда Марис Калениковс, Марис Онскулис и Марита Рушиня. Соответственно внести изменения в Положение о
сиротском суде Инчукалнского края и изложить подпункт 2.1.4 в следующей редакции: «2.1.4.
по решению думы самоуправления установлены почасовые тарифные ставки трём членам сиротского суда». Изменения в Положении о сиротском суде Инчукалнского края вступают в силу
1 июня 2016 года.
• Утверждение результатов аукциона от 20 мая 2016 года недвижимого имущества в Инчукалнском крае, Инчукалнсе, улица Миера, 18, установить, что аукцион прошел без результатов.
• Утверждение актуализированной долгосрочной стратегии развития Инчукалнского края на
2013–2035 годы. Она доступна на домашней страничке: www.incukalns.lv, а также в помещениях
самоуправления в Инчукалнсе, улица Атмодас, 4, в рабочее время.
• Начать разработку локального планирования для строительства линии железнодорожной инфраструктуры общественного пользования Rail Baltica, соответствующей по ширине Европейским стандартам – изменений планировки территории Инчукалнского края на 2013–2024 годы.
Утвердить рабочее задание на разработку локальной планировки и её территории. Руководителем разработки локальной планировки утвердить планировщика территории думы Инчукалнского края Агнесе Енину. Заключить трёхсторонний договор о разработке локальной планировки и финансировании с разработчиком локальной планировки – полным товариществом «РБ
Латвия». Заключить договор с разработчиком локальной планировки на предоставление права
доступа к Информационной системе планирования развития территории в рамках разработки
локальной планировки.
• И др.
Следите за новостями и в социальных сетях: www.facebook.com, www.twitter.com,
а также в портале www.draugiem.lv

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
SIA „Vangažu namsaimnieks”
ir 100% Inčukalna novada pašvaldībai piederošs uzņēmums,
kura viens no galvenajiem darbības virzieniem ir daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku apsaimniekošana Inčukalna novadā.
Uzņēmuma ilggadējā pieredze un stabilitāte ļauj iedzīvotājiem kvalitatīvi nodrošināt
kopīpašuma apsaimniekošanai
nepieciešamos pakalpojumus:
Ēkas un teritorijas sanitārā kopšana:
• kāpņu telpu, koplietošanas
telpu ikdienas kopšana;
• teritorijas ikdienas kopšana;
• zāles pļaušana, lapu vākšana;

• apstādījumu kopšana un
apzaļumošana;
• sniega tīrīšana, izvešana,
apledojuma likvidēšana;
• deratizācija, dezinsekcija.
Tehniskā uzturēšana:
• elektrosistēmas un apgaismojuma uzturēšana;
• siltumapgādes sistēmas
tehniskā apkalpošana;
• ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tehniskā
apkalpošana;
• ēkas konstruktīvo elementu uzraudzība un remonta
darbi;
• avārijas dienests 24 h diennaktī.

NOVADA V
INČUKALNA NOVADA
informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Inčukalna novada dome, 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.

SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kopīpašuma
pārvaldīšana:
ēku pārņemšana no esošiem
apsaimniekotājiem;
komunālo pakalpojumu
piegāde;
ēkas finanšu uzskaites
nodrošināšana;
parādu piedziņa, juridiskais
atbalsts, lietvedība;
kopsapulču organizēšana;
klientu atbalsta centrs 24 h
diennaktī.
Ēkas energoefektivitātes
paaugstināšana:
konsultācijas a/s „Altum”
granta saņemšanai;
kopsapulču organizēšana;
atbalsts projekta tehniskās
dokumentācijas izstrādāšanā;
ēkas energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumu
vadīšana.

Sīkāku informāciju par mūsu
pakalpojumiem
varat
iegūt,
zvanot pa tālr. 67995360 un
67998694 vai nosūtot e-pastu:
namsaimnieks@vangazi.lv.

• Inčukalna Sociālais dienests
izsaka lielu pateicību visiem,
kas ziedojuši lietotas drēbes
un sadzīves tehniku Inčukalna
novada maznodrošinātajām ģimenēm.
Arī turpmāk Sociālais dienests
būs priecīgs par šāda veida
atbalstu – pieņemot tīru, nesaplēstu apģērbu, kā arī darbojošos sadzīves tehniku, ja jums
tā vairs nav nepieciešama.
• Paldies Inčukalna Invalīdu
biedrībai par pārtikas produktiem novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.
Liels paldies par sadarbību
Amatnieku kopai Vangažos, Vijai Deņisovai un Ārijai Teivānei.
• Sociālais dienests atgādina, ka
no jūlija tiek pieņemti iesniegumi pabalstam individuālo
mācību piederumu iegādei bērniem, kas mācās Inčukalna novada vispārizglītojošās skolās.
Šo pabalstu piešķir trūcīgām,
maznodrošinātām, daudzbērnu
ģimenēm un bērniem ar invaliditāti. Pabalsts tiek piešķirts,
vērtējot ģimenes ienākumu
līmeni, tādēļ aicinām droši interesēties ģimenes Sociālajā
dienestā par iespējām pretendēt uz palīdzību.

Savlaicīgi aicinām kārtot
dokumentus
pabalstam
brīvpusdienu
saņemšanai
skolniekiem no trūcīgām,
maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar
invaliditāti.
• Vientuļas vai vienatnē dzīvojošas pensijas vecuma personas un vientuļas personas ar
invaliditāti var pretendēt uz
mājokļa pabalstu un pabalstu medicīnisko pakalpojumu
izdevumu daļējai apmaksai,
ja ienākumi mēnesī nepārsniedz 300 eiro.
Vienatnē dzīvojošas pensijas
vecuma personas aicinām uz
Sociālo dienestu, lai izpētītu jūsu individuālo situāciju,
jūsu bērnu līdzdarbības iespējas un lemtu par iespējām
jums palīdzēt.
• Aicinām aktīvi izmantot dienas centru aktivitātes Inčukalnā, Vangažos un Gaujā.
• Informācija par Sociālā dienesta un dienas centru piedāvājumu lasāma mūsu mājaslapā: www.sdincukalns.lv.
Gaidīsim jūsu atsauksmes un
ierosinājumus.

2016. gada JŪLIJS

Saistošie noteikumi Nr.3/2016
„Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 14/2015
„Par Inčukalna novada
pašvaldības budžetu
2016. gadam””.
Apstiprināti
ar Inčukalna novada domes
2016. gada 15. jūnija sēdes lēmumu,
protokols Nr.10-11.§.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14., 21., 46. p.
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p.,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 11. un 41. p., likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12. p.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumus par 99 610 euro saskaņā ar 1. pielikumu.
Palielināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām par 140 210 euro saskaņā ar 2.
pielikumu.
Palielināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumus 2016. gadam pa struktūrvienībām un iestādēm par 140 210 euro saskaņā ar 3. pielikumu.
Palielināt Inčukalna novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumus par 11 712 euro saskaņā ar 4. pielikumu.
Palielināt Inčukalna novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumus par 21 712 euro saskaņā ar 4. pielikumu.
Apstiprināt līdzdalību SIA „Vangažu namsaimnieks” pamatkapitālā 30 000 euro p/a SAM „Gauja” siltumtrases
posma nomaiņai.

Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr.5/2016
„Par grozījumiem saistošajos
noteikumos Nr. 14/2015
„Par Inčukalna novada pašvaldības budžetu 2016. gadam””.
Apstiprināti 2016. gada 15. jūnijā			
Nr.5/2016 (protokols Nr. 10–11.§.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14., 21., 46. p.
un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p.,
likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 11. un 41. p., likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 12. p.
1.
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INČUKALNA BIBLIOTĒKAS JAUNUMI

Ingrīdas Strodas grāmatas
„Lida. Citādā” atvēršanas svētki
Populārā žurnāliste un publiciste
Ingrīda Stroda uzrakstījusi grāmatu „Lida. Citādā” par populāro Dailes
teātra aktrisi Lidiju Pupuri. Grāmatas atvēršanas svētki notika 28. jūnijā Inčukalna bibliotēkā.
Ingrīdas Strodas radošā mūža lielākā daļa – 25 gadi – pavadīta Latvijas Radio, kur lielu ievērību izpelnījās
viņas veidotā autorprogramma „Tēvu
laipa šaizemē”, – gandrīz desmit gadu
garumā veidoti raidījumi par Latvijas
pagastu vēsturi un kultūras dzīvi. Ingrīdai Strodai nav sveša arī pieredze
darbā citos medijos, viņa strādājusi arī
Latvijas Televīzijā un presē, tostarp
desmit gadus par nodaļas redaktori
žurnālā „Veselība”. Grāmatu par savu
klasesbiedreni, mūsu novadnieci Lidiju Pupuri autori mudināja sarakstīt ne
viens vien no kopīgajiem skolas biedriem. Nu beidzot grāmata ir tapusi.
Lidija Pupure – kādreizējā Dailes
teātra III studijas audzēkne, Eduarda
Smiļģa un Pētera Pētersona aktrise –
uz Dailes teātra skatuves pavadījusi
jau 53 sezonas. Šajā laikā nospēlētas gan klasiskās lomas (Blaumaņa
Kristīne, Raiņa Baibiņa), gan virkne
citu, kuras Pēteris Pētersons raksturojis kā „gudras, intelektuāli piesātinātas”, bet rakstnieks Jānis Liepiņš
uzsver Lidijas rūpīgo darbu un pamatīgo, visaptverošo iedziļināšanos
ikvienā, pat vissīkākajā lomā. Viens
no pēdējā laika lielākajiem sasniegumiem – par „vieslomu” Jaunā Rīgas
teātra izrādē „Vigīlija. Sapnis par nomodu” Lidija Pupure pelnīti saņēmusi
Spēlmaņu nakts balvu. Lidija mums
ļoti ieteica apmeklēt šīs izrādes. Aktrise joprojām nenogurstoši iepriecina savus skatītājus gan dienišķajās
izrādēs uz Dailes teātra skatuves,
gan dzejas lasījumos (viņa atzīta par
vienu no labākajām Latvijas daiļlasītājām), gan kino un televīzijas ekrānā.

Foto: Vija Onskule

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
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Tikšanās ar grāmatas „Lida. Citādā” autori Ingrīdu Strodi un talantīgo aktrisi, runas mākslas
meistari Lidiju Pupuri

Grāmatai „Lida. Citādā” dots apakš- autores Regīnas Undikas grāmatas
virsraksts „Prologs, epilogs, redzējumi „Jūtu atvarā” atvēršanas svētki. Runas
par un sarunas ar Lidiju Pupuri”. Grā- meistare Lidija grāmatas fragmentus
mata veidota kā autores un varones lasīja tik emocionāli, ka varētu dzirdēt
brīvs, nesamākslots, taču vienlaikus pat mušu lidojam, jo tāds bija klusums,
dziļš un piesātināts dialogs par aktri- kaut piedalījās visa 9. klase. Vēl aktrises dzīvi, lomām, uzskatiem un dzīves se piedalījās bibliotēkas rīkotajā Rūķu
filozofiju. „Es centos no visas sirds, lai pasākumā, par ko mēs bijām ļoti pateigrāmata būtu patiesa,” tā savā stāstī- cīgi.
Grāmatu „Lida. Citādā” ilustrē bajumā teica autore Ingrīda Stroda. Sarunas par dažādām tēmām – bērnību, gātīgs fotogrāfiju materiāls, tā būs
skatuvi, personisko dzīvi –, dažādu vērtīga lasāmviela gan aizrautīgiem
Lidijas dzīvē nozīmīgu cilvēku – skolo- teātramīļiem, gan jebkuram inčukaltāju, režisoru, kolēģu un draugu – vie- nietim, kurš novērtē īstu un patiesu
dokļi un stāstījumi par aktrisi. Inču- dzīvesstāstu. Sekoja jautājumi un karkalnieši ar lielu interesi klausījās gan stas diskusijas par politiku, par dzīvi
Ingrīdas stāstījumu par to, kā tapa Latvijā. Vienaldzīgo nebija.
Mums prieks, ka mūsu novadā dzīgrāmata, gan pašas mūsu novadnieces
Lidijas Pupures stāstījumu, atceres, in- vo tik talantīgs, atsaucīgs cilvēks. Ar
teresantākos dzīves notikumus. Mūsu vislabākajiem novēlējumiem no mūsu
bibliotēkai jau agrāk bija sasaiste ar novada iedzīvotājiem!
talantīgo runas meistari, aktrisi Lidiju
Māra Aleksejeva,
Pupuri. Skolēni pārdzīvoja emocionāInčukalna bibliotēkas bibliotekāre
lus mirkļus, kad notika mūsu novada

BĀRIŅTIESAS INFORMĀCIJA

Informācija par Inčukalna novada
bāriņtiesas darba laiku jūlijā

Palielināt Inčukalna novada domes pamatbudžeta ieņēmumus par 99 610 euro saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Palielināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta
Laika periodā no 4. līdz 15. jūlijam (ieskaitot) Inčukalna
izdevumus atbilstoši funkcionālajām un ekonomiskajām
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta Kokina būs atvaļinākategorijām par 140 210 euro saskaņā ar 2. pielikumu.
jumā.
3. Palielināt Inčukalna novada pašvaldības pamatbudžeta
Apmeklētājus pieņems bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieizdevumus 2016. gadam pa struktūrvienībām un iestā- ce Ināra Lucāne (tālrunis: 20228027).
dēm par 140 210 euro saskaņā ar 3. pielikumu.
4. Palielināt Inčukalna novada pašvaldības speciālā budže- Pieņemšana:
ta ieņēmumus par 11 712 euro saskaņā ar 4. pielikumu.
• Pirmdienās
5. Palielināt Inčukalna novada pašvaldības speciālā budže- • (04.07. un 11.07.) plkst. 9.00–12.00;
ta izdevumus par 14 712 euro saskaņā ar 4. pielikumu.
• 13.00–15.30 Vangažos, Meža ielā 1;
6. Apstiprināt līdzdalību SIA „Vangažu namsaimnieks” paplkst. 16.00–19.00 Inčukalnā, Atmodas ielā 2a.
matkapitālā 30 000 euro p/a SAM „Gauja” siltumtrases • Ceturtdienās
posma nomaiņai.
(07.07. un 14.07) plkst. 8.00–12.00 Inčukalnā,
Atmodas ielā 2a,
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada domes priekšsēdētājs
plkst. 13.00–18.00 Vangažos, Meža ielā 1.

Laika periodā no 18. līdz 29. jūlijam (ieskaitot) Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Ināra
Lucāne būs atvaļinājumā.
Apmeklētājus pieņems bāriņtiesas priekšsēdētāja Iveta
Kokina (tālrunis: 29424944).

Pieņemšana:

• Pirmdienās (18.07. un 25.07) plkst. 9.00 –12.00 Vangažos,
Meža ielā 1, plkst.13.00–19.00 Inčukalnā, Atmodas ielā 2A.
• Ceturtdienās (21.07. un 28.07.) plkst. 8.00–12.00 un plkst.
13.00 –14.30 Inčukalnā, Atmodas ielā 2A;
plkst. 15.00–18.00 Vangažos, Meža ielā 1.   
Iveta Kokina,
Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētāja
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VANGAŽU KULTŪRAS NAMS

Foto: Daiga Millere

Krāšņs stāsts ar dejām un dziesmām, kā Jānis līgavu izvēlējās

Foto: Daiga Millere

Meklējot līgavu, Jānis (Ģirts Bunkus) pirms svētkiem izkāra precību sludinājumu. Ilgi nebija jāgaida, līdz līgavas pašas sāka ierasties cita pēc citas. Irma (Kristiāna Runce) pie Jāņa
ieradās uzreiz ar koferi. Sak, vispirms jāizmēģina kopā dzīvošana un tad tikai precēšanās

Koncertuzvedums bija veidots no
latviešu tautasdziesmām, tautas
dejām un humoristiskām teātra ainām par to, kā Jānis, svētkus gaidot,
nolēma apprecēties un tāpēc čakli
izvēlējās līgavas.
Pasākumā piedalījās visi kultūras
nama pašdarbības kolektīvi un teātra entuziasti.
Koncerts sākās ar mūziķa Jāņa
Radziņa saules dziesmām bērnu vokālā ansambļa „Karuselis” (vadītāja
Liene Nesteroviča) izpildījumā.
Koncerta programmā Līgo noskaņās dziedāja sieviešu estrādes

ansamblis „Kaprīze” (Jana Bunkus)
Paldies visiem kolektīviem par
koncertuzvedumā
un Liene Nesteroviča, apvienojot piedalīšanos
dziesmu ar līnijdeju grupas „Dream „Līgo dienu gaidot” un aktīvu un radance” (Kitija Meikšāne) priekšne- došu darbu 2015./2016. gada kultūras dzīves sezonā!
sumu.
Gan skatītāju iemīļotās, gan jaunPaldies arī visiem kultūras nama
iestudētās tautas dejas kā vienmēr darbiniekiem par ieguldīto darbu,
spoži un krāšņi izpildīja bērnu tau- visa gada garumā gatavojot kultūtas deju kolektīvs „Pīlādzītis” (Ilona ras nama pasākumus.
Vēlu visiem sasmelties saules
Petrovska, koncertmeistare Aļona
Kolčina), estrādes deju grupa „Cip- spēku un enerģiju, lai jaunajā sezorese” (Ilona Petrovska), pieaugušo nā varētu veikt lielus darbus!
Un par Jāni runājot – viņš gala
tautas deju kolektīvs „U.P.S.” (Ilona
Petrovska) un deju grupa „Cat” (Evi- rezultātā izrādē palika bešā. Visas
līgavas paturēt nevarēja un vienu
ja Ozola).
Humoristiskās teātra ainas „Gri- izvēlēties arī nespēja. Varbūt tas
bu precēties” ar prieku un degsmi viņam izdosies nākamgad?
spēlēja Vangažu teātra entuziasti:
Evija Ozola,
Ģirts Bunkus, Jana Bunkus, Līga
Jukeviča-Onskule, Kitija Meikšāne
Vangažu kultūras nama
mākslinieciskās daļas vadītāja
un Kristiāna Runce.

Trīne (Līga Jukeviča-Onskule) ir no tām līgavām, kura nav jāmeklē, tādas pašas atrodas. Kamēr jaunās līgavas minstinās, Trīne jau ir klāt

Foto: Daiga Millere

Vasaras saulgriežiem tuvojoties, 12. jūnijā pie Vangažu kultūras nama brīvdabas estrādē notika Līgo svētku ieskaņu pasākums
„Līgo dienu gaidot”.

Foto: Daiga Millere

Līgo svētku ieskaņas koncerti Vangažos kļuvuši par tradīciju. Neatņemama šo koncertu sastāvdaļa ir mūzika, dziesmas, dejas
un jautras teatrālas ainiņas par Līgo svētku gaidīšanu, dažādām tradīcijām, par ikdienu un svētkiem, bet vienmēr – par mīlestību.
Attēlā: Vangažu līnijdejotājas un soliste Liene Nesteroviča

Mazie dejotāji un dziedātāji ielīgošanas koncertus vienmēr padara īpašākus. Tikai mazie dejotāji spēj tik sirsnīgi smaidīt un rūpīgi
likt kājiņas katrā nākamajā deju solī, bet dziedātāji – no sirds izdziedāt katru noti. Attēlā: tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”

Foto: Daiga Millere

Foto: Daiga Millere

Biklā Marija (Jana Bunkus) Jānim atklāja, ka pēc precībām vislabāk gribētu divus, nē –
labāk trīs dēlus – tā stabilāk. Šāds pavērsiens Jānim ļoti gāja pie sirds, un viņš piedāvāja
Marijai palikt pa nakti. Uz šādu notikumu pavērsienu savukārt Marija nebija gatava... nu
ne jau uzreiz...

Savukārt sportiskā līgava Beatrise (Kitija Meikšāne) Jānim uzbūra katra vīrieša sapņu kāzas – futbola laukumā uz neapdzīvotas salas, ar vārtos iekārtotu altāri, bet
kāzu ceremoniju vadītu sporta tiesnesis

2016. gada JŪLIJS
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„Lai Inčukalns vienmēr būtu tik superīgs kā šodien!”

Turpinājums. Sākums 1. lpp.

gribam pateikties Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas pedagogu un audzēkņu
kolektīvam, Inčukalna tautas nama amatiermākslas kolektīviem, Innai un Marekam Hoņavko, Inčukalna pamatskolas direktoram Kasparam Kirim un skolotājiem Agnesei un Sandim Kalniņiem, trenerim Ģirtam Bunkus, Inčukalna PII „Minka” vadītājai Indrai Podziņai un darbiniekiem, Līgas Dombrovskas deju studijai
„Minkāns”, Inčukalna lieliem un maziem līnijdejotājiem, sporta klubam „Gauja”,
Vangažu amatniekiem, dāmu klubiņam „Rudzupuķes”, SIA „Riko”, Inčukalna
uzņēmēju biedrībai (vadītājs Rolands Feldmanis), atpūtas parkam „Rāmkalni”,
SIA „Fāze”, Inčukalna BUB un Rihardam Keišam personīgi, pašvaldības policijai, Inčukalna „Elvi” vadītājai Evijai Keišai, Inčukalna „Jaunajai jātnieku skolai”,
katoļu draudzes nama ļaudīm un priesterim Rihardam Rasnacim, Bonsai japāņu
dārza ļaudīm, personīgi Henrijam Avotiņam, Jānim Rozītim, Emīlam Dovjatam,
Modrim Balodim, Vijai Onskulei, Irēnai Skraučai, Aivaram Vaičukam, Ivetai Tillerei un tām daudzajām čaklajām rokām, kas piedalījās vecās pasta ēkas tīrīšanas darbos un zāļu lasīšanā, kā arī novada domes darbiniekiem – īpaši gribam
uzteikt Komunālās daļas dienestu un, protams, pateicība deputātiem, kuri no
sirds iesaistījās svētku organizēšanā – īpašs paldies Anetei Šicai, Armandam
Cīrulniekam, Arvīdam Blauam. Piedodiet, ja kādu nenosaucām vārdā, jo ikviens
kolektīvs, ko uzrunājām, savās iespēju robežās palīdzēja un atbalstīja.

Foto: Rita Bikše

Inčukalna tautas nams

Foto: Jana Bunkus

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko uzrunā skatītājus pirms „Menueta” koncerta

Foto: Zinta Nolberga

Foto: Jana Bunkus

Pludmales volejbola uzvarētāju komandas. 1. vietā komanda no Inčukalna – R2

Līnijdejotāji Aivara Vāvera vadībā

Foto: Rita Bikše

„Stuntfighters” šovs Atmodas ielā pulcēja prāvu pulku skatītāju

Piemineklis Latvijas pirmajai Zemessardzei pie vecās pasta ēkas

Bērni līnijdejotāji Kitijas Vāveres vadībā
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FLORBOLA ZIŅAS

DŽUDO JAUNUMI

„COYOTE” „iekožas” medaļās Jaunie „Gaujas” džudisti
trenējās Olimpiskajā centrā
Inčukalna florbola komandas „COYOTE” turpina ceļu pretim panākumiem un joprojām
rāda augstvērtīgus rezultātus dažādās vecuma grupās.

Ģirts Bunkus

Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja” džudisti aizvadījuši ikgadējo vasaras treniņnometni, kas laikā no 20. līdz 29. jūnijam jau tradicionāli risinājās
Limbažu Olimpiskajā centrā (LOC).
LOC ir moderna sporta bāze, kurā radīti visi nepieciešamie apstākļi gan sportistu
treniņiem, gan viņu atpūtai. Treniņnometnē piedalījās 53 jaunie cīkstoņi. Pašā treniņu
procesā šogad bija ieviests būtisks jauninājums. Ar „Gaujas” sportistiem strādāja ne
vien viņu cīņas treneris Leonīds Kuzņecovs, bet arī LOC speciālisti. Ginta Teko vadīja vieglatlētikas nodarbības, Artis Barons gādāja par fizisko sagatavotību, bet Evita
Bērziņa apmācīja sporta spēlēs. Treniņi, atbilstoši bērnu sagatavotībai, bija intensīvi –
divas reizes dienā pa divām nodarbībām.
Nometnes laikā tika svinēti Jāņi, kurināta pirtiņa, degts ugunskurs ezera krastā,
dziedāts un cepts šašliks. Pārējā laikā disciplīna bija stingra – vienīgais atļautais režīma pārkāpums bija iespēja visiem līdzjutējiem skatīties Eiropas futbola čempionāta
vakara spēles tiešraidē. Bet „Gaujas” sportisti nebija vien fani pie TV ekrāna – nometni
noslēdza spraigs futbola turnīrs, kur dalībnieki cīnījās par medaļām un uzvarētājiem
īpaši cepto kliņģeri.
LOC „Gaujas” sportisti bija mīļi gaidīti, un viņiem atlika vien godprātīgi trenēties. Par
to pateicība LOC darbiniekiem un vadītājai Baibai Martinsonei. Visi dalībnieki slavēja
lielisko ēdināšanu un izcēla pavāres Ingu un Alisi, bet jo īpaši – Gaidas kundzi.
Aizvadītā treniņnometne nebūtu iespējama bez „Gaujas” sponsoru atbalsta. Paldies
Inčukalna novada firmām „Guliver”, „Izoterms”, „Forevers” un „Rāmkalni”!
Jaunie sportisti no LOC neatvadās uz ilgu laiku. Šogad „Gaujas” džudistiem Limbažos plānotas vēl divas treniņnometnes – augustā un Ziemassvētku brīvlaikā.

Lai skan dziesma Inčukalnā!

Tradīcijas! Šis vārds vistiešāk
raksturo ikgadējo Dziesmu dienu Inčukalnā, jo jau 47. reizi šos
svētkus organizē mūsu diriģents
Vitalis Kikusts, to atjaunoja 1970.
gadā.

Bez tradīcijām mēs nebūtu tie,
kas esam. Mums nebūtu koru dziedāšanas, latviešu tautas dziesmu,
kas tiek nodotas no paaudzes paaudzē, un arī tautas deju. Ir labi, ja
ir kāds, kurš neļauj tradīcijām tikt
aizmirstām.
Tradicionāli Dziesmu diena norisinās Aleksandra parka estrādē,
kur dienas laikā sabrauc kori no
dažādiem Latvijas novadiem, bet
šī Dziesmu diena paliks atmiņā kā
mazliet citādāka, jo laikapstākļi
šoreiz nebija dalībniekiem vēlīgi.
Pasākuma organizatori operatīvi reaģēja uz smalko nebeidzamo
lietu drēgnajā laikā, un svētki tika
pārcelti uz Inčukalna tautas namu,

kur draudzīgā atmosfērā varējām
baudīt gan latviešu dziesmu klasiku,
gan jaundarbus.
Kopkorī vienojās gan ilggadēji
Dziesmu dienas dalībnieki – jauktie kori „Mežābele” (Inčukalns,
vad. V.Kikusts), „Mēmele” (Codes pag., vad. E.Redbergs), „Sen-

Dmitrijs Tončinskis

Foto: Vadims Straume

Šosezon
(2015/2016g.)
„COYOTE” piedalījās ar sešām
dažāda vecuma komandām
dažādos florbola čempionātos un turnīros: U-8, U-9,
U-11, U-12, VET+35 un vīriešu komanda. Komandas
startēja Latvijas florbola
čempionātā, Rīgas atklātajā
florbola čempionātā, Pierīgas
florbola čempionātā, „Tallin
Cup” florbola turnīrā, „Border
Cup”, „Salming Valga Cup” un
Latvijas IV olimpiādē.
Šogad Latvijas čempionātā
U-8 un U-9 grupās jauniešiem
pēc nolikuma netika izspēlēti
vietu sadalījumi, bet notika
spēles turnīra veidā katru
mēnesi un sezonas beigās
Vīriešu Inčukalna florbola komanda „Coyote”
visi sportisti ieguva medaļas
par dalību čempionātā. Neskatoties uz izspēles kārtību, visiem sacensību dalībniekiem un sacensību laikā klātesošajiem
bija skaidri redzams, ka Inčukalna mazie U-9 „COYOTE” ir vieni no vadošajiem savā vecuma
grupā Latvijā. Daļa U-9 spēlētāju piedalījās arī U-11 komandas spēlēs, tādējādi gūstot pieredzi
pie lielākajiem.
Mūsu U-11 komanda šogad maijā piedalījās turnīrā „TallinCup”, kurā ieguva 1. vietu, pārliecinoši uzvarot visās piecās spēlēs. Sākumā tika pieveiktas trīs grupu pretinieku komandas no
Somijas, pusfinālā tikpat pārliecinoši ar rezultātu 10:5 uzvarēta vēl viena Somijas komanda,
un cīņā par čempiona titulu ar 6:2 tika uzvarēta trenera Normunda Grunska (Latvijas vīriešu
izlases treneris) vadītā Bauskas komanda.
Šogad veiksmīgi startē arī vīriešu komanda, kura labi sevi parādījusi dažādos turnīros Rīgas atklātajā čempionātā, „Border Cup” turnīrā, „Salming Valga Cup” turnīrā, Pierīgas florbola
čempionātā un Latvijas IV olimpiādē. Pierīgas čempionātā mūsu komanda izcīnīja 3. vietu, piekāpjoties Stopiņu un Babītes novadam, zaudējot abām komandām ar sāpīgu rezultātu 2:3 un
5:6, bet prieks un gandarījums par pirmajām medaļām Pierīgas čempionātos florbolā. Vīriešu
komanda turpina veiksmīgi nest novada vārdu Latvijā, piedaloties Latvijas IV olimpiādē, kur 34
komandu konkurencē ir jānokļūst labāko 8 komandu konkurencē, lai piedalītos finālturnīrā Cēsīs. Komanda veiksmīgi iesāka pirmo atlases kārtu, uzvarot principiālos pretiniekus – Līgatnes
un Burtnieku novadu, tādējādi iekļūstot labāko 16 komandu konkurencē Latvijā.
Vēl varam lepoties ar mūsu novadniecēm Moniku Džiguri un Liliānu Jakovicku („COYOTE”
florbolistes, šobrīd pārstāv „Rīgas Lauvas” sieviešu virslīgas komandu), kuras šogad pārstāvēja Latvijas U-19 izlasi septītajā Pasaules čempionātā sievietēm Kanādas pilsētā Belvilā.

V.Rijnieks), „Lira” (Jūrmala, vad. riem no mūsdienu Inčukalna amaH.Lapiņš), „Fēnikss” (Rīga, vad. tierteātra.
Milzīgs paldies jāsaka organizaĒ.Eglītis), „Sigulda” (Sigulda, vad.
L.Vasiļjeva), „Skaņupe” (Rīga, vad. toriem un pārējiem rūķīšiem, kas
J.Almanis-Palmbahs). Šogad kā pielika roku, lai Dziesmu diena
goda diriģents bija ieradies Jānis notiktu. Paldies arī uzņēmumam
Veismanis, kurš varēja kopkorī no- „Sorbas”, kas rūpējās par koristu un
klausīties savas sarakstītās kora orķestru dalībnieku pilnajiem vēdedziesmas. Ir liels prieks, ka, salīdzi- riem – pusdienas tika operatīvi pienot ar citiem gadiem, šogad koristu gādātas un garšoja ļoti labi.
Varētu sūdzēties par auksto laiskaits ir palielinājies un dažādojies.
ku, par salijušajiem apģērbiem, par
Tradīcija var tikt turpināta!
Lai atsvaidzinātu, papildinātu un mazo vietu tautas namā, bet mēs,
uzmundrinātu skatītājus un koris- pašdarbnieki, mākam pielāgoties
tus, no sliktā laika nebija nobijušies un rast prieku ikvienā situācijā. Mēs
un ciemos bija ieradušies arī or- sanāksim kopā, kad aicinās, mēs
ķestri – Siguldas pagasta kultūras saglabāsim vēlmi kopā dziedāt un
nama pūtēju orķestris, diriģents muzicēt, jo mēs esam latvieši un
G.Kalniņš, Siguldas novada jauniešu tās ir mūsu vērtības. Tās plūst mūsu
pūtēju orķestris „Sudrabskaņa”, di- asinīs, un tās nekur nezudīs.
Tautas nams viesmīlīgi uzņēma
rīga” (Rīga, vad. B.Milzarāja un riģenti E.Rudzītis, kuru visi klātesoA.Upeniece), „Ropaži” (Ropaži, vad. šie sumināja pusgadsimta jubilejā, savus viesus, dziesmas izskanēja,
K.Sarma), „Bangotne” (Saulkrasti, un A.Šmitiņš, protams, arī svētku mūzika norima, un ar aplausiem
vad. Ē.Kravalis), „Spārni” (Sigulda, saimnieki – mūsu pašu Inčukalna noslēdzās 47. Dziesmu diena Inčuvad. L.Ādamsone), „Ozolzīle” (Za- pūtēju orķestris, diriģenti V.Kikusts kalnā, lai mēs atkal varētu tikties
ķumuiža, vad. D.Galeja) –, gan pirmo un K.Puikevics-Puikevskis. Ar īpašu nākamajos svētos, godājot latviešu
reizi atbraukušie kori – „Grenctāle” gaisotni svētkus papildināja gandrīz dziesmu.
Anete Nolberga
(Brunavas un Ceraukstes pag., vad. gadsimtu senas dāmas ar komentā-
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INČUKALNA PAMATSKOLA

Vangažu
vidusskolēni Briselē

Izskanējis pēdējais zvans
Ir izskanējis pēdējais zvans 9. klasēm, iestādīts vēl
viens ceriņu krūms skolas ceriņu rindā, jau pagājuši pamatskolas beigu eksāmeni un sācies vasaras brīvlaiks.

Šī mācību gada sākumā Vangažu vidusskolā viesojās Eiropas Parlamenta
deputāts Krišjānis Kariņš, šīs vizītes laikā viņš izteica piedāvājumu diviem
vecāko klašu skolēniem viesoties Briselē, Eiropas Parlamentā.
Pēc šī ierosinājuma skolā tika izsludināts konkurss starp aktīvākajiem pamatskolas un vidusskolas skolēniem, konkurss noritēja trijās kārtās. Pirmajā kārtā
tika apkopots skolēnu vidējais vērtējums pirmajā semestrī, otrā kārta bija erudīcijas konkurss – tests, kurā bija iekļauti visdažādākie jautājumi par Eiropas Savienību, bet trešajā kārtā konkursanti rakstīja eseju angļu valodā par aktuāliem
jautājumiem, izvērtējot pēdējo laiku notikumus. Nenoliedzami, ka konkurence bija
ļoti sīva un bija grūti izvērtēt visu skolēnu sniegumu. Tāpēc esmu ļoti gandarīta un
priecīga, ka man izdevās izcīnīt šo iespēju – viesoties Briselē.
Brauciens noritēja maijā, laikā, kad Brisele lēnām atguvās pēc traģiskajiem
notikumiem. Pirmā diena sākās ļoti agri no rīta ar tikšanos Rīgas lidostā, kur
mūs, dažāda vecuma un interešu ceļabiedrus, sagaidīja deputāta padomnieks
un ekskursijas organizators Krišjānis Bušs. Dienas laikā mums bija iespēja kopā
doties nelielā ekskursijā pa Briseles vecpilsētu. Jau tad sāku apzināties, cik ļoti
mani aizrauj šī pilsēta – arhitektūra, brīvā atmosfēra, saldā vafeļu smarža. Pēc
pāris stundām, kuras veltījām pilsētas izpētei, bija pienācis laiks doties uz Eiropas Parlamentu, šī ceļojuma galveno mērķi. Šajā vizītē mums bija iespēja gan
apskatīt Eiropas Parlamentu, gan iepazīt Latvijas deputātu ikdienas pienākumus,
saspringto darba grafiku. Satiekoties ar Krišjāni Kariņu, varējām uzdot visus mūs
interesējošos jautājumus, kā arī klausīties izzinošā stāstījumā par darbu Eiropas Parlamentā, tā uzzinot vēl nedzirdēto. Pēc tam kopā devāmies apskatīt vēl
neredzēto Parlamenta ēkā – sēžu zāli, Krišjāņa Kariņa kabinetu, karogu zāli. Pēc
aktīvās dienas daļas devāmies kopīgās vakariņās ar Eiropas Parlamenta deputātu,
bet dienas noslēgumā varējām paši doties izpētīt naksnīgo Briseli, tā iepazīstot
pavisam citu pilsētas pusi, kura spēja apburt un likt iemīlēt to vēl vairāk.
Esmu ļoti priecīga un pateicīga skolai par sniegto iespēju iepazīt Eiropas sirdi
ne tikai no grāmatām, bet arī dzīvē. Tā bija jauna pieredze, no kuras varēja daudz
ko mācīties un iegūt. Pēc šī ceļojuma sapratu, ka esmu guvusi ne tikai jaunus
iespaidus un draugus, bet arī vēlmi turpināt mērķtiecīgi mācīties un pilnveidoties.
Paula Runce

Pēdējā skolas dienā pamatskolā skanēja bērnu balsis,
kas priecājās par siltās vasaras un brīvdienu iestāšanos.
Aprīlī un maijā mums bija darba pilnas rokas, gluži tāpat kā
visu skolas gadu – mūsu darba un dzīves temps nerimstas.
Maijā noslēdzās konkurss par labāko klasi, ko jau rudenī
izsludināja biedrība „Inčukalna izaugsmei”. Šogad laimīgie
uzvarētāji, kuriem biedrība apmaksāja transportu klases
ekskursijai, bija 4. un 7. klase. Ceturtie savu dāvanu izmantoja, apmeklējot mūsdienīgu sporta un atpūtas centru
„Avoti” pie Valmieras – aktīva atpūta dienas garumā gan
saliedē klasi, gan ir patīkams laika kavēklis. Septītā klase devās tālākā ceļā – uz Lietuvu, Druskininkiem, kur apmeklēja Grūtas parku, gūstot iespaidus par padomju laika
simboliem, akvaparkā pārbaudīja savu izturību daudzajās
ūdens atrakcijās, apskatīja pilsētu, upi Nemūnu un „Ledus
arēnu” no augšas, vizinoties ar nesen atklātu vagoniņu. Otrajā dienā atpakaļceļā apskatīja Kauņas vecpilsētu. Liels
paldies par transporta izdevumu apmaksu biedrībai! Ceļošanai „āķis lūpā” – jo biežāk ceļojam, jo vairāk iepatīkas.
Pēdējā skolas nedēļā notika mācību evakuācija no skolas

Ekskursijā Lietuvā

telpām. Pirms tam visi skolas skolēni piedalījās lekcijā par
ugunsdrošību. Tomēr trauksmes signāla atskanēšanas brīdī
neviens to negaidīja, jo brīdināts neviens netika. Neskatoties
uz nelielo satraukumu, visi samērā raiti atbrīvoja skolas telpas noteiktajā kārtībā un pa pareizajām izejām. Dienas otra
puse pagāja izglītojošās ugunsdrošības, kā arī veiklības stafetēs, kuras organizēja Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība. Ir labi, ja zināšanas un prasmes mūs pasargā.
Arī šogad mūsu skolā bija daudz bērnu, kas saņēma Inčukalna novada domes apbalvojumus par labām un teicamām sekmēm mācībās un veiksmīgu piedalīšanos mācību
olimpiādēs. Priecājamies, ka, labi mācoties, var arī labi
nopelnīt! Mūsu skolas lielākais sasniegums šajā mācību
gadā – 7. klases skolnieces Samantas Asītes 1. vieta Latvijas atklātajā olimpiādē matemātikā. Lepojamies ar saviem čaklajiem bērniem un novēlam viņiem uzkrāt spēkus
saulainajā vasarā!
Samanta Asīte lepojas ar lieliskajiem sasniegumiem olimpiādē matemātikā

Foto: no Vangažu vidusskolas arhīva

Kaspars Kiris,
Inčukalna pamatskolas direktors

Kristaps Loža un Paula Runce Briselē kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu no Latvijas – Krišjāni Kariņu

3.klase kopā ar audzinātāju Lanu Vanagu - priecīgi par iegūto 1.vietu tautas bumbas sacensībās projektā „Sporto visa klase”
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PROJEKTS

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

Vangažu ukraiņu biedrība „Jatraņ” uzsāk
īstenot projektu „Mēs kopā vienoti Latvijai”
Sākot ar 2016. gada jūniju,
Vangažu ukraiņu biedrība „Jatraņ”
Latvijas valsts budžeta finansētajā programmā „NVO fonds” uzsāk projekta „Mēs kopā vienoti
Latvijai” (projekta nr. 2016.LV/
NVOF/DAP/MIC/004) īstenošanu.
Projekta galvenais mērķis ir
veicināt biedrības ilgtspējīgu,
sekmīgu darbību, stiprinot ukraiņu nacionālās identitātes apziņu
un veidojot komunikāciju starp
Latvijā dzīvojošajām mazākumtautībām un latviešiem, kā arī
sekmēt pilsoniskās sabiedrības
saliedētību, tās iesaisti sabiedriskās aktivitātēs un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.
Projekta īstenošana plānota līdz
2016. gada oktobra beigām.
Projekta ietvaros notiks vairāki pasākumi, kas nodrošinās

biedrības nākotnes redzējuma gajiem par projektu izstrādi, vaizveidi, iedzīvotāju plašāku ie- dību un brīvprātīgo darbu kā iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, dvesmas avotu.
ziedojumu piesaistes apzināšanu
Vangažu
ukraiņu
biedrība
un starpkultūru dialogu. Pirmais „Jatraņ” ir organizācija, kas darplašākais pasākums noritēs jau 9. bojas jau 22 gadus. Tās darbība
jūlijā Vangažos, kad konferencē galvenokārt vērsta kultūras, iz„Ukraiņi Latvijā – vakar un šodien” glītības un pilsoniskās sabiedtiksies dažādu nevalstisko orga- rības attīstības jomās. Biedrība
nizāciju pārstāvji no visiem Lat- aktīvi cenšas veicināt ukraiņu
vijas reģioniem, lai diskutētu par integrāciju Latvijas un Eiropas
ukraiņu kultūras, izglītības un in- sabiedrībā. Darbu sarakstā ir vaitegrācijas jautājumiem. Savukārt rāki pasākumi, kuros akcentēta
dienas otrajā daļā konferences ukraiņu nacionālās identitātes un
dalībniekus un visus interesentus ukraiņu tautas kultūras mantojupriecēs festivāls „Sarkanais irbe- ma saglabāšana Latvijas multinājs”, kas būs praktiskais apstip- kulturālajā vidē. Īpašu uzmanību
rinājums konferencē apspriesta- biedrība velta ukraiņu valodas
jām tēmām. Projekts ietver arī prasmju uzturēšanai. Projekta
„Jatraņ” darbības stratēģijas no „Mēs kopā vienoti Latvijai” aktivi2017. līdz 2019. gadam izstrādi, tātes veidos nozīmīgu papildinātikšanos – diskusiju „Ziedojumi jumu biedrības darbībā un attīsbiedrības darbā” un apmācības tības ceļā.
biedrības biedriem un brīvprātī-

Informāciju sagatavoja:
Projekta „Mēs kopā vienoti Latvijai”
publicitātes speciāliste
Zinta Gugane
E-pasts: zinta.gugane@gmail.com
Mob. tālr. 26553247
Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Plašāka informācija:
Vangažu ukraiņu biedrības „Jatraņ” valdes priekšsēdētāja
Irina Dukule
E-pasts: atlas.irina@gmail.com
Mob. tālr. 29861068

DIENAS CENTRU SPORTA SPĒLES

Foto: Lilija Geža

Foto: Lilija Geža

Inčukalna novada dienas centru
sadraudzības spēles 2016

Nu jau var teikt, ka šis pasākums novadā ir kļuvis tradicionāls, jo jau otro gadu pēc kārtas
(šogad 29. jūnijā) dienas centrā
„Gauja” pulcējās bērni un jaunieši no visiem trim novada dienas
centriem, lai plašajā pļavā pie
dienas centra sacenstos veiklībā,
atjautībā, izveicībā un veicinātu
saliedētību komandas darbā. Pasākuma ietvaros notika dažādas
stafetes un sportiskas aktivitātes, kā arī tika zīmētas vīzijas par
godu Inčukalna 580 gadu jubilejai
ar nosaukumu „Uzzīmē sapni…”.
Pasākuma organizatores – visu
trīs dienas centru vadītājas – lielu paldies par atbalstu un pasākuma finansiālu atbalstu saka
Inčukalna novada Sociālajam dienestam, Inčukalna novada domes
deputātam un uzņēmējam Ivo
Bernatam, Inčukalna novada uzņēmumam SIA „Gaida”, veikalam
„Elvi”, biedrībai „Dante Deo”, kā
arī paldies Inčukalna pamatskolai
un Sporta kompleksam par sporta inventāra nodrošināšanu spēļu
laikā. Liels paldies, ka devāt iespēju Inčukalna novada bērniem
apvienoties aktīvā, interesantā
un skaistā pasākumā!
Inese Strauta,
DC „Gauja” vadītāja,
Eva Lukjanska,
DC „Sarma” v.v.i.,
Lilija Geža,
DC „Vangaži” vadītāja

APSVEICAM
Apsveicam Ināru Dubkeviču
ar iegūto bronzas medaļu
IV Latvijas olimpiādē loku šaušanā!

PATEICĪBA
Personīgi savā, tautas nama vadītājas vārdā gribu teikt paldies domes priekšsēdētājam Aivaram Nalivaiko un vietniecei Ludmilai Vorobjovai par uzticēšanos un iespēju veidot tik vērienīgus novada svētkus, kā
arī mūsu nama ļaudīm un īpaši māksliniecei Ivetai Rozentālei un mākslinieciskās daļas vadītājai Zintai Nolbergai. Gods kalpot Inčukalnam!
Inga Freimane,
Inčukalna tautas nama vadītāja
Vēlos pateikt milzīgu paldies par brīnišķīgi noorganizētajiem svētkiem
„Inčukalnam 580”. Paldies Inčukalna novada domei un Aivaram Nalivaiko
kungam personīgi! Paldies visiem, kuri organizēja un īstenoja šo jauko
pasākumu! Apbrīnojama operativitāte, jo jau otrā rīta agrumā viss bija
tik tīrs un sakopts, nekas vairs neliecināja, ka vēl tikai pirms pāris stundām ļaudis līksmoja.
Dzīvoju Inčukalnā ceturto gadu un priecājos par izmaiņām šajā
laikā – viss kļuvis daudz tīrāks un sakoptāks. Uzskatu par godu dzīvot
Inčukalnā.
Lai jums visiem pietiek spēka jaunu ideju īstenošanā!
Ar vislielāko cieņu un pateicību Alda Veldre

INČUKALNA TAUTAS NAMS AICINA
Aicinām apmeklēt Inčukalna tautas namā
Eduarda Kalniņa, Ritas Valneres un Ievas Kalniņas
gleznu izstādi, kā arī vecajā pasta ēkā ekspozīciju
„Jauns sākums”.

IELŪGUMS UZ FESTIVĀLU
Ielūdzam jūs uz 8. Ukraiņu tautas mākslas festivālu
„SARKANAIS IRBENĀJS ” 2016. gada 9. jūlijā plkst. 14.00
Vangažu estrādē pie ezera.
Festivāla organizatori

KAPUSVĒTKI

Ekumēniskie kapusvētki
Inčukalna novada kapsētās:
Sestdien, 6. augustā,

•
plkst. 11.00 Vangažu kapos;
•
plkst. 13.00 Inčukalna Jaunajos kapos;
•
plkst. 15.00 Inčukalna Vecajos kapos.
Kapusvētkus vadīs katoļu priesteris Rihards Rasnacis, LELB evaņģēliste
Rudīte Losāne, baptistu sludinātājs Valdis Lasmanis.

Uz kapusvētkiem var nokļūt ar autobusu:

•
•
•
•

plkst. 10.00 Inčukalns–Sēnīte–Vangaži–Vangažu stacija–Vangažu
kapi;
plkst. 12.00 Vangažu kapi–Vangaži–Vangažu stacija–Gauja–Indrāni–
Kārļzemnieki–Sēnīte–Inčukalna Jaunie kapi–Inčukalna Vecie kapi;
plkst. 14.00 Inčukalna Jaunie kapi–Inčukalna Vecie kapi;
plkst. 16.00 Inčukalna Vecie kapi–Sēnīte–Indrāni–Gauja–Kārļzemnieki–Vangaži–Vangažu stacija.

