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Inčukalna novads var!

Tik skaisti ir ienācis Inčukalnā
2019. gada pavasaris: ar labu laiku,
ziedošām ievām, ābelēm un nu jau ceriņiem, ar atlidojušiem gājputniem – zosīm, dzērvēm, stārķiem un gulbjiem –
tepat Dzirnavu dīķī, ar naivo dzeguzes
„ku-kū” apsolījumu un tik daudziem
skaistiem pasākumiem nepilna mēneša laikā, par kuriem gribas teikt:
„Inčukalna novads var!” Pieķeru sevi
pie domas: vai pēc novadu reformas
mēs tā varēsim? Laiks rādīs.
Inčukalns var lepoties ar daudzām
kultūras tradīcijām, kuras tiek koptas
gadu no gada. Tā Inčukalna Deju svēt-

ki šogad jau 10. reizi pulcēja deju kolektīva „Virši” draugus: deju ansambli
„Pērle” un tautas deju ansambli „Liesma”, vidējās paaudzes deju kolektīvus
„Rits”, „Madara”, „Rīdzenieks”, „Arnika”, „Lāčplēsis”, „Sprigulis”, „Runči un
kaķes”, „Sānsolītis”, „Augšup”, „Saule” un „Ķimelītis”, jauniešu deju kolektīvus „Dzērvenīte”, „Kurzemīte, „Saule”, „Minkāns”, „Ozolēni” (trīs grupas)
un „Upīte” (divas grupas), Vangažu
vidusskolas bērnu deju kolektīvu, kā
arī senioru deju kolektīvus „Sprigulis”,
„Baltābele” un „Labāko gadu virši”.
Turpinājums 4. lpp. 4

Iedzīvotāji pauž atbalstu Inčukalna novada teritorijas saglabāšanai esošajās robežās
Pusotra mēneša laikā mūsu novada iedzīvotājiem ar aptaujas palīdzību bija iespēja paust savu nostāju par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) paredzēto administratīvi teritoriālo reformu, kurā vairākums
aptaujas dalībnieku pauduši atbalstu Inčukalna novada teritorijas saglabāšanai
esošajās robežās.
Novada tīmekļvietnē pieejamajā aptaujā savu viedokli kopumā pauda
1000 cilvēku, un 50% no viņiem uzskata, ka, īstenojot reformu, Inčukalna
novada teritorija ir jāsaglabā esošajās
robežās, savukārt 30% aptaujas dalībnieku pauž uzskatu, ka Inčukalna
novads ir jāapvieno ar kādu citu novadu. 13% cilvēku min, ka, neizvērtējot
katra novada iedzīvotāju iespējamos
ieguvumus un zaudējumus, reformu

nav vēlams īstenot, bet 7% aptaujas
dalībnieku uzskata, ka reformas gaitā citu novadu teritorijas ir jāpievieno
Inčukalna novadam.
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs: „Viennozīmīgi
administratīvi teritoriālā reforma Inčukalna novadā ir aktuāls jautājums.
Mūsu novadā dzīvo 8200 iedzīvotāji, un
saņemtās 1000 balsis ir ļoti labs rezultāts, salīdzinot ar citām mūsu veidota-

jām aptaujām. Iedzīvotāji savu viedokli
ir pauduši, un paldies viņiem par to.
Aptaujas rezultāti liek novada domes
deputātiem un pašvaldībai domāt par
nākamo soli, proti, kā šo cilvēku pausto viedokli sagatavot juridiski pareizi,
lai valdībai, skatot jautājumu par novadu reformu, būtu zināma arī mūsu
iedzīvotāju nostāja.
Uzskatu, ka VARAM sniegtā informācija par plānoto reformu pēc būtības
līdz šim brīdim ir nepietiekoša, nav
skaidrs – kas ar reformu ir domāts, ko
ar to vēlas sasniegt un kāds būs tās
rezultāts. Tāpēc aicinu ikvienu aktīvi
sekot līdzi publiskajai informācijai par
gaidāmo reformu. Papildus, ņemot vērā

iedzīvotāju izteikto vēlmi, pašvaldība
ir iecerējusi organizēt informatīvus pasākumus, kā arī piesaistīt neatkarīgus
ekspertus.” Valdība šomēnes akceptēja VARAM sagatavoto administratīvi
teritoriālās reformas uzmetumu, kas
paredz līdz 2021. gadam pašvaldību
skaitu Latvijā samazināt aptuveni līdz
35 pašvaldībām, un pašvaldības plānots veidot ap reģionālās nozīmes attīstības centriem. Ministrijas piedāvātajā variantā būtu Siguldas novads ar
administratīvo centru Siguldā un ietilpstošās teritoriālās vienības būtu Allažu
pagasts, Inčukalna pagasts, Krimuldas
pagasts, Lēdurgas pagasts, Mālpils
pagasts, Mores pagasts, Siguldas pa-

gasts, Siguldas pilsēta un Vangažu
pilsēta.
Tāpat dots starts oficiālām konsultācijām ar pašvaldībām un sabiedrību par
iecerēto novadu reformu. Jau šomēnes
VARAM ministrs Juris Pūce sāks pirmās konsultācijas ar pašvaldībām un
sabiedrību. Siguldā šāda saruna plānota 7. jūnijā, bet kopumā konsultācijas ar pašvaldībām turpināsies līdz
šā gada septembrim, paredzot vismaz
100 tikšanos gan ar pašvaldību deputātiem, gan novadu iedzīvotājiem. Savus ieteikumus un jautājumus ikviens
varēšot uzdot arī internetā un pa informatīvo tālruni.
Mārtiņš Pozņaks n
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NOVADA VĒSTIS
SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI APRĪLĪ

Ārkārtas sēdes protokols Nr. 6
Inčukalna novadā, Vangažos,
Meža ielā 1, 2019. gada 4. aprīlī
Par galvojumu PSIA „Vangažu
avots” projekta „Centralizētās
kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa” realizācijai. Dome nolemj:
sniegt galvojumu projekta otrās
kārtas īstenošanai 272 598,37 eiro
apjomā Inčukalna pašvaldības SIA
„Vangažu avots”. Galvojums nepieciešams aizņēmuma saņemšanai
Valsts kasē projekta „Centralizētās
kanalizācijas sistēmas izveidošana Inčukalnā, rajonā aiz dzelzceļa”
2. kārtas (gala) īstenošanai. Paredzamais kredīta atmaksas termiņš ir
25 gadi.
Sēdes protokols Nr. 7
Inčukalna novadā, Vangažos,
Meža ielā 1, 2019. gada 17. aprīlī
Par Inčukalna novada bāriņtiesas
nolikuma apstiprināšanu. Dome
nolemj: apstiprināt Inčukalna novada bāriņtiesas nolikumu. Atzīt par
spēku zaudējušu 2013. gada 20. novembra Inčukalna novada domes
sēdes lēmumu Nr. 13-48.§. „Par Inčukalna novada bāriņtiesas nolikuma
apstiprināšanu”.

ielas sarkano līniju robežās, noslēdzot dāvinājuma līgumu.
Par biedrības „Inčukalna invalīdu
biedrība” iesniegumu. Dome nolemj: pagarināt 2009. gada 16. aprīļa līguma par nedzīvojamo telpu
nodošanu bezatlīdzības lietošanā,
kas noslēgts ar biedrību „Inčukalna invalīdu biedrība” (reģistrācijas
Nr. 40008098716), darbības termiņu
uz 10 gadiem.
Par finansiālu atbalstu personai.
Dome nolemj: piešķirt personai finansiālu atbalstu 300,00 eiro apmērā izzinošā ceļojuma – mācību prakses „Horvātija un Slovēnija pavasarī” – izdevumu segšanai. Piešķirtā
pašvaldības finansējuma izmaksa
tiek veikta no sportam un kultūrai
paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu un saskaņā
ar finansiālā atbalsta pieprasītāja
iesniegto rēķinu.
U. c. Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ievērojot Fizisko
personu datu aizsardzības likumā
noteikto) var iepazīties Inčukalna
novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.incukalns.lv sadaļā „Domes
sēžu protokoli”.
Ārkārtas sēdes protokols Nr. 8
Inčukalna novadā, Vangažos,
Meža ielā 1, 2019. gada 29. aprīlī

Par Inčukalna novada pašvaldības
projektu konkursa „Novadnieki novadam” nolikuma apstiprināšanu.
Dome nolemj: apstiprināt Inčukalna
novada pašvaldības projektu konkursa „Novadnieki novadam” 2019. gada
projektu pieteikumu un realizēto
projektu izvērtēšanas komisiju. Publicēt konkursa nolikumu Inčukalna
novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Novada Vēstis” un Inčukalna novada pašvaldības portālā
www.incukalns.lv.

Par Inčukalna novada pašvaldības
konsolidētā 2018. gada pārskata apstiprināšanu. Dome nolemj:
apstiprināt Inčukalna novada pašvaldības konsolidēto 2018. gada
pārskatu ar šādiem rādītājiem:
1) bilances aktīvi uz 31.12.2018. –
19 098 784 eiro; 2) pārskata
gada budžeta izpildes rezultāts
-150 812 eiro.

Par dāvinājuma pieņemšanu.
Dome nolemj: pieņemt no SIA „Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” Inčukalna
novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) zemes vienību, kadastra apzīmējums 8064 006
1225, 0,0470 ha platībā, kas atrodas

U. c. Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ievērojot Fizisko
personu datu aizsardzības likumā
noteikto) var iepazīties Inčukalna
novada pašvaldības tīmekļvietnē
www.incukalns.lv sadaļā „Domes
sēžu protokoli”.

PIEVĒRS UZMANĪBU!

Stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 384
„Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu
apsaimniekošanu un reģistrēšanu”
Cienījamie novada iedzīvotāji! Ir
stājušies spēkā Ministru kabineta
noteikumi Nr. 384 „Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.
Lai sistematizētu un uzskaitītu
Inčukalna novadā esošās lokālās
kanalizācijas ietaises un to faktisko
stāvokli, aicinām novada iedzīvotājus Inčukalna novada pašvaldības
tīmekļvietnē sadaļā „Dokumenti”
apakšsadaļā „Apbūves dokumentu

veidlapas” aizpildīt „Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnieguma” veidlapu.
Šo iesnieguma veidlapu, elektroniski parakstītu, var nosūtīt uz
e-pasta adresi buve@incukalns.lv
vai arī nosūtīt tās aizpildītu izdruku pa pastu uz adresi: Inčukalna novada būvvaldei, Atmodas
iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads,
LV-2141.
Inčukalna novada būvvalde n

2019. gada MAIJS
SLUDINĀJUMI
Mutiskā, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldībai valdījumā esošais dzīvoklis Nr. 1, kas atrodas Gaujas ielā 3,
Vangažos, Inčukalna novadā.

Īpašuma apskati var veikt, iepriekš saskaņojot apskati ar pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa
tālruni 26374223.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs
ir 1,17 eiro par 1 m2, kas sastāv no īres
maksas 0,17 eiro/kv. m mēnesī un īres
tiesību maksas 1,00 eiro/kv. m mēnesī
un kas kopā ir 34,16 eiro mēnesī. Papildu
maksājami: visi likumā noteiktie nodokļi
un īres līgumā noteiktie maksājumi.
Izsoles solis ir 1,71 eiro. Pretendentu
pieteikšanās termiņš – no sludinājuma
publicēšanas dienas līdz 2019. gada
7. jūnijam plkst. 14.00 Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, Inčukalna novadā. Izsole notiks 2019. gada 7. jūnijā plkst. 14.00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.
Vienreizējā īres tiesību maksa 200,00
eiro un izsoles dalības maksa 50,00 eiro
iemaksājama līdz sludinājumā norādītajam izsoles pieteikuma iesniegšanas
laikam Inčukalna novada domes kontā – AS „SEB banka”, norēķinu konta
Nr. LV90UNLA0027800130800, kods
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 – vai
iemaksājot Inčukalna novada domes
kasē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, vai Vangažu pilsētas
pārvaldes kasē Meža ielā 1, Vangažos,
Inčukalna novadā (kases darba laikā), ar

norādi „Izsoles Gaujas 3-1 dalības maksa un vienreizējā īres tiesību maksa”
līdz 2019. gada 7. jūnijam plkst. 14.00.
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska
persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo
likumdošanu ir tiesības īrēt nekustamo
īpašumu, kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi
visus izsoles priekšnoteikumus, tajā
skaitā iemaksājusi noteikumu 15. punktā minēto vienreizējo īres tiesību maksu un dalības maksu, un ja:
• izsoles dalībniekam nav jebkāda veida nenokārtotu parādsaistību pret
Inčukalna novada domi;
• Inčukalna novada dome pēdējā gada
laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar
izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ vai
nav stājies spēkā tiesas nolēmums,
uz kura pamata tiek izbeigts ar Inčukalna novada domi noslēgts līgums
par īpašuma lietošanu pretendenta
rīcības dēļ;
• ja pretendents pēdējā gada laikā no
pieteikuma iesniegšanas dienas nav
labticīgi pildījis ar Inčukalna novada
domi noslēgtajā līgumā par īpašuma
lietošanu noteiktos īrnieka pienākumus un par to ir sagatavots attiecīgs
akts, pretendents nevar kļūt par izsoles dalībnieku.

Zemes vienībai noteikts lietošanas mērķis – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve,
kods 0701.
Īpašuma apskate iespējama, iepriekš
saskaņojot laiku ar Inčukalna novada domes izpilddirektoru Oskaru
Kalniņu, tālr. 29432381.

Izsole notiks 2019. gada 21. jūnijā
plkst. 14.00 Inčukalnā, Atmodas ielā 4.
Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības
tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā
„Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
arī Inčukalna novada domē Atmodas
ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā,
no sludinājuma publicēšanas brīža līdz
2019. gada 21. jūnijam plkst. 14.00.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 9000,00 eiro (deviņi tūkstoši eiro,
00 centu). Izsoles solis ir 500,00 eiro
(pieci simti eiro un 00 centu).
Izsoles dalībniekiem nodrošinājums 500,00 eiro un izsoles dalības
maksa 100,00 eiro apmērā iemak-

sājama līdz 2019. gada 20. jūnijam
plkst. 18.00 ar norādi „Izsoles maksa „Plānupes 7C”” Inčukalna novada domes kontā – AS „SEB banka”,
LV90UNLA0027800130800,
kods
UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 –
vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, vai Vangažu
pilsētas pārvaldes kasē Meža ielā 1,
Vangažos, Inčukalna novadā. Pretendentu pieteikšanās termiņš – no
sludinājuma publicēšanas dienas līdz
2019. gada 21. jūnijam plkst. 14.00
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Pirkuma maksas samaksa
veicama divu kalendāro nedēļu laikā
no izsoles norises dienas.

Mutiskā, pirmajā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldībai valdījumā esošais dzīvoklis Nr. 8, kas atrodas Vidzemes ielā
15, Vangažos, Inčukalna novadā.
Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi
no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo
īpašumu apakšīrē. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu dzīvojamā telpu grupa. Dzīvoklis atrodas mājas 2. stāvā,
vienistabas dzīvoklis, kopējā platība
36,3 m2.
Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, kuram
nepieciešams kapitālais remonts. Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi –
centralizētais ūdensvada tīkls; kanalizāciju – centralizētais kanalizācijas tīkls;
centrālo apkuri; elektroapgādi; gāzi – no
gāzes balona. Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī
Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2019. gada
6. jūnijam plkst. 18.00. Īpašuma apskati
var veikt, iepriekš saskaņojot apskati

ar pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tālruni 26374223.
Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs
ir 1,05 eiro par 1 m2, kas sastāv no īres
maksas 0,17 eiro/kv. m mēnesī un īres
tiesību maksas 0,88 eiro/kv. m mēnesī
un kas kopā ir 38,12 eiro mēnesī. Papildu
maksājami: visi likumā noteiktie nodokļi
un īres līgumā noteiktie maksājumi.
Izsoles solis ir 1,91 eiro. Pretendentu
pieteikšanās termiņš – no sludinājuma
publicēšanas dienas līdz 2019. gada
6. jūnijam plkst. 18.00 Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, Inčukalna novadā. Izsole notiks 2019. gada 6. jūnijā plkst. 18.00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.
Vienreizējā īres tiesību maksa 200,00
eiro un izsoles dalības maksa 50,00 eiro
iemaksājama līdz sludinājumā norādītajam izsoles pieteikuma iesniegšanas
laikam Inčukalna novada domes kontā – AS „SEB banka”, norēķinu konta
Nr. LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337 – vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā, vai Vangažu pilsētas pārvaldes
kasē Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna
novadā (kases darba laikā), ar norādi
„Izsoles Vidzemes 15-8 dalības maksa

un vienreizējā īres tiesību maksa” līdz
2019. gada 6. jūnijam plkst. 18.00.
Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska
persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo
likumdošanu ir tiesības īrēt nekustamo
īpašumu, kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi visus izsoles priekšnoteikumus, tajā
skaitā iemaksājusi noteikumu 15. punktā
minēto vienreizējo īres tiesību maksu un
dalības maksu, un ja:
• izsoles dalībniekam nav jebkāda veida nenokārtotu parādsaistību pret
Inčukalna novada domi;
• Inčukalna novada dome pēdējā gada
laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar
izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ vai
nav stājies spēkā tiesas nolēmums,
uz kura pamata tiek izbeigts ar Inčukalna novada domi noslēgts līgums
par īpašuma lietošanu pretendenta
rīcības dēļ;
• ja pretendents pēdējā gada laikā no
pieteikuma iesniegšanas dienas nav
labticīgi pildījis ar Inčukalna novada
domi noslēgtajā līgumā par īpašuma
lietošanu noteiktos īrnieka pienākumus un par to ir sagatavots attiecīgs
akts, pretendents nevar kļūt par izsoles dalībnieku.

Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo īpašumu apakšīrē. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu dzīvojamā
telpu grupa. Dzīvoklis atrodas mājas
1. stāvā, vienistabas dzīvoklis, dzīvojamā
telpa – 17,4 m2, dzīvokļu palīgtelpu platība – 11,8 m2.
Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, kuram
nepieciešams kapitālais remonts. Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi –
centralizētais ūdensvada tīkls; kanalizāciju – centralizētais kanalizācijas tīkls;
centrālo apkuri; elektroapgādi; gāzi – no
gāzes balona, siltais ūdens no boilera.
Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības tīmekļvietnē www.incukalns.lv sadaļā
„Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
arī Inčukalna novada domē Atmodas
ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā,
no sludinājuma publicēšanas brīža līdz
2019. gada 7. jūnijam plkst. 14.00.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tiek pārdots Inčukalna novada paš_
valdībai piederošais nekustamais
īpašums Plānupes ielā 7C, Inčukalnā, Inčukalna pagastā, Inčukalna
novadā, kas sastāv no zemesgabala
ar kopējo platību 0,0964 ha un vienas palīgēkas. Nekustamā īpašuma
kadastra Nr. 8064 006 0891.
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Inčukalna pamatskolas skolēni apmeklē Latvijas Nacionālo bibliotēku
Inčukalna pamatskolas 1.a klases
skolēni kopā ar skolotāju Lanu Vanagu
šogad veiksmīgi piedalījās lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka”.
Lasītveicināšanas projekts vienlaikus tika īstenots sešās Eiropas valstīs – Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Horvātijā un Slovēnijā. Slovēnijā
šī programma veiksmīgi noritējusi
jau vairāk nekā desmit gadus. „Mūsu
mazās bibliotēkas” mērķis ir attīstīt
bērnu lasītprasmi, veicināt lasīšanas
kultūru, mudināt viņus uz radošām
izpausmēm, kā arī iepazīstināt ar
projektā iesaistīto valstu kultūru.
Projektā ietilpa sešas bilžu grāmatas. Piecas no „Mūsu mazās bibliotēkas” bilžu grāmatām ir tulkojumi, bet
viena ir oriģināldarbs latviešu valodā:
Pšemislava Vehteroviča un Martas
Ludviševskas „Vista vai ola?” (tulk.
Ingmāra Balode); Pšemislava Vehteroviča un Emilijas Džubakas „Lūdzu,
apskauj mani” (tulk. Ingmāra Balode); Majdas Korenas un Agatas Dudekas „Uzvāri man pasaciņu!” (tulk.
Māra Gredzena); Petera Svetinas un
Damjana Stepančiča „Brīnumu gredzens” (tulk. Māra Gredzena); Hilli
Randas un Katerīnes Zaripas „Sniegbaltais un ogļmelnais” (tulk. Maima
Grīnberga); Mārtiņa Zuša „Nenotikušais atklājums”.
Visu grāmatu autori ir savās valstīs
atzīti un augstu vērtēti rakstnieki un
ilustratori, kuriem kā jau mazas valodas pārstāvjiem ir salīdzinoši grūti
sasniegt citvalodu lasītājus. Tādējādi šis projekts vienlaikus arī veicina

kultūru dialogu. Projekta galvenās
aktivitātes ir darba burtnīcu par
„Mūsu mazās bibliotēkas” grāmatām
aizpildīšana, tās dalībnieki saņēma
neilgi pirms Ziemassvētkiem. Darba
burtnīcās iekļautie uzdevumi mudina
bērnus zīmēt, sadarboties, rakstīt,
fantazēt, nodarboties ar rokdarbiem.
Pildot uzdevumus, bērni varēja vēlreiz atgriezties pie grāmatās iepazītajiem varoņiem, dziļāk izprast izlasītos stāstus un pētīt ilustrācijas.
Sešu nodarbību laikā skolēni viesojās
Inčukalna bibliotēkā, kā arī bibliotekāre gāja ciemos pie skolēniem uz
skolu. Kopīgi tika lasītas grāmatas,
iepazītas valstis, no kurām nākuši
grāmatu autori, iepazinām slavenus
komponistus, dabas pētniekus, kā arī
aktīvi darbojāmies radoši: gatavojām
pūkainas un mīkstas ķepiņas apskāvienam, veidojām dažnedažādas pēdas, meistarojām pulksteni, stādījām
pupas, zīmējām mūziku. Bērni ar lielu
atbildības sajūtu piedalījās katrā nodarbībā, un darba burtnīcas uzdevumi
tika pildīti ļoti aktīvi un pārdomāti.
Par aktīvu un veiksmīgu piedalīšanos
bērni balvā saņēma iespēju doties uz
Rīgu, lai iepazītu Latvijas Nacionālo
bibliotēku (LNB). Kā izrādījās, daži no
bērniem jau iepriekš bija apmeklējuši
Gaismas pili, taču citiem tā bija pirmā
reize.
Bibliotēkā bērni ar prieku un lielu aizrautību piedalījās „Virtakas klases”
piedāvātajā grafikas darbnīcā, kur
zinošas speciālistes vadībā izveidoja
skaistas pastkartes. Pirms tam skolēni uzzināja, kas ir grafika un kam
tā domāta, un ar interesi vēroja, kā

aptuveni pirms 600 gadiem darbojās
iespiedprese. Pēc tam, kad ar zīmogu
un krāsu palīdzību katrs bija uztaisījis divas pastkartes, gides pavadībā
bērni devās iepazīt Gaismas pili. Iepazīstoties ar bibliotēkas veidošanās
vēsturi, uzzinot, ka bibliotēkā ir vairāk nekā 4 miljoni grāmatu un vēl arī
žurnāli, avīzes, kartes utt., sākās ceļojums pa bibliotēku. Telpu aizņemtības dēļ šajā reizē bērniem nebija iespējas doties uz bibliotēkas augstāko stāvu, kur var redzēt krāšņo Rīgas
panorāmu, taču ikviens ir aicināts ar
saviem vecākiem atgriezties LNB un
svētdienā izmantot iespēju, kad ar
liftu var uzbraukt līdz pat divpadsmi-

tajam bibliotēkas stāvam. Bērnu uzmanību piesaistīja Bērnu literatūras
centrs, kas veidots tā, lai mazajiem
lasītājiem būtu interesanti. Bērni būs
ieinteresēti tur atgriezties, jo jau šomēnes tas tiks slēgts remontam, lai
jau drīzumā atkal uzņemtu bērnus vēl
krāšņākās telpās.
Ekskursijas laikā Inčukalna pamatskolas skolēni uzzināja, ka pati mazākā bibliotēkā esošā grāmata ir vien
5 milimetrus gara un plata un tajā sešās valodās ir ierakstīta tēvreize, savukārt vecākā grāmata ir 600 gadus
veca. Tāpat ar interesi tika aplūkots
Dainu skapis un nelielā izstāde par
Latvijas bijušo nacionālo valūtu latu,

kā arī grāmatu siena. Inčukalna novada bibliotēkas kolektīvs vēlas pateikt
lielu paldies par aktīvu dalību projektā arī Inčukalna PII „Minka” pirmskolas grupiņai un skolotājai Gianejai
Paņkivai. Visa projekta garumā mazie
lasītāji nāca uz bibliotēku, kā arī individuāli ar skolotāju lasīja grāmatas
un darbojās radoši. Paldies projekta
organizatoriem par jaukajām grāmatām un darba burtnīcām. Ļoti ceram,
ka šāda veida projektu būs vēl un vēl.
Laipni gaidīti bibliotēkā!
Jeļena Ozoliņa, n
Inčukalna novada
bibliotēkas vadītāja

Informācija pašvaldības dzīvokļu īrniekiem! Vangažu Kultūras nama akcijā
No 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem ugunsgrēka autonomajiem detektoriem. Tās ir
neliela izmēra ierīces, kas patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos
ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar spalgu,
80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt mājokļa
iemītniekus.
Inčukalna novada dome informē, ka
2019. gada jūnijā un jūlijā Inčukalna
novada domes dzīvokļos sadarbībā
ar Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību tiks uzstādīti dūmu

detektori, tāpēc savlaicīgi lūdzam
nodrošināt iekļūšanu pašvaldības
dzīvoklī.
Jauno Ugunsdrošības noteikumu
89.10. apakšpunktā ietverts aizliegums – “daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts
pievienot mehāniskās ventilācijas
iekārtu, ja telpā izvietots gāzes
aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu
telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves” –, kas stājās
spēkā 2019. gada 1. janvārī.
Līdz ar to tiks veikta arī pārbaude,
vai jūsu īrētajam dzīvoklim ventilā-

cijas kanālam nav pievienota mehāniskās ventilācijas iekārta (tvaika
nosūcējs); ja jūsu dzīvoklī ir pievienots tvaika nosūcējs, lūdzam līdz
pārbaudes uzsākšanai novērst šo
pārkāpumu.
Papildu informāciju var iegūt, sazinoties ar Inčukalna novada domes pašvaldības dzīvojamā fonda
pārvaldnieku M. Onskuli pa tālruni
26374223 vai rakstot uz e-pasta
adresi maris.onskulis@incukalns.lv.

„Apsveic savu mammu”
iesaistās jaunā paaudze

Māris Onskulis, n
Inčukalna novada domes pašvaldības
dzīvojamā fonda pārvaldnieks

Sākti Vangažu kapu teritorijas sakopšanas darbi
Pašvaldība ir sākusi Inčukalna novada
Vangažu kapu teritorijas sakopšanu.
Līdz šim ir izvesti iedzīvotāju samestie
atkritumi un ir sakārtotas atkritumu
izmešanas vietas, sarūpējot astoņus
konteinerus, kuros turpmāk izmest atkritumus. Tāpat tiek izzāģēti krūmi un ir
atzīmēti bīstamie koki, kurus tuvākajā
laikā paredzēts nozāģēt.
Kapu sakārtošanas darbi notiks arī
turpmāk. Tuvākajā nākotnē iecerēts
kapu teritorijā sakārtot piebraucamos
ceļus un uzstādīt brīdinājuma zīmes
par atkritumu izmešanu tam nepare-

dzētās vietās. Tāpat plānota krusta
pārkrāsošana un novērošanas kameru
uzstādīšana.
Iedzīvotāji tiek aicināti ievērot kārtību un atkritumus mest tikai tam paredzētajos konteineros, nepiemēslojot Vangažu kapu teritorijas apkārtni.
Ja tiek pamanīti kādi pārkāpumi, tad
par to tūlīt vajag ziņot pašvaldības
policijas Inčukalna novada nodaļas dežūrdaļai, zvanot pa diennakts
tālruni 67937102.
Tāpat piederīgie aicināti sazināties ar
kapu uzraudzi Viju Deņisovu, ziņojot
par savu piederīgo atdusas vietām un

miršanas datiem, lai varētu veikt kapu
digitalizāciju un turpmāku apbedījuma
vietu sakārtošanu.
Lēmumu pārņemt pašvaldības īpašumā Vangažu kapus pieņēma Inčukalna
novada dome 2018. gada maija sēdē,
bet dokumentu kārtošana beidzās
2018. gada izskaņā. Labprāt uzklausīsim piederīgo priekšlikumus turpmākai
kapu sakārtošanai, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas.
Oskars Kalniņš, n
Inčukalna novada domes
izpilddirektors

Vangažu Kultūras nama organizētajā
akcijā „Apsveic savu mammu” piedalījās ļoti daudzi novada jaunās paaudzes pārstāvji. Prieks par tik daudzām mazām sirsniņām!
Mammas māca dažādas, bet vienlīdz svarīgas lietas dzīvē, un daudzi
notikumi nemaz nebūtu iespējami bez mammas padoma. Ikvienai
mammai ik dienas tiek dota iespēja
ietekmēt nākamo paaudzi, un mūsu

atbildība ir viņas saudzēt. Mamma
ir tā, kas pati pirmā iemāca savam
bērnam būt labam cilvēkam! Iemāca
būt atbildīgam, zinātkāram, saprotošam, draudzīgam un izpalīdzīgam.
Iemāca rūpēties par vājāko, iemāca
mīlēt savu vietu, savu zemi.
Inčukalna novads lepojas ar ikvienu
mammu un sveic jūs visas Mātes
dienā!
Vangažu Kultūras nams n
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Inčukalna novads var!
4 Sākums 1. lpp.
Sestdien, 27. aprīlī, tika izsludināta
Lielā talka, bet Inčukalnā izsludinājām vietējās novada mākslas dienas
2019. No rīta kopā ar frisbija klubu
„WildCats” kopām sajūtu taku Aleksandra parkā un bērni piedalījās diska
modeļu apgleznošanas radošajā konkursā. Uzvarētāji saņēma īstus frisbija
lidojošos diskus, bet visi pārējie – konfektes un prieku par krāsaino disku
virteni, kas tika novietota sajūtu takā
apskatei uz ilgāku laiku. Liels paldies
Antonam Kuzminam par iniciatīvu un
visčaklākajiem māksliniekiem – Dacei
Saulītei, Andim Gūtmanim, Vitai Ošai
un Ivetai Rozentālei. Vēl gribu pieminēt, ka šogad pirmo gadu Aleksandra
parkā uzzied brīnums – baltas un sārtas magnolijas!
Pēcpusdienā mākslinieki godāja Inčukalna mākslinieku kopas dibinātāja un
ilggadējā vadītāja Jāņa Zvirbuļa piemiņu viņa atdusas vietā Inčukalna Vecajos kapos. Bet svētki turpinājās tautas
namā ar brīnišķīgas izstādes atklāšanu
un tikšanos ar autoriem gan klātienē, gan neklātienē: Daci Saulīti, Valiju
Balodi, Modri Balodi, Andi Gūtmani, Zigurdu Bormani, Ritu Bormani, Vitu Ošu,
Ievu Kalniņu, Aiju Ausēju-Rudzīti, Jolantu Bodnieci, Ingunu Lindi, Eviju Keišu, Daci Visnolu, Lilitu Joņinu, Rasmu
Šubi, mūžībā aizgājušo Jāni Zvirbuli un
Imantu Jākobsonu. Ar katru gadu mākslinieku profesionalitāte kopējā skatījumā acīmredzami pieaug.
Arī šogad uzrunājām inčukalniešus
radošajam darbu konkursam. Šī gada
tēma – „Mūzikas skaņas”. Inčukalna
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi
gan Inčukalna, gan Vangažu nodaļā
pārsteidza ar varēšanu, tāpēc paldies
teicām katram dalībniekam un lielais
paldies skolotājai Ingunai Lindei. Arī
Vinetas Kreicbergas „mūzikas skaņas”
fotogrāfijās iedvesmoja.
Skaistu muzikālu pārsteigumu visiem
mākslas mīļotājiem bija sarūpējuši
Kristīne Zilicka, Līva Indričeva, Anžejs
Ramcevičs un mazā mūziķe Katrīna.
Koncerts „Dzīves impresijas. Melnbalts” izskanēja no sirds vienā elpas
vilcienā. Visam pasākumam vērtējums
un secinājums – Inčukalna novads var!
Aicinām līdz 1. jūlijam apmeklēt izstādi
tautas namā.
1. maijs – svētku brīvdiena, kad svinam Latvijas Republikas Satversmes
sapulces sasaukšanas dienu un Darba
svētkus. Šogad aicinājām novadniekus
ar ģimenēm Pavasara velobraucienā
apskatīt un novērtēt, ko esam paveikuši, kā izskatāmies. Pārsteigums:
mūsu ir daudz – 50 (no 1,5 līdz 78
gadu vecumam). Bijām ļoti draudzīgi
un visas dienas garumā, nobraucot
30 km, apskatījām Indrānus, Gaujas
veco kultūras namu, kurā mūs sagaidīja tā jaunie saimnieki Jānis un Juris
Rīti ar bērniem, tālāk ceļš uz Rāmkalniem, Inčukalna Velnalu, jauno pastaigu taku, mēģinājām domās ieraudzīt nākotnes „Rail Baltica” vilcienu,
iepazinām Annas Ludiņas-Pabiānas
Mākslinieku dārzu un laivu piestātni
pie Vangažu kapiem, Vilkaču priedi,
Vangažu baznīcu un Vācu karavīru brā-

ļu kapus. Skaista un vērtīgi pavadīta
diena. Daudz redzēts, un vēlreiz gribas
teikt: „Inčukalna novads var!”
4. maijā vairākus gadus svinam Baltā
galdauta svētkus – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.
Daudzi to atzīmēja ģimenes lokā, starp
kaimiņiem, draugu pulkā vai ceļojumā,
iepazīstot Latviju. Tautas nams jau
4. gadu klāj baltu galdautu vēsturiskā
vietā pie vecā pasta (šogad, respektējot auksto laiku, – iekštelpās). Šoreiz
saruna veidojās pati no sevis, jo Goda
novadnieks Edvīns Balodis uzsāka
stāstu par paša piedzīvotajiem un pārdzīvotajiem 4. maija notikumiem pirms
29 gadiem un tā nozīmi. Ikviens varēja padalīties sajūtās par Inčukalna
novadu, kāds tas bija pirms daudziem
gadiem un kāds tas ir šodien. Katram
bija savs stāsts. Kopā tika nodziedāta Latvijas valsts himna „Dievs, svētī
Latviju”, un Kristīne Zilicka to turpināja ar skaistām un svarīgām dziesmām
mūsu tautai. Otrajā maija svētdienā –
šogad tas bija 12. maijs – mazie un jaunie inčukalnieši gaidīja savas māmiņas,
vecmāmiņas un krustmātes uz Mātes
dienas koncertu. Mums ir lieliski un ļoti
talantīgi dziedoši bērni – ansamblis
„Sprīdīši” (vadītāja Ieva Kikuste), Inčukalna PII „Minka” deviņi mazie skanīgie
„cālēni” (vadītāja Līga Bērziņa) un māsiņas Leicanes. Ovācijas izpelnījās gan
tautisko deju kolektīvs „Minkāns” (vadītāja Līga Dombrovska), gan mūsdienu bērnu un jauniešu deju grupa „Born
to Dance” (vadītāja Kitija Vāvere). Koncerta noslēgumā bērnus un māmiņas ar
sirsnīgām dziesmām sveica mākslinieki
Elizabete Zagorska un Jānis Lemežis.
Skaista diena, talantīgi bērni, priecīgi
vecāki – Inčukalna novads var!
10. Inčukalna deju svētki aizsākās

jau uzreiz pēc lielajiem deju svētkiem
pagājušajā gadā. Vadītājam Andram
Briņķim bija skaidra koncepcija, kas
notiks 2019. gada 18. maijā Inčukalnā.
Dienu no dienas pie tā tika strādāts.
Dzīve, protams, piespēlēja arī savas
korekcijas, bet rezultāts izdevās lielisks. Visi 32 deju kolektīvi ar lielu
prieku atsaucās uz svētku ielūgumu
un gatavoja repertuāru. Ļoti savlaicīgi
tika paplašināta deju grīda, posts Inčukalns. Pateicība novada komunālajam
dienestam un tā vadītājam Arnim Uzuliņam. Pateicība sporta kompleksa un
pamatskolas vadītājiem un darbiniekiem par atsaucību. Nevaru nepieminēt
arī Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību un veikalu „Elvi”, Siguldas
uzņēmumu „Melnais kaķis”, Reģionālo
pašvaldības policiju un tirgus saimnieci
Viju Onskuli. Dejotāju mēģinājumi sākās jau plkst. 8.30, lai Andrs Briņķis un
lieliskais palīgs Andris Koknevičs kopā
ar 700 dejotājiem varētu izveidot deju
rakstus 38 dejām. Koncertmeistare
Ināra Paegle tā arī visu šo laiku līdz
koncertam pavadīja pie klavierēm uz
skatuves. Lieliska komanda!
Ar lielām ovācijām skatītāji sagaidīja
krāšņo svētku gājienu. Gan dejotājos,
gan skatītājos valdīja sajūta, it kā viss
notiekošais liktu pacelties nedaudz
virs zemes un izdzīvot „Dievs man
deva maizes zemi”, „Diždanci”, „Sasala
jūriņa”, „Bobu danci” ar skanīgo Olgas
Rajeckas dziedājumu un raito deju soli.
Paldies radošajai tautas nama komandai par profesionalitāti un izturību, kā
arī novada vadībai, ka mums tic. Vēl jau
daudzi skaisti mirkļi šovasar priekšā.
Inčukalna novads taču var!
Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nams

Vangažos nosvinēti
Baltā galdauta svētki

Vai tu zini, kas ir Latvija?
Tā ir zeme, mana dzimtene.
Vai tu zini, kas ir dzimtene?
Tā ir zeme, kur es piedzimu.
Vai tu zini, kā es piedzimu?
Tā kā puķuzirnītis uzziedēju māmiņai,
Tā kā puķuzirnītis apvijos ap tētiņu.
Ar sirsnīgu bērnu koncertu tika nosvinēta Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena. Šajā reizē
turpinājām iesākto tradīciju, un „Pīlādzītis” (sk. Ilona Petrovska) svinēja
ne tikai svētkus Latvijai, bet arī kultūras nama 60 gadu jubileju, tāpēc
uzaicināja draugu deju kolektīvus
„Krimuldiņa” (Krimulda), „Minkāns”
(Inčukalns) ar sk. Līgu Dombrovsku,
„Māllēpīte” (Mālpils) un „Pīlādzis”
(Sigulda) ar sk. Sarmīti Enģeli, kā
arī Vangažu vidusskolas bērnu deju
kolektīvu ar sk. Žaneti Paeglīti.

Paldies visām skolotājām un viņu
palīdzēm, asistentēm un koncertmeistarēm Aļonai Kolčinai, Ingunai Kalniņai, Lolitai Bērziņai, Ērikai
Treimanei-Freimanei, Vinetai Kalniņai un Sandrai Ērglei!
Liels prieks bija svinēt šo dienu
ar tik daudzām tētīšu un māmiņu
sirsniņām. Svinēt ar mūsu jauno
paaudzi, kuri augstu turēs godā
savu senču tradīcijas. Vēlējām, lai
ikvienam no mums ir savas zemes
un savu māju sajūta, lai vienmēr ir
kāds, kam apvīties, un kāds, kam
par prieku ziedēt!
Par prieku visiem ziedēja mūsu mazie koncerta vadītāji Rūta Indričeva
un Kārlis Jankovs. Pasākuma noslēgumā turpinājām uzpost kultūras
nama apkārtni, stādot košumkrūmus un klājot svētku galdu!
Vangažu Kultūras nams n
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Jānim Tomsonam kājas zaudēšana
nav šķērslis augstu mērķu sasniegšanai
Rit septītais gads, kopš autosporta sacensībās ar vēsturisko „Volgu” piedalās
inčukalnietis Jānis Tomsons. Šajā laikā izcīnītas daudzas uzvaras un iegūto
kausu ir tik daudz, ka mājās būtu nepieciešams izveidot tiem īpašu plauktu.
Izcīnītās vietas uz pjedestāla ir jo īpašas
tādēļ, ka viņš ir vienīgais Latvijā, kurš,
būdams ar vienu kāju, autosporta sacensībās piedalās kopā ar pārējiem braucējiem. Arī nupat maijā notikušajās sezonas atklāšanas sacensībās viņš savā
klasē atkal kāpa uz augstākā pjedestāla
pakāpiena.
Jānis atzīst, ka nu jau ambīcijas vairs
nav tik lielas, tādēļ sevi autosporta
sacensībās turpmāk vairāk redz kā
atbalstu citiem. Dzīves laikā darītas
daudzas lietas, taču no automašīnām
nekur tālu nav ticis, arī pirms vairākiem
gadiem slimības dēļ pazaudētā kāja
nav bijis iemesls, lai padotos. Sarunas laikā atklājās, ka bez automašīnu
tehnisko lietu pārzināšanas Jānis ir arī
muzikāls, lai gan pēdējos gados nav
iznācis laika spēlēt trompeti. Turpināt
darboties motivē kā draugi, tā arī ģimene, kuru vidū ir žiperīgā suņu meitene
Džeina un galantais kaķis Alfrēds.
Pastāstiet par sevi un to, kā nonācāt
līdz autosportam.
Autosports ar mani ir no pašas bērnības. Manas dzimtas saknes ir Carnikavā. Inčukalnā esmu ienācējs. Sanāca,
ka tieši krīzes laikā dabūjām mājiņu
Inčukalnā, kuru izremontējām, un tagad

tajā dzīvojam. Par pilntiesīgiem Inčukalna iedzīvotājiem kļuvām 2012. gadā.
Kas attiecas uz autosportu, tad jāsaka,
ka jau no bērnības tas saistīja. Savulaik
katrā kolhozā vajadzēja būt dažādām
aktivitātēm, tostarp sporta mašīnām.
Carnikavas kolhozā bija rallija mašīna, ar kuru piedalījās sacensībās, piesaistot arī jaunu puišu lielu uzmanību.
Mans pirmais treneris Imants Kalniņš
Carnikavā izveidoja minikāru pulciņu,
kurā es iesaistījos, bet vēlāk jau es
braucu ar gokartiem. Autosports bērnībā tā ievilka, ka arī turpmākā dzīve
lielā mērā bija saistīta ar autosportu.
Man bija izvēle iet mācīties uz Priekuļu tehnikumu vai Kandavas tehnikumu.
Lai arī Priekuļos tehnikums skaitījās
spēcīgāks, mana izvēle bija par labu
Kandavai, jo padomju laikos tur bija
puse no vissavienības PSRS izlases
kartingā. Pabeidzu tehnikumu, taču ar
tām iespējām, kas man bija, kartinga
braukšanā neatgriezos, tā vietā kļuvu
par palīgu puišiem – braucu līdzi uz sacensībām kā mehāniķis asistents.
90. gadu sākumā sākās problēma ar
kāju un ārsti diagnosticēja audzēju. No
kājas nācās šķirties, un tas bija liels
šoks man un arī manai ģimenei. Vienīgais objektīvais cilvēks bija tēva kaimiņiene Daina Birzniece (izcilā vijolnieka
Raimonda Ozola dzīvesbiedre). Daina
un Raimonds bija tie, kuri man palīdzēja un morāli atbalstīja. Ar viņu palīdzību tiku pie pirmās protēzes, kas tika
izgatavota Zviedrijā. Tajā laikā man

bija nepieciešams morāls atbalsts, ko
arī saņēmu. Man nebija iespējas atmest visam ar roku, jo jutos atbildīgs
to cilvēku priekšā, kuri manā labā bija
tik daudz darījuši.
Strādāju savā specialitātē, specializējoties automašīnu riteņu regulēšanā.
Sapazinos ar Māri Ozoliņu, kurš sacensībās piedalījās ar formulu, un es braucu uz sacensībām līdzi kā mehāniķis.
Tad mūsu ceļi šķīrās, līdz 2012. gadā no
biedrības „Dzintara Volga” pārstāvja
Andreja Paupera saņēmu zvanu ar piedāvājumu piedalīties autosacensībās,
kļūstot par vēsturiskās „Volgas” pilotu.
Lai arī galvā šaudījās dažādas domas,
es piekritu. Nācās iziet cauri dažādām
procedūrām, lai tiktu pie braukšanas.
Man bija tikai viena prasība, proti, mašīnā nedrīkst neko pilnveidot, lai man
būtu kaut kādas priekšrocības attiecībā pret citiem braucējiem. Pirmajā
treniņā mašīnai vēl nebija uzbūvēts
sajūgs, tādēļ ar vienu kāju nācās spiest
trīs pedāļus. Atgriešanās Biķernieku
trasē, kur mani pazina kā riteņu regulētāju, bija smagi, jo cilvēki nebija mani
redzējuši bez protēzes ar kruķiem. Atceros, ka sākumā es novilku protēzi
un ātri ar kruķiem aizlēcu līdz mašīnai,
jo nevēlējos, lai kāds mani redz. Līdz
pirmajām sacensībām mašīnu savest
kārtībā palīdzēja inčukalnietis Ivars
Keišs. Pirmajā kvalifikācijas braucienā
bija vairāk nekā 20 automašīnu. Man
bija ļoti liela neziņa un bailes. Kvalifikāciju izbraucu ar diviem rezerves ri-

teņiem bagāžniekā, finišējot priekšpēdējā pozīcijā. Jau tad domāju, ka esmu
izdarījis lielu darbu, un bija sajūta, ka
neko vairāk jau nevajag, jo primārais
mērķis ir sasniegts. Pirmajā sacensību
braucienā finišēju desmitais, un tas bija
milzīgs emocionālais pacēlums.
Kad izteica piedāvājumu piedalīties
sacensībās, vai mājās to pārrunājāt
ar ģimeni?
Izteiktais piedāvājums bija liels pārsteigums. Es piekritu, un arī dzīvesbiedre piekrita. Viņa nevienu brīdi nav
bijusi pret.
Vai savu kustību traucējumu dēļ
izjutāt, ka sabiedrības attieksme ir
atšķirīga?
Lai arī tiek teikts, ka sabiedrībai ir aizspriedumi pret cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, man bija otrādi. Sapratu,

ka manī pašā ir problēma, jo es jutos
neērti, kad ar kruķiem uz ielas jutu, ka
uz mani atskatās. Taču tā ir normāla
sabiedrības reakcija. Tajā brīdī es cīnījos ar to, kas ir manī iekšā.
Cik svarīgs ir ģimenes un draugu
atbalsts tam, ko darāt?
Nebūtu man ģimenes un draugu atbalsta, tad būtu ļoti grūti, faktiski neiespējami kaut ko darīt. Viņi par mani rūpējas
vairāk nekā es pats par sevi. Man galva
ir pilna ar dažādām lietām un problēmām, tādēļ nereti sanāk, ka mājās aizbraucu tikai izgulēties.
Aila Ādamsone n

Visu interviju ar autosportisu Jāni
Tomsonu iespējams lasīt
www.incukalns.lv sadaļā „Sports”

Simtiem „zelta zivtiņu” sacenšas Inčukalna peldbaseinā
20. aprīlī Inčukalnā norisinājās jau
IV starptautiskās bērnu peldēšanas sacensības „Zelta zivtiņa”. Mūsu sporta
kompleksa peldbaseina ūdens celiņos
peldētprasmē mērojās jaunie sportisti,
kuri pārstāvēja 20 klubus no Latvijas un
Lietuvas. Komandu ģeogrāfija bija plaša –
Inčukalns, Rīga, Liepāja, Daugavpils,
Jēkabpils, Rēzekne, Ogre, Salaspils, Sigulda u. c. Priecē, ka „Zelta zivtiņa” kļūst
par aizvien populārākām bērnu sporta
sacensībām Latvijā. Kopskaitā Inčukalna peldbaseinā startēja vairāk nekā
300 jauno peldētāju.
„Zelta zivtiņā” vairākās grupās
sacentās bērni vecumā no 7 līdz
14 gadiem. Mazākie brīvajā stilā peldēja 25 m distancē, kamēr vecākie –
100 m. Medaļas tika sadalītas arī
peldējumos uz muguras. Peldējumi
risinājās Inčukalna 25 m četru celiņu
peldbaseinā, izmantojot „Meet Manager” automātisko sacensību vadību
un „Omega Ares 21” elektronisko laika fiksēšanas sistēmu, kuru lieto starptautiskās sacensībās visā pasaulē.
Par iespēju likt lietā šo dārgo un moderno laika kontroles sistēmu jāpateicas Latvijas Peldēšanas federācijas
atbalstam. Šī gada „Zelta zivtiņas”
galvenā tiesnese bija Raita Lapa, bet
sacensību sekretāri – Anita Rudzīte un
Ģirts Treiguts.
Sākot sporta nodarbes, visi jaunie pel-

dētāji baseinos bija pavadījuši ilgas
treniņu stundas, pilnveidojot peldēšanas tehniku un vairojot izturību, bērniem smagā darbā topot stiprākiem
un nemitīgi rūdot gribasspēku. „Zelta
zivtiņa” jaunajiem sportistiem bija īsta
svētku diena, kad katram dalībniekam
radās iespēja parādīt savu meistarību
un izbaudīt uzvaras prieku. Daudziem
mazajiem peldētājiem starts Inčukalnā
paliks neaizmirstams notikums kā pirmās sacensības viņu sportistu dzīvē.
Šogad „Zelta zivtiņā” tika sadalīti
60 godalgu komplekti, no kuriem mājinieki izcīnīja deviņas. Inčukalna novadu sacensībās pārstāvēja 50 bērnu
un jauniešu attīstības centra „Gauja”
sportisti, kuri kopskaitā dažādās dalībnieku vecuma grupās un peldēšanas disciplīnās ieguva trīs zelta, trīs
sudraba un trīs bronzas medaļas.
Brīvā stila peldējumā 25 m distancē
1. vietu ieguva Rolands Barviks (22,85
sek.), 2. vietā Gustavs Umbraško
(26,42 sek.), bet 3. vietā – Ēriks Janovs (29,83 sek.). Arī peldējumā uz
muguras 25 m distancē 1. vietu izcīnīja
Rolands Barviks (25,84 sek.), savukārt
3. vieta piešķirta Gustavam Umbraško
(27,65 sek.).
2. vietu brīvā stila peldējumā 25 m
distancē ieguva Alise Anspoka (27,81
sek.), bet 3. vietu – Tīne Lote Oliņa
(32,53 sek.). Peldējumā uz muguras
25 m distancē 2. vieta piešķirta Var-

varai Semenecai (28,22 sek.), toties
1. vieta brīvā stila peldējumā 50 m
distancē – Katrinai Burbergai (40,76
sek.).
Jauno inčukalniešu rezultāti aizvadītajās „Zelta zivtiņas” sacensībās
pierāda, kā gada laikā augusi novada
bērnu peldētprasme. Par to atzinība
viņu treneriem Raitai Lapai, Pāvelam
Kondrahinam, Jevgeņijam Koņabo un
Stīvenam Hadžijevam.
Kā ik gadu šīs valsts mēroga bērnu
peldēšanas sacensības Inčukalnā organizēja BJAC „Gauja”. Lūgts „Nova-

da Vēstīm” vērtēt aizvadītos startus,
centra vadītājs Dmitrijs Tončinskis neslēpa gandarījumu: „Prieks par mūsu
novada jauno peldētāju teicamo sniegumu. Bērni cīnījās godam. Malači! Par
to paldies viņu treneriem un vecākiem,
kuri atbalsta bērnu sporta nodarbības.
Peldēšana taču ir sporta veids visam
mūžam! Baseinā harmoniski attīstās
visas sportista muskuļu grupas, tiek
trenēta sirds un elpošana. Tieši baseinā tiek likti veselīga dzīvesveida
pamati turpmākajai dzīvei, rodas nepieciešamība pēc regulārām fiziskām

nodarbēm. Svarīga arī šī sporta veida
praktiskā nozīme – peldētprasme nozīmē bērnu drošību uz ūdeņiem vasaras sezonā.
Vērtējot sacensības, man gribētos
pateikties daudzajiem novada uzņēmējiem – bērnu sporta labvēļiem un
„Zelta zivtiņas” sponsoriem, kuri materiāli atbalstīja šīs sacensības. Tāpat
jāuzteic „Gauja Crew” brīvprātīgie,
kuri palīdzēja organizēt sacensības.”
Aivars Gaujinieks, n
Foto: Santa Sinka
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Pavasara rosīšanās Inčukalna pamatskolā
Darba pilnas rokas Inčukalna pamatskolā ir ne vien ar iesāktajiem un
gaidāmajiem lielākiem un mazākiem
projektiem, bet arī ar pakāpenisku
projekta „Skola 2030” nostādņu ieviešanu skolas ikdienā. Saprotam, ka tas
nebūs viegli, ir zināms izaicinājums un
liela interese. Darbošanās projektos ir
mācīšanās veids, kas noteikti ir efektīvāks par mierīgu sēdēšanu skolas solā.
Projekti „Skolas soma” un „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs”, Eiropas Sociālā
fonda atbalstītais projekts „Informācijas dienas profesionālajās vidusskolās” dod skolēniem un skolotājiem iespēju apmeklēt kultūras pasākumus,
aicināt uz skolu meistarus, lai iepazītu arodus, apmeklēt atvērto durvju
dienas koledžās un tehnikumos. Šajā
pavasarī 8. un 9. klašu skolēni kopā ar
saviem klases audzinātājiem ir bijuši
Rīgas Tehniskajā koledžā, lai iepazītos
ar koledžas piedāvājumu šobrīd populārās profesijās. 23. aprīlī Inčukalna
pamatskolas 7. klases skolēniem ar
klases audzinātāju bija iespēja doties
karjeras izglītības atbalsta braucienā uz Eiropas Sociālā fonda projekta
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 atbalstīto pasākumu „Informācijas dienas profesionālajās vidusskolās” Valsts robežsardzes
koledžā Rēzeknē. Uz pamatskolu tiek
aicināti absolventi, lai stāstītu par izvēlētajām skolām un saviem vēl gandrīz vienaudžiem sniegtu padomu par
nākamās izglītības iestādes izvēlēšanos. Tāpat ikgadējā izglītības iestāžu
pašprezentācija Ķīpsalā neiztika bez
mūsu skolas 8. un 9. klases – arī šis
brauciens varēja notikt, pateicoties
Eiropas Sociālā fonda projektam „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.
Ar sacensībām stafetēs marta beigās
Krimuldas vidusskolā noslēdzās projekts „Sporto visa klase”. Inčukalna

pamatskolas komanda ieguva 4. vietu.
Tā kā projekts tiek noslēgts, bet vēlme sportot klasei un pārējām skolām
ir, turpināsim rīkot draudzības spēles
florbolā un tautas bumbā. Vēlamies,
lai mūsu bērni ir sportiski, veseli, kā
arī savas skolas patrioti arī turpmāk!
Interesanta un sportiska diena bija arī
10. aprīlī, kad skolā notika strītbola
turnīrs, kurā piedalījās komandas no
3. līdz 9. klasei, kā arī skolotāju komanda, kura sīvā cīņā tomēr neieguva
pirmo vietu savā grupā, bet gan otro.
Pirmo vietu izcīnīja 9. klases pirmā
komanda, bet trešajā vietā ierindojās
8. klases pirmā komanda. 3.–4. klašu
grupā 1. vietu ieņēma 3.b, 2. vietu –
4.b, 3. vietu – 4.a, savukārt 5.–6. klašu
grupā 1. vieta 6.a2, 2. vieta – 6.a1, bet
3. vieta – 5.a1.
Zaļajā Ceturtdienā, 18. aprīlī, Inčukalna Sporta kompleksa peldbaseinā
norisinājās kārtējās Pierīgas novadu
skolēnu sporta spēļu sacensības peldēšanā. Tajās piedalījās 10 Pierīgas
skolu pārstāvji – Ādažu, Baldones,
Krimuldas, Mālpils novada, Ulbrokas
un Vangažu vidusskolas, Carnikavas
un Inčukalna pamatskolas, kā arī
Ādažu BVS un Berģu MMP. Kopējais
dalībnieku skaits bija 147 skolēni,
kuri piedalījās individuālajā disciplīnā
un skolu stafetēs. Ar labām sekmēm
startēja mūsu skolas skolēni, izcīnot
divas godalgas. Vienu no tām 25 dalībnieču konkurencē D grupā ieguva
4.a klases skolniece Elīna Brantkalne, ieņemot 3. vietu. Labu rezultātu
šajā grupā uzrādīja arī Elīnas klasesbiedrene Emīlija Zujeva, kura ieņēma 5. vietu. Otru medaļu skolai, arī
bronzas, izcīnīja 7.a klases skolnieks
Leons Aleksandrovs C grupā zēniem
50 metru brīvajā peldējumā.
Īkšķus turējām arī par savu komandu
projektā „Esi līderis!”, kuru vada skolas direktors Kaspars Kiris. Konkursā
pamatskolas skolēniem „Profesionā-

lis”, kas saistīts ar uzņēmējdarbību,
biznesu un loģistiku, pusfinālā 37 komandu konkurencē mūsējie – „Cosmic
Daisies” – ieguva 2. vietu un tiesības
piedalīties finālā, kurā startēja piecas labākās komandas no Latgales
un Vidzemes novadiem, kā arī piecas
komandas no Kurzemes un Zemgales.
Darbošanās komandās un draudzīgā
atmosfēra ļāva dažādu skolu skolēniem cits citu labi iepazīt, un jau pēc
nedēļas Inčukalna pamatskolu apciemoja jauniegūtie draugi no Krustpils
novada Sūnu pamatskolas. Notika
mūsu skolas un novada prezentācijas, tika izrādītas Inčukalna pagasta
ievērojamākās vietas. Komunikācijas
un sadarbošanās prasmes tika vingrinātas visas dienas garumā.
Komunikācijas un sadarbošanās
prasmes angļu valodā kārtīgi izvingrināt varēja arī 8. klase un pārstāvji no 9. klases, kas devās divu dienu
mācību ekskursijā uz sadraudzības
skolu Igaunijā, Ēsmē ciematā, Saues
novadā. Skolēni iepazinās ar skolu
un mācīšanās iespējām tajā, piedalījās saliedēšanās spēlēs, apmeklēja
Keilas ūdenskritumu, Tallinas vecpilsētā apskatīja eposa „Kalevipoegs”
vietas, kā arī iepazinās ar Igaunijas
galvaspilsētas vēsturi un ievērojamākajām vietām. Divdesmit skolēni
un trīs pedagogi no Inčukalna pamatskolas turpināja sadraudzības tradīcijas Igaunijā, bet pašlaik tiek plānota
nākamā tikšanās reize augustā, kad
uzņemsim igauņu pedagogus.
Pirms Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas, 4. maija,
šogad pievienojāmies „balto galdautu kustībai” – 3. maijā katrā skolas
klasē notika „Baltā galdauta stunda”,
kuras laikā tika izspēlēta jautājumu
un atbilžu spēle par Latviju, pārrunāti
notikumi Latvijā, kā arī visi mielojās
ar pašu sarūpētu cienastu. Tas radīja
skolā un mūsu sirdīs svētku noskaņu,

kurā turpinājām dzīvot līdz pat nākamajai piektdienai, kad atzīmējām
Māmiņu dienu. Šoreiz koncerts notika skolas telpās un tajā piedalījās
dziedātāji un muzikanti – skolotājas
Jeļenas Tresikovas vadītie meiteņu
un zēnu ansambļi un jaunāko klašu
koris, kā arī mūsu pūtēju orķestris
diriģentu Vitaļa Kikusta un Kārļa Circena vadībā. Jau tradicionālais daiļlasīšanas konkurss „Zvirbulis”, kura
noslēgums bija 30. aprīlī, papildināja
koncertu ar sirsnīgiem dzejoļiem par
pavasari, dabu, māmiņu, mīlestību.
Konkursa norisē savu darbu ieguldīja
visas sākumskolas skolotājas. Koncertā izskanēja arī Pierīgas krievu valodas runas olimpiādes laureāta Bruno izpildītais dzejolis krievu valodā –
dzejoli, īpaši piemērotu lasītājam,
piemeklēja un interesanti lasīt iemācīja skolotāja Inga Indriksone. Šoreiz
priekšnesumus bija sagatavojušas arī
divas ģimenes – māmiņa Ieva Kalniņa
kopā ar dēliem Ernestu, Armandu un
meitiņu Anmariju, kā arī māmiņa Kristīne Ziļicka kopā ar savām meitām
Aneti Keitu, Katrīnu Paulu un meitu
draudzeni Madaru Kiri. Noslēgumā
tika pasniegtas balvas biedrības

„Inčukalna izaugsmei” finansētajā
konkursā „Labākā klase”. Ar biedrības sarūpēto balvu ekskursijā šogad
dosies 3.b, 4.b un 7.a klase.
Piektdien, 17. maijā, pēdējais skolas
zvans noskanēja 16 devītās klases
skolēniem. Tā bija pēdējā parastā
mācību diena, jo ir vēl konsultācijas,
četri eksāmeni un izlaidums 13. jūnijā
plkst. 18.00. Devītās klases skolēnus
apsveica pirmo klašu skolēni ar ziediem un pašu sagatavotiem apsveikumiem, bet astotās klases skolēni
bija sagatavojuši atraktīvu fotoorientēšanās spēli, kuras laikā devītajiem,
sadalītiem četrās komandās, bija jāatrod uzdevumu lapās redzamie objekti. Tika papildināts skolas ceriņu
stādījums ar vēl vienu krūmu, bet noslēgumā pārsteigums – astoto pašu
cepta torte.
Pamatskolas nākamā mācību gada
pirmajās klasēs un sākumskolā jau
„krājas” nākamie skolēni, bet šodienas skolēns – kas tur ko slēpt – ilgojas pēc vasaras brīvdienām un,
sasparojies enerģiski, saņem spēkus
pēdējam mācību cēlienam. Lai mums
visiem izdodas!
Zinta Nolberga n

Vangažu vidusskolas skolēni apgūst uzņēmējdarbību
Mēs, 12. klases topošās absolventes,
šogad pabeidzam ne tikai Vangažu vidusskolu, bet arī profesionālo programmu „Uzņēmējdarbības pamati” projektā
„Esi līderis!”. Trīs gadu laikā esam apguvušas biznesa pamatus un tagad saņemsim apliecību.
Dalība projektā ir laba iespēja skolas laikā ne tikai apgūt interesantus
priekšmetus un saņemt profesionālās
pilnveides apliecību, bet arī iepazīties
ar citu skolu skolēniem, viņu idejām
un aktivitātēm un iesaistīties interesantos pasākumos. Projekta laikā mēs
ieguvām zināšanas par uzņēmējdarbību, izmantojām iespēju apmeklēt dažādus pasākumus, piemēram, Līderu
dienas Ministru kabinetā, Dabaszinātņu centrā, Rīgas domē, augstskolās
„RISEBA” un „Turība”. Mēs taisījām
projektu, piedalījāmies konkursos un
biznesa spēlēs. Izzinošais ceļojums –
kompleksā mācību prakse – bija neatņemama inovatīva mācību procesa
daļa projektā „Esi līderis”, lai nodroši-

nātu integrētu pieeju izziņas procesā.
2019. gada aprīlī man paveicās aizbraukt deviņu dienu garā izzinošā ceļojumā – mācību praksē „Horvātija un
Slovēnija pavasarī”. Kompleksās mācību prakses mērķis – sekmēt jauniešos radošās pieredzes veidošanos, kas
virzītu uz sasniegumiem dzīvē, stiprināt un attīstīt sadarbību starp skolām.
Šis brauciens atstāja labu iespaidu
par valstīm, kuras mēs apmeklējām,
par cilvēkiem, kā arī bija iespēja iziet
no savas komforta zonas, mācīties
komunicēt, kā arī praktizēt valodas.
Mācību prakses laikā bija organizētas
interesantas diskusijas un lekcijas par
uzņēmējdarbības uzsākšanu un kā būt
veiksmīgam.
Deviņu dienu garumā mēs apbraucām
septiņas valstis un apskatījām vairāk
nekā 14 objektus. Apmeklējam Veļičkas sāls raktuves – pazemes pilsētu, kura ir iekļauta UNESCO sarakstā.
Pēc tam devāmies uz naksnīgo Budapeštu, kur bija iespēja izbraukt ar
kuģīti. Naktī šī pilsēta bija vienreizīga,

tik spoža un skaista. Nākamajā dienā
mūsu grupai bija iespēja apskatīt austrumu Parīzes arhitektūru un kultūru.
No Budapeštas mēs devāmies uz Horvātiju, kur divu dienu laikā apmeklējām Plitvices Nacionālo parku, Trogiru,
Splitu, Zadaras vecpilsētu un Pagas
salu jeb „Nekurieni”. Sestajā dienā
mēs devamies uz Lipicas balto zirgu
audzētāvu, kur varējam apskatīt neparasto un neticamo zirgu baletu. Es uzzināju, ka šie zirgi ir ļoti reti un īpašas
sugas: piedzimstot tiem ir melna nokrāsa, bet pēc 3–5 gadiem viņi paliek
balti. Tajā pašā dienā mums bija plānota Postonjas stalaktītu alu apmeklēšana, pastaiga pa Ļubļanas pilsētu
un nakšņošana Bledā. Septītajā dienā
mēs devāmies uz Vintgara aizu, kur
mūs sagaidīja 1,6 km garš pārgājiens
starp iespaidīgām klintīm. Nākamajā
dienā bija ekskursija Vīnē, kur apskatījām Sv. Stefana katedrāli, Vīnes operu
un parlamenta ēku. Vakarā jau bijām
Polijā un visu nākamo dienu pavadījām
braucienā uz mājām.

Esmu ļoti laimīga, ka man bija iespēja
apceļot tik daudzas vietas un apskatīt
visdažādākos objektus! Gribu pateikt
paldies organizatoriem, kuri tik efektīvi piepildīja laiku un interesanti vadīja ekskursijas. Paldies vēlos teikt arī

Inčukalna novada domes deputātiem
par atbalstu mācību praksē.
Darja Petrago, n
Vangažu vidusskolas
12. klases skolniece,
projekta „Esi līderis!” dalībniece

2019. gada MAIJS

NOVADA VĒSTIS

7

„Coyote” florbola komandai trešā vieta turnīrā „Border Cup 2019”
SK „Coyote” florbola komanda ceturto
gadu pēc kārtas 11. un 12. maijā piedalījās starptautiskajā florbola turnīrā „Border Cup 2019” Valkā/Valgā.
SK „Coyote” florbola komanda tika
ielozēta C grupā kopā ar komandām
„FBK „Valmiera” 1” (Latvija), „FBC
„Legion”” (Baltkrievija), „SK „Noorus”” (Igaunija) un „FLC „Vilnius””
(Lietuva). Visā turnīrā piedalījās
18 komandas no Latvijas, Igaunijas,
Baltkrievijas, Krievijas un Lietuvas.
11. maijā tika izspēlētas apakšgrupu spēles: pirmajā spēlē SK „Coyote” tikās ar FLC „Vilnius”, un ar
pārliecinošu rezultātu 11:0 tika svinēta pirmā uzvara. Otrajā spēlē SK
„Coyote” tikās ar SK „Noorus”, kur
tika izcīnīts punkts, nospēlējot 1:1.
Trešajā spēlē SK „Coyote” ne bez
grūtībām apspēlēja SK „Legions”
4:2. Ceturtā spēle SK „Coyote” bija
principiālā, un, pret spēcīgo komandu „FBK „Valmiera” 1” nospēlējot
ar īstu komandas raksturu, tika
panākta uzvara ar rezultātu 3:2,
kas SK „Coyote” deva iespēju iegūt
apakšgrupā pirmo vietu un pirmajās

izslēgšanas spēlēs – izdevīgi vājāku
pretinieku.
12. maijā SK „Coyote” sāka savu
play-off gājienu pēc medaļām. 1/8
finālā SK „Coyote” tikās ar „Smiltenes aļņiem” un ar uzvaru 3:2 piedalījās tālākajās cīņās. 1/4 finālā SK
„Coyote” pretī stājās SK „Vimba”
un tika panākta uzvara ar rezultātu
2:1. 1/2 finālā SK „Coyote” cīnījās
pret FK „Ikšķile”, spēle patiesi bija
spraiga un interesanta, diemžēl
tiesnešu lēmums SK „Coyote” neieskaitīt vārtus, kas dotu rezultātu
2:1 SK „Coyote” labā, SK „Coyote”
spēlētājus mazliet nošokēja, kā
rezultātā pēc neilga brīža vadības
grožus pārņēma FK „Ikšķile”. SK
„Coyote”, cenšoties atspēlēties,
bez vārtsarga, ar sešiem laukuma spēlētājiem, ielaida vēl vienus
vārtus un diemžēl vairs atspēlēties
nevarēja, un spēle noslēdzās ar rezultātu 2:5 FK „Ikšķile” labā. Pēc
piecu minūšu atpūtas sākās mazais
fināls, spēle par trešo vietu, kur
SK „Coyote” pretī stājās spēcīgā
Naukšēnu florbola komanda. Spēle,
neskatoties uz nogurumu un trau-

mām, bija ātra un spraiga, bet, tikai
pateicoties SK „Coyote” spēlētāja
Ričarda Gruzniņa piespēlei, Renārs
Austrums piecas sekundes pirms
spēles beigām guva uzvaras vārtus. SK „Coyote” izcīnīja godpilno
trešo vietu.

Vangažu teātra pulciņš „Pigoriņi’’ piedalās
Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā
Vangažu Kultūras nama bērnu un jauniešu teātra pulciņš „Pigoriņi” piedalījās XII Latvijas bērnu un jauniešu
teātru festivālā „...un es iešu un iešu!”.
1. kārtā, kurā tika iesūtīti videoieraksti,
startēja 59 kolektīvi, no tiem 2. posmā
tika izvirzīti 40. „Pigoriņi” ieguva 3. pakāpes diplomu ar tiesībām spēlēt izrāžu
parādē Valmierā!
26. un 27. aprīlī devāmies uz Valmieru, kur noskatījāmies daudzas
bērnu un jauniešu izrādes un guvām
jaunus iespaidus, iespēju redzēt
profesionālus sniegumus un paplašināt savu redzesloku. „Pigoriņi”
(vadītāja Evija Ozola) rādīja A. Linē
lugu „Teiksma par dzintara gliemežvāku”.
Paldies Inčukalna novada pašvaldībai par sniegto finansiālo atbalstu
un jaunajām aktrisēm par ieguldīto
darbu un lielisko sniegumu!
Vangažu Kultūras nams

Rokdarbnieces dodas ekskursijā uz Cēsīm un Līgatni
Mūsu čaklās rokdarbnieces, uzzinājušas, ka Līgatnē ir atklāta priekšautu
izstāde, nolēma: mums tā ir jāredz! Ar
Birutu Cīruli priekšgalā mūsu pilsētas
rokdarbnieces devās uz Līgatni. Tas bija
tā vērts!
Kādi tik priekšautiņi tur nebija: gan linu,
gan no džinsu auduma un dažādiem
mērķiem, izdoma ir bagāta. Priekšautu

sērijas paredzētas valkāšanai, vācot
dažādus augus, un pielāgoti tā, lai
darāmais darbs būtu veicams pēc iespējas brīvāk, kabatas kādās tik vietās
nebija pielāgotas. Ļoti skaisti izšuvumi
uz priekšautiem, bija kur pamielot acis.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Cēsīm.
Brīnišķīgais ekskursijas vadītājs
Jānis izvadāja pa pilsētu, iepazīstināja ar vēsturiski nozīmīgākajām

vietām, stāstīja vēsturiskus faktus.
Mēs apmeklējām arī Cēsu jauno koncertzāli, mums pat spēlēja ērģeles.
Diena bija bez lietus – labvēlīga –, un
mēs ar jaunām idejām un jauku garastāvokli atgriezāmies mājās.
Sirsnīgs paldies Birutai Cīrulei un rokdarbnieču kolektīvam par tik saturīgu
ekskursiju!
Marija Aleksejeva n

Izsakām pateicību Jānim Pavlovičam par ziedojumu Inčukalna invalīdu biedrībai.
Biedrības valde n

Par „Border Cup 2019” labāko spēlētāju tika atzīts SK „Coyote” spēlētājs Renārs Austrums. Liels paldies
visiem SK „Coyote” spēlētājiem, kas
spēja parādīt raksturu un izturību,
neskatoties uz to, ka turnīrā varēja piedalīties tikai deviņi spēlētāji.

Paldies turnīra „Border Cup 2019”
organizatoriem par kvalitatīvi noorganizētu turnīru. Stiprai komandai
stipri atbalstītāji!
Māris Onskulis, n
SK „Coyote” spēlētājs Nr. 99

Inčukalna novada dome, reģ. Nr. 90000068337,
izsludina pieteikšanos uz Juridiskās daļas jurista/es amatu
Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionāla augstākā
izglītība tiesību zinātnē (vēlams maģistra grāds tiesību zinātnē);
• pieredze jurista specialitātē vismaz
divi gadi;
• praktiskā pieredze normatīvo aktu
projektu izstrādē;
• latviešu valoda augstākajā līmenī;
• pieredze personas interešu pārstāvībā tiesās un citās valsts un pašvaldību institūcijās;
• spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
• labas valsts valodas zināšanas,
vienas svešvalodas zināšanas saziņas līmenī;
• zināšanas administratīvajā procesā,
civiltiesībās, pašvaldību tiesībās,
fizisko personu datu aizsardzības
tiesībās un lietvedībā;
• spēja strādāt augstas darba intensitātes apstākļos un pastāvīgi plānot
savu darba procesu;
• spēja analizēt un piemērot spēkā
esošos normatīvos aktus;
• prasme strādāt ar datoru un infor-

mācijas sistēmām lietotāja līmenī („MS Office”, „MS Excel”, „MS
Word”, teksta redaktors u. c.).
Darba vieta: Inčukalna novada dome,
Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna
novads, LV-2141.
Darba laiks: normālais darba laiks
(40 stundas nedēļā).
Darba alga: bruto 1287 eiro mēnesī.
Piedāvājam:
• atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;
• profesionālās pilnveides un apmācības iespējas;
• sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc viena
gada nostrādāšanas.
Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma
aprakstu (CV) sūtīt uz e-pasta adresi
dome@incukalns.lv ar norādi „Jurists”
vai iesniegt personīgi Inčukalna novada domes Klientu apkalpošanas centrā
(Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā) līdz 2019. gada 28. maijam
plkst. 17.00.
Tālrunis uzziņām 67977278. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2. kārtas pretendenti.

AICINĀM PIEVIENOTIES!
Inčukalna invalīdu biedrība ir noslēgusi
sadarbības līgumu ar Inčukalna novada
Sociālo dienestu par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem un
pensijas vecuma personām. Klientiem
tiek sniegts specializēto darbnīcu pakalpojums – ikviens pēc savas izvēles
un atbilstoši spējām var apgūt jaunas
prasmes.
Piedāvājam arī fiziskās aktivitātes,
sociālā darbinieka konsultācijas, sociālā mentora pakalpojumus. Biedrībā ir pieejams veļas mazgāšanas,
dušas pakalpojums, pirts. Regulāri
tiek sniegta humānā palīdzība – iz-

dalītas pārtikas pakas, darbojas
kopgalds. 2019. gada martā esam
uzsākuši projektu „Darbs dara darītāju”. Šis projekts tiek finansēts
AS „Latvijas Valsts meži” Sociālās
palīdzības programmas ietvaros, ko
administrē fonds „Ziedot.lv”.
Projektā var apgūt kokapstrādes
prasmes, kā arī iespējams piedalīties
radošajās (dažādu rokdarbu) nodarbībās. Tās vada pieredzējuši un ļoti
prasmīgi nodarbību vadītāji.
Laipni lūgti biedrībā, jo aktivitātēs
var piedalīties ikviens novada iedzīvotājs!
Valda Pavloviča, n
valdes priekšsēdētāja
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PASĀKUMI
Inčukalna Tautas nama
pasākumi
Sestdien, 25. maijā, plkst. 13.00
Inčukalna Sporta centrā bērnu
tautisko deju kolektīvs „Minkāns” ielūdz uz koncertu „Pavasara jampadracis”. Piedalās: BDK „Minkāns”, „Krimuldiņa”, Sējas pamatskola un VPDK
„Runči un kaķes”.
Sestdien, 1. jūnijā, plkst. 16.00 Inčukalna Tautas namā deju studija „Born
to Dance” ielūdz uz koncertu „Do You
Wanna Dance?”.
Piektdien, 14. jūnijā, plkst. 14.00
stacijas laukumā pie pieminekļa izvestajiem komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis.
Sestdien, 22. jūnijā, Aleksandra
parka estrādē 50. Inčukalna dziesmu
diena:
plkst. 19.45 svētku dalībnieku gājiens
no tautas nama;

plkst. 20.00 lielkoncerts;
plkst. 23.00–5.00 zaļumballe, spēlēs
grupa „Zelta kniede”;
no plkst. 16.00 darbosies amatnieku
tirdziņš, tirgotājus aicinām pieteikties
pie Vijas (tālr. 29114334);
darbosies bufete.
Svētdien, 23. jūnijā, plkst. 23.00–
5.00 Inčukalnā Aleksandra parka estrādē Jāņu nakts balle ar Jāņu ugunskuru. Spēlēs Ilmārs Miķelsons. Ieeja
brīva.
No piektdienas līdz svētdienai, no
5. līdz 7. jūlijam, Inčukalna novada
svētki.

Vangažu Kultūras nama
pasākumi
Piektdien, 21. jūnijā, plkst. 20.00–
23.00 pie Vangažu Kultūras nama
tiek organizēts vasaras saulgriežu
ielīgošanas tirdziņš. Aicinām pie-

AICINĀM
LIELUS UN MAZUS
JĀŅUBĒRNUS 21. jūnijā
uz vasaras saulgriežu svētkiem,
kad svinēsim visīsāko nakti,
dziedāsim, dejosim, kursim Jāņu
ugunskuru un, kas zina, varbūt arī
brauksim ar limuzīnu!

plkst. 21.00
„Strauta pļavā”

Vangažu Kultūras nams

teikties amatniekus, tautas lietišķās mākslas studijas un individuālos
meistarus, Latvijā audzētu produktu
ražotājus, siera sējējus, alus brūvētājus un mājražotājus. Tirdzniecības
noteikumi un saistītie dokumenti pieejami tīmekļvietnē www.incukalns.lv.
Pieteikties, sūtot ziņu uz e-pasta adresi ktn@vangazi.lv vai zvanot pa tālr.
26312233 (Evija Ozola) līdz 19. jūnijam!
Plkst. 21.00 „Strauta pļavā” notiks
vasaras saulgriežu svētku koncerts
„Jāņu nakts limuzīns”. Ar mums kopā
dziedās, dejos, kurs Jāņu ugunskuru:
Vangažu Kultūras nama VPDK „Augšup”, BDK „Pīlādzītis”, bērnu vokālie
ansambļi „Karuselis”, „Pumpuriņi”,
teātra pulciņš „Pigoriņi”, sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”, līnijdeju
grupa „Dream Dance” un viesi no Siguldas – VPDK „Dūka”. Aicinām visus – gan lielus, gan mazus jāņubērnus!
Aiz gada gads kā balta saule riet,
Bet atmiņas ar sapņiem blakus
stājas.
Cik jaunu nodomu un ilgu krājas!
Sirds piemin jaunību un atkal
dzied!

Inčukalna novada dome sirsnīgi
sveic maijā dzimušos Inčukalna
novada iedzīvotājus, visus jubilārus un īpaši tos novadniekus,
kuriem apritējuši 75, 80, 85, 90
un vairāk gadu!

Vangažu Ev. lut. draudze sveic novada ļaudis Vasarsvētkos un ielūdz
uz svētku dievkalpojumu svētdien, 9. jūnijā, plkst. 12.30.

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787.
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”.
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E–pasts: novada.vestis@incukalns.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.

Vangažu Ev. lut. draudze ielūdz uz Vislatvijas Baznīcu nakti piektdien, 7. jūnijā, plkst. 19.00–23.00.
Programmā: „Es esmu ceļš uz gaismu”.
Draudzes mācītājs Videmars Rumpēters – „Latviešu tautas kristīgais ceļš. Brāļu draudzes un kā latvieši
kļuva par mācītājiem”.
Draudzes ērģelnieks Juris Grinēvičs – „Garīgā mūzika Latvijā”.
Evaņģēliste Linda Straume – „Top Svētā Jēkaba ceļš Latvijā, un skan gongi”.
Inga Freimane – „Mans ceļš. Sv. Jēkaba ceļa pieredze Spānijā un Portugālē”.
Kinonakts – filma „Kalps” (arhibīskapa Jāņa Vanaga garīgais ceļš). Ikviens mīļi gaidīts!

