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formācijas nav. Ja šajā jautājumā būs
izmaiņas, mēs sabiedrību par to informēsim.
Gatavojamies Latvijas IV olimpiādei, kas šogad notiks jūlijā Valmierā.
Šobrīd ir pieteikušāsJaunā
divas komandas
–
gada sākums
ir laiks,
handbola un florbola.
kad Iespēju
gribas robežās
cerēt – slikto lietu
Šogad plānoti gan Dziesmu svētki, gan
kārtībā, tas ir, energoefektivitātes Vidzemes ielā, sākot no kultūras nama plānojam papildināt
sportistu
paliks
aizvientērpus,
mazāk, labo – pulDeju svētki, gan Inčukalna 580 gadu uzlabošanu. Gada sākumā (par janvā- krustojuma līdz veikalam „Elvi”, kur lai godam pārstāvētu
novadu.
ka vairāk.
GanIndivivienā, gan otrā
svinības, pie tā šobrīd aktīvi strādā ri) no dažu māju iedzīvotājiem esam ir plānots noņemt esošo virskārtu un duālajos sporta veidos
ir pieteikušies
variantā
mēs paši esam noteikultūras darbinieki, lai šis pasākums saņēmuši jautājumus par siltumener- uzklāt jaunu, un tā nebūs tikai bed- dalībnieki badmintonā,
pludmales
vo- mērā. Tāpēc
cēji, vismaz
– lielā
izdotos skaists, saviļņojošs un atmiņā ģijas rēķiniem, kas esot neadekvāti rīšu lāpīšana. Šobrīd tiek izstrādāta lejbolā, loku šaušanā
diskavisiem
mešanā.Inčukalna nošajāungadā
paliekošs.
palielinājušies vai neatbilstoši. Šādos iepirkuma dokumentācija par Atpūtas Individuālajos sporta
aicinām vēlu būt labā
vadaveidos
iedzīvotājiem
Ja runājam par infrastruktūru, pa- jautājumos ir jāvēršas pie „Vangažu ielas asfaltēšanu Inčukalna ciemā, ko sportistus pieteikties
vēl līdz 13. maiierosinātājiem.
Ar jauno gadu ir sācies vēl viens gājušajā gadā esam sakārtojuši siltu- namsaimnieka” un jārisina jautājumi. iedzīvotāji daudzkārt ir lūguši. Budže- jam, rakstot iesniegumu
Inčukalna
no- notikušas
Labas
pārmaiņas
aktīvs darba periods Inčukalna nova- ma ražošanas objektus Inčukalnā un Stratēģiski domājot, dzīvokļu īpašnie- ta līdzekļi šim darbam ir ieplānoti. Pro- vada domei.
arī ar laikrakstu „Novada Vēsdā. 2016. gada budžets, atšķirībā no Gaujā. Šis darbs bija lolots gadiem, un, kiem ir jārīko kopsapulces ar apsaim- tams, tiks veikti regulārie grants ceļu
Inčukalna novada
iestātis”. dome
No šī irgada
tas iznāk citā
citiem gadiem, novada domes sēdē pateicoties kapitālsabiedrībai „Van- niekotājiem un jālemj jautājumi, kā uzturēšanas darbi.
jusies Pierīgas Pašvaldību
savienībā.
formātā. Ja
šobrīd lasāt šo sleju,
tika apstiprināts jau pagājušā gada 29. gažu namsaimnieks” un domes darbi- savest savus īpašumus kārtībā, izPavasarī bērnu laukumā Inčukalna Risinām pašvaldībām
tas kopīgus
nozīmē, jautājuka jūsu rokās jau
decembrī, tāpēc vēlos pateikt paldies niekiem, kopīgiem spēkiem to beidzot mantojot gan ES struktūrfondu līdzek- centrā plānojam demontēt tās iekār- mus, tiekamies arnonācis
Ministru laikraksts
prezidentu jaunajā fordeputātiem un domes darbiniekiem ir izdevies realizēt – katlumājas eks- ļus, gan banku finansējumu, fondus, tas, kas ir savu laiku jau nokalpojušas, un citām atbildīgajām
mātāamatpersonām,
un izskatā. Mūsu moderpar konstruktīvu un operatīvu darbu. pluatācijā esam nodevuši. Tas diemžēl gan savus privātos līdzekļus. „Vangažu un to vietā uzstādīt jaunas. Šogad diskutējam par najā
Eiropas
Savienības
laikmetā
arī pašvaldības
Ar budžeta kopsavilkumu un vadības nebija viegli, jo uz lūgumu (2014. gadā) namsaimnieks” ir informējis, ka Vanga- pilnīgi visas nevarēsim atjaunot, bet struktūrfondu sadalījumu,
izstrādājam
izdevumam
jāiet līdzi laikam,
ziņojumu iedzīvotāji varēja iepazīties domes deputātiem paust idejas par sil- žu iedzīvotāji šajā jautājumā ir aktīvi, ir pakāpeniski katru gadu pa kādai gan dažādus ierosinājumus
un stratēģiski
tam jākļūst
modernākam gan
informatīvā izdevuma „Novada Vēstis” tuma ražošanas attīstības koncepciju rīkotas kopsapulces, un tiek plānots būs iespējams.
plānojam attīstību.formāta,
Kopā esam
ganlielāks
noformējuma ziņā.
februāra numurā, un šī informācija ir mēs saņēmām rakstisku atbildi no At- siltināt 5–7 dzīvojamās ēkas. Tas atkaEsam ņēmuši vērā jauniešu lūgumu spēks un spējam Un
efektīvāk
pārstāvēt
tas ir noticis!
pieejama arī novada mājas lapā. Šoreiz tīstības komitejas vadītāja, ka viņiem rīgs no līdzfinansējuma, kādu izdosies Gaujas ciemā izveidot nelielu skeitpar- pašvaldības intereses,
lai būtu
iespēTurklāt
– palielinājies
eksemvēlos ieskicēt vadlīnijas par šajā gadā tas neesot jādara un viņi neesot spe- piesaistīt. Līdz šim Vangažu pilsētā ka laukumu, lai viņiem būtu iespēja ak- jams risināt problēmas,
ne informācijas
plāru izmantojot
skaits un arī
plānotajiem darbiem.
ciālisti šajā jautājumā. Kad speciālisti divas ēkas jau ir nosiltinātas, ir jūtams tīvi pavadīt brīvo laiku. Pašlaik tiek ap- tikai savu budžetu,
bet arī jo
piesaistot
apjoms,
kā ielikums mūsu
Viens no lielākajiem darbiem, ko izveidoja koncepciju un jau saņēmām rezultāts, un iedzīvotāji to saprot. In- zināts, kurā vietā to izveidot. Gaidām papildu līdzekļus. laikrakstā tagad ir laikraksta
mēs esam uzsākuši jau pagājušā gada apstiprinājumu par līdzfinansējuma čukalnā un Gaujas ciemā pašlaik vēl ierosinājumus no iedzīvotājiem.
Pašlaik norit„Siguldas
Vangažu Elpa”
kultūras
numurs. Tas dod
rudenī, kur daļa budžeta līdzekļu ir no saņemšanu no Latvijas Investīciju un nav nevienas nosiltinātas daudzdzīGaujas ciemā esam ieplānojuši iz- nama rekonstrukcijas
darbu
iespēju
ne projekta
tikai uzzināt jaunupagājušā gada un daļa ir ieplānota šī attīstības aģentūras (LIAA), opozīcijas vokļu ēkas. Ja rodas jautājumi par šo veidot svētku dekorus, ko valsts svēt- iepirkums. Pagājušajā
gadā šis
pro- bet arī kaimus mūsu
novadā,
gada budžetā, ir pirmsskolas izglītības deputāti atļāvās boikotēt domes sēdi, darbu organizāciju, domes speciālisti, ku reizēs izvietot uz centrālās ielas.
jekts tika iekavēts
dažādu apstākļu
miņos.
iestādes „Minka” piebūves būvniecība. kurā bija plānots izsniegt galvojumu, būvvalde, „Vangažu namsaimnieks” ir
Izglītības iestāžu vadītāji jau šobrīd dēļ, bet šobrīd tas Izbaudiet
ir papildināts,
šīs un
pārmaiņas, un
Šiem darbiem daļa sabiedrības un arī aizejot no sēžu zāles (boikota mērķis atvērti un pretimnākoši iedzīvotājiem, strādā pie vasaras perioda remontdar- domāju, ka pavasarī
tas uz
tiks sadarbību
realizēts. šajā gadā!
ceru
Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs
domes deputāti ir pievērsuši pastipri- bija nesniegt galvojumu, lai „Vangažu
nāciet uz konsultācijām.
bu plānošanas, lai jau laikus būvnieki
Nāk pavasaris.JaNovēlu
jums iriedzīvotākas sakāms, allaž
nātu uzmanību. Paldies būvniekiem un namsaimnieks” nesaņemtu aizdevumu
Plānojam turpināt arī ceļu sakārto- varētu uzsākt darbus. Tiek plānoti arī jiem savest kārtībā
savus
īpašumus,ar redakciju
varat
sazināties
speciālistiem, viņi šos jautājumus ir projekta realizācijai). Tomēr, pateico- šanu. Sadarbībā ar Lauku atbalsta die- dežūrdārziņu darba laiki, lai novads ēkas un zemi. Katram
kas 29170955,
ir jādapa kaut
tālruni
rakstot
izvērtējuši un sabiedrībai snieguši at- ties juristiem un deputātiem, kuriem
nestu šogad apgūsim 140 000 EUR to nodrošinātu bērnus ar bērnudārzu visu ra, lai savu vidi sakārtotu
un veidotu
uz Inčukalna
novada domi vai
zinumu, un darbi norit, kā plānots. Šie rūp darba rezultāts, tika rasts risinā- grants ceļu uzlabošanai, kas ir saistīti vasaru, bez pārtraukuma.
to patīkamāku gan
sev, ganpilsētas
viesiem.pārvaldi, kā
Vangažu
atzinumi ir lasāmi pašvaldības mājas jums un tika sasaukta ārkārtas sēde, ar lauksaimniecības produkcijas ražoSabiedrībā ik pa brīdim uzvirmo ba- Tas lieliski sasaucas
gada Latviarī ar
uz šīe-pastu
novada.vestis@
lapā www.incukalns.lv un arī pašvaldī- lai mēs lēmumu varētu pieņemt un šanu. Par prioritātēm šajā jautājumā žas, vai Vangažos bijušajā arodskolas jas Lielās talkas vadmotīvu
un saukli
inbox.lv. Jūsu
atsauksmes un
bas „Facebook” kontā. Šī gada budže- izsniegt galvojumu, dodot zaļo gaismu esam vienojušies ar lauksaimniecības kompleksā, kas pieder Valsts nekusta- „Latvijai būt zaļai!”.
Aicinu visusvienmēr
negai- palīdzējuši
ierosinājumi
tā ir paredzēti līdzekļi pirmās un otrās projekta virzībai. Līdzfinansējumu no produkcijas ražotājiem kopsapulcēs, majiem īpašumiem, tiek plānots izvie- dīt talku, bet par saviem
un saturu. Palveidotīpašumiem
pilnvērtīgāku
kārtas pabeigšanai.
LIAA SIA „Vangažu namsaimnieks” ne- kas ir notikušas vairākkārt. Kas attie- tot bēgļus. Varu apgalvot, ka līdz šim Latviju rūpēties katru
diesdienu.
visiem iedzīvotājiem, kuri
Pagājušajā gadā veicām Inčukalna
būtu saņēmis, ja nebūtu pašvaldības cas uz asfaltētajiem ceļiem, budžetā ne pašvaldības, ne valsts līmenī, kad ir
Nalivaiko,
līdzAivars
šim aktīvi
sadarbojušies ar
estrādes pirmās kārtas būvniecību, un galvojuma.
esam iestrādājuši asfalta virskārtas skatīti bēgļu jautājumi, tas nav runāts
Inčukalna
novada domes
laikrakstu!
budžetā ir ieplānoti līdzekļi, lai līdz
Šobrīd vēlos rosināt dzīvokļu īpaš- atjaunošanas darbus Vangažu pilsētā un apspriests un nekādas oficiālas inpriekšsēdētājs
Laikraksta
elektronisko formāDziesmu un deju svētkiem maijā reali- niekus pievērst uzmanību un kopā ar
tu jūs varat atrast arī mūsu pašzētu otro kārtu – soliņu izbūvi un vides ēku apsaimniekotājiem mēģināt kārtot
valdības mājas lapas www.incu• Lieldienu rītā agri jāceļas, lai visu gadu būtu možums un laime.
sakārtošanu, lai estrāde būtu sakārto- tās lietas, kas attiecas uz īpašumu sakalns.lv sadaļā „laikraksts”.
Senioru koris „Atblāzma”
Dāmu
klubiņš iet
„Rudzupuķes”
• Ja vardes
Lieldienās
pāri ceļam, būs gaidāma lietaina vasara.
ta, pabeigta un piemērota pasākumu vešanu
Esiet aktīvi un līdzdarbojieties
• Lieldienas ir laiks, kad latvieša klētij ir jābūt iztukšotai, un laiks, kad sākas pavasara darbi.
organizēšanai. Jana Bunkus
da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā paarī dažādos sociālajos medijos,
Latviešu tautas ticējumi
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas bija kā laba ceļamaize visiem novada gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas
kuros ir pārstāvēts Inčukalna noTādā noskaņā sestdien izskanēja Gofmanes laba vēlējumi novada se- senioriem 2013.gadam, kad ikviens neatmet cerību, ka kādu dienu kolekvads: portālā draugiem.lv (domubiedru grupas: Inčukalns, Vangaži),
Inčukalna novada senioru Gada bal- nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – tīvam pievienosies arī vīri.
Īpašs pārsteigums senioriem bija
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus dienests sanākušajiem dāvāja gardu veselību.
portālā www.facebook.com (saApsveikuma vārdus teica arī Latvi- Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu
gadus.
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB”
daļā: Inčukalna novads), portālā
. Uldim Mierkalnam par dā- jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko- garais koncerts, kurā mākslinieks iz- Twitter (konts: @incukalnanop
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• Ziņa„Atblāzma”
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai(vadītāja Ņina Kiršteina). darbību visiem aktīvistiem, domei un dziedāšanu.
Jana Bunkus
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un „labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā
Savukārt uz deju soli aicināja šajā rot labās – ar laimi un veselību piepilman” labi papildināja Inčukalna nova- gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu sezonā izveidotais senioru deju kolek- dītās – dienas!

Priecīgas Lieldienas novada iedzīvotājiem
vēl Inčukalna novada dome
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NOVADA VĒSTIS

Inčukalna novada
domes svarīgākie
lēmumi februārī

domes deputāta I.Bernata pieprasījuma izpildi
līdz 27.02.2016.
2. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētājam A.Nalivaiko.
 Par finansiālu atbalstu Inčukalna florbola komandai
Saņemts Inčukalna sporta kompleksa sporta
 Par deputāta Ivo Bernata pieprasījumu saismetodiķa Ģ.Bunkus iesniegums ar lūgumu pietībā ar iepirkumu nr. IDN 2015/32
Inčukalna novada dome ir saņēmusi deputāta šķirt finansiālu atbalstu bērnu florbola komandai.
Finansiāls atbalsts nepieciešams, lai piedalīIvo Bernata pieprasījumu saistībā ar iepirkumu Nr.
IDN 2015/32 2015. gada 6. novembrī noslēgto lī- tos Starptautiskajā florbola turnīrā „Tallink Florgumu Nr. 15-0396/2015 „Par ceļu remontu ar dru- bal” 2016. gada 27.– 29. maijā.
Dalības maksa komandai ir EUR 120,00, transpināto granti”, atbilstoši iepirkuma Nr. 2015/32
porta izdevumi EUR 850,00. Bez tam katram
specifikācijai.
Deputāti 2015. gada 4. decembrī telefoniski sportistam ir jāsedz dalības maksa EUR 23,00,
ziņoja izpilddirektoram, ka materiāls, kas tiek iz- apdrošināšana EUR 9,00 un izdevumi par naktsmantots ceļu remontam, neatbilst iepirkuma spe- mītni vienai personai EUR 80,00 apmērā.
Komanda jau piecus gadus ir veiksmīgi startēcifikācijā noteiktajām prasībām. Izpilddirektors
apgalvoja, ka viņam ir būvuzņēmēja iesniegtais jusi Latvijas Jaunatnes florbola čempionātā un ir
materiāla atbilstības sertifikāts un ka neesot pa- pelnījusi sevi apliecināt un pārbaudīt ārpus Latvimata tam neuzticēties.
jas starptautiskajos turnīros.
Tā kā izpilddirektors neuzskatīja par vajadzīDome nolemj:
gu organizēt paraugu ņemšanu no piegādātā 1. Apmaksāt transporta izdevumus, lai piedalītos
materiāla, tad 2015. gada 16. decembrī domes
Starptautiskajā florbola turnīrā „Tallink Florsēdē tika izskatīts deputātu pieprasījums, kurā
bal” 2016. gada 27.–29. maijā.
tika nolemts izpilddirektoram O.Kalniņam veikt 2. Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa
ceļu remontam izmantotā materiāla laboratoristiek veikta no sportam paredzētiem līdzekļiem,
ku pārbaudi, ņemot paraugus no remontētajiem
pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā
ceļu posmiem, kā arī sniegt rakstisku paskaidar finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto rērojumu par izpildāmā līguma Nr. 15-0396/2015
ķinu.
„Par ceļu remontu ar drupināto granti” uzraudzī-  Par Vangažu kultūras nama vidējās paaudzes
bu (atbildīgā amatpersona no Inčukalna nova- deju kolektīvu
da puses, kas uzraudzīja līguma izpildes gaitu,
Ir saņemts Vangažu kultūras nama vadītāja
saskaņoja un mainīja darbu apjomus, pieņēma A.Čamkina iesniegums ar lūgumu dibināt vidējās
darba izpildi).
paaudzes deju kolektīvu un apmaksāt deju skoSakarā ar to, ka laboratorija konstatēja re- lotājai 16 stundas mēnesī.
montdarbiem izmantotā materiāla neatbilstību
Dome nolemj:
iepirkuma Nr. IDN 2015/32 specifikācijai, InčuNeatbalstīt jauna kolektīva dibināšanu, jo nav
kalna novada domes deputāts Ivo Bernats pie- plānots 2016. gada budžetā.
prasa Inčukalna novada domes priekšsēdētājam  Par saistošo noteikumu Nr. 2/2016 „GrozījuA.Nalivaiko sniegt:
mi saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Sociālā
1. rakstisku skaidrojumu par minētā līguma ,,Par palīdzība Inčukalna novadā”” apstiprināšanu
ceļu remontu ar drupināto granti” saistību izInčukalna novada Sociālais dienests lūdz izpildi (paveiktā darba kvalitāte, darbu pieņem- skatīt lēmuma projektu Saistošie noteikumi Nr.
šana un norēķini par darbu izpildi);
2/2016 „Par grozījumiem 2015. gada 18. februāra
2. pamatojoties uz līguma Nr. 15-0396/2015 2.13. saistošajos noteikumos Nr.1/2015 „Sociālā palīpunktu, ,,Darbiem jābūt precīzi identificētiem – dzība Inčukalna novadā””.
iela, pret kādu mājas Nr., krustojumu, m2 un
Pamatojoties uz valstī noteiktās 2015. gada
fiksētiem remontdarbu žurnālā, kurš pēc darbu pensijas indeksāciju un Pensionāru federāciveikšanas nododams pasūtītājam”, izsniegt jas lūgumu pašvaldībām rast iespēju pārskatīt
apstiprinātu remontdarbu žurnāla kopiju;
un paaugstināt vientuļo un vienatnē dzīvojošo
3. rakstiski skaidrot izpilddirektora rīcību par pensionāru ienākumu līmeni (Inčukalnā esošais
domei nesniegtu rakstisku paskaidrojumu par 285,-; topošais 300,- EUR),
līguma Nr. 15-0396/2015 „Par ceļu remontu ar
Dome nolemj:
drupināto granti” uzraudzību.
Veikt grozījumus 2015. gada 18. februāra saisPamatojoties uz 2009. gada 15. jūlija Inčukal- tošajos noteikumos Nr.1/2015 „Sociālā palīdzība
na novada domes Saistošo noteikumu nr.1/2009 Inčukalna novadā”, protokols Nr.2-15.§., ar pēdē„Inčukalna novada pašvaldības nolikums” 91. jiem grozījumiem no 21.10.2015. saistošie noteipunktu, ka deputātu pieprasījumi tiek izskatīti kumi Nr.10/2015 un apstiprināt saistošos noteikārtējā domes sēdē un pieņemts lēmums par to kumus Nr. 2/2016 „Par grozījumiem 2015. gada
izpildes organizēšanas kārtību, tiek izskatīts de- 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.1/2015
putāta I.Bernata pieprasījums.
„Sociālā palīdzība Inčukalna novadā””.
A.Nalivaiko lūdz balsot par darba grupas iz-  Par finansiālu atbalstu Inčukalna galda hokeveidi un ziņojuma sagatavošanu un iesniegšanu ja klubam
deputātiem līdz 08.03.2016.
Inčukalna novada domē saņemts Inčukalna
Dome nolemj:
galda hokeja kluba iesniegums ar lūgumu pie1. Uzdot Inčukalna novada domes priekšsēdētā- šķirt finansiālu atbalstu Inčukalna galda hokeja
jam A.Nalivaiko organizēt Inčukalna novada klubam.
Finansējums EUR 130,00 apmērā nepieciešams 16. Inčukalna čempionātam
galda hokejā 2016. gada 27. martā balvu (medaļu, kausu, prezentācijas balvu)
iegādei.
INČUKALNA NOVADA
Dome nolemj:
Piešķirt Inčukalna galda hokeja kluinformatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
bam finansiālu atbalstu EUR 130,00
Materiālus apkopojusi Zane Aperāne, tālr.
apmērā 16. Inčukalna čempionāta galda
20271787. Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas
hokejā balvu iegādei no sportam pareElpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusadzētiem līdzekļiem.
la””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000
Ar Inčukalna novada domes 2016.
eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv.
gada 17. februāra sēdes protokolu, kur
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta
atspoguļoti visi sēdē pieņemtie lēmuautors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un
mi, varat iepazīties pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv sadaļā Pašreklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.
valdība–Dome–Domes sēžu protokoli.
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Наиболее важные
решения, принятые
Думой Инчукалнского
края в феврале
 О запросе депутата Иво Бернатса в связи с закупкой № IDN 2015/32
В Думе Инчукалнского края получен запрос
депутата Иво Бернатса относительно договора №
15-0396/2015 «О ремонте дорог с использованием
дробленого гравия», заключенного 6 ноября 2015
года, в связи с закупкой № IDN 2015/32, спецификация № 2015/32.
4 декабря 2015 года депутаты сообщили исполнительному директору по телефону о том, что
материал, используемый для ремонта дорог, не
соответствует требованиям, определенным в спецификации закупки. Но исполнительный директор
заявил, что строительным подрядчиком предоставлен сертификат соответствия материала, который нет основания считать недостоверным.
Поскольку исполнительный директор не счел
необходимым организовать процедуру отбора
образцов поставленного материала, то на заседании Думы от 16 декабря 2015 года был рассмотрен запрос депутатов и принято решение поручить исполнительному директору О. Калниньшу
выполнить лабораторную проверку материала,
использованного для ремонта дорог, отобрав
образцы на отрезках ремонтируемых дорог, а
также предоставить письменные пояснения относительно контроля за выполнением договора №
15-0396/2015 «О ремонте дорог с использованием
дробленого гравия» (ответственное должностное
лицо со стороны Инчукалнского края, которое
осуществляло контроль за ходом исполнения договора, согласовало и внесло изменения в объемы работ, приняло выполненные работы).
В связи с тем, что в лаборатории констатировано несоответствие материала, использованного
для выполнения ремонтных работ, спецификации
закупки № IDN 2015/32, депутат Думы Инчукалнского края Иво Бернатс обращается с просьбой к
председателю Думы Инчукалнского края А. Наливайко предоставить:
1. письменные пояснения относительно выполнения обязательств по указанному договору «О
ремонте дорог с использованием дробленого
гравия» (качество выполненной работы, приемка работы и расчеты за выполненные работы);
2. согласно пункту 2.13 договора № 15-0396/2015,
«Работы должны быть точно идентифицированы – улица, напротив какого № дома, перекрестка, м2 и зафиксированы в журнале ремонтных работ, который после выполнения работ
передается заказчику», выдать копию журнала
утвержденных ремонтных работ;
3. письменно пояснить действия исполнительного директора по непредоставлению Думе
отчета о контроле выполнения договора № 150396/2015 «О ремонте дорог с использованием
дробленого гравия».
Согласно пункту 91 Обязательных Правил Думы
Инчукалнского края № 1/2009 от 15 июля 2009
года «Положения самоуправления Инчукалнского
края», о том, что запросы депутатов рассматриваются на очередном собрании Думы и принимается
решение о порядке организации его выполнения,
рассмотрен запрос депутата И. Бернатса.
А. Наливайко просит проголосовать за создание
рабочей группы, а также подготовку сообщения и
предоставление его депутатам до 08.03.2016.
Домой принято решение:
1. Поручить председателю Думы Инчукалнского
края А. Наливайко организовать исполнение
запроса депутата Думы Инчукалнского края И.
Бернатса до 27.02.2016.
2. Осуществление контроля за решением поручить председателю Думы Инчукалнского края
А. Наливайко.
 О финансовой поддержке для Инчукалнской
команды по флорболу.

Получено заявление Методиста по спорту Инчукалнского спортивного комплекса Г. Бункуса с
просьбой предоставить финансовую поддержку
для детской команды по флорболу.
Финансовая поддержка необходима для участия в международном турнире по флорболу
«Tallink Florbal» 27-29 мая 2016 года.
Плата за участие команды - EUR 120,00, транспортные расходы - EUR 850,00. Более того, каждый спортсмен должен внести плату за участие в
размере EUR 23,00, оплатить страховку - EUR 9,00
и стоимость ночлега в размере EUR 80,00 за одного человека.
Команда уже на протяжении пяти лет успешно
стартует на Латвийском Чемпионате по флорболу
среди молодежи, а также сумела заслужить доверие и доказать результативность на международных турнирах за пределами Латвии.
Думой принято решение:
1. Оплатить транспортные расходы, необходимые для участия в международном турнире по
флорболу «Tallink Florbal» 27-29 мая 2016 года.
2. Финансирование самоуправления предоставляется из средств, предусмотренных для
развития спорта, на основании заключенного
договора и счета, предоставленного лицом, обращающимся за финансовой поддержкой.
 О танцевальном коллективе среднего поколения Вангажского Дома Культуры
Получено заявление руководителя Вангажского Дома Культуры А. Чамкина с просьбой учредить
танцевальный коллектив среднего поколения и
оплачивать учителю танцев 16 часов в месяц.
Думой принято решение:
Не поддерживать учреждение нового коллектива, так как это не запланировано бюджетом
2016 года.
 Об утверждении Обязательных Правил №
2/2016 «Поправки к Обязательным Правилам
№ 1/2015 «Социальная помощь в Инчукалнском крае»
Социальная Служба Инчукалнского края просит рассмотреть проект решения Обязательные
Правила № 2/2016 «О поправках к Обязательным
Правилам № 1/2015 «Социальная помощь в Инчукалнском крае»» от 18 февраля 2015 года.
В соответствии с индексацией пенсий на 2015
год, определенной в государстве, и просьбой
Федерации Пенсионеров к самоуправлениям изыскать возможность пересмотреть и повысить
уровень доходов одиноких и проживающих в одиночестве пенсионеров (нынешний уровень в Инчукалнсе - 285,- будущий - 300,- EUR),
Думой принято решение:
Внести поправки к Обязательным Правилам
№ 1/2015 от 18 февраля 2015 года «Социальная
помощь в Инчукалнском крае», протокол № 2-15§,
с последними поправками от 21.10.2015 согласно
Обязательным Правилам № 10/2015, и утвердить
Обязательные Правила № 2/2016 «О поправках к
Обязательным Правилам № 1/2015 «Социальная
помощь в Инчукалнском крае»» от 18 февраля
2015 года.
 О финансовой поддержке для Инчукалнского
Клуба настольного хоккея
В Думе Инчукалнского края получено заявление Инчукалнского Клуба настольного хоккея с
просьбой о предоставлении финансовой поддержки Инчукалнскому Клубу настольного хоккея.
Финансирование в размере EUR 130,00 необходимо для приобретения призов (медалей, кубков,
презентационных наград) в рамках 16-го Инчукалнского Чемпионата по настольному хоккею от
27 марта 2016 года.
Думой принято решение:
Предоставить финансовую поддержку Инчукалнскому Клубу настольного хоккея в размере
EUR 130,00 в целях приобретения призов для
16-го Инчукалнского Чемпионата по настольному
хоккею из средств, предусмотренных для развития спорта.
С протоколом заседания Думы Инчукалнского
края от 17 февраля 2016 года, в котором отображены все решения, принятые на заседании,
можно ознакомиться на домашней странице самоуправления: www.incukalns.lv, в разделе: Самоуправление–Дума–Протоколы заседаний Думы.
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DEPUTĀTU VIEDOKLIS

Dvēseles kliedziens par Vangažu pilsētu
Jebkurš ieguvums, ko gūst sabiedrība, ir pašas sabiedrības locekļu intensīva darba auglis.
Jebkura īpašnieka pienākums ir pārvaldīt savu īpašumu pēc labākās gribas un sekot, lai to
darītu arī īpašnieka deleģētā institūcija. Vangažu pilsētas iedzīvotāji ir apsaimniekojošās
organizācijas „Vangažu namsaimnieks” darba devēji un par to maksā. „Vangažu namsaimnieka” darbības rezultāti ir ļoti atkarīgi no mūsu (katra) personīgās iesaistīšanās šajā procesā. Domājoši cilvēki var atrisināt savas problēmas paši, bet ar domes palīdzību var risināt
sabiedrības problēmas.
Komunālo problēmu atrisināšana nav iespējama bez daudzdzīvokļu māju vecāko institūciju normālas funkcionēšanas un pilnīgas, nevis formālas, kā tas notiek pašreiz, apkalpojošo organizāciju atskaitīšanās savam darba devējam – iedzīvotājiem. Pilsoniskā sabiedrība
ir viens no garantiem cilvēku tiesību aizsardzībā un ir arī savdabīgs prasību filtrs politiskajā
sistēmā.
Mūsu ieskatā, viena no joprojām aktuālām jau vēsturiskām Vangažu pilsētas problēmām
ir Vangažu pilsētas iedzīvotāju uzbūvētās katlumājas iekļaušana privātajā biznesā („Sildspēks”), kurš ražo elektroenerģiju. Šī biznesa sākumā tika solīti zelta kalni, bet rezultātā
pilsēta ir faktiski zaudējusi iedzīvotāju īpašumu, nesaņemot par to neko. Piedevām vēl vēlāk pilsēta zaudēja arī iespēju ietekmēt šo veidojumu, jo dažu manipulāciju rezultātā kļuva
par mazākuma akcionāru (kas tagad jau ir aizliegts ar likumu). Rezultātā pilsētas iedzīvotāji
ir kļuvuši par privāta biznesa sponsoriem.
Kāpēc „Sildspēks”, kurš ražo elektroenerģiju, ir dzīvojamā zonā starp bērnudārzu un
ambulanci, bet ne blakus elektroapakšstacijai (ārpus pilsētas) – nav atbildes! Saskaņā ar
vides ekspertu atzinumu gāzes koģenerācijas staciju var celt (uz to brīdi zemesgrāmatā nostiprināto) upītes 100 m aizsargjoslā. Vangažos elektroenerģijas ražotājs izrādījās siltuma
piegādātājs.
Šī paša iemesla dēļ „Vangažu namsaimnieks” ir pārvērsts no organizācijas, kurai bija
jānodrošina Vangažu pilsētas iedzīvotājiem komforts, par iestādi naudas iekasēšanai no
iedzīvotājiem. Protams, drusku jau paliek arī pilsētai, bet toreiz solītos labumus no šāda
veidojuma mēs tā arī neesam sagaidījuši.
Mūsu sabiedriskajai grupai, kura tika izveidota, lai mēģinātu risināt pilsētas iedzīvotāju
problēmas, diemžēl gada laikā neizdevās panākt lielu progresu šajā jautājumā. Tam par
iemeslu bija pastāvīgas pretenzijas un nepamatoti ierosinātie tiesu darbi no to partijas pārstāvju un biedrību puses, kuri turpina piedalīties jau sen ierastajā „prihvatizācijā”. Laikam
lieli finanšu līdzekļi ir iesaistīti šajā procesā, ja jau daži deputāti atļaujas pat sēdēs izteikties, ka neesot jādara tā, kā to nosaka likums, jo tas, redziet, ir padārgi priekš privātā?
Šajā gadā mēs nomainījām sabiedriskās grupas vadību (lai būtu mazāk iespēju traucēt ar
visādām tiesvedībām) un tālāk centīsimies apvienot aktīvākās organizācijas pilsētas problēmu risināšanā. Spēku apvienošana ir nepieciešama – ir vismaz jāmēģina risināt pilsētas
problēmas, jo daudzreiz novada domē ir skaidri redzama diskriminējoša attieksme pret Vangažu pilsētu. Privātā sektora intereses tiek liktas daudz augstāk par pilsētas, kurā faktiski
dzīvo puse novada iedzīvotāju, interesēm. Ļoti aktīvi lobē dīķu rakšanu, asfalta ieklāšanu
ceļam, kuru par ceļu pat nevar nosaukt, bet šī ceļa galā vispār ir plānots karjers. Vienmēr
katrā iesniegumā tiek pasvītrots, ka iesniedzēji esot nodokļu maksātāji. Varbūt arī ir, bet
tad sanāk, ka pilsētas iedzīvotāji nav nodokļu maksātāji?
Brīžiem pilnīgi atklāti tiek ignorētas jūsu, faktiski novada iedzīvotāju puses, tiesības dzīvot sakārtotā un veselīgā vidē. Protams, bez iedzīvotāju atbalsta mūsu darbība būs graša
vērta un daži privāto pārstāvji atkal tikai pasmiesies. Bet mēs tomēr ceram, ka jūs, iedzīvotāji, arī gribat, lai vismaz jūsu bērni dzīvo labāk, un, ja jau jūs maksājat pilnu siltumenerģijas
vērtību, kāpēc tad daži Inčukalnā saņem siltumenerģiju par pusvelti.
Jekaterina Šaroka (LZS), Igors Purmalis (SC),
Inčukalna novada domes deputāti

Paziņojums par veikala ēkas
būvniecības ieceres nodošanu
publiskai apspriešanai

Būvniecības iecere: veikala ēka Gaujas ielā 19, Vangažos, Inčukalna novadā, LV-2136.
Ar būvniecības ieceres dokumentiem var iepazīties no 2016. gada 7. marta līdz 4. aprīlim Vangažu
pilsētas pārvaldē Vangažos, Meža ielā 1.
Būvniecības ieceres prezentācija 2016. gada 21. martā plkst.17.30. Vangažu pilsētas pārvaldes zālē
Vangažos, Meža ielā 1.
Iedzīvotāji var iesniegt savas atsauksmes no 2016. gada 7. marta līdz 4. aprīlim Vangažu pilsētas
pārvaldē Vangažos, Meža ielā 1.
Būvniecības ierosinātājs: SIA „Tropiks-Ali”, Gaujas iela 10, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, reģ.
nr. 40003113224, atbildīgā persona: Aliguseins Šihaļijevs. Kontakti: tālr. 29504386. Būvprojekta izstrādātājs SIA „ARHIGRAM”, Ilūkstes iela 56-41, Rīga, LV-1082. Reģ.nr. 40103447022. Atbildīgā persona:
Edžus Vilciņš. Kontakti: tālr. 22313918.
Būvniecības ieceres vizualizācijas

Uz „Popielas” skatuves Vangažos uzvaras
laurus plūca Šēra un Keitija Perija
28. februārī Vangažu kultūras namā notika tradicionālais konkurss bērniem „Popiela 2016”. Šogad
konkursā bērni atdarināja 10 dažādu dziesmu izpildītājus un grupas.

1.–3. vietu ieguvēji

3

Žūrijas komisijā bija Rīgas Kultūru vidusskolas
teātra virziena audzēkne Katrīne Suta-Pranča, Inga
Suta-Pranča, aktīva „Popielas” atbalstītāja un vērtētāja daudzu gadu garumā, un Vangažu vidusskolas

PASĀKUMI
VANGAŽU KULTŪRAS
NAMĀ MARTĀ
5. martā plkst. 17.00 Kultūras biedrības ansamblis „Krievu
kadriļa” aicina uz Starptautiskajai
sieviešu dienai veltītu koncertu
un atpūtas vakaru. Piedalās vokālie ansambļi „Jatraņ” un „Žuravka”. Ielūgumi iepriekšpārdošanā – 3 eiro (pie dežuranta darba
dienās pēc 15.00).
13. martā plkst. 12.00 Kultūras biedrības ansamblis „Krievu
kadriļa” aicina uz Meteņu dienu
pie kultūras nama. Piedalās vokālie ansambļi „Jatraņ” un „Žuravka”.
18. martā plkst. 19.00 Dzintras Gekas dokumentālā filma
„Dieva putniņi”. Filmā parādīti latviešu ģimeņu, kuras 1944. gadā
devās bēgļu gaitās uz Vāciju, likteņi. Ieeja 2 eiro.

skolniece Vanesa Fedosenko, kura pati ir vairākkārt
ar labiem rezultātiem piedalījusies konkursā.
Tika piešķirtas trīs godalgotās vietas – 1. vietu dalīja Sabīne Tarvida par Šēras Loidas dziesmu „Swagger Jagger” un Elīna Goldina par Keitijas Perijas
dziesmu „Roar”. 2. vietu dalīja Valērija Pļavinska par
Annas Muzafarovas dziesmu „Tesno” un Līva Marija
Ozola par Megana Trainora dziesmu „Lips are movin”.
3. vietu un skatītāju simpātiju balvu ieguva Kristīne
Sinkeviča, Anastasija Geiba, Aleksandra Rogonova
par Ņušas dziesmu „Gde ti – tam ja”.
Visi bērni bija domājuši par atbilstošiem tērpiem,
frizūrām (sevišķi izdevies vizuālais tēls bija Ērikai
Bukovskai, kura atveidoja Laimu Vaikuli), skatuves
kustībām un radīja īstu priekšstatu par savu atveidoto mākslinieku un grupu.
Pasākumu vadīja teātra studijas „Pigoriņi” dalībniece Gunta Leļeva, žūrijas apspriedes laikā dejoja
estrādes deju grupa „Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovska) un deju grupa „Cats” (vadītāja Evija Ozola).
Visi dalībnieki saņēma diplomus, piemiņas balviņas un godalgotās vietas – dāvanu kartes.
Paldies ikvienam, kas piedalījās un veidoja šo
pasākumu, kurš aizrāva gan pašus dalībniekus, gan
deva prieku un emocijas skatītājiem!
Paldies pasākuma sponsoriem!
Evija Ozola,
mākslinieciskās daļas vadītāja

24. martā plkst. 18.00 mazo
vokālistu konkurss „Vangažu
cālis 2016”. Konkursā var piedalīties ikviens pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu skanīgu
dziesmu pēc brīvas izvēles. Dziedātāji tiek vērtēti divās vecuma
grupās – līdz 4 gadiem un 5, 6 gadus vecie. Pieteikties līdz 18. martam pie E.Ozolas vai pa e-pastu
ktn@vangazi.lv.
Žūrijas apspriedes laikā Vangažu vsk. teātra studijas „Umurkumurs” izrāde bērniem.
26. martā plkst. 18.00 baptistu draudzes izrāde „Svarīgākais
jautājums” (krievu val.).
28. martā plkst. 15.00 izrāde
„Lauvēna pirmās Lieldienas”. Piedalās Valmieras un Rīgas viesmākslinieki. Pēc izrādes rotaļas
un spēles ar aktieriem. Ieeja brīva.
1. aprīlī plkst. 18.30 Anitas
Grīnieces viencēliens „Raganiņu
klapatas”. Spēlē teātra studija
„Pigoriņi”. Pēc ludziņas fotografēšanās ar raganiņām un rotaļas.
Ieeja brīva.
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Inčukalna „Viršiem” jau 20!

Liekas, šodien jau viss Inčukalns sievām aubes, bet Antonija vīriem jā Janā, un tieši pirms 2008. gada
dejo no bērnudārza bērniņiem līdz noadīja rakstainas zeķes.
lielajiem XIV Deju svētkiem viņiem
pat senioru labākajiem gadiem.
Kopš 1998. gada janvāra deju pasaulē nāca dēliņš Kalvis.
Mēs lepojamies ar saviem Inčukal- kolektīva vadību pārņēma Vanda
No 2008. gada par „Viršu” vadīna Deju svētkiem, Vilku mēneša Uberte. Šajā laikā kolektīvs tika tāju kļuva Andrs Briņķis, kuram
sadancošanos un „Minkāna” deju pie skanīgā „Viršu” vārda, un jau ir pieredze, ilgus gadus dejojot
svētkiem. Protams, vislielākais sa- 1998. gada lielajos XII Deju svētkos Tautas deju ansamblī „Dancis” un
viļņojums ir brīdī, kad lielo Dziesmu nesa savu jauno karogu un, pro- vēlāk vadot pieaugušo un bērnu
un deju svētku gājienā dejiskā solī tams, dejoja starp tūkstošiem citu deju kolektīvus Vangažos. Vadītājs,
Rīgas ielās iet mūsu „Virši”.
dejotāju lielajā Daugavas stadionā. sagaidot „Viršu” 15 gadu jubileTas viss aizsākās pirms 20 gadiem. Puišu reizēm pietrūka, bet „Vir- ju, izveidoja arī jauniešu deju koAizgājušās tūkstošgades beigās In- šiem” tā nebija problēma – iznesī- lektīvu, kura dejotāji vēlāk tomēr
čukalnā gaisā virmoja vēlme DEJOT. gākās meitas uz brīdi pārtapa par pakāpeniski iekļāvās vidējās pa- miju, Bavāriju, Slovākiju, kaut arī
Par to runāja stacijas kafejnīcā An- „Santis” un „Jolantis”. Šajā laikā audzes deju kolektīva sastāvā. Bet ir nācies gaidīt kādu „aizrāvušos”
tonija Vilcāne ar bērnu deju sko- vadītāja audzināja arī jauno inču- vecākie dejotāji negribēja atvadī- grupas biedru pat divas stundas...
lotāju Sandru Lapkovsku, kā arī kalniešu dejotāju paaudzi – bērnu ties no dejošanas, un pakāpeniski Antonija atcerējās, kā vadītāja
aktīvās dāmas – Terēzija Bumbure, deju kolektīvu. Lielajos XIII Deju izveidojās senioru deju kolektīvs Vanda mudinājusi domāt nosaukuMudīte Raga un Ligita Šteina. MĒS svētkos 2003. gadā ar „Viršiem” jau „Virši” (paši dejotāji gan sevi sauc mu kolektīvam, bet Airisa atcerēTO GRIBAM, UN MĒS TO VARAM! rēķinājās kā ar nopietnu kolektīvu. par LG – „Labāko gadu „Viršiem””), jās, kā vadītājs Andrs iedvesmojis
Pateicoties tautas nama vadītājām Sešu gadu laikā Vanda Uberte bija kuru no 2015. gada finansē Inčukal- dejotājus piedalīties Ginesa rekorAldai Freimanei un Vijai Onskulei ielikusi labus pamatus kolektīvam.
na novada dome. 2010. gada Vasar- da „Gatves dejā” pie Brīvības pieun domes priekšsēdētājam StaņisKā jau dzīvē notiek, dažādu ap svētku priekšvakarā aizsākās brīv- minekļa, kā „Virši” pēc koncertiem
lavam Unguram, viss varēja sāk- stākļu sakritības dēļ 2004. gadā dabas Deju svētku tradīcija, šogad nav steigušies mājās, jo gribējies
ties. Seši stabili pāri, starp kuriem par kolektīva vadītāju kļuva jaunā gatavojamies VII Inčukalna Deju kopā būt un līksmoties. Iveta un
bija arī „ilgdejotāji līdz mūsdienām” Jana Baranovska. Tika iestudē- svētkiem. Vienlaikus uz estrādes Jolanta sirsnīgus pateicības vārdus
Airisa Rozīte un Antonija Vilcā- tas arvien jaunas dejas, un va- ir pat līdz 18 deju kolektīviem, tas veltīja Vandai, kas mācījusi staltu
ne, 1996. gada 24. janvārī sanāca dītājai pavērās iespēja uz VIRŠU ir vairāk nekā 350 dalībnieku. Uzti- dejas soli, smaidu un iznesību.
kopā un uzsāka mēģinājumus tau- bāzes realizēt sapni – iestudēt camās koncertmeistares ir bijušas Maija atcerējās, ka „Viršos” attas nama zālē starp neskaitāmām savas jaunrades dejas. Joprojām Elizabete Ķikuste (Liepiņa), Sol- nākusi pēc Janas aicinājuma – ja
malkas krāsnīm. Pirmā vadītāja labā atmiņā ir dejas „Virši zied” un veiga Ilvasa (līdz 2015.) un jopro- jau dēliņš dejo, kāpēc lai to nedabija Sandra Lapkovska, bet kon- „Strēlniece”. 2005. gadā aizsākās jām – Jeļena Tresikova.
rītu māmiņa? Vineta un Jānis ar
certmeistare Skarleta Višņevska Inčukalnā nu jau tik iemīļotā tradīTā 20. februārī 20 gadu jubile- aizkustinājumu atcerējās „Viršu”
(Mukāne). Sākumā tērpi tika gādāti, cija Vilku mēneša sadancošanās, jas koncerts bija kā dāvana visiem labdarības koncertus un palīdzību
tiem, kas palīdzēja ģimenei grūtā brīdī, kā arī „karsto”
„Viršiem” tapt, tiem, autobusu braucienā uz Slovākiju.
kas dejo „Viršos” Vadītāja Andra dzīvesbiedre Ilze
vēl šodien, tiem, izstāstīja, kā kopā vadīti deju kokas atrada laiku, lektīvi Vangažos un Inčukalnā, gālai atkal kāptu uz dāti tērpi, kā tikuši pie goda nosauskatuves un dejotu kumiem „Viršu mamma” un „Viršu
kopā, kā arī at- tētis”. Lai kolektīvs veiksmīgi dejobalstošajām ģime- tu kopā veselus 20 gadus, bija vainēm un līdzjutējiem. rāk nekā 110 bijušo dejotāju un 23
Koncerta laikā kā dejotāji, kas dejo joprojām: Kintija
mozaīku kopā li- Štāla, Anete Nolberga, Andris Ankām stāstu par dersons, Madara Dzene, Artis Kār„Viršiem” – klausījā- kliņš, Signe Seile, Dzintra Dziesma,
mies „senāko” da- Mārtiņš Ungurs, Māris Lagzdkalns,
lībnieku atmiņās un Lita Lagzdkalne, Kārlis Lagzdpateicības vārdos. kalns, Sindija Tralle, Jānis Karro,
Dejotājas Antonija Aleksandrs Leicans, Līga Ozoliņa,
Vilciņa un Airisa Jānis Ozoliņš, Anda Meldere, Ance
Rozīte ar smaidu Miķelsone, Margarita Meiere, Jānis
atcerējās,
cik Zemnickis, Kristaps Neimanis, Miks
pateicoties gan pagasta labvēlībai, kurā pulcējas deju draugi no dažā- nemākulīgas bijušas sākumā, kā Korps, Andra Guka.
gan pašu dejotāju devīgumam un diem kolektīviem. Kā jau tas starp novērtē vadītājas Janas iemācīto
Lai Inčukalna mežos vienmēr
čaklumam. Dejotājas Ligitas palagi jauniem cilvēkiem nereti notiek, iesildīšanos un pašapziņas cel- zied virši, bet tautas namā dejo
un Baibas čaklās rokas nodrošināja dejotājs Aivars ieskatījās vadītā- šanu, kā patikuši braucieni uz So- „VIRŠI”!

MĀKSLAS DIENAS

Nenokavē pieteikšanos!
Koncertā „Inčukalnā dzied Raimonda Paula dziesmas”, kas notiks Inčukalna tautas namā sestdien, 2. aprīlī,
18.00, kopā ar deju orķestri „Kārklu blūzs” piedalīsies dziedošie inčukalnieši. Ja arī tu gribi un vari piedalīties,
piesakies līdz 24. martam, piezvanot Zintai pa tālr. 29628445 (katru dienu pēc 16.00) vai rakstot uz e-pastu:
atniz@inbox.lv. Ieejas maksa koncertā 2 eiro. Pēc koncerta 22.00 pēckoncerta balli spēlēs „Kārklu blūzs”. Biļetes iepriekšpārdošanā un galdiņu rezervēšana tautas namā – 5 eiro.

Tiek izsludināts MĀKSLAS jaunrades konkurss
„MODES SPRĀDZIENS”
Šajā konkursā katrs bez speciālas izglītības un vecuma ierobežojuma (tehnika un materiāli pēc jūsu brīvas izvēles) var izveidot savu mākslas darbu – reālu tērpa modeli par brīvu tēmu (ieskaitot aksesuārus). Mākslinieka modelētāja uzdevums Mākslas dienu pasākuma laikā modes skatē to
demonstrēt. Māksliniekiem darba koncepcija, kā arī demonstrēšanas paņēmiens (mūzika, deja utt.)
rakstiskā vai mutiskā veidā jāpiesaka līdz 25. aprīlim Inčukalna tautas namā Ingai (ingatn@inbox.lv)
vai Zintai (atniz@inbox.lv).

Zinta Nolberga,
mākslinieciskās daļas vadītāja,
Inga Freimane,
tautas nama vadītāja

Inčukalna
tautas nama
pasākumi martā
Sestdien, 5. martā, plkst. 11.00
Mazo
vokālistu
konkurss
„INČUKALNA CĀLIS 2016”
Piedalās arī Bērnu deju kolektīvs MINKĀNS
Ieeja brīva
Piektdien,11. martā, plkst. 18.00
Viesizrāde – teātris UN ES
SUNĪTIS UN KAĶĪTIS
Režisors Armands Ekštets
Biļetes cena – 4,00 eiro
Iepriekšpārdošanā 3.00 eiro
tautas namā un bibliotēkā
Sestdien, 12.martā, plkst. 18.00
Līnijdejotāju salidojums
Ieeja 2,00 eiro
Piektdien, 19. martā, plkst. 19.00
Režisora Dāvja Sīmaņa filma.
Vēsturiska drāma. +12 gadi. 2016.
PELNU SANATORIJA
Ieeja 2,00 eiro
Piektdien, 25. martā
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas pasākums
11.00 – piemiņas brīdis stacijas laukumā pie pieminekļa
11.30 – Inčukalna tautas namā
koncerts un tikšanās pie tējas
Uz pasākumu jūs varat nokļūt
ar autobusu pa maršrutu: 10.00
„Gauja”–Indrāni–Kārļzemnieki–
Vangažu kultūras nams–Vangažu
„Brālis”–Vangažu stacija–Sēnīte–
Inčukalns
Pirmdien, 28. martā, plkst. 12.00
Pasākums ģimenēm ar bērniem
LIELDIENU JAMPADRACIS
Valmieras kinostudijas izrāde
„Lauvēna pirmās Lieldienas”
Noteikti paņemiet līdzi krāsotas oliņas, jo pēc izrādes pats
Lauvēns ar saviem draugiem un
tevi gribēs draudzēties un rotaļāties kopā.
Visi mīļi aicināti!
No 30. marta līdz 16. aprīlim
tautas namā būs apskatāma
Inčukalna sadraudzības novada Saues (Igaunija) mākslinieku
izstāde

NOVADA VĒSTIS

Vai esat gatavi, Inčukalns?
Mēs drīz būsim klāt!

Senioru dāmu tautas deju grupa „Vokiratas” darbojas Sauē kopš 1999. gada. Grupā ir
16 dejotāju, vecākā dāma ir 86 gadus veca. Grupas horeogrāfe ir Elēna Kalbusa. Grupa
ir uzstājusies Sauē, Tartu un Tallinā, kā arī „Õllesummer” festivālā.

Tas bija tikai pirms gada – 2015.
gada 14. martā –, kad mēs atzīmējām Latvijas kultūras dienu šeit,
Sauē – ļoti jaukā un lieliskā dienā
ar semināriem, koncertu, amatnieku
izstrādājumu un pārtikas produktu
gadatirgu un deju ballīti.
Tagad ir laiks mums doties ciemos
pie jums!
Mēs sniegsim trīs koncertus
Koncertos piedalīsies seši kolektīvi ar apmēram 85 tautisko deju dejotājiem, dziedātājiem un mūziķiem
no Saues: tautisko deju ansambļi
„Saue Simmajad” un „Saue Kägara”,
seniordāmu tautisko deju grupa „Vokiratas”, jauktais koris „Saue Segakoor”, tautas orķestris „Saue Kapell”
un „Saue Marching Drum Band”.
Sestdien, 16. aprīlī, 14.00 koncerts Vangažu kultūras namā, bet
18.00 tiksimies Inčukalna tautas
namā.
Svētdien, 17. aprīlī, 13.00 Saues jauktais koris sniegs koncertu
Vangažu baznīcā.
Visi laipni lūgti!

Mākslas un amatnieku izstrādājumu izstādes Inčukalnā un Vangažos,
fotogrāfijas skolās
Divas nedēļas pirms Igaunijas kultūras dienām, marta beigās, Inčukalna novadā būs trīs izstādes. Vangažu
kultūras namā tiks izstādītas eļļas
un akrila gleznas, pasteļgleznas un
keramika, Inčukalna kultūras namā
būs apskatāmas eļļas un akrila gleznas, kā arī pasteļgleznas. Autori ir
mākslinieki no Saues.
Trešā izstāde notiks Vangažu
amatnieku kopā, kur būs iespēja apskatīt Igaunijas amatnieku izstrādājumus un vikingu kuģu un buru laivu
modeļus – tos ir izgatavojuši Saues
mākslinieki.
Šajā izstādē būs iespēja apskatīt
daudzus skaistus galdautus (hardangera un rišeljē izšuvumus), ādas
izstrādājumus, tautas mākslinieku izsuvumus, tautas tērpu jostas, vilnas
mežģīņu šalles un daudz ko citu.
Pēc tam abās skolās – Vangažu
vidusskolā un Inčukalna pamatskolā –
būs iespēja apmeklēt fotoizstādes.

Igauņu ēdienu un dzērienu degustācija
Lai gūtu priekšstatu, ko ēda igauņi agrākos laikos, pirms koncerta vai
pirms deju ballītes būs iespēja nogaršot igauņu ēdienus.
Agrāko laiku ēdieni Igaunijā bija
ļoti vienkārši: piens, sviests, rūgušpiens, skābēti kāposti, rāceņi, burkāni,
pupas, zirņi, sālītas silķes un šprotes,
putraimu zupa un, protams, rudzu
maize. Dzērieni galvenokārt bija alus
vai kvass.
Tas, ko mēs piedāvāsim degustācijā,
būs noslēpums, bet to būs interesanti
redzēt, pasmaržot un nogaršot… protams, ja jūs uzņematies risku. 
Kāda ir Saues pilsēta, un ar ko tā
ir pazīstama?
Saue ir neliela, klusa, droša, jauka
pilsēta ar daudzveidīgu dabu un daudziem dārziem, kurā dzīvo aptuveni
6 000 iedzīvotāju un kura atrodas tikai
sešus kilometrus no Tallinas robežas.
Saue saņēma pilsētas statusu 1993.
gada 25. augustā.
Sauē atrodas ozolu mežs, kas ir vistālāk uz ziemeļiem un labi saglabājies,
vecākie koki ir aptuveni 400 gadu veci.
Saues muižas ēkai šogad ir 224. gadadiena, un tā ir viena no labākajiem agrās klasikas arhitektūras pieminekļiem
Igaunijā.
Saues pilsētai ir četras pilsētas līdzinieces: Sollentuna Zviedrijā, Inčukalns Latvijā, Montemarsiano Itālijā
un Quincy-sous-Senart Francijā.
Informācijai – Saues pilsēta (Igaunija), ir Inčukalna novada sadraudzības
pilsēta jau daudzus gadus.
Sirje Pīrso
no Saues pilsētas pašvaldības

Pasākums „Satiec savu meistaru” Vangažos jau ceturto gadu!
Visā Latvijā no 1. līdz 3. aprīlim notiek Meistaru dienas „Satiec savu meistaru”, ko organizē Kultūrizglītības
un materiālā mantojuma centrs. Šī pasākuma būtība ir
saglabāt zināšanas un dažādas amatnieku prasmes, pārmantot tās no paaudzes paaudzē.
Dienas centra „Vangaži” amatnieku kopas dalībnieki
sirsnīgi aicina apmeklēt, iepazīties un līdzdarboties atklātajās meistarklasēs 31. martā, 1. un 2. aprīlī no plkst.
12.00 līdz 15.00 šādos rokdarbu veidos:
• rišeljē, izšūšana, baltie darbi – Maija Bāgunte;
• mezglošana, dvieļu galu u.c. izšūšana ar lenti – Biruta
Cīrule;

• bižutērija – Natālija Čaplinska;
• tamborēšana, floristika, glezniņu un kartīšu veidošana – Kornēlija Kiščenko;
• puzuru veidošana, origami – Leons Kiščenko;
• cimdu, zeķu adīšana – Ilze Kopmane;
• mezglošana, kaklarotas, dekori, grāmatzīmes –
Aija Nīcmane.
Sīkāka informācija dienas centrā „Vangaži” pa tālr.
67898525.
DC „Vangaži” amatnieku kopa,
Lilija Geža,
DC „Vangaži” vadītāja

Speķis bez politikas

Ukraiņiem speķis ir nacionālais ēdiens. Vangažu ukraiņu
biedrības „Jatraņ” devīze bija vārdi no dziesmas: „Сало
символ сили i достатку. Буде сало, буде все в порядкую.”
Tulkot to var tā: „Speķis ir spēka un pārticības simbols. Ja
ir speķis, tad viss būs kārtībā.”
Vangažnieki šajā festivālā kļuva par laureātiem.
Organizētība un veiksme kolektīvam „Jatraņ” būs
nepieciešama, kad vasarā, jūlijā, Vangažos notiks festivāls
„Sarkanie irbenāji”. Uz festivālu atbrauks daudz ciemiņu:
daudz pašdarbības kolektīvu gan no Latvijas, gan no
ārzemēm.
Jekaterina Šaroka,
Inčukalna novada domes deputāte

27. februārī Jūrmalā notika Ukraiņu biedrības
festivāls, veltīts 105 gadu jubilejai.
Dažādu tautu virtuvē speķis (сало) ir visiecienītākais
produkts. Visgrūtākajos laikos speķis bija neaizstājams
produkts. Mūsdienās to ar labpatiku lieto gan latvieši, gan
krievi, gan baltkrievi, gan vācieši.
Festivālā piedalījās dažādu tautību kolektīvi. Sevišķi
populārs bija konkurss „Speķis bez politikas”.
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Foto: Vija Onskule

2016. gada MARTS

Šogad jau trīspadsmito gadu pēc kārtas tika atzīmēta Pasaules drošāka
interneta diena, aicinot ikvienu būt pozitīvam internetā un veidot labāku
virtuālo vidi. Latvijas Drošāka interneta dienu mēs atzīmējām arī Inčukalna
bibliotēkā, jo internets ir pārplūdināts ar muļķīgu, negatīvu un apšaubāmas
kvalitātes saturu, bet tajā pašā laikā – tā ir neizmērojami plaša brīvpieejas
informācijas krātuve. Viss atkarīgs no mūsu zināšanām un prasmēm, kas
veido arī mūsu attieksmi un atbildību interneta vidē, tāpēc Drošāka interneta centrs atbalsta un organizē aktivitātes, kas izglīto sabiedrību, lai mazinātu pārkāpumus un vardarbību, un vienlaikus uzsver un māca internetu
izmantot nopietni, veidojot to par drošu un patīkamu vidi.
Bibliotēkas pasākumā piedalījās Inčukalna pamatskolas 3. klases 20
skolēni ar skolotāju Lanu. Datorspeciālists Pēteris Caics bērniem saprotamā veidā izskaidroja interneta nozīmi, kopā ar bērniem noskaidroja, kad
radās internets, kādas ir tā iespējas un riski. Noskaidrojām kopā, kādas
priekšrocības paver internets, no kā vajag un var izvairīties, kas jādara, lai
skolēns nepaliktu atkarīgs no interneta. Pēc tam visi bērni noskatījās vairākas filmiņas par drošu vidi internetā, par tā darbību. Ļoti zinošs un aktīvs
internetvidē bija Dāvids Aļekperovs. Pēc pārrunām un filmiņu noskatīšanās
bērniem vajadzēja atbildēt uz jautājumiem, vai kas palika nesaprasts vai
līdz galam nenoskaidrots. Par izsmeļošām un ļoti aktīvām atbildēm bērni
saņēma dāvaniņas. Bērni pastāstīja daudzus piemērus par dažādām situācijām. Kopā pārrunājām, kā rīkoties, ja rodas kādas neskaidrības, jautājumi
vai pat apdraudējums, kur vērsties.
Bibliotēkā jūs gaida literatūras jaunumi: K.Beikeres-Klainas „Bāreņu
vilciens” ir ne tikai neaizmirstams stāsts par draudzību un dzīves sniegtajām iespējām, bet arī par kādu mazāk zināmu posmu Amerikas vēsturē,
Dž.Faindera „Bezdibeņa malā” ir emocionāli piesātināts romāns ar absolūti
nebijušu un meistarīgi savītu sižetu, L.Railija „Septiņās māsās” stāsta par
mīlestību un zaudējumiem, M.Strandberga un S.Elfgrēnas „Atslēga” ir Engelsforsas triloģijas trešā grāmata. Grāmatas ir saņēmušas vairākas jauniešu literatūras balvas, izdotas vairāk nekā 30 valstīs, tiks uzņemta filma.
I.Bauere izdevusi kārtējo romānu „Ne zelts, bet putekļi” divās grāmatās,
kurās ir mūsu valsts vēsture, likteņi, kultūra… A.Ezergaiļa grāmata „Caur
velna zobiem” iedvesmo un liek ticēt, ka latvieši ir spējīgi ne tikai veiksmīgi
cīnīties pret uzspiestiem sacerētas vēstures meliem, bet arī parādīt savu
pagātni daudz skaudrāku un spodrāku. V.Hermanis grāmatā „Zem LKP kupola” parāda personu loku, kuru rokās bija vara un spēja ietekmēt procesus.
T.Delvers grāmatā „Sunītis” stāsta par iesaukumiem PSRS armijā, par izdzīvošanu. Ja kādam interesē cilvēka prāta un dvēseles noslēpumi, lasiet
S.Grossa „Psihoanalītiķa piezīmes”. Esam iepirkuši daudz grāmatu bērniem.
Nāciet uz bibliotēku, un jūs sameklēsiet savām interesēm atbilstošu literatūru!
M.Aleksejeva,
Inčukalna bibliotēkas bibliotekāre

Lieldienu radošā darbnīca
Vangažu pilsētas bibliotēkā
Ziemai lēnām atkāpjoties, garās, tumšās naktis kļūst īsākas, līdz beidzot diena ir tikpat gara kā nakts. Tad klāt ir Lieldienu laiks.
Vangažu pilsētas bibliotēkā otrdien, 22. martā, tiks rīkota radošā
darbnīca, kurā bērni mācīsies gatavot oriģinālus Lieldienu dekorus, apsveikuma kartītes un Lieldienu olu turētājus. Pasākumā klausīsimies
jauku pasaku par Lieldienu zaķa ģimeni, izzināsim Lieldienu svinēšanas tradīcijas, aplūkosim bibliotēkā pieejamās grāmatas, kuras veltītas
Lieldienām! Noslēgumā bērnus iepriecinās Lieldienu Zaķa sagatavotās
rotaļas un spēles.
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Sveicam Goda novadnieci Āriju Teivāni 75. gadu jubilejā

„Cilvēks nav akmens, kas, guļot ceļmalā, pats sevi piepilda, cilvēks ir un top, aug un nobriest mijiedarbībā ar līdzcilvēku, ar darbu,
ar Dievu, jo visa dzīvā dzīvība ir kustība, enerģija, kas dzen visu
kosmosu, dzen arī mūs.”
/Z.Mauriņa/
Goda novadniece Ārija Teivāne 19. februārī nosvinēja savu 75.
dzimšanas dienu. 2009. gadā pašvaldība Teivānes kundzei ir piešķīrusi titulu „Goda novadniece”, un tas tiek piešķirts uz mūžu. Turklāt
šo titulu iegūt nemaz nav tik viegli. Kandidātus ierakstīšanai goda
grāmatā, pamatojoties uz iedzīvotāju, darba kolektīvu un deputātu

ierosinājumiem, apstiprina dome. Un apstiprina tikai tos kandidātus,
kuri balsojumā ir saņēmuši vismaz simts novada iedzīvotāju balsu.
Viss Teivānes kundzes mūžs ir saistīts ar palīdzīgas rokas sniegšanu citiem. Ārija Teivāne dzīvo Vangažos kopš 1958. gada un, ieguvusi medmāsas – feldšeres profesiju, daudzus gadus vadījusi medpunktu Vangažu Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā. Pēc rūpnīcas
slēgšanas strādājusi par medmāsu arodskolā. Vienlaikus darbojusies arī Rīgas rajona Sarkanajā Krustā.
Jāteic, kundze joprojām ir aktīva un optimisma pilna un nu jau
12 gadu vada Sarkanā Krusta organizāciju Vangažos. Latvijas Sar-

Dienas centrā „Sarma’’ –
pavasara jaunumi pieaugušajiem un bērniem!

Inčukalna novada dienas centrs „Sarma” mīļi aicina visu vecumu dalībniekus
un interesentus pavadīt savu brīvo
laiku lietderīgi un interesanti – spēlējot
spēles, zīmējot un līmējot, lasot jaunākos
žurnālus. Aicinām piedalīties arī turnīros
un tematiskajos pasākumos par kino,
literatūru un citām intelektuālām tēmām.
Otrdienu rīti – tikšanās māmiņām kopā
ar mazuļiem, lai kopā radoši un interesanti pavadītu brīvo laiku.
Pulcēsimies, lai kopīgi dalītos pieredzē
un apspriestu mazuļu audzināšanu un
citas aktuālas tēmas, jo mums, visām
māmiņām, ir vienas un tās pašas rūpes,
ikdienas prieki un ķibeles, pārdzīvojumi un
satraukumi, reizēm nezināšana un šaubas.
Tieši tāpēc dienas centrs veidojas par
lielisku vietu, kur dalīties pieredzē, dzirdēt
padomus (pieaicinot dažādus speciālistus),
viedokļus un uzmundrinājumus, kā arī
vienkārši parunāties par ikdienišķo.
Laipni gaidīti seniori uz tējošanu,
rokdarbiem un kopīgu kulinārijas
brīnumu radīšanu.
Senioriem ir iespēja pulcēties kopīgos
tējas rītos un citās aktivitātēs, aktīvi un
radoši pavadīt brīvo laiku. Dienas centrā
senioriem iespējams dalīties dažādās
prasmēs (piemēram: rokdarbu, kulinārijas
u.c.) un kopā ar domubiedriem patīkami
pavadīt laiku, apspriežot aktuālas tēmas
Atbalsts bezdarbniekiem
Ikvienam, kas palicis bez darba un kam
šķiet, ka nonācis bezizejā, dienas centrs
piedāvā gan individuālas konsultācijas,

kanais Krusts darbojas kā palīgs valsts institūcijām humānās palīdzības jomā.
Katru trešdienu Teivānes kundze piedalās zupas virtuves organizēšanā trūcīgajiem un ceturtdienās izdala pārtikas komplektus.
Kopā ar citiem biedriem tiek aprūpētas personas ar īpašām vajadzībām, tiek sniegts atbalsts tehnisko palīglīdzekļu iegādē un arī
draudzīgs plecs un padoms. Teivānes kundze par to algu nesaņem,
tas ir brīvprātīgs sirdsdarbs.
Lai jums stipra veselība un mundrums, un dzīvesprieks!
Inčukalna novada dome

„Rāmkalnu” sukādēm zelta medaļa
Maskavas izstādē „ProdExpo”

gan grupu nodarbības, kas vērstas
Vingrojumi iecerēti iesācējām, kas
Pārtikas ražotājs „Rāmkalni”, kas atrodas Inčukalna novadā, sauz darba meklēšanas metožu apguvi, ilgāku laiku nav veikušas nekādas
psiholoģisku atbalstu un darba tirgum fiziskās aktivitātes, bet nu nolēmušas ņēmis zelta medaļu Maskavā Starptautiskajā pārtikas un dzērienu
nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu meklēt motivāciju darīt kaut ko lietas izstādē „ProdExpo” par produktu „Sukāžu asorti”.
apguvi. Nepalaidiet garām savu iespēju!
labā!
Šī gada februārī „Rāmkalni” izstādē piedalījās ar Latvijas Investīciju
Trešdienu rītos var apgūt datoriemaņas
Nodarbības
sāksies
martā
–
un attīstības aģentūras (LIAA) atbalstu, piedaloties LIAA organizētajā
iesācējiem (iepriekš pierakstoties pie di- pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās.
enas centra vadītājas, nodarbības notiek
Un vēl dienas centrā sāks darboties nacionālajā stendā.
Rāmkalnu īpašnieks Viktors Grūtups ir gandarīts par šiem panākuarī individuāli).
„Radošā garšas darbnīca”.
miem: „Labās garšas nav jātulko. Cilvēkus, kuriem garšos sukādes, atKatru otro un ceturto pirmdienu – MultKas ir „Radošā garšas darbnīca”?
filmu un filmu pēcpusdienas bērniem.
Tā ir vieta, kur tu iegūsi prasmes dzīvei. radīsim visās pasaules malās. Dabīgi un veselīgi produkti ir cieņā visur.
Katru pirmo un trešo pirmdienu piedā- Jau vārds „darbnīcas” rosina domāt – šī ir Izstādes laikā cilvēki ar lielu prieku bauda mūsu produkciju un izsakās
vājam izbaudīt Kino pēcpusdienas (16+), vieta, kur atlocīt piedurknes un mesties atzinīgi. Šī zelta medaļa ir kā apliecinājums un garants patiešām labai
diskutējot par kino redzēto kopā ar Inču- iekšā radošajā procesā. Šie nav parasti un gardai produkcijai, kuru varam piedāvāt.” Kā atzīst V.Grūtups, izstākalna novada psiholoģi Eviju Rozenlauku.
kursi, kur uz lapiņas pierakstīt recepti un des laikā tika nodibināti vairāki kontakti ar interesentiem no Krievijas un
E.Rozenlauka: „Kino var palīdzēt pār- to atkārtot. Šī ir arī iespēja labi pavadīt citām valstīm.
skatīt dažādas dzīves sfēras, pārvērtēt laiku draudzīgā, nepiespiestā atmosfērā „Rāmkalnu” produktu grozā ir sukādes, pastilas, sīrupi un sulas, kā arī
savus uzskatus par mīlestību un attie- un iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Un jaunumi – dabīgās limonādes un sukādes šokolādē. Tiek ražoti arī pelmecībām, bērnu audzināšanu un kalpošanu pats galvenais – atstāt bailes aiz durvīm, ņi, saldējums, kūpinājumi, konditorejas un kulinārijas izstrādājumi.
„ProdExpo” ir lielākā Krievijas un Austrumeiropas pārtikas un dzērienu
tuvākajiem, par izvēles brīvību savam eksperimentēt un iegūt brīvību – vienu
izstāde, kura Maskavā norisinājās jau divdesmit trešo reizi. Šogad izstādzīves ceļam, savas dzīves jēgai un savai no labākajām dzīves garšām.
misijai uz šīs zemes.
„Garšas darbnīcas” notiks katru ceturt- de bija izvietota vairāk nekā 100 000 kv/m ar apmēram 2000 dalībnieku
no 65 valstīm. Latvijas uzņēmumi piedalās šajā izstādē, jo tur iespējams
Vēlos piedāvāt iespēju dzīvot dzīvi rī- dienu, sākot ar martu.
cībā apzinātāk, plānošanā – elastīgāk,
Personības pašpilnveides studijā atrast iepircējus ne vien no Krievijas, bet arī citām NVS valstīm.
Izstādes laikā Latvijas uzņēmēju stendus apmeklēja Latvijas vēstnielēmumos – radošāk un domās – brīvāk… norisināsies vēl dažādas radošās
Tikšanos laikā centīsimies paplašināt darbnīcas kopā ar pieaicinātiem ce Krievijas Federācijā Astra Kurme, lai tiktos ar izstādes dalībniekiem un
pārrunātu iespējamās sadarbības un atbalsta sniegšanas iespējas.
savu uztveri un palūkoties uz savu un citu speciālistiem! Sekojiet informācijai!
Krievija joprojām ir viens no Latvijas lielākajiem eksporta partneriem
dzīvi no jauna skatupunkta. Iespējams,
Interesentus lūdzu uz nodarbībām
kādam tas palīdzēs pieņemt jaunus lēmu- iepriekš pierakstīties pie dienas pārtikas sektorā, neraugoties uz Krievijas noteiktajiem importa ierobežomus, iegūt jaunus uzskatus un kļūt dros- centra vadītājas, zvanot pa tālruni jumiem, turklāt ierobežojumi neskar visus Latvijas ražotājus un nozares.
mīgākam savas dzīves saimniekam.”
67977102; e-pasts: dc.sarma@incu- „Novada Vēstis” jau ir informējušas, ka 2015. gada jūlijā tika atklāta
„Rāmkalnu” sukāžu ražotne. Šīs sukādes ir īpašas ar to, ka augļi un ogas ir
Dienas centra „Sarma” personības
kalns.lv.
pašpilnveides studijā īpaši jaunumi:
Visi pasākumi ir bezmaksas, līdzi žāvētas īpaši saudzīgā temperatūrā, kas ļauj produktā saglabāt vitamīnus, dabīgo krāsu, garšu un smaržu. Ražotne šobrīd ir viena no lielākajām
„Sievietes pievilcībai”!
ņemiet vienīgi labu garstāvokli!
Fiziskās aktivitātes, pavasari gaidot,
Eva Lukjanska, un modernākajām sukāžu ražotnēm Baltijā.   
Uldis Janušs, Zane Aperāne
sākam koriģēt figūru!
dienas centra „Sarma” vadītājas p.v.i.

Inčukalna novada dienas centri dodas pieredzes apmaiņā
17. februārī visu trīs novada
dienas centru vadītājas devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ķekavas un Baldones novada dienas
centriem.
Pirmais, ko apmeklējām, bija Ķekavas novada dienas centrs „Adatiņas” – vislīdzīgākais savā darbībā,
apmeklētāju un apmeklējuma ziņā
Inčukalna novada dienas centriem. DC
„Adatiņas”, tāpat kā pie mums, rīta
pusē tiek gaidīti pieaugušie cilvēki, bet
pēcpusdienā bērni. Visbiežāk rīta pusē
dienas centra pakalpojumus izmanto
seniori, apmeklējot datorapmācību, kā
arī vingrošanu, kura notiek pāris reizes
nedēļā (arī mūsu dienas centros tiek
piedāvātas šādas nodarbības); bērniem reizi nedēļā ir radošās darbnīcas
ēdienu gatavošanā. DC „Adatiņas” var
lepoties ar plašu virtuvi.
Tālāk devāmies uz dienas centru
„Gaismas iela”, kurš gan vairāk darbojas kā dienas aprūpes centrs, jo šī

Inčukalna novada dienas centru vadītājas ar Baldones dienas centra „Baltais ērglis”
kolēģēm

centra patstāvīgie klienti ir cilvēki ar
invaliditāti, kuri, piedaloties ar savu
līdzfinansējumu, centrā pavada visu
dienu, izmantojot tā piedāvātos terapeitiskos pakalpojumus – mūzikas
terapiju (ansamblis, dažādu muzikālu
instrumentu radīšana un pielietošana),
lamu terapiju un pajūgu braukšanu,

reitterapiju, kā arī individuālas nodarbības klavieru spēlē. Kā skaidroja
centra vadītāja, mūzikas terapija un
reitterapija ir vienreizējs veids, kā uzlabot un veicināt cilvēka garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. DC „Gaismas iela” tiek gaidīti arī seniori, kuriem
centrs ir bez maksas un kuri iesaistās

kopējās aktivitātēs – vingrošanā (ik
dienu), māla veidošanas nodarbībās,
zīmēšanā–gleznošanā, pērļošanā un
ekskursijās. Centrā notiek arī muzikāli
labdarības pasākumi.
Pēc patīkamās un interesantās
vizītes DC „Gaismas iela” devāmies
tālāk uz Baldoni, lai ciemotos dienas
centrā „Baltais ērglis”, kurš savukārt
paredzēts tikai bērniem brīvā laika
pavadīšanai. Plašs un krāsains bija
šis jaukais bērnu dienas centrs, tam ir
ļoti veiksmīga un izdevīga atrašanās
vieta – Baldones vidusskolā –, kas
nodrošina lielu apmeklētāju skaitu.
Līdzīgi kā mūsu dienas centros, bērniem ir iespēja skatīties televizoru un
baudīt filmu vai multeņu pēcpusdienas,
piedalīties dažādās dienas centru aktivitātēs – turnīros, konkursos, kā arī
zīmēt un veidot dažādus darbiņus. Darbiņi bērniem tiek arī doti līdzi uz mājām,
lai varētu priecēt vecākus. Centrā ir arī
datora klase ar interneta pieslēgumu,
tāpat kā dienas centrā „Adatiņas”.

Šajā centrā, ieskaitot vadītāju, ir četri
darbinieki, un ir doma par piekto, lai
pilnvērtīgi varētu nodrošināt dienas
centra ikdienu. Tomēr, neskatoties uz
mūsu iespējām, arī Inčukalna novada
dienas centros notiek dažādas aktivitātes gan bērniem, gan pieaugušajiem,
un šis pieredzes apmaiņas brauciens
mūsu ieceres ir ļoti bagātinājis. Aicinām visus novada iedzīvotājus sekot
līdzi Inčukalna novada dienas centru
aktivitātēm Sociālā dienesta mājas
lapā, kā arī lasīt plakātus gan pie ziņojumu dēļiem ārā, gan dienas centros,
kas aicina piedalīties dažādās aktivitātēs. Būsim atvērtāki un izmantosim iespējas, ko piedāvā mūsu dienas centri.
Mēs gaidām arī novada iedzīvotāju ierosmes, ko rūpīgi izskatīsim un, ja būs
iespējams, realizēsim dzīvē. Uz tikšanos Inčukalna novada dienas centros!
Inese Strauta,
Eva Lukjanska, Lilija Geža,
Inčukalna novada dienas centru
vadītājas
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Strauji uz priekšu, pretim pavasarim un vasarai!
Jau aiz muguras janvāris, februāris, mēs traucamies uz priekšu reizē
ar notikumiem. Mūsu bērni mainās
un pieaug mūsu acu priekšā, notikumi raisās kā paātrināti kadri, tik
tikko spējam izsekot. Vai atceraties – daba mums uzdāvināja gandrīz mēnesi perfektas ziemas, kuru
skolēni izmantoja, lai mācītos slēpot. Tāda iespēja mums gadās reti,
un to mēs izmantojām! Gan ar grūtībām, gan prieku, gan ar vilšanos un
gandarījumu par iegūtām prasmēm.
Vai manījāt – mūsu skolā pagājusi projektu nedēļa? Tās laikā katrai
klasei bija iespēja apgūt zināšanas
netradicionālā veidā. Pirmo klašu skolēni izbaudīja brīvlaiku, kas
nemaz vairs nebija sniegots, bet
pārējās klases strādāja citā darba
režīmā.
Sākumskola visu nedēļu veltīja
veselīgam dzīvesveidam. Zīmēja
uztura piramīdas, izzināja miega
nepieciešamību un nepieciešamību
pēc personīgās higiēnas. Ar lielu
sajūsmu gatavoja veselīgus augļu
salātus, to gatavošanai un pasniegšanai izmantojot iegūtās zināšanas.
Svarīgai un nopietnai tēmai bija
pievērsušies 5. klases skolēni – mācījās lasīt, tātad – domāt. Visi kopā
izlasīja vienu interesantu grāmatu –
Džanni Rodari „Dželsomino Melu
zemē”. Izrādījās, ka lasīt ir intere-

santi! Tika gatavotas prezentācijas
par grāmatas varoņiem, veidotas
ilustrācijas dažādās tehnikās. Par
nedēļas darbu tika nopelnīti vērtējumi latviešu valodā un literatūrā.
Sestās klases bērni strādāja pie
galda spēļu veidošanas par ziemas
sporta veidiem. Nedēļas laikā tika
sagatavotas piecas dažādas sarežģītības pakāpes galda spēles.
Četras grupas sagatavoja spēles ar
jautājumiem par ziemas sporta veidiem. Ar spēlēm varēja samainīties
un izspēlēt tās.
„Mana ģimene”- projekts, pie kura
strādāja 7. klases skolēni. Nedēļas
laikā skolēni veica pētniecisku dar- Foto: K. Pūtelis. 8. klase projektu nedēļā
bu, lai noslēgumā prezentētu savas
ģimenes koku un informācijas mapīti. Lielākā daļa pie projekta strādāja
ar patiesu entuziasmu – meklēja caur nākotnes profesiju un celt iesavu senču dzimšanas ierakstus domātās karjeras kāpnes.
baznīcas grāmatās, zīmēja ģimenes
9. klases skolēni izmēģināja spēkokus, pievienodami fotogrāfijas.
kus, rakstot iepriekšējo mācību
8. klases Projektu nedēļas tēma gadu eksāmenu darbus, jo arī īstie
bija „Es – plašajā profesiju pasau- pārbaudījumi vairs nav aiz kalniem.
lē”. Skolēniem bija jāizzina sava
Projektu nedēļas laikā tika orgapersonība, jāapzinās intereses un nizēta arī peldēšanas diena, kuras
jāspēj orientēties Latvijas izglītības laikā visas klases piedalījās sacenstruktūrā. „Ko es gribu?”, „Ko es sībās, kuru laikā tika noskaidroti
varu?”, „Kas man vislabāk pado- labākie peldētāji katrā peldēšanas
das?” – jautājumi, kas gaisā virmoja disciplīnā.
visu nedēļu. Skolēni paši atzina, ka
Pie mums ciemojās arī Vangapats grūtākais ir izzināt pašam sevi žu pirmsskolas izglītības iestādes
un spēt prezentēt savu personību „Jancis” bērni. Audzinātāju un 8.

klases pavadībā ciemiņi izstaigāja
Inčukalna pamatskolu, iepazinās ar
profesijām, kuras var sastapt skolā.
Bija prieks redzēt, ka mazie bērni
aizrautīgi klausās un skatās, kā arī
uzdod jautājumus. Noslēgumā mazie pirmsskolas bērni iepazinās arī
ar skolas direktora amatu. Varēja
iejusties skolas direktora vietā, apsēsties direktora krēslā, parakstīt
un apzīmogot īpašu Inčukalna pamatskolas sertifikātu.
Ir sākušās arī priekšmetu olimpiādes. Pierīgas izglītības iestāžu
matemātikas olimpiādē mūsu sko-

las 7. klases skolniece Samanta
Asīte ieguva 3. vietu, bet 7. klases
skolēns Harijs Šestakovskis – atzinību, paldies skolotājai Almai
Deņisovai par ieguldīto darbu! Arī
angļu valodas olimpiādē septītajām klasēm, kas notika Krimuldas
vidusskolā, mūsu bērni neslinkoja –
Druvim Reinikam 3. vieta, Samantai Asītei un Harijam Šestakovskim – atzinības (skolotāja Zinta
Nolberga). Latviešu valodas olimpiādē 8.–9. klasēm 2. vietu izcīnīja
8. klases skolniece Megija Suhareva (skolotāja Inga Indriksone).
Skolas bērni ir aktīvākie sabiedrības pārstāvji. Viņi gan mācās, gan
arī centīgi piedalās visās organizētajās aktivitātēs. Mūsu bērni
apmeklēja Inčukalna bibliotēku, lai
piedalītos nodarbībā par drošāku
internetu, zīmēja žurnāla „Sīrups”
izsludinātajā konkursā talismanus
„Sporto visas klase”,gatavoja un
piemeklēja maskas skolas karnevālam un kopā lustīgi atpūtās, aktīvi atbalstīja skolas čempionātu
galda hokejā, nopelnot daudzas
jaukas balvas un goda titulus. Mēs
priecājamies par saviem bērniem,
kuri ir čakli, darbīgi, atsaucīgi,
sportiski, gudri un draudzīgi.
Kaspars Kiris,
Inčukalna pamatskolas
direktors

Vangažu vidusskolā sirdis atvērtas labdarībai
Mēs, Vangažu vidusskolas sko- saldumus un lietas. Labdarības tirlēni un skolotāji, esam priecīgi, ka dziņa ienākumi – 275,40 eiro – tika
dzīvojam valstī, kurā labdarība ir pārskaitīti organizācijai „Ziedot.lv”
kļuvusi par sabiedrības vērtību. Ik- smagi slimu bērnu un jauniešu ārgadējā Labdarības nedēļa apliecina – stēšanai.
jaunajai paaudzei nav vienaldzīgas
Šīs nedēļas laikā 1.–7. klašu skocitu sāpes, bērni spēj nevilcinoties lēni tika aicināti uz sarunu „Mums
palīdzēt nelaimē nonākušajiem.
vienas asinis – tev un man”. Mūsu
Labdarības nedēļas laikā katra pilsētas iedzīvotāji – Zanda un Jāklase piedalījās aktivitātē, kuru nis Radziņi –, cilvēki, kuri pašaizliebija paši plānojuši, bija pat skolēni, dzīgi un atbildīgi rūpējas par saviem
kuri realizēja vairākas ieceres. Lūk, un citu pamestajiem četrkājainadažas no aktivitātēm: 3.b klase un jiem draugiem, lasīja fragmentus
skolotāja Ņ.Sazanoviča izveidoja no savas nesen iznākušās grāmatas
pilsētas pīļu barošanas grafiku zie- „Poga. Pasaka lieliem un maziem”.
mas periodam un aktīvi to realizē,
Mazajiem sākumskolēniem teāt4.b klase un skolotāja V.Bakaļeca ra pulciņš „Umurkumurs” bija sagagatavoja un izvietoja putnu ba- tavojis izrādi „Kas man par to būs?”.
rotavas, 4.c klase un skolotāja Skolēni pēc izrādes paši atzina, ka
T.Kiselitsa sarūpēja dāvanas bērnu labdarība mūsu dzīvē ir nepieciešaslimnīcas mazajiem pacientiem, 7.a mība, labie darbi ir jādara ik dienas,
klase un skolotāja I.Ušakeviča zie- nevis tikai īpaši noteiktā laikā.
doja apģērbu mazturīgajiem, bet 9.a
klase un skolotāja S.Runce kopīgi Pēc Labdarības nedēļas
cepa cepumus, lai iegūtos līdzek- skolēni dalījās iespaidos.
ļus no pārdošanas ziedotu. Lielākā
11. klase:
daļa skolēnu sarūpēja nepiecieša„Mūsu sabiedrībā ir veci cilvēki,
mās mantas un ēdienu dzīvnieku vientuļi invalīdi, kuri ir palikuši bez
patversmei „Ar sirdi delnā”, kurā aprūpes. Tādiem cilvēkiem ir grūti
mīt slimi dzīvnieki. Daži skolēni zie- veikt elementārus ikdienas darbus –
došanas akcijā iesaistīja pat visu tādus kā grīdas mazgāšana, putekļu slaucīšana, atkritumu iznešana.
savu ģimeni.
Plānojot šo nedēļu, vecāko klašu Mēs sapratām, cik svarīgi pensioskolēni bija ierosinājuši organizēt nāriem arī vecumdienās dzīvot savā
labdarības tirdziņu, šai idejai visvai- sakoptā dzīvokli, kur viņiem ir ierasrāk atsaucās sākumskolas skolēni ta vide, nevis doties uz veco cilvēku
un viņu vecāki. Bet pamatskolēni pansionātu.
Labdarības mēneša ietvaros mūsu
un vidusskolēni priecājās par iespēju iegādāties mājās gatavotus klase nolēma kaut mazliet palīdzēt

strādāja skolotājas un mācījās skolēni, mūsu vecāki.”
10. klase
„Labdarība – darīt labu citiem, neprasot par to nekādu atalgojumu.
Pēc šīm dienām ir apziņa, ka padarīts
labs darbs, kas pats par sevi sniedz
prieku. Labdarība ir sniegt prieku un
mīlestību citiem cilvēkiem, ar kuriem
nesaista ne draudzības, ne radniecības saites.
Mēs, 10. klases skolēni, aktīvi piedalījāmies Labdarības dienā. Mūsu
mērķis bija iepriecināt pansionāta
„Ezerkrasti” iemītniekus ar pašceptiem cepumiem. Gandarījums bija pēc
tam, kad saņēmām no pansionāta ie8.b klase viesojas pie skolotājas Annas Bērziņas
mītniekiem pateicību par garšīgo dāvanu! Izvēlējāmies tieši pansionātu
„Ezerkrasti”, jo nolēmām turpināt ietādiem cilvēkiem. Mēs devāmies pie asināt nagus vai gulēt. Darbs ir vēl sākto tradīciju, ko aizsākām jau paVangažu iedzīvotāja V.Platova, lai procesā, tajā aktīvi un ar interesi gājušajā gadā. Paveikt to bija viegli,
palīdzētu viņam sakopt un sakārtot iesaistās visi klases skolēni. Kad jo sadarbojāmies ar bijušās klasesdzīvokli, kā arī parunāties. Jau pēc darbs būs paveikts, tad paši to no- biedrenes mammu, kura tur strādā.”
divām stundām darbiņš bija padarīts. gādāsim patversmē.”
Reizēm palīdzība ir nepieciešama
Labdarības akcijas beigās V.Platovs
8.b klase:
„Skolotāja ieteica, ka mēs varētu kā materiāls atbalsts, reizēm ir jāizteica mums pateicību par padarīto
darbu, mēs arī bijām gandarīti par apciemot bijušos skolotājus un di- palīdz emocionāli.
Dažreiz vajag pavisam nedaudz,
paveikto.”
rektori. Mums šī ideja iepatikās, un
8.a klase:
mēs to realizējām. Mēs nopirkām lai kādu iepriecinātu. Tā ir patie„Gan zēni, gan meitenes šobrīd dāvanas un izvēlējāmies, kas pie sa interese, mīļums un uzmanība.
mājturības stundās vēl darina iz- kuras skolotājas ies ciemos. Apcie- Mums līdzās vienmēr ir kāds, kuram
strādājumus „Ulubeles” patversmes mojām Annu Bērziņu, Ēriku Bunķi, mūsu atbalsts un palīdzība ir nekaķīšiem. Meitenes ada paklājiņus Nadeždu Štarku, Valentīnu Jefimo- pieciešama un neatsverama. Būsim
kaķiem, kā arī veido no nevajadzī- vu, Ausmu Gulbi un citas skolotājas. ieinteresēti un atsaucīgi!
giem džemperiem paliktņus gulēša- Skolotājas mums stāstīja par savu
Solvita Runce,
nai. Zēni mājturībā uzsāka taisīt ka- dzīvi un sasniegumiem, dalījās atlatviešu valodas un literatūras
ķiem mājiņas uz stabiem (notītiem miņās. Mums bija prieks tikties ar
skolotāja
ar sizala auklu), kur tiem spēlēties, šīm skolotājām un uzzināt, kā agrāk
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90….
Labu veselību un možu noskaņojumu!
„Swedbank” aicina Inčukalna novada iedzīvotājus
E-prasmju nedēļā apmeklēt bezmaksas nodarbības, lai iemācītos lietot
„Swedbank” internetbanku.
Inčukalna novada bibliotēkā 11.03.2016. plkst. 10.00.
Pieteikšanās – tālr. 67977473.
Vangažu pilsētas bibliotēkā 11.03.2016. plkst. 13.00.
Pieteikšanās – tālr. 67995502.

INČUKALNA JAUNAJIEM
ŪDENSPOLO SPĒLĒTĀJIEM PIRMĀ
STARPTAUTISKĀ UZVARA
Inčukalna sporta kompleksa
baseinā jau gadiem notiek bērnu
apmācība peldēšanā, centīgākie audzēkņi turpina nopietnākus treniņus
ūdensceliņā. Tikmēr ūdenspolo, kas
iepriekš bija redzams vien TV reportāžās, izrādījās teicams papildinājums jau tradicionālajai peldēšanai.
Azartisks sporta veids, kas no sportistiem prasa gan atzīstamu peldētprasmi un fizisko izturību, gan komandas garu un spēles izpratni. Tā
ir interesanta un aizraujoša spēle,
kas vedina doties uz baseinu jaunos
sportistus, kuriem peldēšana varbūt šķiet pārlieku vienmuļa nodarbe.
Šie apsvērumi lika pamatus Inčukalna ūdenspolo sekcijas izveidei.
Jaunie censoņi apguva spēles pamatus, centīgi trenējās un gatavojās pirmajām nopietnajām sacensībām – tikai baseinā, spēkojoties ar
pretiniekiem, iespējams pārliecināties par savu varējumu.
Lielā starptautiskā debija notika
laikā no 12. līdz 14. februārim, kad
novada komanda „SportStar” Lietuvas pilsētā Elektrēnos piedalījās
Starptautiskajā Jaunatnes ūdenspolo čempionātā.
Sacensībās startēja Viļņas, Kauņas, Inčukalna un Elektrēnu koman-

das. Jaunie inčukalnieši sīvās cīņās
izcīnīja četras uzvaras, tā iegūstot
zelta medaļas un čempionu kausu.
Lieliska debija, jo vairāk tāpēc, ka
Elektrēnu baseinā tika pārspētas
ūdenspolo komandas ar daudz lielāku treniņu un spēļu pieredzi! Liels
bija jauno čempionu prieks, lepnums
par bērnu varējumu viņu vecākiem
un gandarījums „SportStar” treneriem Raitai Lapai un Vjačeslavam
Ternovskim par ieguldītā treniņdarba rezultātu. Visbeidzot – jaunie
inčukalnieši ierakstījuši nelielu lappusīti sporta hronikā. Viņi ūdenspolo izcīnījuši pirmo starptautisko
uzvaru Latvijas Republikas sporta
vēsturē.
Sportisti, kuri godam pārstāvēja
dzimto novadu un savu valsti:
Artjoms Bikuns, Bogdans Belouss, Bogdans Mlokins, Boriss
Konoņenko, Valērija Tončinska, Vjačeslavs Ternovskis, Daņils Bogdanovs, Deniss Piļipivs,
Emīls Māris Līmanis, Jānis Mežals.
Malači! Tā turpināt! Lai šis nebūtu pēdējais „SportStar” iegūtais
čempionu kauss!
Dmitrijs Tončinskis,
„BJAC” Gauja

LATVIJAS IV OLIMPIĀDE VALMIERĀ
INČUKALNA NOVADA SPORTISTI
AICINĀTI PIEDALĪTIES
Latvijas IV olimpiāde notiks 1.,
2. un 3. jūlijā Valmierā, to organizē Latvijas Olimpiskā komiteja,
Izglītības un zinātnes ministrija
un Valmieras pilsētas pašvaldība.
Latvijas olimpiāde ir valsts mēroga uz olimpiskiem principiem balstītas kompleksas sporta sacensības,
kurās piedalās novadu un republikas pilsētu komandas.  Olimpiādes
mērķi ir radīt iespēju Latvijas iedzīvotājiem piedalīties kompleksās
sporta sacensībās, noskaidrojot
labākos sportistus dažādos vasaras
sporta veidos.
Latvijas IV olimpiādē tiks aizvadītas sacensības 26 olimpiskajos
vasaras sporta veidos, savukārt kā
izvēles sporta veidu, kas nav olimpisko sacensību programmā, Valmiera ir izvēlējusies iekļaut florbolu.

Paredzēts, ka olimpiādes sacensības Valmierā un citās Latvijas pilsētās notiks 1.–3. jūlijā.
Olimpiādes dalībnieki ir Latvijas
Republikas pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kuri pārstāv sava novada
vai pilsētas komandu. No Inčukalna
novada šobrīd ir pieteiktas divas
komandas: handbola un florbola.
Novada sportisti olimpiādē piedalīsies arī šādos sporta veidos:
badmintonā, pludmales volejbolā,
loku šaušanā, diska mešanā.
Aicinām Inčukalna novada sportiskos iedzīvotājus iepazīties ar
olimpiādes nolikumiem mājas lapā
www.olimpiade.lv. Ja redzat sevi kā
dalībnieku šajā sporta forumā – lūdzam pieteikt savu dalību olimpiādē,
rakstot iesniegumu Inčukalna novada domei līdz 2016. gada 13. maijam.
Kontaktpersonas: Ludmila Vorobjova, tālr. 6795550, ludmila@
incukalns.lv; Antons Geiba, tālr.
29229201, ipsk@incukalns.lv

Kalnā zied ābelīte
Sudrabiņa ziediņiem.
Sudrabiņa ziedi zied,
Būs sarkani āboliņi.

Inčukalna Mūzikas skola aicina
uz koncertiem ZĒNU MUZIKĀLAIS
SVEICIENS!
7. martā plkst 18.00 Mūzikas un
mākslas skolas „Zēnu koncerts” Inčukalnā
10. martā plkst 18.00 Mūzikas
un mākslas skolas „Zēnu koncerts”
Vangažos

Labdarības akcija

„Palīdzēsim pašiem mazākajiem!”
Aicinām visus ziedot gribētājus
mūsu novadā sniegt palīdzīgu roku
mazākajiem iedzīvotājiem, ziedojot
jaundzimušo un bērnu apģērbu, apavus, rotaļlietas, ratus, mēbeles, pārtikas preces mazuļiem (piena maisījumus u.c.), kā arī visa veida citas preces,
kas ir ļoti nepieciešamas jaunajām
ģimenēm.
Akciju organizē un ziedojumus var
nododot pie:
LZS jaunatnes nodaļas Inčukalna
koordinatores
Laines Kerčas (tālr. 29286798);
Vangažu invalīdu biedrības valdes locekles Vijas Deņisovas (tālr.
26348335).

Mīļi sveicam mūsu dzimtas koka stiprāko „ābelīti” LĪZI ERNSTSONI
95 gadu jubilejā!
Vēlam labu veselību, dzīvotprieku un daudz baltu dieniņu!
Meita un mazbērni trīs paaudzēs
Mīļi gaidīšu jūs un jūsu ierosinājumus, kā arī novada iedzīvotājus, kas vēlas
brīvprātīgi iesaistīties dienas centra dzīvē, daloties savā pieredzē un prasmēs
(piemēram, pērļošanā, filcēšanā, adīšanā un tamborēšanā) ar pārējiem dienas
centra apmeklētājiem, tādējādi veidojot kopīgas interešu grupas.
Eva Lukjanska, dienas centra „Sarma” vadītājas p.v., tālr. 67977102

Izsludināta pieteikšanās
konkursam
„Vangažu cālis 2016”.

Konkursā var piedalīties ikviens
pirmsskolas vecuma dziedātājs ar
vienu skanīgu dziesmu pēc brīvas
izvēles. Dziedātāji tiek vērtēti divās
vecuma grupās – līdz 4 gadiem un 5,
6 gadus vecie.
Pieteikties līdz 18. martam pie
E.Ozolas vai pa e-pastu ktn@vangazi.lv.
Žūrijas apspriedes laikā Vangažu
vsk. teātra studijas „Umurkumurs”
izrāde bērniem.
Mazo vokālistu konkurss „Vangažu cālis 2016” notiks 24. martā plkst.
18.00 Vangažu kultūras namā.

Par 2016. gadā
plānotajiem gadatirgiem VANGAŽU EVAŅĢĒLISKI
Inčukalna novadā
LUTERISKĀ DRAUDZE
Vangažu pilsētā
sveic novada ļaudis Lieldienās – KrisGadatirgu norises vieta ir Vangažu pilsētas laukums Vidzemes ielā 8,
Vangažos.
19.martā – Pavasara gadatirgus;
16.aprīlī – Gadatirgus;
21.maijā – Gadatirgus;
18.jūnijā – Jāņu gadatirgus;
23.jūlijā – Gadatirgus;
27.augustā – Pirmsskolas gadatirgus;
17.septembrī – Miķeļdienas gadatirgus;
22.oktobrī – Rudens gadatirgus;
12.novembrī – Valsts un pilsētas
svētkiem veltīts gadatirgus;
17.decembrī – Ziemassvētku gadatirgus.
Lai pieteiktos tirdzniecībai, lūdzu
sazināties ar Viju Deņisovu, tālrunis
26348335.

tus augšāmcelšanās svētkos, novēl
svētību ceļā uz tiem un aicina uz dievkalpojumiem Vangažu baznīcā
Klusajā sestdienā, 26. martā 23.00
LIELDIENU NAKTS VIGĪLIJAS
laikā būsim nomodā, lai kopīgās
lūgšanās, sirdsapziņas izmeklēšanā
un, atjaunojot kristību – iesvētību solījumu, kopā sagaidītu Lieldienas
Transports 22.10 no Inčukalna un
22.20 no Vangažiem
Svētdien, 27. martā, 14.00
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS
Transports 13.10 no Inčukalna un
13.20 no Vangažiem
Dievkalpojumi Vangažu baznīcā notiek 1., 2., 3. un 4. svētdienā 14.00

Pierīgas novadu 2016. gada sporta spēles
sākas ar Inčukalna šahistu uzvaru
Ar šaha turnīru Mālpils sporta
kompleksā startējušas Pierīgas novadu 2016. gada sporta spēles. Pēc
viena gada pārtraukuma un trešo
reizi pēdējos četros gados Pierīgas
čempionu titulu izcīnīja Inčukalna
novada šahistu komanda, kas apsteidza siguldiešus un ādažniekus.
Tāpat kā pērn, turnīrā piedalījās
astoņu Pierīgas novadu komandas, kas sacentās katra ar katru.
Kā ierasts, cīņas ritēja pie četriem
galdiņiem, turklāt pie ceturtā sacentās dāmas. Par katru uzvarēto
maču komanda saņēma divus „lielos” punktus, par neizšķirtu – vienu
punktu, bet par zaudējumu punktus
nesaņēma. Vienāda „lielo” punktu

skaita gadījumā pirmais papildrādītājs bija „mazie punkti” jeb atsevišķās partijās iegūtie punkti, pēc tam –
savstarpējā mača rezultāts.
Uzvarētāji Inčukalna šahisti septiņos mačos savāca 12 punktu no 14
iespējamiem. Pagājušā gada vicečempioni ar 4:0 pieveica Saulkrastu
un Babītes komandas, ar 3,5:0,5 Salaspili, ar 2,5:1,5 Mālpili un Ādažus
un nospēlēja neizšķirti 2:2 ar Baldoni un Siguldu.
Jāatzīmē, ka visi četri čempionu
sastāvā spēlējušie šahisti bija starp
trim labākajiem individuāli pie atsevišķiem galdiņiem – Artūrs Bernotas (5,5 punkti no 7) un Sergejs
Kļimakovs (6,5 p.) pirmie, Artūrs Mi-

SIA „Graanul Pellets” savam
kolektīvam aicina
pievienoties
materiālu pieņēmējus/-as
Galvenie pienākumi:
• Materiālu pieņemšana;
• Materiālu uzmērīšana un kontrole (apaļkoki, šķelda, skaida);
• Pavaddokumentu aizpildīšana.
Prasības kandidātiem:
• Datorprasmes („Excel”,
„Word” – labā lietotāja līmenī);
• Valodu prasmes (latviešu, krievu);
• Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savas darba gaitas;
• Labas komunikācijas spējas;
• Godīgums un augsta atbildības
sajūta.
Uzņēmums piedāvā:
• Stabilu un interesantu darbu
starptautiskā uzņēmumā;
• Konkurētspējīgu atalgojumu,
sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
• Profesionālu un pieredzējušu
kolēģu atbalstu.
Darba laiks: Darbs maiņās.
Darba vieta: Plānupes iela 34,
Inčukalns, Inčukalna novads.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: sandra.
smiltniece@graanulinvest.com
vai iesniegt personīgi kokskaidu
granulu ražotnē Plānupes ielā
34, Inčukalnā, līdz 2016. gada 27.
martam.
Informējam, ka sazināsimies
tikai ar tiem kandidātiem, kuri iekļūs atlases otrajā kārtā!

hailovs (4,5 p.) otrais un Elizabete
Limanovska (4 p.) trešā.
Pa desmit „lielajiem” punktiem
kopvērtējumā nopelnīja Siguldas un
Ādažu komandas, un vietu sadalīšanai atbilstoši nolikumam bija jāskaita partijās iegūtie punkti. Siguldieši
Ivars Jēkabsons, Jānis Birģelis, Visvaldis Gercāns un Sandra Harlinska
(18 p.) summā sāncenšus apsteidza
par puspunktu un ieņēma otro vietu, lai arī abu komandu savstarpējā
mačā ar 3:1 pārāki bija Ādažu šahisti Jānis Grasis, Jurijs Agafonovs,
Aivars Laizāns un Poļina Ni.
Ar deviņiem punktiem ceturto vietu ieņēma Salaspils komanda, kurai
sekoja Babītes novads (6 p.), Baldone (4 p.), pagājušā gada čempioni
Mālpils šahisti (3 p.) un Saulkrasti
(7 p.).

