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Sākti Vangažu vidusskolas stadiona labiekārtošanas darbi
Marta sākumā, ieguldot pašvaldības
līdzekļus, sākušies Vangažu vidusskolas stadiona labiekārtošanas un lietus
ūdens sistēmas pārbūves darbi, kurus
paredzēts pabeigt līdz jaunā mācību
gada sākumam.
Līdzšinējais stadions bija funkcionējošs, taču morāli un tehniski novecojis. Skolas esošā sporta laukuma pārbūves gaitā tiks izveidota 100 metru
skriešanas zona ar četriem celiņiem,
skriešanas aplis ar diviem celiņiem,
tāllēkšanas sektors ar ieskriešanās
zonu, kā arī 60 x 40 metru futbola laukums ar dabīgā zāliena paklājveida
segumu ar automātisko laistīšanas

un laukuma drenāžas sistēmu. Tāpat
stadions iegūs vienu multifunkcionālu
laukumu, ko pēc nepieciešamības varēs pielāgot volejbola vai basketbola
laukuma vajadzībām, tiks izveidoti
arī āra trenažieri. Stadiona tālākajā
galā būs multifunkcionāla zona āra
nodarbībām, kur būs augstlēkšanas
sektors, lodes grūšanas sektors un
āra trenažieri, tāpat atsevišķās vietās tiks uzstādīti soliņi skatītājiem un
tiesnešiem. Multifunkcionālajam laukumam un skrejceliņiem tiks izmantots mākslīgais gumijotais segums.
Būvinspektors Aivars Struka stāstīja,
ka būvprojektā tika paredzēts demontēt ugunsdzēsības mācību torni

un ūdens rezervuāra būvi, jo teritoriju,
uz kuras atradās šīs būves, izmantos
stadiona vajadzībām. Tāpat likvidēti daži koki, kas traucēja stadiona
labiekārtošanai. Stadiona pārbūve
sākusies ar būvju demontāžu, tālāk
sekos inženierkomunikāciju pārbūves
darbi, bet pēc tam sāksies laukumu
pamatnes sagatavošana, virskārtas noņemšana, drenāžu ierīkošana
un visi pārējie darbi. Kā jau jebkurš
būvlaukums, arī stadiona teritorija ir
ierobežota ar sētu un brīdinājuma uzrakstiem. Skola ir informēta par visu
notiekošo, tādēļ būvdarbi mācību norisei netraucēs.
Turpinājums 3. lpp. 4

Inčukalna novada domes delegācija dodas uz Hlibokajes rajonu Baltkrievijā
Pēc pērnā gada nogalē Vitebskā parakstītā sadarbības līguma ar Hlibokajes rajona padomi un padomes
priekšsēdētājas Gaļinas Unukovičas
ielūguma laikā no 13. līdz 15. martam
darba vizītē uz šo Baltkrievijas pilsētu devās Inčukalna novada domes
delegācija.
Delegācijas sastāvā bija domes
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, domes deputāte Līga Šube, Inčukalna
novada bibliotēkas vadītāja Jeļena
Ozoliņa un Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Mārtiņš Pozņaks. Vizītes
mērķis bija tikties ar Hlibokajes rajona padomes deputātiem, prezentēt Inčukalna novadu, kā arī veicināt
sadarbības iespējas un kontaktu nodibināšanu starp Inčukalna un Hlibokajes pašvaldību, kultūras, izglītī-

bas, sporta un citām sabiedrībai nozīmīgām iestādēm vai apvienībām.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko: „Organizētās vizītes laikā Inčukalna novada
delegācijai bija iespēja iepazīties ar
kaimiņvalsts kultūras tradīcijām,
pieredzi un veidot sadraudzības
kontaktus dažādās nozarēs, tostarp
veicināt iespējamo sadarbību starp
mūsu reģionu uzņēmējiem. Kolēģus
no Hlibokajes padomes uzaicinājām
viesoties Latvijā un apmeklēt Inčukalna novada svētkus, kuri šogad
notiks no 5. līdz 7. jūlijam.”
Hlibokaje pirmoreiz rakstos minēta
1414. gadsimtā kā Lietuvas lielkņazistes miests, kas atradās uz
svarīgā Vecā Smoļenskas ceļa, kurš
savienoja Viļņu ar Polocku. Starp
abiem pasaules kariem pilsēta atra-

dās Polijai piederošās Viļņas vaivadijas sastāvā. Pilsētas statuss ir iegūts 1940. gadā. Šobrīd pilsētā dzīvo
19 084 cilvēki, bet rajonā kopumā –
37 712. Hlibokajes rajonā lielākie

uzņēmumi ir piena kombināts, kombikorma kombināts un gaļas kombināts. Pēc 2017. gada datiem, Hlibokajes rajonā ir 21 pirmsskolas iestāde un 19 vispārējās vidējās izglītības

iestādes. Hlibokaje ir arī pasaulslavenā padomju aviokonstruktora Pāvela Suhoja dzimtā pilsēta.
Mārtiņš Pozņaks n
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NVA aicina darba devējus
pieteikt darbavietas skolēnu
nodarbinātībai vasaras brīvlaikā
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) filiāles no šī gada 18. marta
līdz 3. aprīlim pieņem darba devēju
pieteikumus skolēnu vasaras nodarbinātības pasākuma īstenošanai.
Pieteikties darba devējs var, iesniedzot pieteikumu un piedāvāto darbavietu sarakstu tajā NVA filiālē, kuras
apkalpošanas teritorijā viņš plāno
nodarbināt skolēnu.
Arī šogad NVA īstenotais „Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā
personām, kuras iegūst izglītību

vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” norisināsies no 1. jūnija līdz 31. augustam,
piedalīties vasaras nodarbinātības
pasākumā varēs skolēni vecumā no
15 līdz 20 gadiem (ieskaitot). Šogad
NVA plāno atbalstīt ne mazāk kā
piecu tūkstošu skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā.
NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna mēneša darba algai
50% apmērā no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas,
savukārt otru algas pusi skolēnam

maksās darba devējs pats, jo skolēna mēneša atalgojumam par pilnu
nostrādātu darba laiku jābūt vismaz
valstī noteiktās minimālās algas
apmērā – 430 eiro pirms nodokļu
nomaksas. Darba devējam jānodrošina nodokļu nomaksa un kompensācija skolēnam par neizmantoto
atvaļinājumu.
Detalizētāka informācija par pasākuma īstenošanu pieejama NVA
tīmekļvietnes sadaļā „Darba devējiem”.
NVA n

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI FEBRUĀRĪ
Sēdes protokols Nr. 3 Inčukalna novadā, Vangažos, Meža ielā 1, 2019. gada 20. februārī.
Par finansiālu atbalstu Inčukalna Galda hokeja klubam. Dome
nolemj: piešķirt biedrībai „Inčukalna Galda hokeja klubs” finansiālu atbalstu 300,00 eiro apmērā
19. Latvijas čempionātam galda
hokejā „Open” klasē, kas notiks
2019. gada 2. martā, 19. Inčukalna
čempionātam galda hokejā („Open”
klasē, junioriem, junioriem U13
grupā un debitantiem), kas notiks
2019. gada 9. martā, un Latvijas
čempionātam nominācijās galda
hokejā (junioriem, junioriem U13
grupā, sievietēm, juniorēm, senioriem un senioriem O50 grupā), kas
notiks 2019. gada 13. aprīlī, balvu
iegādei. Piešķirtā pašvaldības finansējuma izmaksa tiek veikta no
sportam paredzētajiem līdzekļiem,
pamatojoties uz noslēgto līgumu
un saskaņā ar finansiālā atbalsta
pieprasītāja iesniegto rēķinu.
Par noteikumu Nr. 1/2019 „Par
kārtību, kādā tiek nodrošināta
Inčukalna novada izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas
izglītības programmu, darbība
vasaras periodā” apstiprināšanu. Dome nolemj: pieņemt noteikumus Nr. 1/2019 „Par kārtību,
kādā tiek nodrošināta Inčukalna
novada izglītības iestāžu, kuras
īsteno pirmsskolas izglītības programmu, darbība vasaras periodā”;
apstiprināt šādus dežūriestādes
darbības periodus 2019. gadā: no
2019. gada 1. jūlija līdz 2019. gada
28. jūlijam dežūriestādes funkciju
pilda Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
„Minka”; no 2019. gada 29. jūlija
līdz 2019. gada 25. augustam dežūriestādes funkciju pilda Inčukalna novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”.
Uzdot Inčukalna novada domes
Sabiedrisko attiecību daļai publicēt
informāciju par pieņemto lēmumu

un apstiprinātajiem noteikumiem
Inčukalna novada pašvaldības
mājaslapā www.incukalns.lv un
informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”. Uzdot par pienākumu
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām septembrī iesniegt atskaiti
Inčukalna novada domes Izglītības,
kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komitejai par apmeklējumu.
Par 2019. gadā plānotajiem gadatirgiem Vangažu pilsētā, Inčukalna novadā. Dome nolemj:
atļaut Inčukalna novada Vangažu
pilsētas laukumā Vidzemes ielā 8,
Vangažos, 2019. gadā rīkot gadatirgus: 23. martā – Pavasara
gadatirgus; 20. aprīlī – Lieldienu
gadatirgus; 18. maijā – gadatirgus; 22. jūnijā – Jāņu gadatirgus;
20. jūlijā – gadatirgus; 24. augustā –
Pirmsskolas gadatirgus; 28. septembrī – Miķeļdienas gadatirgus;
19. oktobrī – Rudens gadatirgus;
16. novembrī – valsts svētkiem
veltīts gadatirgus; 21. decembrī –
Ziemassvētku gadatirgus. Uzdot
Inčukalna novada domes Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par
gadatirgu norisi publicēt informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”,
Inčukalna novada mājaslapā, kā arī
izvietot uz Vangažu pilsētas ziņojumu dēļiem. Atbildīgā par tirgus vietu
kārtību, sakārtošanu, norisi un nodevu iekasēšanu ir Vangažu pilsētas
pārvaldes teritorijas uzraudze Vija
Deņisova.
Par 2019. gadā plānotajiem gadatirgiem Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Dome nolemj: atļaut Inčukalnā 2019. gadā rīkot gadatirgus:
Stacijas laukumā un Atmodas ielā,
nodrošinot sabiedriskajam transportam netraucētu braukšanu:
21. aprīlī – Lieldienu tirdziņš; 12.
maijā – Stādu tirdziņš; 10. augus-

tā – tirdziņš „Skolas laiku gaidot”;
22. septembrī – gadatirgus; 20. oktobrī – Lauku labumu tirdziņš;
17. novembrī – Svētku tirdziņš;
15. decembrī – Ziemassvētku tirdziņš; Inčukalna parkā: 22. jūnijā –
Dziesmu svētku amatnieku tirdziņš;
6. jūlijā – Inčukalna novada svētku
amatnieku tirdziņš. Uzdot Inčukalna
novada domes Sabiedrisko attiecību daļai informāciju par gadatirgu
norisi publicēt informatīvajā izdevumā „Novada Vēstis”, Inčukalna
novada mājaslapā, kā arī izvietot
pie Inčukalna ziņojumu dēļiem.
Atbildīgais par lēmuma izpildi –
Inčukalna novada domes izpilddirektors O. Kalniņš.
Par pilnvarojumu biedrībai „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” organizēt licencēto makšķerēšanu. Dome nolemj: pilnvarot biedrību „Gaujas ilgtspējīgas
attīstības biedrība”, reģistrācijas
Nr. 50008235771, juridiskā adrese
Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes
novads, organizēt licencēto makšķerēšanu Gaujas upes posmā,
kas atrodas Inčukalna novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lēmums stājas spēkā ar
tā pieņemšanas brīdi. Šo lēmumu
saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmo daļu,
76. panta pirmo un otro daļu,
79. panta pirmo daļu, 188. panta
otro daļu un 189. panta pirmo daļu
var pārsūdzēt viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Baldones
ielā 1A, Rīgā, LV-1007.
U. c.
Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu
(ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto) var iepazīties
Inčukalna novada pašvaldības mājaslapā www.incukalns.lv sadaļā „Domes
sēžu protokoli”.

BŪVVALDES PAZIŅOJUMS
Vides pārraudzības valsts birojs
informē, ka 2019. gada 27. februārī
Vides pārraudzības valsts birojs ir
izsniedzis atzinumu par ietekmes
uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA
„Apse KL” paredzētajai darbībai –
smilts–grants un smilts ieguvei
derīgo izrakteņu atradnē „Blomi”
Inčukalna novada Inčukalna pagastā, nekustamā īpašuma „Blomi”
(kadastra Nr. 8064 001 0061) zemes

vienībā ar kadastra apzīmējumu
8064 001 0061.
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts
biroja atzinumu var iepazīties Inčukalna novada domē un Valsts vides
dienesta Lielrīgas Reģionālajā vides
pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības
valsts birojā Rīgā, Rūpniecības ielā 23,
tālr. 67321173, un biroja mājaslapā
www.vpvb.gov.lv.

PAZIŅOJUMS
Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam
īpašumam „Ūdensloki” Inčukalna pagastā, Inčukalna novadā
Inčukalna novada dome 2019. gada
20. februārī ir pieņēmusi lēmumu
(prot. Nr. 3, 22.§) „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”.
Detālplānojuma izstrādes mērķis
ir izveidot īpašumiem „Ūdensloki”
(kadastra apz. 80640070322) un „Linuži” (kadastra apz. 80640080179)
pievedceļa pieslēgumu valsts vietējam autoceļam V75 (Ropaži–Griķukrogs). Detālplānojuma ierosinātājs

ir nekustamā īpašuma „Ūdensloki”
īpašnieks.
Informāciju par detālplānojuma
izstrādi interesenti var saņemt
Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā, LV-2141, vai sazinoties ar
izstrādes vadītāju, teritorijas plānotāju (tālrunis 62007232), kā arī sekojot līdzi informācijai pašvaldības
mājaslapā www.incukalns.lv.

VPVKAC aktuālā
informācija martā
Atgādinām iedzīvotājiem, ka Valsts un
pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) ir iespējams
saņemt atbalstu gada ienākumu deklarācijas (GID) iesniegšanā gan elektroniskā, gan papīra formā.
Ja personai nav iespējas autorizēties
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā
(EDS), piedāvājam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (VID) iesniegumu
EDS lietotājvārda un paroles piešķiršanai. Minētais autorizēšanās līdzeklis tiek piešķirts un nosūtīts personai
uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi piecu darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža.
Vēlamies atzīmēt, ka EDS lietošanai
ir vairāki pozitīvi aspekti, ne tikai GID
iesniegšana: tā ir gan saziņa ar VID,
gan iespēja tiešsaistē veikt maksājumus un pieprasīt izziņas, gan iegūt
informāciju par darba devēja veiktajām obligātajām sociālajām iemaksām un ieturēto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
EDS ir vienkāršākais veids, kā pārliecināties par šogad aktuālo jautājumu –
2018. gadā piemēroto prognozētā
neapliekamā minimuma un ienākumu
nodokļa likmes apmēru katram individuāli. Ikvienam nodokļu maksātājam
līdz 1. jūnijam būtu nepieciešams pārliecināties par to, vai ir izveidojusies
nodokļa pārmaksa (atgūstamā summa) vai piemaksa (parāds).
Papildus vēlamies informēt iedzīvotājus par Valsts reģionālās attīstības
aģentūras piedāvāto inovāciju saziņā
starp valsti un iedzīvotājiem. Šobrīd
ikvienai fiziskai personai ir iespēja

pieteikties e-adresei. Tas ir rīks, ar
kuru drošā veidā iedzīvotāji var sazināties ar visām valsts un pašvaldību
iestādēm vienuviet. E-adreses mērķis ir aizstāt deklarētās dzīvesvietas
pasta adresi, lai saziņa ar valsts iestādēm būtu iespējama neatkarīgi no
personas deklarētās dzīvesvietas.
Ar detalizētāku informāciju par e-adreses izveidošanu un lietošanu ir
iespēja iepazīties www.latvija.lv sadaļā „Izveido savu e-adresi”, kā arī
nepieciešamības gadījumā VPVKAC
darbinieki labprāt sniegs konsultāciju
e-adreses pieteikšanā.
Tāpat vēlamies informēt, ka no
2019. gada 1. marta Vides un reģionālās attīstības ministrija ir uzdevusi
VPVKAC darbiniekiem veikt e-asistenta funkcijas. Tas nozīmē, ka klientu apkalpošanas centra darbinieks ir
tiesīgs uz speciālpilnvaras pamata
pieteikt apmeklētāja izvēlēto pakalpojumu elektroniski www.latvija.lv.
Tātad, ja personai nav iespēju pašai
iesniegt iesniegumu www.latvija.lv,
tā pilnvaro klientu apkalpošanas
centra darbinieku, kurš interesējošo
pakalpojumu iesniedz iestādei. Pašlaik šī iespēja ir nodrošināta atsevišķiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumiem, bet
nākotnē pakalpojumu klāsts var tikt
papildināts.
Jautājumu gadījumā vērsties Inčukalna novada VPVKAC: Atmodas ielā 4,
Inčukalnā, Inčukalna novadā, LV2141, vai pa tālr. 65505888.
G. Drinka-Briede, n
VPVKAC speciāliste

2019. gada marts
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Iedzīvotāji paši saviem spēkiem
izvietojuši putnu barotavas
Vangažos
Kopš decembra Vangažos, atjaunotās
Gaujas ielas posmā, izvietotas divas
skaistas putnu barotavas.
Iedzīvotāji paši saviem spēkiem izvietojuši barotavas, kā arī regulāri
rūpējušies, lai tās būtu piepildītas
ar barību. Paldies cilvēkiem, kuri
šādā veidā palīdzēja putniem pārciest ziemu!
Vangažu pilsētas pārvalde n

Būs nepieciešama personalizēta
daudzbērnu ģimenes apliecība
VSIA „Autotransporta direkcija” informē, ka no 2020. gada 1. janvāra
atlaides sabiedriskajā transportā
daudzbērnu ģimeņu bērni varēs saņemt, uzrādot savu personalizētu
„3+ Ģimenes karti”. Ar karti, kas
izsniegta vecākiem, tas nebūs iespējams. Aicinām vecākus, kuri vēl
nav izgatavojuši „3+ Ģimenes karti”
katram bērnam, to izdarīt, izmantojot
mājaslapu www.godagimene.lv.
Latvijas Goda ģimenes apliecība
„3+ Ģimenes karte” ir valsts atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas sniedz iespēju saņemt dažāda veida atvieglojumus un priekšrocības, tai skaitā braukšanas
maksas atvieglojumus reģionālajā
sabiedriskajā transportā. Apliecību
var iegūt ģimenes, kurās aug trīs un
vairāk bērnu vecumā līdz astoņpadsmit gadiem vai pilngadīgi šādas

ģimenes bērni, kuri nav sasnieguši
24 gadu vecumu un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai
speciālās izglītības iestādēs.
Lai saņemtu braukšanas maksas
atvieglojumu, braucot reģionālā
maršruta autobusā vai vilcienā,
daudzbērnu ģimenes loceklim ir
nepieciešams uzrādīt „3+ Ģimenes karti” kopā ar pasi, ID karti
vai attiecīgi skolēna vai studenta apliecību. Šobrīd skolēniem un
studentiem līdz 24 gadu vecumam
ir iespēja uzrādīt arī vecāku „3+ Ģimenes karti”, ja tajā ir norādīts attiecīgās personas vārds un uzvārds,
bet katrs ģimenes loceklis ir tiesīgs
saņemt arī savu personīgo apliecību, tādā veidā nodrošinot ērtāku
iespēju iegūt braukšanas maksas
atvieglojumus sabiedriskajā transportā. Ņemot vērā Ministru kabineta noteikumus par valsts atbalsta

programmas „Latvijas Goda ģimenes apliecība „3+ Ģimenes karte””
īstenošanas kārtību, no 2020. gada skolēniem un studentiem līdz
24 gadu vecumam būs nepieciešams uzrādīt savu personalizēto
„3+ Ģimenes karti”.
VSIA „Autotransporta direkcija” aicina Goda ģimeņu vecākus
savlaicīgi vērsties Sabiedrības
integrācijas fondā un pasūtīt
„3+ Ģimenes karti” saviem bērniem, jo nākamgad skolēni un studenti līdz 24 gadu vecumam ar
vecāku karti vairs nevarēs saņemt
braukšanas maksas atvieglojumus. Pieteikties kartei ir iespējams
mājaslapā
www.godagimene.lv
vai mobilajā lietotnē „3+ karte”.
Tās izgatavošanas laiks ir līdz
45 dienām.
Inčukalna novada
Sociālais dienests n

Iedzīvotāju vidū nav vienprātības
par novadu reformu
Mūsu novada iedzīvotāju vidū nav
vienprātības attiecībā uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) plānoto novadu
administratīvi teritoriālo reformu,
liecina aptaujas rezultāti.
Novada mājaslapā pieejamajā aptaujā mēneša laikā savu viedokli
pauda 150 respondenti. No aptaujas
dalībniekiem 22% atbalsta reformu,
bet 18% šādu reformu neatbalsta.
Savukārt 14% respondentu atbalsta reformu, uzskatot, ka Pierīgas
novadu apvienošana ir īpaši jāizvērtē, tikpat daudz aptaujas dalībnieku
atbalsta modeli, kas piedāvā izveidot 49 novadus un deviņas republikas pilsētas. Tomēr 12% aptaujāto neizprot, kas ir administratīvi

teritoriālā reforma, 11% vispār nav
viedokļa, bet 9% – atbalsta reformu, ja tiek izveidotas 29 sadarbības
teritorijas.
Aivars Nalivaiko, Inčukalna novada
domes priekšsēdētājs: „Veiktās aptaujas mērķis bija noskaidrot sabiedrības viedokli un informētības līmeni
par nākotnē plānoto novadu administratīvi teritoriālo reformu. Aptaujas dati liecina, ka Inčukalna novada
iedzīvotāju vidū nav vienprātības
kāda veidā minētā reforma būtu
veicama. Arī turpmāk pašvaldības
mājaslapā www.incukalns.lv sadaļā
„Aptaujas” centīsimies noskaidro iedzīvotāju viedokli par dažādiem sabiedrībā svarīgiem jautājumiem un
notikumiem.”
Martā Saeima nodevusi izskatīšanai

komisijās VARAM izstrādāto likumprojektu par administratīvi teritoriālās reformas turpināšanu. Tas paredz konceptuāla ziņojuma izstrādi
par administratīvi teritoriālo iedalījumu un konsultācijas ar pašvaldībām, kā arī Administratīvo teritoriju
un apdzīvoto vietu likuma jaunas
redakcijas izstrādi līdz šā gada
1. decembrim, nosakot jauno valsts
administratīvi teritoriālo iedalījumu,
tā veidus un teritoriju izveidošanas
kritērijus. Tāpat šajā likumprojektā
paredzēta reģionālās reformas pabeigšanas kārtība un pašvaldību sagatavošana 2021. gada vēlēšanām.
Viens no reformu mērķiem ir mazināt nevienlīdzību pašvaldību starpā, kas patlaban ir vērojama starp
pašvaldībām, vēsta VARAM.
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JAUNUMI SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
Inčukalna novada Sociālais dienests
informē, ka ar šī gada 1. aprīli dušas
un veļas mazgāšanas pakalpojumu varēs saņemt Inčukalna invalīdu biedrībā
„Mūsmājas” Plānupes ielā 15, Inčukalnā.
Personām, kurām ir piešķirts trūcīgas
personas (ģimenes) statuss, pakalpojumi ir pieejami bez maksas. Citas
personas, kuras vēlas saņemt Sociālā
dienesta līdzfinansējumu iepriekšminētajiem pakalpojumiem, tiek aicinātas vērsties Sociālajā dienestā,
kur tiks izvērtētas līdzfinansējuma
piešķiršanas iespējas saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem.

Savukārt dienas centrs „Sarma” tiks
pārveidots par fizioterapijas kabinetu,
kur tiks sniegti rehabilitācijas pakalpojumi. Kabinets tiks aprīkots ar visu
nepieciešamo, lai varētu nodrošināt
kvalitatīvus rehabilitācijas pakalpojumus. Pakalpojums tiek veidots
Rīgas plānošanas reģiona Eiropas
Sociālā fonda projekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem”
ietvaros.
Neskaidrību un jautājumu gadījumā
aicinām sazināties, apmeklējot Sociālo dienestu Atmodas ielā 2A, Inčukalnā, vai arī zvanot pa tālr. 67977466.

Sākti Vangažu vidusskolas
stadiona labiekārtošanas darbi
4 Sākums 1. lpp.
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
Juris Jakubovskis klāstīja, ka par
Vangažu vidusskolas stadiona pārbūvi nopietni sākts runāt pēc tam,
kad tika sākta Inčukalna pamatskolas stadiona izbūve, jo bija redzamas
projekta izmaksas, taču stadiona
pārbūve attīstības plānā figurēja jau
vairākus gadus. Vangažu vidusskolas
stadiona rekonstrukcijas projektēšana veikta jau pērn, bet iepirkums
izsludināts pagājušā gada decembrī.
Noteiktajā termiņā savu piedāvājumu iepirkumam „Vangažu vidusskolas
stadiona labiekārtošanas un lietus
ūdens sistēmas pārbūve” iesniedza
divi pretendenti. Iepirkumu komisija
par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu atzina pilnsabiedrības „Guliver
Construction” piedāvājumu, ar kuru
noslēgts līgums par 817 331 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Patlaban līgumi par stadiona rekonstrukcijas īstenošanu noslēgti
kopsummā par 837 930 eiro, tomēr
izmaksas plānots samazināt līdz
800 000 eiro, un to paredzēts izdarīt,
neveidojot patlaban apgaismojumu
un autostāvvietu ar bruģa segumu,
kā to nosaka projekts. Automašīnu
novietošanai būs atvēlēta vieta pie
stadiona.
Lai arī stadiona renovācijas beigu termiņš ir šā gada 30. augusts, futbola
laukumu ar dabīgo zālāju šajā gadā
izmantot nevarēs, jo zālienam ir jānostiprinās un jāieaug, lai nākotnē pa to
varētu skriet un spēlēt futbolu. Taču
skrejceliņus, trenažierus, tāllēkšanas
bedres un multifunkcionālo laukumu
varēs izmantot jau ar jauno mācību
gadu, bilda Jakubovskis.
Neskatoties uz to, ka labiekārtotais
stadions tiks apjozts ar divus metrus
augstu žogu, teritorija būs pieejama
ne tikai skolēniem sportošanai, bet
arī pārējiem pilsētas iedzīvotājiem,
kuri tur varēs sportot laikā, kad stadions nebūs nepieciešams skolai vai
kādām sacensībām.
Par būvnieku rosību sporta stadionā
priecājas arī Vangažu vidusskolas
direktore Indra Kalniņa, jo līdz šim
kā skolēniem, tā arī sporta skolotājiem nācies darboties fiziski un morāli novecojušā stadionā. „Patīkami

redzēt, ka stadionā notiek būvdarbi,
jo līdzšinējais sporta laukums bija no
1972. gada, un uzturēts tas tika pašu
sporta pedagogu spēkiem. Skolotāji
vēlētos lielāku sporta laukumu, taču
realitāte ir tāda, ka ar šo stadionu ļoti
izplesties nevaram,” sacīja Kalniņa,
piebilstot, ka sporta pedagogi piedalījušies arī apspriedēs par sporta laukuma renovāciju, lai tiktu ņemts vērā
arī to cilvēku viedoklis, kuri ikdienā
tur strādās ar bērniem.
Tāpat vidusskolas direktore vērš uzmanību uz to, ka pēc būvdarbiem tiks
iegūts ne tikai moderns, mūsdienu
prasībām iekārtots sporta stadions
ar labu un mūsdienīgu segumu un
aprīkojumu, bet būs arī sakārtota pilsētvide. „Pilsēta kļūs vizuāli sakoptāka, un arī bērniem, iespējams, būs
lielāka motivācija vairāk pievērsties
sportiskām aktivitātēm,” akcentēja
Kalniņa.
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs mierina un skaidro, ka pilsēta
bez bērnu iecienītā ziemas slidkalniņa, kas atradās virs nu jau nojauktā
ūdens rezervuāra, tomēr nepaliks, jo
pašvaldība apsver iespējas, kur to
varētu ierīkot. Patlaban šāda mākslīga kalniņa izveidei padomā ir divas
vietas – aiz hokeja laukuma un Dārzu
ielas malā avotiņa rajonā, kur ir neizmantota pļava. Līdz nākamajai ziemai
jauns kalniņš mazajiem pilsētniekiem
jau varētu būt, solīja Jakubovskis.
Atjaunotais Inčukalna pamatskolas
stadions pēc labiekārtošanas tika
atklāts 2018. gada 1. oktobrī. Arī
šis stadions ieguva futbola laukumu
ar dabīgo zālienu, skrejceļu, jaunu
vieglatlētikas sektoru un sēdvietas
skatītājiem. Patlaban pašvaldībai vēl
jāpieņem lēmums par stadiona izmantošanas izcenojumu un atalgojumu darbiniekam, kurš uzturēs futbola
laukumu kārtībā, jo objekts ir labi
jāuztur – laukums ir regulāri jāmēslo,
jālaista un jākopj, lai zāliens kalpotu
ilgi. Arī pret stadiona gumijoto segumu, lai tas kalpotu ilgi, jāizturas
saudzīgi, un jāievēro daži noteikumi.
Nākotnē šādi lēmumi pašvaldībai būs
jāpieņem arī attiecībā uz Vangažu vidusskolas stadionu.
Aila Adamsone, n
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Aizvadīts koncerts
„Tikai jums, sievietes”
Didro ir teicis: „Ja gribi rakstīt par
sievieti, iemērc spalvu varavīksnē
un notraus ziedputekšņus no taureņu
spārniem uz papīra.” Ja gribi runāt
par sievieti, atver savu sirdi tā, lai
vārdi plūst kā no pārpilnības raga!
Siltus vārdus sievietēm 8. marta vakarā teica Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko.
Ja gribi dziedāt par sievieti, atmodini taureņus! Taureņu spārnu
maigo pieskārienu dziesmā veltīja
dziesminieki Arnis Miltiņš, Laima
Miltiņa un Jānis Miltiņš. Mūziķi bija
sagatavojuši brīnišķīgu lirisku koncertprogrammu, tika atskaņotas

Imanta Kalniņa dziesmas, skaņdarbi no dažādām teātra izrādēm
un paša A. Miltiņa mūzika. Lieliski
skanēja L. Miltiņas balss un J. Miltiņa klavieru pavadījums. Koncerta
noskaņa bija īsti pavasarīga un ļoti
emocionāla, kas dziļi aizkustināja
klausītājus.
Ja gribi iedvesmot sievieti, dāvini
ziedus! Un tos mūsu sievietes saņēma no Vangažu pārvaldes vadītāja
Jura Jakubovska un sabiedrisko attiecību speciālista Mārtiņa Pozņaka.
Inguna Zirne, n
Vangažu Kultūras nama vadītāja

2019. gada MARTS

Sieviešu dienā Inčukalnā
svinīgi atklāta izstāde
Patīkamā pavasarīgā gaisotnē ar
jaunu mākslas darbu ekspozīciju,
burvīgu mūzikas pavadījumu un kuplu klātesošo pulku Inčukalna Tautas
namā tika atzīmēta Starptautiskā
sieviešu diena – 8. marts.
Pasākumā klātesošos ar apsveikuma vārdiem un ziediem sveica novada domes priekšsēdētājs Aivars
Nalivaiko un tautas nama runasvīrs
Ģirts Sils. Vakara gaitā Mārtiņa Ezeriņa un Gundara Dzenovska dueta
izpildījumā klausījāmies skaistākās
latviešu dziesmas sievietēm. Savu-

kārt Inčukalna mākslinieku kopas
vadītāja Dace Saulīte atklāja jauno
izstādi „Domājot par jums, sievietes!”.
Pieci mākslinieku kopas mākslinieki
vīrieši ar saviem iesniegtajiem darbiem radījuši prieku, sauli, pavasari un skaistumu tautas nama zālē.
Andis Gūtmanis bagātīgi izstādījis
nesen tapušās jaunākās gleznas,
kurās attēlota jūra, tās piekraste,
moli un laivas. Dvēseliskas dabas
ainavas un klusās dabas tēma redzama vecmeistara Borisa Samusa
gleznās. Vitrāžists Zigurds Borma-

nis eksponē koloristiska risinājuma
dekorus, kas veidoti stiklā. Modris
Balodis ir viens no retajiem Inčukalna māksliniekiem, kurš savos
darbos pievērsies arī grafikas nozarei, – šoreiz aplūkojamas smalkas
linogriezuma tehnikā tapušas kompozīcijas. Tāpat priecājamies par
košajiem ziediem mūsu mākslinieka
Paula Putniņa gleznās.
Aicinām apmeklēt jauno izstādi tautas namā līdz šī gada 22. aprīlim.
Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nama vadītāja

Vangažos izskanējis sievietēm veltīts koncerts

Marts. Tūlīt būs pavasaris – pats
skaistākais un gaidītākais gadalaiks. Pavasaris mums nes arī pavasara ziedu un smaidu svētkus –
Starptautisko sieviešu dienu. Tos
atzīmējot, dāvinām mātēm, sievām,
māsām un draudzenēm pateicības
un sajūsmas vārdus par viņu mīlestību, izturību, pacietību un sapratni.

Par kolektīva „Krievu kadriļa” tradīciju jau kļuvis dāvināt Vangažu iedzīvotājiem svētku koncertu – „Veltījums
sievietēm”. Pasākuma dalībnieki no
sirds dāvāja klausītājiem savu daiļradi. Koncerts sākās ar ritmikas deju
grupas „Kolibri” (vad. T. Everse) bērnu
apsveikumiem māmiņām, vecmāmiņām, audzinātājām un skolotājām.
Baltkrievu vokālais ansamblis „Žu-

ravka” (vad. A. Kolčina) dziedāja baltkrievu dziesmas. Koncerta svētku
noskaņu papildināja V. Komanovskis
un J. Kaspers. Apsveikuma vārdus,
laba vēlējumus un pavasara ziedus
visām daiļā dzimuma pārstāvēm
sniedza Vangažu pilsētas pārvaldes
vadītājs J. Jakubovskis. Ansambļa
„Krievu kadriļa” (vad. G. Titarenko,
koncertmeistare A. Kolčina) muzikā-

lajā programmā bija sirsnīgas krievu dziesmas par māti, mīlestību un
deju dziesmas „Mežģīņu darinātāja”,
„Rokdarbniece”. Tika rādīts arī fragments no Meteņu svinēšanas.
Klausītāji koncertu uzņēma ļoti sirsnīgi un ar prieku. Apmeklētāji uzplauka ar ziediem un smaidiem, aplausi nenoklusa visu koncerta laiku.
Ar pirmajām minūtēm izveidojās jau-

ka un brīnišķīga atmosfēra, starp pasākuma dalībniekiem un skatītājiem
notika savstarpēja pozitīvo emociju
apmaiņa. Mēs ceram, ka koncerts atstāja ikvienam labu, saulainu svētku
noskaņojumu!
G. Titarenko, n
krievu vokālā ansambļa
mākslinieciskā vadītāja

2019. gada MARTS
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Starp mākslu un mūziku
Līdz marta beigām Vangažu pilsētas
bibliotēkā aplūkojama Vangažu vidusskolas 12. klases skolnieces Darjas
Karīnas Baranovas darbu izstāde. Savā
pirmajā gleznu izstādē jaunā māksliniece ļauj ielūkoties darbos, kas tapuši
dažādos laika posmos. Starp skatāmajiem darbiem ir arī pašas mākslinieces
mīļākie darbi, piemēram, glezna ar indiānieti un pavisam nesen tapusi glezna, kur redzama meitene ar aizsietu
muti. Dažas no gleznām jau nokļuvušas
pie jauniem saimniekiem.
Iepazīstini ar sevi.
Esmu Darja Baranova, un dzīvē ir
divas jomas, ar kurām daudz nodarbojos, – māksla un mūzika. Patlaban
sanācis, ka dažreiz nopelnu ar mākslu,
nopelnīto ieguldot mūzikā. Es gleznoju, spēlēju ģitāru un dziedu. Astoņus
gadus Siguldā mācījos mūzikas skolā, kā arī vienu gadu nolēmu mācīties
mākslas skolā, taču, jūtot, ka tas nav
mans virziens, mācības vairs neturpināju. Līdz 6. klasei mācījos Siguldā, un
tad kopā ar brāli atnācām mācīties uz
Vangažiem.
Kā atklāji savu talantu zīmēšanā?
Vai arī vecāki un skolotāji pamanīja,
ka tev tas padodas?
Esmu zīmējusi visu laiku. Jau maziņa
būdama, daudz zīmēju, un mani darbi
starp bērnu zīmējumiem labi izskatījās. Ar laiku zīmēju aizvien vairāk un
labāk. Vecāki zināja par manu aizraušanos, taču skolā to manīja kādā
4. vai 5. klasē, kad mums atnāca jauna
skolotāja. Kad biju maziņa, vectēvs šo
to iemācīja, bet lielākoties zīmēšanu esmu apguvusi pašmācības ceļā.
Vienīgais, kur man mazliet tehniku
iemācīja, bija eļļas krāsu zīmēšanas
kursi Rīgā, kurus man atrada tante. Tādējādi dažos manos pēdējos
darbos, kas tapuši ar eļļas krāsām,
izmantotas kursos gūtās zināšanas.
Esmu sapratusi, ka labs rezultāts un
pareiza tehnika ir divas dažādas lie-

tas. Var uzzīmēt gleznu, kas cilvēkiem
patiks, taču mākslas ekspertiem būs
cits viedoklis, ja nebūs izmantota pareizā tehnika. Es gleznošanas skolotājam nepatiku, jo nedarīju to, ko vajag, proti, darbs izskatījās labi, bet tas
nebija pareizs. Iespējams, pēc dažiem
gadiem sapratīšu, ka tehniku vajadzēja zināt labāk. Tagad mani interesē
grafika un glezniecība, kur ir kaut kas
neordinārs.
Saistībā ar savas radošās personības veidošanās gaitu pieminēji gan
vectēva ietekmi, gan tantes ieinteresētību. Vai varētu teikt, ka viņi ir
bijuši tev piemērs?
Nezinu, vai bijuši piemērs, bet radošums viņos ir bijis. Vectēvs bija ļoti
kreatīvs – taisīja leļļu multfilmas,
zīmēja un arī interesējās par mūziku.
Viņš savas dzīves laikā interesējās par
rokenrolu, viņam bija daudzas kasetes
ar šo mūziku, bet mūža beigās daudz
klausījās arī klasisko mūziku. Kaut
gan vectēvs pats nespēlēja klavieres,
kad gāju mūzikas skolā, viņš man sēdēja blakus un palīdzēja mācīties. Savukārt tante spēlē ģitāru, un savulaik
viņa taisīja mīkstās spēļmantiņas un
teātra lelles.
Minēji, ka nodarbojies arī ar mūziku. Kā tu spēj saplānot savu laiku,
lai visam pietiktu un neciestu no tā
mācības?
Skaidrs, ka skolu kavēt nevar. Es atpūšos, kad zīmēju un spēlēju mūziku.
Tas ir mans brīvais laiks, un man ir paveicies, ka man ne tikai padodas, bet
arī patīk tas, ko daru. Protams, dažreiz
sanāk arī starpbrīžu laikā kaut ko uzzīmēt, jo, ja ideja ir atnākusi, tad neko
tur nevar darīt. Parasti idejas jauniem
zīmējumiem vienkārši parādās, taču
gala rezultāts visbiežāk ir kaut kas
pa vidu starp to, ko vēlējos, un to, kas
sanāca. Ir gleznas, kuras top viegli un
ātri, taču ir darbi, kuru pabeigšanai
man sevi jāpiespiež. Mēģināju arī rakstīt, taču tas aizņem daudz laika un

sapratu, ka tā nav mana prioritāte.
Tagad rakstu tikai dziesmām vārdus.
Manā guļamistabā ir iekārtota mākslas studija, bet mājas puspagrabā
ierīkota ierakstu studija, kur ir stūrītis
mikrofonam, bungām un ģitārai. Mūzikas instrumentiem blakus ir ievārījumu burkas un citi krājumi ziemai.
Kas notiek ar taviem darbiem – tos
dāvini, turi mājās vai arī tos var nopirkt?
Patiesībā tā ir ļoti laba dāvana. Ja
vajag interesantu dāvanu, tad es varu
uzzīmēt, un ne vienmēr tai ir jābūt
gleznai, tā var būt arī apzīmēta krūzīte
vai kas cits. Dažreiz es zīmēju pēc pasūtījuma. Šādos gadījumos uz kanvām
kaut ko uzgleznoju, jo galvenā prasība
no pasūtītāja ir, lai krāsa piestāvētu
istabas dizainam. Protams, darbi tiek
turēti arī mājās, jo manai mammai ir
grūti tos atdot. Es izdomāju, ka varētu
Vangažu pilsētas bibliotēkai piedāvāt izstādīt savus darbus, jo mājās
jau visas sienas ar tiem ir aizņemtas.
Ja no bibliotēkā apskatāmajiem darbiem kādam kaut kas iepatīkas, tad
par labu paldies to var nest uz savām
mājām, tādā veidā atbalstot arī mani.
Ar vizuālo mākslu pelnu un visu iegūto
ieguldu mūzikā, jo ar to pašlaik nevar
tik daudz nopelnīt.
Vai no izstādē apskatāmajiem darbiem tev pašai ir kāds īpaši mīļš?
Viena no mīļākajām gleznām ir ar indiānieti, un no tās man ir žēl šķirties.
Parasti man nav grūti šķirties no saviem darbiem, taču no šī ir. Varbūt tas
tādēļ, ka esmu pie tās pieradusi, jo
glezna visu laiku atradās manā istabā.
Arī pēdējais darbs, kurā redzama meitene ar aizsietu muti, man ļoti patīk, jo
tajā ir manāmas dažas hiperreālisma
iezīmes.
Vai tev pašai patīk apmeklēt izstādes?
Man patīk, taču atkarīgs, kas par izstādi. Ļoti vēlējos apmeklēt Latvijas
Nacionālo mākslas muzeju. Vienu

Dziesmas spēks Inčukalnā

Dziesmai ir spēks, kas palīdz vienot mūsu tautu jau no senas pagātnes. Dziesma ir vienojusi mūs arī salīdzinoši nesen – Dziesmotajā revolūcijā, latviešu tautai svarīgos brīžos neatkarības atgūšanas laikā. Dziesmai piemīt spēks, kas liek ļaudīm aizmirst
rūpes un raizes, sanākt kopā un smelties spēku jau no 1. Dziesmu svētkiem 1873. gadā Dikļos.

reizi no skolas devāmies uz šo muzeju, taču man ne visai patika, jo biju
gaidījusi, ka būs interesantāk. No
muzeja man atmiņā palikuši divi darbi no mūsdienu mākslas. Tie man patika, jo guvu sajūtu, kuru vēlos iegūt
no izstādēm. Māksla, kas neizraisa
emocijas, mani neinteresē.
Šogad beigsi vidusskolu. Vai esi jau
izlēmusi, ko darīsi tālāk?
Pašlaik ir doma, ka varētu mācīties
Latvijas Kultūras akadēmijā, kur
apgūtu mediju menedžmentu. Šīs
zināšanas man varētu būt noderīgas
gan mūzikā, gan mākslā. Gada sākumā vēl domāju, ka vēlos braukt uz
Londonu, lai studētu mūzikas koledžā, taču šo domu nācās atmest, jo
Lielbritānija gatavojas izstāties no
Eiropas Savienības, tādējādi daudzas
lietas kļūs sarežģītākas. Turklāt vecāki iebilda, jo tas ir tālu un dārgi,
tāpat, viņuprāt, mūzika nav nekāda
profesija. Tomēr zīmēšanu un mūzi-

ku pie malas nedomāju mest. Skolā
man padodas arī bioloģija, vislabāk –
cilvēka anatomija. Kārtošu arī eksāmenu bioloģijā, kaut gan man tas
ir vajadzīgs tikai tādēļ, lai iegūtu nepieciešamo eksāmenu skaitu. Taču es
negribu, lai ar to būtu saistīts mans
darbs, jo man kaut kas cits patīk vairāk. Ja nemācētu zīmēt un nebūtu
mūzikas, es, iespējams, aizietu mācīties medicīnu.
Vai ar saviem darbiem esi iedvesmojusi arī citus īstenot savus sapņus?
Cik zinu, tad vienu meiteni esmu.
Klasesbiedrene pati man teica, ka
esmu viņu iedvesmojusi. Kad mācījos
pamatskolas pēdējās klasēs, skolā
bija skatāma neliela manu darbu izstāde. Šī meitene, iedvesmojoties no
maniem sasniegumiem, sāka rakstīt
grāmatu.

Šo spēka sajūtu ilgu gadu garumā
stiprināja Dziesmu dienu tradīcija,
kuru uzsācis Emilis Melngailis. Viņš
1933. gadā ierosināja sarīkot „Dziesmusvētku atceres Dziesmu dienu”. Šie
svētki pirmās Latvijas brīvvalsts laikā
tika organizēti daudzos novados.
Arī Inčukalnā Dziesmu diena pastāvējusi jau sen – no 1939. gada, kad svētkos Gaujmalā pulcējās visas apkārtnes
gandrīz 800 dziedātāji un pat augstas
valsts amatpersonas. 1969. gadā šo
tradīciju atjaunot uzņēmās jaunais un
enerģiskais pamatskolas dziedāšanas skolotājs Vitalis Kikusts. Šovasar
22. jūnijā mēs visi kopā svinēsim Inčukalna Dziesmu dienas 50. jubileju.
Bet, lai svētki izdotos, 23. februārī
Inčukalna Tautas namā diriģents Vitalis Kikusts kopā ar jauktā kora „Mežābele” dziedātājiem un pūtēju orķestri
sagaidīja deviņus citus korus un to diriģentus: Ropažu jaukto kori „Ropaži”
(diriģents Kaspars Sarma), Zaķumuižas
jaukto kori „Ozolzīle” (diriģente Daiga
Galeja), Latvijas Universitātes absolventu jaukto kori „Jubilate” (diriģents

Juris Kļaviņš un Andris Mockus, koncertmeistare Ilze Dzērve), Sējas novada jaukto kori „Sēja” (diriģents Ārijs
Ādamsons), Rīgas arodbiedrību nama
jaukto kori „Rīdzene” (diriģents Vitolds
Rijnieks), Codes pagasta jaukto kori
„Mēmele” (diriģents Einārs Redbergs),
Siguldas sieviešu kori „Teiksma” (diriģente Maija Feldmane, kormeistare
Antra Mežale), Ādažu Kultūras centra
jaukto kori „Jumis” (diriģents Imants
Kalniņš, kormeistars Oskars Jeske) un
Saulkrastu jaukto kori „Bangotne” (diriģents Ēriks Kravalis).
Kopā vairāk nekā 250 dziedātāji dziedāja savu diriģentu izvēlētās un pat
komponētās dziesmas kopmēģinājumā
un koncertā. Noslēgumā, skanot Raimonda Paula dziesmai „Manai dzimtenei” ar pūtēju orķestra pavadījumu,
saviļņojums gan dziedātājiem, gan
klausītājiem bija milzīgs.
Gatavosimies ar dziesmu īpašiem Līgo
svētkiem Inčukalnā!

Aila Ādamsone n

Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nama vadītāja
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Maijā gaidāma nākamā pieteikšanās
mācībām pieaugušajiem
Ceturtā pieteikšanās mācībām Valsts
izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” paredzēta šī gada
maijā. Šoreiz strādājošie iedzīvotāji
varēs izvēlēties mācības 12 dažādās
nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības
kompetencēs.
Mācību klāstā atgriezīsies kultūras
nozare ar mācībām bibliotēku darba
jomā. Mācības būs pieejamas arī tādās nozarēs kā tekstilizstrādājumu,
apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu
ražošana, pārtikas rūpniecība un
lauksaimniecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju
tehnoloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība,
būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražošana,
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.
Pirmo reizi būs iespēja apgūt mācību programmas arī mūžizglītības
kompetencēs. To vidū ir digitālās,
uzņēmējdarbības un ilgtspējas kompetences, matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetences,
kultūras izpratnes un izpausmes,
personīgās, sociālās un mācīša-

nās kompetences, kā arī integrētās
kompetences un valodu kompetences noteiktās nozarēs. Strādājošie
varēs apgūt arī atsevišķus moduļus no licencētām un akreditētām
modulārajām profesionālās izglītības programmām. Šādu atsevišķu
moduļu apguve dod iespēju
ātri un elastīgi reaģēt uz darba
devēju vajadzību pieaugumu pēc
specifiskām prasmēm un iemaņām.
Mācībām maijā varēs pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts
iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem ar
nepabeigtu vai pabeigtu izglītību,
kurš vēl nav paaugstinājis profesionālo kompetenci šajā projektā,
jo izglītoties par ES fondu un valsts
līdzekļiem ikviens nodarbinātais var
vienu reizi. Mācībām var pieteikties
arī tie pieaugušie no 25 gadu vecuma, kuri atrodas bērna kopšanas
atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.
Mācību izmaksu 90% apmērā sedz
ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī
darba devējs. Mācības bez maksas ir
strādājošajiem ar maznodrošinātās
vai trūcīgās personas statusu.
Detalizēts jauno mācību saraksts
maijā būs pieejams mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Vangažu vidusskolā izzina
Latvijā dzīvojošo tautu tradīcijas

2019. gada MARTS

Februārī „Minkā” tiekas Pierīgas
pirmsskolas iestāžu metodiķi
Kad aizvadīts pirmais jaunā gada
mēnesis, kas daudziem šķitis itin
garš, saprotam, ka tas tomēr ļāvis
visiem uzkrāt spēkus turpmākajam
darba cēlienam – arī mums, „Minkas” un filiāles „Lapsiņa” kolektīviem. Tālab februārī varējām no
sirds veikt ieplānotos darbus, zinot,
ka enerģijas pietiks visam.
2. februāris – Sveču diena, kad līksmo, lej sveces un pareģo laiku.
Sveču dienu uzskata par pirmo ziemas un pavasara satikšanās dienu.
Pēc tam šie gadalaiki satiksies vēl
ik pa laikam, līdz cīņa būs pabeigta
un diena būs garāka, bet saule ies
savu ceļu pasaules kalnā. Sveču
dienu sagaidīja un pavadīja arī mūsu
bērnudārza bērni – tika aplūkotas,
smaržotas un rociņām aptaustītas
visdažādākās sveces, kā arī pārrunāts to tapšanas ceļš.
Filiālē „Lapsiņa” svētku prieks valdīja 7. februārī, kad tika svinēta filiāles 22. dzimšanas diena. Ar dziesmām, dejām, rotaļām un saldumiem
šī diena bērniem šķita jo īpaši nozīmīga. To vēl spilgtāku darīja tikšanās ar PASAM „Gauja” senioriem,
kuri dāvanā saņēma ne tikai bērnu
smaidus, līksmi, čalas – vecīšu rokās iegūla bērnu pašgatavotās dāvaniņas, radot viņos saviļņojumu un
milzu prieku.
14. februāris bija mīļuma diena bērnudārzā – tika krāsotas sirsniņas,
apdāvināti draugi. Notika arī citas
sirsnīgas aktivitātes.
Ar februāra atnākšanu pie mums,
„Minkā” un „Lapsiņā”, sākās dažādas aktivitātes, lai atzīmētu izcilās
latviešu bērnu grāmatu ilustratores
Margaritas Stārastes 105. dzimšanas dienu, – tās bija mākslinieces
darbu un bērnu zīmētu darbiņu iz-

stādes pēc Stārastes grāmatu motīviem, bērnu veidotās ludziņas un
nelielie uzvedumi, ar kuriem katras
grupiņas audzēkņi iepriecināja lielos
un mazos iestādes apmeklētājus,
tie bija arī lasījumi un pārrunas par
izlasīto. Stārastei veltītā mēneša
svinīgs noslēgums notika 11. martā. Šajā dienā bērnus sagaidīja jauki
pārsteigumi.
28. februāri varam uzskatīt par lielo
ciemiņu uzņemšanas dienu, jo pie
mums viesojās pirmsskolas izglītības metodiķi no 24 Pierīgas iestādēm, lai dalītos pieredzē par paveikto un veicamo saistībā ar jauno
kompetenču izglītības saturu. Šai
tikšanās reizei gatavojās visi – bērni, skolotāji, darbinieki –, lai godam
uzņemtu ciemiņus. Slaidu veidā ar
fotogrāfijām un īsu skaidrojumu tika
sagatavota prezentācija par svarīgiem notikumiem un pasākumiem
iestādē, ko izrādījām uz ekrāna.
Tādā veidā, cienājoties ar rīta kafiju
un brokastīm, ciemiņi varēja virtuāli iepazīties ar norisēm iestādē jau
pašā tikšanās sākumā. Tālāk sekoja
vadītājas Ritas Galiņas uzruna un
mūsu bērnu apsveikuma koncerts
skolotājas Līgas Bērziņas vadībā,
savukārt bērnu fizioterapeite, Montesori speciāliste Elīna Valeina nolasīja lekciju „Kas jāzina par bērnu
attīstības īpatnībām saistībā ar
kompetenču satura ieviešanu”.
Tikšanās otrajā daļā viesi iepazinās
ar iestādi, grupu iekārtojumu, ar
mācību vidi, mācību jomu centriem
un februāra norisēm. Pēc ekskursijas pa iestādi Pierīgas Izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste Vija Tomiņa sniedza
jaunāko informāciju par izglītības
jautājumiem, saistītiem ar kompetenču satura ieviešanu. Ar nevilto-

tu interesi klātesošie ieklausījās
„Minkas” vadītājas Ritas Galiņas
stāstījumā par iestādes darbu, par
obligāto pedagoģiski metodisko
dokumentāciju, tās izpildi un noformējumu. Pirmsskolas metodiķe Inta
Miškovska klātesošos iepazīstināja
ar kompetenču satura ieviešanas
plānu mūsu iestādē, „Kukainīšu”,
„Lapsēnu”, „Sienāzīšu” grupu skolotājas prezentēja savu darbu ar
bērniem par kompetenču satura
ieviešanu grupā, rādot videofilmas,
savukārt logopēde Inga Moškina
un mūzikas skolotāja Līga Ruciņa
ar piemēriem parādīja veiksmīgo
sadarbību starp iestādes speciālistiem.
Noslēguma – diskusiju – daļā ikvienam dalībniekam bija iespēja risināt
PII „Minka” izvirzītās problēmas par
kompetenču satura aprobāciju un
piedāvāt savu risinājumu, aizpildot
anketu. Anketas tika apkopotas, un
to rezultāti vēlāk nosūtīti semināra
dalībniekiem.
Tā kā pirmsskolu metodiķi šādos
pasākumos kopā pulcējas reti, tad,
viņuprāt, šāds seminārs bijis ļoti
vērtīgs, jo deva iespēju redzēt reālu metodiķa darba paraugu. Vēl jo
vairāk tādēļ, ka daudzās Pierīgas
pirmsskolas izglītības iestādēs
metodiķiem darba pieredze ir neliela – dažiem tā ir tikai pāris mēnešus ilga. Noslēgumā metodiķi izteica
gandarījumu par lieliski pavadīto
semināru, kas daudziem piesātināja dienu ar vērtīgām atziņām un
norisēm. PII „Minka” vadītāja Rita
Galiņa pateicas visiem šī pasākuma organizēšanā un veiksmīgajā
norisē iesaistītajiem!
Inese Pliena, n
PII „Minka” lietvede

Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm
panākumi vijoļspēles konkursā
13. martā Inčukalna novada Mūzikas
un mākslas skolā (IMMS) Vangažos
notika IV mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles specialitātes audzēkņiem. Visas dienas
garumā skolu piepildīja brīnišķīgas
vijoļu skaņas. Tie bija skaisti vijoļu
svētki!
1. martā Vangažu vidusskolā ar biedrības „Sadarbības platforma” un „British Council” pārstāvniecības Latvijā
atbalstu tika organizētas „Sprīdīša
nodarbības”, kurās skolēniem bija iespēja pīt prievītes, izzināt tautastērpu
un seno rotu daudzveidību, dejot un
dziedāt līdzi lībiešu, poļu, lietuviešu,
krievu un baltkrievu tautasdziesmām.

Latvijā dzīvojošo tautu tradīcijām,
kā arī izzināt mūsu kopējo vienojošo
vēsturi un kultūras īpatnības jauniešiem saprotamā, jautrā un interaktīvā veidā. Inčukalna novada pašvaldības un Vangažu vidusskolas vārdā
izsakām pateicību organizatoriem
un pasniedzējām Aigai Auziņai, Anitai Feldmanei un Laurai Kļaviņai.

Šīs akcijas mērķis bija iepazīstināt
skolas vecuma bērnus ar latviešu un

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Konkursā piedalījās 42 dalībnieki
no dažādām Latvijas mūzikas un
mākslas skolām. Konkursu vērtēja profesionāla, kompetenta žūrija.
IMMS pārstāvēja 3. klases audzēkne
Madara Kire, kura ieguva pateicību
par piedalīšanos, un divas 8. klases
audzēknes – Līva Marija Ozola un
Renāte Meldere. Abas dalībnieces
ieguva 3. vietu.
Apsveicam visus konkursa dalībniekus! Liels paldies skolotājai Līgai
Zaulai un koncertmeistariem Ievai

Kikustei un Jurijam Kasperam par
ieguldīto darbu!

Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists
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Vangažos aizvadīta Veselības diena
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Februāra beigās Vangažu Kultūras
nama telpās tika aizvadīta Veselības diena. Uz organizēto veselības
veicināšanas pasākumu bija pulcējušies vairāk nekā 65 Inčukalna novada iedzīvotāji.
Visus klātesošos ar uzrunu un aicinājumu pievērst lielāku vērību
savai veselībai sveica Latvijas Nieru un multiorgānu aizstājterapijas
asociācijas pārstāvji un Inčukalna
novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko. Veselības dienā bija
iespēja klausīties ārstu lekcijas,
kurās tika sniegti praktiski ieteikumi par sirds un asinsvadu veselības veicināšanu, nepieciešamību
regulāri dzert ūdeni un kontrolēt
sāls un cukura patēriņu, kā arī varēja veikt bezmaksas holesterīna
un glikozes līmeņa noteikšanu un
degustēt veselīgas dabas veltes
un tēju.

Paldies Latvijas Nieru un multior
gānu aizstājterapijas asociācijai
un Slimību profilakses un kontroles centram par organizēto pa-

sākumu Vangažu pilsētā! Būsim
veseli!
Mārtiņš Pozņaks, n
sabiedrisko attiecību speciālists

Senioru dzīves aktualitātes
Marta sākumā notika Inčukalna pensionāru padomes sēde, kurā tika
apspriesta informācija no Latvijas
Pensionāru federācijas (LPF) domes
sēdes un Inčukalna pensionāru padomes darba plāni.
LPF domes sēdē tika pieņemta rezolūcija par pasākumiem pensionāru nabadzības un ienākumu nevienlīdzības mazināšanai. Rezolūcijā
uzsvērts, ka valdības deklarācijā un
Labklājības ministrijas sagatavotajā valdības rīcības plānā nav paredzēti pasākumi, kas būtiski samazinātu šo nevienlīdzību un novērstu
pensionāru nabadzības palielināšanos. Ņemot vērā iepriekšminēto,
LPF ierosina nekavējoties pie Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
izveidot apakškomisiju pensionāru
problēmu risināšanai. LPF aicina
13. Saeimu uzņemties atbildību par
situācijas uzlabošanu, panākot zem

nabadzības riska esošo pensionāru
ienākumu pieaugumu virs nabadzības riska robežas.
Sēdē notika tikšanās ar labklājības ministri Ramonu Petraviču,
kuras uzstāšanās bija ļoti nepārliecinoša un bāla. Neizskanēja nekādi konkrēti solījumi pensionāru
dzīves uzlabošanai. Ministre tikai
atzīmēja lietas, ko tika pieņēmusi
jau iepriekšējā valdība: 2019. gadā
pensionāriem neapliekamais minimums būs 170 eiro, no 2020. gada –
300 eiro, 2019. gadā tiks veikta pensiju indeksācija tiem pensionāriem,
kam darba stāžs ir 45 vai vairāk
gadu.
„Mēness aptieka” kopā ar „PNB
banku” sēdē prezentēja iespēju senioriem vecumā no 55 līdz
75 gadiem iegādāties zāles uz
nomaksu par summu no 30 līdz
150 eiro bez jebkādiem komisijas
vai procentu maksājumiem. Zāles

var iegādāties tikai „Mēness aptiekā”. Centrālajā dzelzceļa stacijā no
18. līdz 21. aprīlim norisināsies senioru rokdarbu tirdziņš. Arī no Inčukalna var piedalīties trīs pensionāri,
piesakoties no 2. līdz 12. aprīlim pie
Līvijas Šingeles.
Inčukalna pensionāru padomes
sēdē izvirzītas divas delegātes LPF kongresam, kas notiks
18. maijā, – Mirdza Liepiņa un
Līvija Šingele.
Sēdē tika apspriesta arī pensionāru
sapulcē izskanējusī ideja par Inčukalna pensionāru biedrības dibināšanas iespēju, statūtu paraugi, kā
arī citi pensionāru darbības plāni.
Būtu labi zināt pārējo pensionāru
domas par biedrības dibināšanu un
padomei darāmajiem darbiem.
Līvija Šingele,n
Inčukalna pensionāru padomes
priekšsēdētāja

Šogad Lielajā talkā atkritumus arī šķiros
Lielā talka notiks 27. aprīlī, un tajā aicināsim cilvēkus ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos vācot šķirot. Tas tiks
darīts, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu un tās kaitīgo
ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas
rada augsnes piesārņojumu un siltuma
akumulāciju augsnē un ūdeņos.
Iedzīvotāji tiks aicināti talkā šķirot,
atdalot plastmasu no citiem atkritumiem, tāpēc talku vietām tiks piešķirti zilas un baltas krāsas maisi.
Zilie paredzēti plastmasai, baltie –
citiem atkritumiem. Centīsimies
kopīgiem spēkiem skaidrot šo aktivitāti, un paralēli tas palīdzēs saprast, cik dabā ir plastmasas atkritumu un kā rast labāko risinājumu,

sadarbojoties ar pašvaldībām un citām institūcijām. Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties piesārņoto vietu reģistrēšanā interaktīvajā kartē,
kas būs pieejama vietnē www.talkas.lv sadaļā „Kartes”. Talkas vietu
reģistrācija www.talkas.lv sāksies,
kā ierasts, mēnesi pirms pasākuma,
šogad – 27. martā.
Informējam, ka šogad talkas laikā
Inčukalna novada teritorijā netiks
izvietoti lielgabarīta atkritumu
konteineri, tomēr Inčukalna novada
pašvaldība sadarbībā ar vides pakalpojumu uzņēmumu SIA „Clean R”
ir radusi iespēju Lielās talkas dienā
un vienu dienu pirms un pēc tās nodrošināt ilgstošu šķiroto un bīstamo
atkritumu pieņemšanas punktu darbību. Inčukalna novadā ir divi šādi

punkti – Inčukalnā, Miera ielā 1,
un Vangažos „Viļņos”. Piektdien,
26. aprīlī, šie punkti iedzīvotājiem
būs atvērti no plkst. 17.00 līdz
20.00, Lielās talkas dienā, sestdien,
27. aprīlī, – no plkst. 8.00 līdz 18.00,
bet svētdien, 28. aprīlī, – no plkst.
8.00 līdz 12.00.
Šajos punktos iedzīvotāji ir aicināti
bez maksas nodot atkritumus, ko
nav atļauts mest sadzīves atkritumu konteineros, – baterijas, akumulatorus, elektronisko un sadzīves
tehniku, kā arī spuldzes un citas
dzīvsudrabu saturošas iekārtas. Tāpat šajos laukumos iedzīvotāji var
izmest šķirojamos atkritumus – papīru, stiklu un PET pudeles.
Inčukalna novada pašvaldība n

Bērnu deju kolektīvs „Minkāns” jau sāk gatavoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2020. gadā. „Minkāns” skatē
startēja 3.–6. klašu grupā.
Liels paldies visiem, kuri mūs atbalstīja, it īpaši dejotājiem un vecākiem!
Līga Dombrovska n

„Ciprese” gūst panākumus
mūsdienu deju konkursā

1. martā deju studija „Ciprese” piedalījās mūsdienu deju atklātajā konkursā
„Pierīgas kauss 2019”, gūstot panākumus ar vairākām dejām.
„Ciprese” ieguva II vietu 1.–2. klašu grupā par deju „Vairāk saules”, II
vieta tika piešķirta 3.–4. klašu grupā

par deju „Roboti”, savukārt Laureātu
kauss saņemts 5.–7. klašu grupā par
deju „Skolas dzīve” un 8.–12. klašu
grupā par deju „Sarkanā cīņa”. Horeogrāfes – Ilona Petrovska un Patrīcija Petrovska. Apsveicam ar augstajiem rezultātiem!

Bērnu ansamblis „Karuselis” piedalās
konkursā „Nāc sadziedāt”

Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” 10. martā piedalījās jauno izpildītāju konkursā „Nāc sadziedāt” kultūras pilī „Ziemeļblāzma”.
Bērniem bija prieks piedalīties un
parādīt sevi, kā arī redzēt citu snie-

gumu. Mazākie dziedātāji ieguva
2. pakāpes, lielākie – 3. pakāpes
diplomus. Keita Ņikiforova uzstājās
ar solo dziesmu un saņēma 3. pakāpes diplomu. Paldies skolotājai Lienei Nesterovičai par ieguldīto darbu!
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2019. gada MARTS
PASĀKUMI
Inčukalna Tautas namā

• Piektdien, 22. martā, plkst.
19.00 filma „Klases salidojums”.
Ieeja 3 eiro.

Inčukalna novada bibliotēka
un literatūrvēsturnieks
Viesturs Vecgrāvis
ielūdz uz grāmatas
„Mani sveicina zvaigznes”
prezentāciju
ceturtdien, 28. martā,
plkst. 17.00
Inčukalna novada bibliotēkā

• Pirmdien, 25. martā, komunistiskā genocīda upuru piemiņas
pasākums:
plkst. 14.00 piemiņas brīdis stacijas laukumā;
plkst. 14.30 Inčukalna Mūzikas
un mākslas skolas audzēkņu
koncerts un L. Ikeres filma
„100 gadi esības vējos”, kas ir
stāsts par 16 Latvijas simtgadniekiem – viņu dzīves gudrību,
labestību un sīkstumu.
Uz pasākumu varēs nokļūt ar autobusu plkst. 13.00 pa maršrutu:
„Gauja”–Indrāni–Kārļzemnieki–
Vangažu Kultūras nams–Vangažu „Brālis”–Vangažu stacija–Sēnīte–Inčukalns.
• Otrdien, 26. martā, plkst.
10.00 Valmieras kinostudijas
izrāde bērniem „Trīs sivēntiņi un
vilks”. Ieeja 3,50 eiro. Biļetes
varēs iegādāties tautas namā
pirms izrādes.
• Piektdien, 29. martā, plkst.
19.00 filma – krimināldrāma
„1906”. Ieeja 3 eiro.
• Piektdien, 5. aprīlī, plkst. 18.00
ģimenes animācijas filma „Lote
un pazudušie pūķi”. Ieeja 3 eiro.
• Ceturtdien, 11. aprīlī, plkst.
19.00 Raimonds Pauls un Andris
Bērziņš dzejas un dziesmu koncertā „Es šonakt sēdēšu uz jumta”. Biļetes izpārdotas.

• Otrajās Lieldienās, pirmdien,
22. aprīlī, plkst. 11.00 bērnu
laukumā pie tautas nama pasākums ģimenēm ar bērniem
„Jautrās Pūka un brālīša Trusīša
Lieldienas”. Dziesmas, rotaļas
un olu kaujas. Oliņas ņemam līdzi. Ja būs slikti laikapstākļi, pasākums notiks tautas namā.
• Otrajās Lieldienās, pirmdien,
22. aprīlī, plkst. 17.00 cirka izrāde.
Gatavojamies „Inčukalna mākslas
dienām 2019”!
• Sestdien, 27. aprīlī:
plkst. 9.00 Inčukalna mākslinieku kopa aicina uz talku Aleksandra parka Sajūtu takā – kopsim
un veidosim kopā;
plkst. 18.00 Inčukalna mākslinieku kopas izstādes atklāšana
tautas namā;
jaunrades darbu izstāde „Mūzikas skaņas”.
Inčukalna mākslinieku kopa aicina izpausties ikvienam – radoši darboties,
radīt savu mākslas darbu, kas vairotu mākslas daudzveidību Inčukalnā.
Darbus var iesniegt ikviens radošs novadnieks bez speciālas izglītības un
vecuma ierobežojuma. Brīva tehnikas
un materiālu izvēle. Darbi iesniedzami
tautas namā līdz 23. aprīlim. Labākie
darbi tiks eksponēti 27. aprīlī tautas
namā un saņems atzinību.

Vangažu Kultūras namā

• Piektdien, 22. martā, plkst.
19.00 A. Ēķa komēdija „Klases
salidojums”. Ieeja 3 eiro.
• Trešdien, 27. martā, „Es biju,
esmu un būšu teātrī Vangažos”:

plkst. 10.00 A. Linē „Teiksma
par dzintara gliemežvāku” – „Pigoriņi” (E. Ozola); A. Niedzviedža
„Fui, Peli, fui!” – „Umurkumurs”
(S. Runce); pēc A. Niedzviedža lugas „Es Jūs tā gaidīju” – „Umurkumurs” (S. Runce); „Mīlestība
no pirmā acu skata” – „Licedejs” (M. Zlotņikova); improvizācija „Stundās” – „Tādi esam”
(S. Runce). Bijušā leļļu teātra
pulciņa „Domino'' vadītājas Vijas
Bakaļecas leļļu izstāde.;
plkst. 13.00 daži vārdi par teātra aizkulisēm. Dalībniekiem tikšanās ar režisoru Ģirtu Silu;
plkst. 19.00 Inčukalna amatierteātra kamerizrāde „2+”. Pēc
A. Šafera, D. Mameta un T. Viljamsa darbu motīviem. Režisors
Ģirts Sils. Ieeja 2 eiro. Biļetes
nopērkamas stundu pirms izrādes.
• Sestdien, 30. martā, plkst.
15.00 senās mūzikas koncerts.
Piedalās: L. Ruciņas „Skanīgie
taustiņi”, A. Morozovas mūzikas
un ritma studija „Rondo”, K. Īvānes vijoles un alta spēles studija
„Vijolīte”.
• Sestdien, 6. aprīlī, plkst. 12.00
bērnu vokālo ansambļu sadziedāšanās „Iečivinām pavasari!”.
Piedalās: „Siguldiņa” (Sigulda),
„Rakari” (Ādaži), „Sprīdīši” (Inčukalns), „Karuselis” (Vangaži),
„Pumpuriņi” (Vangaži). Pasākuma
vadītājs Juris Lisenko. Ieeja 1 eiro.
• Sestdien, 13. aprīlī, plkst.
14.00 Pierīgas vokālo ansambļu
sadziedāšanās koncerts.

Palūdz pavasari,
Lai tas spēku aizdod.
Palūdz puteņiem,
Lai gadiem pēdas jauc.
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne, darbi veicas un gaišas dienas rit.
Inčukalna novada dome sirsnīgi sveic martā dzimušos Inčukalna novada iedzīvotājus,
visus jubilārus un īpaši tos novadniekus, kuriem apritējuši 75, 80, 85, 90 un vairāk gadu!

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787.
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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.

Dienas centra „Vangaži” Amatnieku kopa aicina apmeklēt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākumu „Satiec savu meistaru!” 5. aprīlī no plkst. 14.00 līdz 19.00 Parka ielā 2, Vangažos.

