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SIRSNĪGA PATEICĪBA 
PAR DALĪBU 
LIELAJĀ TALKĀ 2018

3. lpp.4

SPORTA 
UN KULTŪRAS DZĪVES 
AKTUALITĀTES

4.–5. lpp.4

IZGLĪTĪBA 
INČUKALNA 
NOVADĀ

6.–7. lpp.4

KULTŪRAS 
UN IZKLAIDES
PASĀKUMI JŪNIJĀ

8. lpp.4

Kā uzskata Inčukalna novada do-
mes priekšsēdētājs Aivars Na-
livaiko: „Veiktie projektēšanas 
darbi paredz ievērojamas Inču-
kalna pamatskolas stadiona 
pārmaiņas. Stadiona pārbūve ir 
iedzīvotājiem svarīgs un vaja-
dzīgs projekts, kas dos iespēju 
novadniekiem vairāk pievērsties 
veselīgam dzīvesveidam. Esam iz-
veidojuši vidi, lai jaunais stadions 
veicinātu un vairotu gan skolēnu, 
gan ikkatra interesenta iespējas  
savu ikdienu pavadīt aktīvi un 
veselīgi. Novēlu visiem novada 
sportistiem, lai viņu panākumi un 
augstvērtīgie rezultāti priecētu ne 
tikai Inčukalna novadu, bet arī visu 
Latviju!” 

Inčukalna pamatskolas direktors 
Kaspars Kiris informēja: „Skolas- 
sporta stadions līdzšinējā stāvoklī bija 
lietojams tikai atsevišķos gadījumos – 
bija liela atkarība no meteoroloģiska-
jiem apstākļiem –, lietojām to, cik vien 
bija iespējams. Inčukalna pamatskolā 
pieaug skolēnu skaits, kā arī prasī-
bas sporta infrastruktūras lietošanai. 
„Zaļo starpbrīžu”, pagarinātās dienas 
grupu, „Sporto visa klase”, sadrau-
dzības pasākumu (tai skaitā Igauņu 
dienas), civilās aizsardzības dienas un 
citu sportā balstīto pasākumu organi-
zēšana papildus ikdienas sporta no-
darbībām un pulciņiem tā vien rosina 
rast iespējas aktivitātēm ārā. Jaunas, 
mūsdienīgas infrastruktūras izveide 
rada arī jaunas idejas un iedvesmu tās 

lietošanai – jauni pulciņi un aktivitā-
tes. Domāju, ka kopumā novads būs 
liels ieguvējs no stadiona atjaunoša-
nas, jo fiziski aktīvi un veselīgi bērni ar 
kultūrā, izglītībā un sportā balstītām 
vērtībām ir Inčukalna novada izaug-
smes un spēka garants.” 
Inčukalna pamatskolas stadio-
na labiekārtošanas darbus veic 
pilnsabiedrība „Guliver Cons-
truction”, līguma kopējā summa 
iepirkuma priekšmeta „Inčukalna 
pamatskolas stadiona labiekārto-
šana un lietus ūdens savākšanas 
sistēmas pārbūve” īstenošanai ir  
555 555,05 eiro bez pievienotās vēr-
tības nodokļa. Plānotos stadiona 
labiekārtošanas darbus ir paredzēts 
pabeigt līdz jaunā mācību gada sā-
kumam. Inčukalna pamatskolas 
stadions ikvienam sportot gribētā-
jam būs atvērts no rīta līdz vakaram 
un tiks slēgts tikai nakts stundās. 
Stadionu izmantos skolēni spor-
ta stundās, frisbija, futbola un citu 
sporta veidu komandas. Sestdienās 
un svētdienās te varēs rīkot sacen-
sības un citus pasākumus. 
Plašāka informācija par stadiona pār-
būves darbiem ir pieejama pašvaldī-
bas mājaslapā www.incukalns.lv.

Mārtiņš Pozņaks n
sabiedrisko attiecību speciālists

Uzsākti Inčukalna 
pamatskolas stadiona 
labiekārtošanas 
un lietus ūdens 
savākšanas sistēmas 
pārbūves darbi 

Jau aprīļa beigās ir uzsākta Inčukalna pamatskolas stadiona labiekārtošana 
un lietus ūdens savākšanas sistēmas pārbūves darbi. Stadiona labiekārto-
šanas darbi paredz skriešanas celiņu izveidi pa esošo 250 metru apli, kā arī 
celiņu izveidi 100 metru taisnē. Tos klās gumijas granulu segums. Futbo-
la laukums iegūs jaunu dabīgā zāliena paklājveida segumu ar automātisko 
laistīšanu, kas ir ekoloģiski tīrs, kalpos ilgāk un būs vieglāk kopjams. Tiks 
izveidoti vieglatlētikas sektori, kuros varēs trenēties sprinta skriešanas 
disciplīnās, tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā un lodes grūšanā. Tāpat tiks izvei-
dota speciāla iesildīšanās zona un izbūvētas sēdvietas skatītāju ērtībām. 
Pēc stadiona rekonstrukcijas darbiem iedzīvotājiem atkal būs pieejams āra 
trenažieru vingrošanas laukums, kurš tika izveidots jau pagājušajā gadā, un 
abi pludmales volejbola laukumi. Gan skrejceliņi, gan sektori būs klāti ar 
gumijas sporta segumu, kas atbilst Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas 
asociācijas prasībām.

PĒC LABIEKĀRTOŠANAS DARBIEM
• Stadiona skrejceļš (250 m pa apli).
• Futbola laukums ar dabīgā zāliena paklājveida segumu un automātisko laistīšanas sistēmu.
• Jauni vieglatlētikas sektori, kuros varēs trenēties sprinta skriešanas disciplīnās, tāllēkšanā, trīssoļlēkšanā un 

lodes grūšanā.
• Tiks izveidota speciāla iesildīšanās zona un izbūvētas sēdvietas skatītāju ērtībām.
• Pēc stadiona rekonstrukcijas darbiem atkal būs pieejams āra trenažieru vingrošanas laukums un pludmales 

volejbola laukumi.

FO
TO

: N
O

 IN
ČU

KA
LN

A 
FR

IS
BI

JA
 K

LU
BA

 „
W

IL
DC

AT
S”

 A
RH

ĪV
A



2 2018. gada MAIJSNOVADA VĒSTIS2

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI APRĪLĪ

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek nodots nomā Inčukalna 
novada domei piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas Inčukalna 
novadā, Vangažos, Gaujas ielā 18, telpu grupa 011, ar nomājamo telpas 
platību 8,5 m² un koplietošanas telpu platību 4,6 m², kopējā nomas pla-
tība 13,1 m², kadastra apzīmējums 8017 003 0107 001. 
Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mā-
jaslapā www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”.
Īpašuma apskate iespējama, iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna novada 
domes Vangažu pārvaldes vadītāju Juri Jakubovski, tālr. 28608445.
Izsole notiks 2018. gada 25. maijā plkst. 14.00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, 
Atmodas ielā 4. 
Izsoles solis ir 11,79 eiro.
Nomas maksas sākumcena par nekustamo īpašumu ir 19,65 eiro mēnesī + 
PVN jeb 235,80 eiro + PVN gadā. 
Nomas izsoles sākuma cena ir 235,80 eiro + PVN. 
Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2018. gada 25. maijam 
plkst. 14.00 jāsamaksā nodrošinājums 23,58 eiro (divdesmit trīs eiro un 
58 centi) un izsoles dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro, 00 centu) 
šādā Inčukalna novada domes kontā: AS „SEB banka”, Siguldas filiāle, 
LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, reģ. Nr. 90000068337, vai 
arī iemaksājot Inčukalna novada domes kasē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
Inčukalna novadā, vai Vangažu pilsētas pārvaldes kasē Meža ielā 1, Vangažos, 
Inčukalna novadā.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Inčukalna novada pa-
švaldībai piederošais nekustamais īpašums „Kārļzemnieki 3” Inčukal-
na pagastā, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo 
platību 0,2834 ha un dzīvojamās mājas, kadastra Nr. 8064 002 0694. 
Īpašums atrodas gleznainā vietā, blakus Medību pilij.
Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības  
mājaslapā www.incukalns.lv sadaļā „Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”.
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena – 13 200,00 eiro. Soļa apmērs –  
660,00 eiro.
Izsole notiks 2018. gada 15. jūnijā plkst. 14.00 Inčukalnā, Atmodas ielā 4.
Izsoles dalībniekiem nodrošinājums 1320,00 eiro un izsoles dalības maksa 
50,00 eiro apmērā iemaksājama līdz 2018. gada 15. jūnijam plkst. 14.00. 
Pirkuma samaksa veicama 30 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.

Šogad pabalstu 1991. gada barikā-
žu dalībniekiem Inčukalna novada  
Sociālais dienests piešķirs uz Latvi-
jas Republikas neatkarības atjauno-
šanas svētkiem (4. maijs). 

Pabalsta saņemšanai aicinām vēr-
sties Inčukalna novada Sociālajā die-
nestā līdz šā gada 25. maijam: Inču-
kalnā, Atmodas ielā 2a, pirmdienās 
plkst. 9.00–12.00 un 13.00–19.00, 

ceturtdienās plkst. 8.00–12.00 un 
13.00–18.00. Līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments (pase vai 
ID karte) un 1991. gada barikāžu da-
lībnieka apliecība.
Atgādinām, ka apliecības izsniedz 
barikāžu muzejs. Kontaktinformā-
cija: Rīga, Krāmu 3, tālr. 67213525, 
e-pasts barikazu.muzejs@gmail.com.

Sociālais dienests n

PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

INFORMĀCIJA

1991. gada barikāžu dalībniekiem

SĒDES PROTOKOLS NR. 6 
Inčukalna novadā, Vangažos, 
Meža ielā 1, 2018. gada 18. aprīlī
Par finansiālu atbalstu Inčukalna 
florbola komandām. Dome nolemj: 
piešķirt Inčukalna florbola koman-
dām finansiālu atbalstu 690,00 eiro 
apmērā transporta izdevumu seg-
šanai, lai piedalītos starptautiskajā 
florbola turnīrā „Tallink Floorball” 
2018. gada 25.–27. maijā. Piešķirtā 
pašvaldības finansējuma izmaksa 
tiek veikta no sportam paredzētajiem 
līdzekļiem, pamatojoties uz noslēgto 
līgumu un saskaņā ar finansiālā at-
balsta pieprasītāja iesniegto rēķinu.

Par izmaiņām 2009. gada 23. sep-
tembra Inčukalna novada domes lē-
mumā Nr. 9-2.§. „Iesnieguma izskatī-
šana”. Dome nolemj: veikt izmaiņas 
2009. gada 23. septembra Inčukalna 
novada domes lēmumā Nr. 9-2.§. „Ie-
snieguma izskatīšana” un izteikt lē-
muma 2.17. punkta ceturto daļu šādā 
redakcijā: „Attīstības, rūpniecības un 
lauksaimniecības jautājumu komite-
jas sēde notiek katra mēneša pirmajā 
otrdienā plkst. 13.00”.

Par dekoratīvo gleznojumu „Latvijas 
pilsētas un novadi valsts simtgadei” 
Vecrīgā. Dome nolemj: atbalstīt 
ieceri atjaunot Latvijas pašvaldī-
bu ģerboņu gleznojumu Rīgā, Torņa 
ielā 4, un piešķirt finanšu līdzekļus 
172,00 eiro apmērā Inčukalna novada 
ģerboņa noformēšanai. Piešķirtā pa-
švaldības finansējuma izmaksa tiek 
veikta no pašvaldības budžetā pare-
dzētajiem tautsaimniecības līdzek-

ļiem saskaņā ar finansiālā atbalsta 
pieprasītāja iesniegto rēķinu.

Par transporta izdevumu segšanu. 
Dome nolemj: segt Inčukalna bērnu 
deju A grupas deju kolektīva „Min-
kāns” ceļa izdevumus līdz 200,00 eiro 
apmēram braucienam 2018. gada 
20. aprīlī uz Mālpils vai Lēdurgas kul-
tūras namu, lai piedalītos bērnu deju 
kolektīvu Dziesmu svētku skatē.

Par Inčukalna novada domes 
2018. gada 21. februāra saistošo 
noteikumu 3/2018 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes 2015. gada 
18. februāra Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 1/2015 
„Sociālā palīdzība Inčukalna nova-
dā”” precizēšanu. Dome nolemj: 
apstiprināt Inčukalna novada domes 
2018. gada 21. februāra saistošo no-
teikumu Nr. 3/2018 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes 2015. gada 
18. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukal-
na novadā”” precizēto redakciju.

Par galvojumu SIA „Vangažu avots” 
projekta „Centralizētās notekūde-
ņu savākšanas sistēmas ierīkošana 
Inčukalnā” realizācijai. Dome nolemj: 
sniegt galvojumu 373 233,39 eiro 
(trīs simti septiņdesmit trīs tūkstoši 
divi simti trīsdesmit trīs eiro, 39 cen-
ti) apjomā Inčukalna pašvaldības 
SIA „Vangažu avots”, reģistrācijas 
Nr. 40003274925, pašvaldības ka-
pitāla daļu skaits 100%. Galvojums 
nepieciešams kredīta 373 233,39 eiro 
(trīs simti septiņdesmit trīs tūkstoši 

divi simti trīsdesmit trīs eiro, 39 centi) 
ņemšanai Valsts kasē projekta „Cen-
tralizētās notekūdeņu savākšanas 
sistēmas ierīkošana Inčukalnā” rea-
lizācijai. Paredzamais kredīta termiņš 
ir 25 (divdesmit pieci) gadi. Plānotā 
aizņēmuma procentu likme – mainīgā 
procentu likme uz 6 mēnešiem, kas 
uz šo brīdi ir 0,5%. Iesniegt Pašvaldī-
bu aizņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomei Ministru 
kabineta 2008. gada 25. marta notei-
kumu Nr. 196 „Noteikumi par pašval-
dību aizņēmumiem un galvojumiem” 
17. punktā norādītos dokumentus. 
Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna 
novada domes izpilddirektoram.

U. c.

ĀRKĀRTAS SĒDES 
PROTOKOLS Nr. 7 
Inčukalna novadā, Vangažos, 
Meža ielā 1, 2018. gada 27. aprīlī
Par Inčukalna novada pašvaldības 
konsolidētā 2017. gada pārskata ap-
stiprināšanu. Dome nolemj: apstip-
rināt Inčukalna novada pašvaldības 
konsolidēto 2017. gada pārskatu ar 
šādiem rādītājiem: 1. Bilances aktī-
vi uz 31.12.2017. – 17 792 774 eiro. 
2. Pārskata gada budžeta izpildes 
rezultāts – 5448 eiro.

U.c. 

Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ie-
vērojot Fizisko personu datu aizsardzības 
likumā noteikto) var iepazīties Inčukal-
na novada pašvaldības interneta vietnē 
www.incukalns.lv, sadaļā „Domes sēžu 
protokoli”.

Lūgums visām novadā deklarētajām 
personām, kuras šogad atzīmē dzī-
ves 75., 80., 85., 90. un pēc 90 gadu 
sasniegšanas katru nākamo jubile-
ju, saņemt jubilejas pabalstu Inčukal-

na novada domes kasē vai Vangažu 
pārvaldes kasē, pirms tam iesniedzot 
iesniegumu Inčukalna novada Sociā-
lajā dienestā (Inčukalnā, Atmodas ielā 
2A, vai Vangažos, Meža ielā 1). 

Gaidīsim jūs tieši jubilejas dienā vai 
pēc tās! Jūsu jautājumus uzklausīsim 
pa tālruni 67977466 vai 67995140.

Sociālais dienests n

INFORMĀCIJA

Cienījamu vecumu sasniegušajiem jubilāriem

PAZIŅOJUMS
Par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums Smilts ieguve atradnē „Liepkalni”

Ierosinātājs Sandra Ratniece

Darbības norises vieta
Atradne „Liepkalni” Inčukalna novada Inčukalna pagasta 

nekustamajā īpašumā „Liepkalni” (kadastra Nr. 8064 002 0160 
zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194)

Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja 
lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības 

ietekmes uz vidi novērtējumu
Vides pārraudzības valsts biroja 2014. gada 15. jūlija lēmums Nr. 332

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laiks un vieta 2018. gada 31. maijs plkst. 18.00, „Liepkalni”, 
Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141

Laiks un vieta, kur sabiedrība 
var iegūt informāciju par paredzēto darbību 

un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem

• Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns (darba laikā), 
vai mājaslapa www.incukalns.lv;

• SIA „Vides konsultāciju birojs” mājaslapas www.vkb.lv sadaļa „Jaunumi”

Ziņojuma sagatavotājs SIA „Vides konsultāciju birojs”, Ezermalas iela 28, 
Mežaparks, Rīga, LV-1014

Ziņojuma nosaukums

Ietekmes uz vidi novērtējums smilts ieguvei atradnē „Liepkalni” 
Inčukalna novada Inčukalna pagasta nekustamajā īpašumā „Liepkalni” 

(kadastra Nr. 8064 002 0160 zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 8064 002 0194)

Ziņojuma sagatavošanas datums 2018. gada 10. maijs

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2018. gada 17. jūnijam:
• Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045; tālrunis: 67321173; fakss: 67321049; 

e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv; mājaslapa: www.vpvb.gov.lv);
• Sandrai Ratniecei (adrese: „Liepkalni”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141)
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KOMENTĀRS

„Lielās talkas 2018” rīkotāju un 
Inčukalna pašvaldības vārdā vēlos 
pateikt lielu paldies par šogad pa-
veiktajiem darbiem talkas laikā.

28. aprīļa rītā kopā pulcējām 
ap 300 lielu un mazu dalībnieku  

16 dažādās novada vietās. Liels 
prieks bija par to, ka talkot pietei-
cās ne vien ikgadējie talkotāji, bet 
arīdzan jauni talkot gribētāji. Tāpat 
kā citos gados, arī šogad tika veikti 
visdažādākie darbi – gan vākti at-
kritumi, gan stādītas puķes, gan 

labiekārtotas teritorijas. Kopā tal-
cinieki savāca ap 70 m3 atkritumu, 
kas nav maz, tāpēc lieti noder tal-
kas moto – „Mainām Latviju! Mai-
nāmies paši!”.
Paldies tiem talciniekiem, kuri vēlas 
mainīt mūsu novada vizuālo tēlu 

un veic teritoriju labiekārtošanas 
darbus. Patiess prieks būt kopā ar 
jums, un tiksimies nākamgad!

Arnis Uzuliņš n
Lielās talkas koordinators 

Inčukalna novadā

Atgādinājums par nekustamā īpašu-
ma nodokļa nomaksas termiņu. 

Lūdzu, nomaksājiet nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksājumus par pir-
mo pusgadu, lai lieki nebūtu jāmak-
sā kavējuma nauda. Paldies visiem 
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājiem, kuri savus maksājumus ir 
veikuši laikus.

I. Zvirbule n
Inčukalna novada domes 
nodokļu administratore,

tālr. 67977108, 67995840

• 4. aprīlī RPP INN inspektors 
A. Naumčiks un kārtībnieks A. An-
dersons aizturēja personu, kura 
bija izsludināta meklēšanā; nodota 
Valsts policijas darbiniekiem.

• 6. aprīlī RPP INN inspektors 
J. Meikstums un kārtībnieks J. Mai-
zītis apturēja transportlīdzekli, kuru 
vadīja vīrietis, kam transportlīdzek-
ļa vadīšanas tiesības nav iegūtas 
noteiktā kārtībā un kurš bija 1,5 pro-
miļu reibumā; nodots Ceļu policijai.

• 6. aprīlī RPP INN inspektors J. Ber-
nhards un kārtībnieks M. Stālmanis 
uz aizdomu pamata par uzmākša-
nos nepilngadīgai personai aiztu-
rēja vīrieti; nodots Valsts policijas 
darbiniekiem.

• 7. aprīlī RPP INN inspektors J. Ber-
nhards un kārtībnieks M. Stālmanis 
pamanīja „Audi A4 Avant” ar v/n 
„KS 1230”, kura vadītājs, būdams 
alkohola reibumā, novietoja trans-
portlīdzekli (apstājies) autoceļa P10 
3. km starp joslām, pats aizmiegot 
pie stūres; nodots Ceļu policijai.

• 9. aprīlī RPP INN inspektors 
J. Meikstums un kārtībnieks J. Mai-

zītis aizturēja divas personas par 
trīs alus „Brālis” iepakojumu (kat-
ra – 5 litru tilpuma) zādzību no vei-
kala „Brālis” Vangažos, Inčukalna 
novadā; nodoti Valsts policijas dar-
biniekiem. 

• 15. aprīlī RPP INN inspektors 
A. Naumčiks un kārtībnieks A. An-
dersons apturēja vīrieti, kurš vadīja 
velosipēdu alkohola reibumā; no-
dots Ceļu policijai.

• 17. aprīlī RPP INN inspektors 
J. Meikstums un kārtībnieks J. Mai-
zītis apturēja transportlīdzekli, kuru 
vadīja vīrietis 2,3 promiļu alkohola 
reibumā; nodots Ceļu policijai.

• 19. aprīlī RPP INN inspektors 
A. Naumčiks un kārtībnieks A. An-
dersons apturēja vīrieti, kurš vadīja 
velosipēdu alkohola reibumā; no-
dots Ceļu policijai.

• 21. aprīlī RPP INN inspektors 
J. Meikstums un kārtībnieks J. Mai-
zītis apturēja transportlīdzekli, 
kuru vadīja vīrietis, kam transpor-
tlīdzekļa vadīšanas tiesības nav ie-
gūtas noteiktā kārtībā; nodots Ceļu 
policijai.

• 23. aprīlī RPP INN inspektors 
A. Naumčiks un kārtībnieks A. An-
dersons apturēja vīrieti, kurš vadīja 
velosipēdu alkohola reibumā; no-
dots Ceļu policijai.

• 23. aprīlī RPP INN inspektors 
A. Naumčiks un kārtībnieks A. An-
dersons apturēja vīrieti, kurš va-
dīja mopēdu alkohola reibumā, 
turklāt mopēds nebija reģistrēts 
likumā noteiktajā kārtībā; nodots 
Ceļu policijai.

• 25. aprīlī RPP INN inspektors 
J. Meikstums un kārtībnieks J. Mai-
zītis aizturēja vīrieti, kurš Egļupē 
Latvijas valsts mežu teritorijā neli-
kumīgi nozāģēja egli; nodots Valsts 
policijas darbiniekiem.

• 30. aprīlī RPP INN inspektors 
J. Bernhards un kārtībnieks 
A. Jaundžeikars apturēja vīrieti, 
kurš vadīja velosipēdu alkohola 
reibumā; nodots Ceļu policijai.

K. Vasjukova n
Reģionālās pašvaldības policijas

Inčukalna novada 
nodaļas priekšnieka p.i.

Svarīgi notikumi Reģionālās pašvaldības policijas 
Inčukalna nodaļā 2018. gada aprīlī

Inčukalna novada 
nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju 
ievērībai!
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Sirsnīga pateicība 
Lielās talkas dalībniekiem

Cienījamie Inčukalna 
novada iedzīvotāji!

Ir aizvadītas Mākslas dienas, kuras 
Latvijas simtgades gadā 21. aprīlī tika 
svinētas zem Latvijas Goda apļa zīmes. 

Mīlestība, skaistums un māksla šajā 
dienā valdīja mūsu tautas namā, An-
nas Ludiņas Mākslinieku dārzā, māk-
slinieku Daces Saulītes un Bormaņu 
ģimenes mājās, senajā Latvijas Holi-
vudas sirdī Medību pilī un, liekas, pat 
dižais meistars Kārlis Zāle bija klāte-
sošs caur savu Inčukalnā atstāto dar-
bu. Mēs lepojamies ar saviem māksli-
niekiem.
Šajā dienā mūsu 
priekšā ar uzrunu 
mākslas izstādes 
atklāšanā būtu jā-
stāv Goda novad-
niekam, Inčukalna 
mākslinieku kopas 
dibinātājam un vadītājam, latviešu 
karavīram Jānim Zvirbulim (attēlā), 
taču viņa sirds dienu iepriekš jau cie-
nījamā 93 gadu vecumā beidza puk-
stēt šajā saulē.

Mākslinieku kopa tika dibināta 
2002. gadā, un tajā sākotnēji bija vien 
pieci biedri. Jānis šo pulciņu pieckār-
šoja. Viņš redzēja, ka Inčukalns ir tā 
vieta, kur tapt un attīstīties mākslai. 
Izrādās, ka 2001. gadā Inčukalnā 
Mākslas dienas arī notika tieši 21. ap-
rīlī un Jānis Zvirbulis teicis runu: „Šo-
dien ir lieli svētki – Mākslas dienas. 
Tieši tad, kad daba ir atmodusies. 
Gaisma, saule, ziedi – viss raisās, un 
jebkuram cilvēkam tanī brīdī gribas 
izpausties ar kaut ko skaistu un kaut 
ko vienreizīgu. Tas ir augšāmcelša-
nās prieks, augšāmcelšanās degsme. 
Mākslinieks ne tikai tver otu un strādā 
noteiktā ritmā, bet tā ir liela garīgu-
ma izpausme. Viņš darbā ieliek savu 
dvēseli un pārdzīvojumu. Citreiz, kad 
pamani pirmo pavasara plaukumu, tu 
vienkārši jūti un dzirdi, kas tev ir jā-
dara. Bet daba arī prasa – rūpību, uz-
manību, un mums tā ir jāsniedz. Prie-
cāsimies par pavasari un par to, ka 
dzīvojam, elpojam, dzirdam un esam 
paši savā zemē!”

Paldies tev, Jāni, par labajiem vār-
diem, enerģiju un rūpēm, ko mēs izju-
tām ikreiz, tevi satiekot. Lai gaismas 
ceļš tev pie Tēva. Jāni, tu vari būt 
lepns – tu esi atstājis brīnišķīgu man-
tojumu: Inčukalna mākslinieku kopu, 
kurā uz mūžiem būs vieta Eduardam 
Kalniņam, Ritai Valnerei, Imantam Jā-
kobsonam, Pāvilam Šenhofam, Valdim 
Beļavniekam un tev, Jānim Zvirbulim. 
Mākslas dienu izstādē tautas namā ar 
kopējo tēmu „Tautasdziesma” jopro-
jām varam skatīt 24 dažāda vecuma 
un profesionalitātes līmeņa autoru  
45 darbus – gan gleznas, gan metāla 
darinājumus, gan tērpus. Radošo dar-
bu konkursam „Vainags” tika iesniegti 
36 Inčukalna Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkņu darbi un 28 pieaugušo 
veidoti vainagi. Te nu bija ko redzēt 
– kāds radošums un izdoma! Žūrijas 
komisija – gleznotājs Andis Gūtmanis, 
tautas nama māksliniece Iveta Rozen-
tāle un etnogrāfe Indra Čekstere – drīz 
vien saprata, ka vislielākais paldies 
jāsaka mākslas skolas pedagoģēm 

Ingunai Lindei, Ievai Meierei un Mari-
jai Vītolai, kuras bērnus ir rosinājušas 
domāt un darīt. Indru Čeksteri ļoti ie-
priecināja autentiskie Ināras Šeloņinas 
darinātie meitu vainagi. Andis Gūtma-
nis patiesi priecājās par Ievas Kikustes 
darbos jūtamo māksliniecisko pieskā-
rienu. Visiem vainagu autoriem un au-
toru kolektīviem – liels paldies. 
Lai top māksla Inčukalnā!

Inga Freimane n

Inčukalnā aizritējušas Mākslas dienas
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Laikā starp veiksmīgi aizvadīto 
Lielās talkas dienu un vasaras 
sākumu vēlos vērst jūsu uzma-
nību uz dažām Inčukalna novada 
aktualitātēm. Joprojām notiek 
aktīvs darbs, lai pēc iespējas 
vairāk samazinātu pirmsskolas 
izglītības iestāžu rindu. Lai bēr-
nudārzu sniegtie pakalpojumi 
būtu pieejami visiem Inčukalna 
novada iedzīvotājiem, esam pa-
redzējuši radīt papildu vietas 
pirmsskolas izglītības iestādēs 
uz esošās infrastruktūras bāzes. 
Jāmin, ka no šī gada 1. sep-
tembra Vangažu vidusskolā tiks 
izveidota latviešu sešgadīgo 
bērnu sagatavošanas grupiņa. 
Neapstājoties pie tā, maija do-
mes sēdē ir pieņemts lēmums 
dubultot vietu skaitu privātajā 
PII „Gregucis” Vangažos. Kopumā 
jau šogad vēlamies radīt 60 jau-
nas vietas novada pirmsskolas 
vecuma bērniem. Meklēsim ie-
spēju, kā palielināt pirmsskolas 
izglītības iestādēs vietu skaitu 
Inčukalna ciemā uz Inčukalna pa-
matskolas infrastruktūras bāzes. 
Atgādinu, ka jau rīt, 19. maijā, 
Aleksandra parka estrādē notiks 
9. Inčukalna deju svētki, kuri pul-
cēs vairāk nekā 600 tautas deju 
dejotājus no visas Latvijas. Esmu 
gandarīts, ka mūsu novadā šie 
svētki ir kļuvuši par stabilu tradī-
ciju. Izmantojot iespēju, vēlos arī 
informēt, ka tuvojas Inčukalna 
novada svētki. Inčukalnā, Van-
gažos un Gaujā arī šogad novada 
svētki notiks trīs dienu garumā, 
no 20. līdz 22. jūlijam. Plašāka 
informācija par novada svētkiem 
sekos jau tuvākajā laikā. 
Tāpat šovasar notiks vairāki citi 
nozīmīgi kultūras, sporta un iz-
glītības pasākumi, tāpēc aicinu 
jūs būt aktīviem un sekot līdzi 
aktualitātēm gan novada mā-
jaslapā www.incukalns.lv, gan 
pašvaldības profilā sociālajos 
tīklos: www.facebook.com/incu-
kalnanovads, twitter.com/incu-
kalnanovads un www.instagram.
com/incukalnslv.
Cienījamie iedzīvotāji, vasara un 
patīkami siltais laiks tuvojas ar 
lieliem soļiem, aicinu ikvienu arī 
turpmāk rūpēties par sava privāt- 
īpašuma uzkopšanu, sakārtoša-
nu, zāles nopļaušanu un citiem 
darbiem, lai mēs visi varētu dzī-
vot skaistā un tīrā novadā. 

Aivars Nalivaiko n 
Inčukalna novada domes 

priekšsēdētājs

http://www.incukalns.lv
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„Dance Studio Ciprese – Kids and 
Juniors” XI starptautiskajā populārās 
mūzikas izpildītāju konkursā un fes-
tivālā „Aprīļa pilieni 2018” tika pie-
šķirtas vairākas augstas vietas.

Konkursā tika iegūta 2. vieta vecuma 
grupā līdz 6 gadiem ar deju „Magic”, 
3. vieta vecuma grupā līdz 6 gadiem, 

3. vieta vecuma grupā no 7 līdz 
10 gadiem ar deju „Jakutjanochka” 
un 2. vieta vecuma grupā no 11 līdz 
15 gadiem ar deju „Charlston”.
Apsveicam dejotājus! Paldies ho-
reogrāfei un estrādes deju grupas 
„Ciprese” vadītājai Ilonai Petrovskai!

Evija Ozola n

Frisbija klubs „Inčukalna WildCats” 
1. maijā Inčukalna Sporta centra stadio-
nā ar aktīvu treniņu iesāka 2018. gada 
āra sezonu. Tā jau ir nesusi pirmo sva-
rīgo jaunumu – kluba pieredzējušākais 
spēlētājs Vadims Geža ir kļuvis par ser-
tificētu frisbija treneri.

Pavisam nesen, aprīlī, frisbija entu-
ziasti noslēdza telpu frisbija sezonu, 
kuras laikā samērā jaunais klubs pie-
dalījās 2018. gada Latvijas Frisbija 
līgā (trīs posmi) un Latvijas Frisbija 
čempionātā telpās. Abās sacensībās 
inčukalnieši bija pārstāvēti gan vīrie-
šu, gan sieviešu divīzijā. Jaunietes 
startēja ar sava kluba nosaukumu, 
savukārt vīrieši, apvienojoties ar 
Valmieras frisbija kluba „Savējais” 
jaunajiem spēlētājiem, kopā veido-
ja komandu „Inčukalns–Valmiera 2”. 
Abas komandas, būdamas turnīru 

pastarītes, sacensību rezultātā ieņē-
ma pēdējo vietu savā divīzijā, tomēr 
dalībnieki un treneris Vadims Geža 
startu vērtē atzinīgi.
Paralēli Latvijas Frisbija federācijas 
organizētajām sacensībām Salaspils 
Frisbija klubs jau otro gadu pēc kārtas 
rīkoja „Hat līgu”, kurā komandas tika 
komplektētas ar izlozes palīdzību. 
Šāds formāts ir īpaši draudzīgs jau-
najiem spēlētājiem, ļaujot mācīties no 
pieredzējušākiem sportistiem. Inču-
kalna jaunieši šo iespēju aktīvi izman-
toja un ikvienu posmu apmeklēja kup-
lā skaitā, pēc pēdējā no tiem arī pār-
vedot balvas par labu spēli laukumā.
Pēc telpu sezonas inčukalnieši devās 
nelielā atpūtā, bet nu ir sākuši gata-
vošanos āra sezonas sacensībām. 
Šogad Latvijas komandām gaidāms 
saspringts āra sacensību grafiks, jo 
papildus čempionātiem sieviešu, vī-

riešu un jauktajā divīzijā un pludma-
les frisbija čempionātam paredzēta 
arī Baltijas Frisbija līga trīs posmos. 
Turklāt Latvijas Frisbija federācija 
aktīvi gatavo valsts izlasi. Ir sāku-
šies vīriešu izlases kandidātu treniņi, 
kuru dalībnieku sarakstā iekļuvis arī 
inčukalnietis Vadims Geža. Savukārt 
vasaras vidū norisināsies jauniešu 
treniņnometne, kurā Latvijas izlases 
treneris strādās ar daudzsološāka-
jiem jaunajiem spēlētājiem, kuru vidū, 
paredzams, iekļūs arī daži jaunieši no 
„Inčukalna WildCats”.
Uz tikko aizsākto āra sezonu inčukal-
nieši skatās cerīgi. Gaidāms gan, ka 
tā nebūs viegla, jo, komandai kļūstot 
spēcīgākai, arī spēles pret citām ko-
mandām top sīvākas, tāpēc īpaši tiek 
strādāts pie spēlētāju fiziskās izturības 
uzlabošanas. Šovasar Inčukalna frisbi-
ja kustībai apritēs divi gadi. Šajā laikā 

aktīvisti ir ne vien trenējušies un star-
tējuši sacensībās, bet arī nodibinājuši 
biedrību, piedalījušies dažādu organi-
zāciju un pašvaldības iestāžu rīkotajos 
pasākumos un paši organizējuši frisbija 

notikumus, tai skaitā pagājušajā vasa-
rā Inčukalna novada svētku laikā nori-
tējušo „Frisbija dienu Inčukalnā”.

Līga Kuzmina n

Estrādes deju grupa „Ciprese” 
piedalās starptautiskā deju konkursā
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Mātes dienai veltīts koncerts Vangažos

10. maijā, gaidot Mātes dienu, kultūras nama zālē sapulcējās bērnu vokālais 
ansamblis „Karuselis”, lai sniegtu nelielu, bet mīļu koncertu un iepriecinātu 
savas māmiņas. Bērni bija sagatavojuši gan dzejolīšus, gan klavieru priekšne-
sumus un skanīgas, jaukas dziesmas mīļajām māmiņām. Koncertu organizēja 
un māmiņas pulcināja skolotāja un „Karuseļa” vadītāja Liene Nesteroviča.

Evija Ozola n

„Inčukalna WildCats” sāk 2018. gada āra sezonu
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„Zelta zivtiņa 2018” 
Inčukalna ātrajos ūdeņos

Jāatzīst, ka Latvija ar augsta līme-
ņa peldēšanas sacensībām, proti, 
tādām, kuras būtu gan lieliski or-
ganizētas, gan arī sniegtu komfortu 
viesiem, lutināta nav. Taču gadās arī 
patīkami izņēmumi. 

Vispārsteidzošākais ir tas, ka sarī-
kot un novadīt starptautiskas sa-
censības visaugstākajā līmenī, ļaut 
vienas dienas laikā startēt aptuveni 
400 peldētājiem no 26 komandām, 
tostarp lietuviešiem no Ignalinas, iz-
rādās, ir pa spēkam ne tikai Rīgai ar 
tās galvaspilsētas jaudām. Spilgtā-
kais piemērs – jau ceturto gadu pēc 
kārtas Inčukalnā tika rīkots peldē-
šanas turnīrs „Zelta zivtiņa”.
Iznākumā – no 2004. līdz 2012. ga-
dam dzimušu jauniešu sacensību 

rezultāti uz 18 pilnām A4 formāta 
lapām. Izbrīnu raisa arī fakts, ka sa-
censības, ievērojot visus starptau-
tiskos noteikumus, – ar iesildīšanos 
un profesionālu hronometru – noti-
ka vien četros 25 metrus garos ce-
liņos Inčukalna Sporta kompleksa 
baseinā (Zvaigžņu ielā 2a). Šo sa-
censību galvenais organizators bija 
sporta klubs „Gauja”.
„Vietējo klubu „Gauja” šoreiz pārstā-
vēja 40 jauniešu, kuri gala rezultātā 
ieguva astoņas godalgas (sportisti 
cīnījās kopsummā par 60 godalgām 
piecās vecuma grupās, peldot brīvajā 
stilā un uz muguras) – divas zelta, trīs 
sudraba un trīs bronzas medaļas,” 
stāsta SK „Gauja” prezidents Dmitrijs 
Tončinskis. „Mēs augam, attīstāmies 
un cenšamies neapstāties pie sa-

sniegtā. Salīdzinājumam: pirms gada 
uz tādām pašām sacensībām pie 
mums ieradās 180 peldētāju, šogad – 
gandrīz divarpus reižu vairāk. Runājot 
par klubu „Gauja” – 2017. gadā to 
pārstāvēja 35 sportisti, kuri izcīnīja 
divas bronzas medaļas. Progress ir 
acīmredzams.”
Saskaņā ar Dmitrija Tončinska 
teikto īpašs nopelns šeit ir „Gau-
jas” treneru komandai: „Mēs lepo-
jamies ar saviem treneriem. Viņi ir 
īsti profesionāļi. Kā pirmo vēlos mi-
nēt Raitu Lapu, kurai šogad paliks 
80 gadu, bet kura joprojām ir mūsu 
lokomotīve, fantastiska sieviete 
un trenere, tad Pāvelu Kondrahinu, 
Diānu Ņikitinu un Jevgeņiju Koņa-
bo, kuri šobrīd strādā ne tikai Inču-
kalnā, bet arī Siguldā un Salaspilī.”
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– Pastāsti nedaudz par sevi. 
– Mani sauc Rolands Veselovs. Man ir 
16 gadu. Esmu inčukalnietis un mācos 
Inčukalna pamatskolā. Man ļoti pa-
tīk sports, un uzskatu sevi par aktīvu 
cilvēku. Brīvajā laikā nodarbojos ar 
sportu: eju uz trenažieru zāli Inčukalna 
Sporta kompleksā un spēlēju frisbiju 
„Inčukalna WildCats” komandā. 
– Cik zinām, tu pagājušajā gadā biji 
viens no jauniešiem, kuri pieteicās 
vasaras darbam Inčukalna novadā. 
Pastāsti, kā tev gāja.
– Jā, man šķita, ka trīs mēneši brīvlai-
ka ir par daudz un ka vajadzētu atrast, 
ar ko nodarboties, un nedaudz nopel-
nīt. Tāpēc ar vecāku palīdzību pietei-
cos NVA projektam un atradu darbu 
dienas centrā „Sarma” Inčukalnā. 
Manos pienākumos bija palīdzēt gan 
dienas centra nodarbību un aktivitāšu 
vadīšanā, gan disciplinēt bērnus, lai 
neārdās (smaida), gan telpu sakārto-
šanā un uzkopšanā, esmu mazgājis arī 
grīdas un nēsājis kastes. Tāpat esmu 
palīdzējis ikgadējās dienas centru 
sporta spēlēs, tur skaitījos „dīdžejs”. 
– Kas tev visvairāk patika darbā un 
kas sagādāja grūtības?
– Visvairāk no vasaras darba man 
patika „Garšas darbnīcas” nodar-
bība. Guvām jaunas zināšanas. Tas 
bija interesanti un jautri. Bet kopumā 
varu teikt, ka patika viss. Tas bija in-

teresants darbs, varēja uzkrāt piere-
dzi. Tas bija mans pirmais darbs, bija 
foršs, likās samērā viegls. Bija nelielas 
grūtības ar sporta spēlēm paredzēto 
medaļu izgriešanu, sanāca šķībi, bet 
citādi viss bija ļoti labi. Patika.
– Kāda ir sajūta saņemt savu pirmo 
algu?
– Sajūta ir forša, radās vēlme arī šo-
gad pieteikties darbam. Nopelnīto 
naudu esmu iztērējis, kā pats gribēju: 
gāju uz kino, pirku sev drēbes; esmu 
priecīgs par iespēju sajust atalgojumu 
par paveikto darbu. 
– Ko tu ieteiktu citiem jauniešiem, 
kuri apsver iespēju strādāt vasarā?
– Citiem jauniešiem iesaku nebaidīties 
pieteikties vasaras darbam, tā ir ie-
spēja uzkrāt pieredzi, uzzināt kaut ko 
jaunu, lietderīgi pavadīt laiku un no-
pelnīt naudu. Noteikti iesaku vasaras 
darbu visiem jauniešiem.

– Pastāsti par sevi. 
– Mani sauc Rihards Ļoļāns. Es dzīvoju 
Vangažos. Mācos Vangažu vidussko-
las 11. klasē. Man ir dažādas intere-
ses, un viena no tām ir ūdenspolo, pat 
kādu laiku esmu bijis Latvijas izlases 
loceklis. Pēdējā laikā gan sanāk ma-
zāk ar to nodarboties, jo ir daudz jā-
mācās, palīdzu vecākiem privātmājas 
darbos, no mācībām brīvajā laikā strā-
dāju par sētnieku savā skolā. Sētnie-

ka darbs nav tas darbs, ko es vēlētos 
strādāt pēc mācību pabeigšanas. Bet 
šajā dzīves posmā redzu to kā iespēju 
nopelnīt naudiņu, būt neatkarīgam. 
Strādāt man patīk. Neesmu no tiem, 
kuri var slaistīties. Piemēram, mūsu 
privātmājā vēlējos, lai man ir pirts. Es 
izlēmu, ka pats uzņemšos atbildību, 
sakrāšu naudu un uzcelšu. Tāpēc izdo-
māju, ka piedalīšos NVA projektā, un 
vēl papildu darbiņu atradu vēlāk. Un 
man izdevās sasniegt izvirzīto mērķi. 
Uzskatu, ka esmu jau pieaudzis cilvēks 
un maniem vecākiem nav pienākums 
uzņemties rūpes par visām manām 
vēlmēm. Arī pats esmu atbildīgs par 
sevi, savu dzīvi. Pašam jādara viss, lai 
es varētu iegādāties vai sasniegt to, 
ko vēlos. Esmu taču spējīgs strādāt.
– Kur esi strādājis pagājušajā gadā?
– Esmu strādājis Vangažos par sēt-
nieku. Sakopt un sakārtot apkārtni, 
sagrābt un izvest sapļauto zāli, visi 
darbi, kas saistīti ar vides sakopšanu.
– Kas tev visvairāk patika un kas 
sagādāja grūtības?
– Man ļoti patika kolektīvs. Bija sajū-
ta, ka strādājam komandā. Bija jautri, 
un darbi nelikās smagi, jo mēs bijām 
saliedēti, un tāpēc darbs gāja ātri. Gan 
pieaugušie, gan mēs, skolēni, strā-
dājām vienā tempā, nebija strīdu vai 
konfliktu, bijām vienota komanda. Gan 
Vija, gan pieaugušie kolēģi par mums 
rūpējās. Viju vispār uzskatījām par 
darba mammu. Viņa gādāja, lai mums 
viss ir kārtībā. Grūtības sagādāja tikai 
celšanās agri no rīta. Tās bija vienīgās 
neērtības.
– Ir jaunieši, kuri šaubās par to, vai 
pieteikties vasaras darbam. Kā tu 
viņus iedrošinātu?
– Noteikti nevajag baidīties. Vasaras 
darbiņu iesaku visiem, jo tā ir laba 
iespēja piepelnīties un realizēt kādu 
ieceri. Vangažos ir labs kolektīvs, kas 
vienmēr atbalstīs. Arī Vija parūpēsies, 
lai viss būtu kārtībā. Darbs nav smags, 
jo ir labi cilvēki apkārt, kas grūtajā  
brīdī palīdz. 

Lilija Geža n 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz Baltā galdauta svētkiem  inčukalnie-
ši pie vecā pasta tika aicināti jau trešo 
gadu. Labs laika posms pagājis kopš 
1990. gada 4. maija – Latvijas Republi-
kas neatkarības atjaunošanas deklarā-
cijas pieņemšanas dienas. Uz tālajiem 
notikumiem atskatījās profesors Vies-
turs Vecgrāvis, kurš šo dienu sagaidīja  
Vācijā, un Modris Balodis, 1991. gada  
barikāžu notikumu dalībnieks.

Latvijas simtgadei par godu Inčukalnā 
tiek krāts rokdarbu pūrs nākamajām 
paaudzēm. Izrakstītos linu dvieļus un 
galdautus, kas ir laba liecība tautas 
darba tikumam, varēja apskatīt izkār-
tus starp vecajiem kokiem.
Pie tautas nama esošajā bērnu lau-
kumā tika stādīti divi kociņi. Viens no 
tiem – Igaunijas sadraudzības pilsētas 
Saues draugu dāvātais ozols. Pašā lai-
kā, jo kaimiņi jau februārī  nosvinējuši 
savu simtgadi. Kociņu iestādīja divi 

Inčukalnā dzīvojoši cienījami cilvēki, 
kuru dzimtas cēlušās Igaunijā, – Leo-
nīds Perts un Daina Tamma.  Otrs ko-
ciņš – Latvijas Goda liepa – ir veltījums 
un pateicība latviešu sievietēm.
Skanēja skaistākās latviešu tautas-
dziesmas un spēka dziesmas, kuras 
palīdzēja izdziedāt Aiga Auziņa. Lai 
baltie galdauti vairo baltas domas 
mums Latvijā! 
 

Inga Freimane n

4. maijā, Latvijas Republikas Neatka-
rības atjaunošanas dienā, pie Vangažu 
kultūras nama svinējām Baltā galdauta 
svētkus. 

Balts galdauts ir pašapziņas un lep-
numa simbols, simbols mūsu brīvībai 
un saimes sajūtai. Vangažu saime 
kuplā skaitā bija sanākusi pie Van-
gažu kultūras nama, lai kopā pabūtu 
Latvijai nozīmīgajos svētkos. Svinību 
noskaņas panākumu atslēga bija tikko 
izgatavotās latvju rakstu zīmes, kas 
kā paliekoša vērtība par godu Latvijas 
simtgadei rotās kultūras nama fasādi.
Katram kultūras nama kolektīvam tika 
dota iespēja iestādīt savu rododendru, 
par kuru turpmāk būs jāuzņemas at-
bildība, pārējie svētku dalībnieki tika 
aicināti puķu dobē stādīt atraitnītes 
mūsu spēka zīmju rakstā. Ar lielu dar-
ba sparu pirmie savu roku pielika Inču-
kalna novada domes priekšsēdētāja 

vietniece Ludmila Vorobjova un Van-
gažu pārvaldes vadītājs Juris Jaku-
bovskis, kurš ar svinīgu uzrunu sveica 
svētku dalībniekus.
Pasākumu kuplināja bērnu tautas deju 
kolektīvs „Pīlādzītis”, vidējās paau-
dzes deju kolektīvs „UPS”, sieviešu 
vokālais ansamblis „Kaprīze”, teātra 
studija „Pigoriņi”, koncertmeistars 
Jurijs Kaspers, viņa audzēknis Alek-
sandrs Afonovs un mākslinieks Aldis 
Bērziņš. Pēc kopā padarīta darba visi 

laipni tika aicināti pie baltiem galdau-
tiem klāta svētku galda.
Izsakām pateicību AS „Conexus Bal-
tic Grid” par finansiālu atbalstu latvju 
rakstu zīmju izgatavošanai, jo Inčukal-
na pazemes gāzes krātuvē strādājošie 
Vangažu iedzīvotāji un viņu bērni no-
vērtē kultūras iespējas Vangažu kul-
tūras namā. Paldies Inčukalna novada 
domei un SIA „Woodcrafting”!

Inguna Zirne n

„Vēlos pateikties visiem, kuri palī-
dzēja mums sarīkot šīs starptau-
tiskās sacensības: galvenajam 
tiesnesim Andrejam Rožalovskim, 
sekretārei Anitai Rudzītei, tehnis-
kajam direktoram, Latvijas Peldē-
šanas federācijas pārstāvim Ģirtam 
Treigutam, kā arī tiem, kuri bija 
atbildīgi par foto un video filmēša-
nu, – Aļonai Kompaņijecai un Alek-
sandram Gurkinam. Paldies mūsu 
brīvprātīgajiem, kuri centās radīt 
skatītājiem un arī dalībniekiem 
maksimāli komfortablus apstākļus. 
„Gauja Crew” komandu veidoja 12, 
bet kopumā „Zelta zivtiņas” augsto 
norises līmeni nodrošināja 26 cilvē-
ki. Tas ir ļoti sarežģīts darbs, ar kuru 
visi tika galā spīdoši – cilvēkiem 
taču patīk, ka simpātiskas, unifor-
mā tērptas jaunas meitenes (uzreiz 
var redzēt, ka viena komanda) sa-
gaida viņus pie ieejas un izstāsta, 
kur atrodas ģērbtuves, kur tribīnes, 
kur var kaut ko uzēst. Cilvēks vēl 
nav līdz baseinam ticis, bet jau visu 
zina. Jūs neticēsit, taču es saņēmu 
tik daudz labu atsauksmju par pa-
sākuma organizatorisko pusi, par 
to, kā viss bija sarīkots un vadīts, 
ka, goda vārds, šķita – spārni aug. 
Ļoti vēlos turpināt Inčukalnā šo 
brīnišķīgo sporta sacensību tradīci-
ju. Mēs jau vairākus gadus rīkojam 
šeit starptautisku džudo turnīru, 
tagad arī peldēšanas sacensības 
būs mūsu lepnums,” turpina Dmit-
rijs Tončinskis.
Vienas vienīgas dienas laikā un 
atbilstoši Starptautiskās Peldē-
šanas federācijas noteikumiem 
tika novadīti vairāki desmiti pel-
dējumu. Pašiem jaunākajiem spor-
tistiem bija astoņi, vecākajiem – 
16 gadu. Un vēl viena svarīga de-
taļa – laika fiksēšanai izmantoja 
profesionālo „Omega” aparatūru. 
Ne katras sacensības var lepoties 
ar kaut ko tādu.
„Godīgi sakot, sakarā ar dārgā ap-
rīkojuma nomāšanu, kuru parasti 
izmanto Latvijas čempionātā, man 
nācās daudz ko uzklausīt, īsumā – 
kam jums tas ir vajadzīgs? Taču 

mēs stingri nolēmām, ka, ja jau 
sacensības notiek starptautiskā 
līmenī, šim līmenim jābūt visaugst-
ākajam – nevis pie tumbas ar hro-
nometru rokā. Galu galā mēs iegul-
dām savā nākotnē, savā prestižā, 
savā zīmolā,” ir pārliecināts „Zelta 
zivtiņas” galvenais organizators. 
„Zināt, kas man patīk visvairāk? 
Tas, ka mēs kādam jau esam pa-
raugs. Esmu dzirdējis, ka arī Āda-
žos vēlas sarīkot kaut ko līdzīgu. 
Tas nozīmē, ka mūsu ieguldītās pū-
les nav bijušas veltīgas. Peldēša-
nas sports kļūst arvien populārāks, 
tātad aug arī vēlme rīkot sacensī-
bas. Tādas, par kurām vēlāk nebū-
tu kauns. Esam uzstādījuši latiņu 
augstu un negrasāmies to nolaist.”
Spodrināt Latvijas peldēšanas 
sporta reputāciju Inčukalna ātra-
jos ūdeņos centās ne vien jaunie 
peldētāji un saliedētā organizato-
ru komanda, bet arī daudzie „Zelta 
zivtiņas” sadarbības partneri un 
sponsori, kuri sniedza sacensī-
bu uzvarētājiem un godalgu ie-
guvējiem balvas un dāvanas. Un 
tie ir: daivinga klubs „Jūras vējš” 
(Aleksandrs Žukovs), kas piešķīra 
dāvanu kartes daivinga apmācī-
bai; sporta preču veikals „Water 
Instinct” (Dmitrijs Mihailovs), kas 
dāvināja peldēšanas inventāru, un 
izklaides komplekss „Rāmkalni” 
(Viktors Grūtups), kas apbalvoja 
ar biļetēm uz rodeļu trasi. Un vēl: 
uzņēmumi „Guliver”, „Izoterms”, 
„Forevers”, „Baker Nutrition”, 
„M Bergs”, „Harvey Group”, „Lat-
granula”, „PFAT tulkojumi” un, 
protams, arī Inčukalna novada 
dome.
Dmitrijs Tončinsks vēl piebilda, ka 
optimistiski plāni nākamajam ga-
dam tiek kalti jau tagad. Ir doma 
uzaicināt vairāk komandu, vēl vai-
rāk dalībnieku un rīkot peldējumus 
divas dienas pēc kārtas. Turklāt at-
tīstīt ne vien džudo un peldēšanas 
sportu, bet kā nākamo arī sambo.

Mārtiņš Pozņaks n
sabiedrisko attiecību speciālists

Baltā galdauta svētki Inčukalnā Vangažos nosvinēti Baltā galdauta svētki
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Jaunieši izvēlas pavadīt brīvlaiku lietderīgi
Jau kopš 2011. gada Nodarbinātības valsts aģentūra projekta „Kompleksi at-
balsta pasākumi” ietvaros īsteno jaunu pasākumu „Darba vieta jaunietim”. Tā 
mērķis ir veicināt jauniešu darba pieredzi. Arī mūsu novadā projekts ir guvis at-
zinību un pēdējo divu gadu laikā ar darbu tika nodrošināti aptuveni 30 jaunieši. 
Mums ir patiess prieks, ka viņi izvēlās lietderīgi pavadīt brīvlaiku, iegūstot darba 
pieredzi, jaunas prasmes un zināšanas, tādā veidā attīstīdami sevī atbildības un 
pienākuma sajūtu. Šodien mēs iepazīsimies ar diviem brīnišķīgiem jauniešiem –  
ROLANDU VESELOVU un RIHARDU ĻOĻĀNU –, kuri pēc pašu iniciatīvas ir pieteiku-
šies darbam un 2017. gada brīvlaikā strādājuši Inčukalna novadā.
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Radām apstākļus izaugsmei
Interešu izglītība ir bērna vai jaunieša 
iespēja attīstīt savu radošo potenciālu, 
lietderīgi pavadīt laiku, kā arī ir jaunas 
pieredzes un iemaņu avots. Ja skolēns 
piedalās pulciņos, tas ir solis ceļā uz 
bērna talantu un prasmju izzināšanu, jo 
stundās apgūto audzēknis var praktiski 
izmēģināt pulciņā. 

Šajā mācību gadā Vangažu vidusskolā 
bija ieviesti jauni pulciņi, kas sekmīgi 
uzsāka savu darbu: robotika, tautas 
deju pulciņš, rokdarbu pulciņš meite-
nēm. Skolēni aktīvi darbojās kultūras 
mantojuma saglabāšanā. Īpaši vēla-
mies akcentēt, ka skolotājas Ingas 
Lījvakas vadībā pamatskolas klašu 
meitenes, sadarbojoties ar amatnieku 
kopu, apguva dažādas rokdarbu tehni-
kas. Latvijas simtgadē ir iecerēta paš-
darināto tērpu parāde. 
Īpaši lepni esam par augsto vērtēju-
mu Pierīgas, novadu un valsts skatēs 
un radošajos konkursos. Kā ik gadu 
labi rezultāti mūsu deju kolektīviem 
„Kolibri” un „Cat”. Arī teātru māk-
sla ir viena no Vangažu vidusskolas 
stiprajam pusēm. Skolā darbojas 
trīs teātra pulciņi: „Umurkumurs”, 
„Licedejs” un „Tādi esam”. 20.–21. 
aprīlī Valmierā notika izglītības un 
kultūras iestāžu skolēnu teātru izrā-
žu parāde – XI starptautiskais bērnu 

un jauniešu teātru festivāls „...un es 
iešu un iešu!” Latvijas valsts simtga-
dei. Valsts izglītības satura centra 
izveidotā žūrija izvērtēja 79 festivā-
lam pieteiktās izrādes un atzina, ka 
skolēnu teātra spēles tradīcija ieņem 
ļoti nozīmīgu vietu interešu izglītībā 
un apliecina kolektīvu māksliniecisko 
izaugsmi; bijām lepni, ka starp atzī-
tām un novērtētām skolām bija mū-
sējā un teātra pulciņi „Umurkmurs” 
un „Licedejs”.
Mūsu skolēni bija aktīvi arī citās māk-
slas jomās, viņi piedalījās valsts vi-
zuālās un vizuāli plastiskās mākslas 
darbu konkursā „Mana Latvija Raiņa 
dzejā”. Konkursa uzdevums bija iz-
veidot vizuālās vai vizuāli plastiskās 
mākslas darbu brīvi izvēlētam Raiņa 
dzejolim, uzzīmējot, uzgleznojot vai 
izveidojot savu Latviju, kuru konkursa 
dalībnieks pamana un vēlas atveidot, 
lasīdams Raiņa dzeju. 11. maijā mūsu 
skolēni bija aicināti uz laureātu ap-
balvošanas ceremoniju Raiņa muzejā 
„Jasmuiža”.
Novēlam mūsu skolēniem turpināt 
priecēt ar radošām un interesantām 
idejām, izrādēm un dejām!

Solvita Runce n
direktora vietniece 

audzināšanas darbā

Interešu izglītība – vērtība nākotnei

Pasākums Interešu 
izglītības grupa Klase Vieta Skolotājs

Internacionālais 
deju festivāls 

„Christmas Surprise”

Deju grupa „Kolibri”
Anastasija Geiba, 

Darja Petrago
7.b, 11. II T. Everse

Mūsdienu 
deju konkurss 

„Pierīgas kauss 2018”
Deju grupa „Kolibri” 4.–11. I T. Everse

Mūsdienu 
deju konkurss 

„Pierīgas kauss 2018”
Deju grupa „Kolibri” 5.–11. I T. Everse

Mūsdienu 
deju konkurss 

„Pierīgas kauss 2018”
Deju grupa „Kolibri” 2.–6. III T. Everse

Mūsdienu 
deju konkurss 

„Pierīgas kauss 2018”
Deju grupa „Cat” 4.–9. III E. Ozola

Skatuves 
runas konkurss Linda Kalniņa 5.a III S. Punce

Skatuves 
runas konkurss Agneta Lubanova 11. III S. Punce

Skatuves 
runas konkurss Vlada Socka 8.b III M. Zlotņikova

Skatuves 
runas konkurss Anastasija Geiba 7.b II M. Zlotņikova

Teātru skate TS „Licedejs” 7.–9. II M. Zlotņikova

Teātru skate TS „Umurkumurs” 5.–9. II S. Punce

Vizuālās 
un vizuāli plastiskās 

mākslas darbu 
konkurss „Mana 

Latvija Raiņa dzejā”

Aleksa Briede, 
Marta Bernāne, Ilze 
Aleksejeva, Roberts 

Jānis Točs

3.a Atzinība I. Lījvaka

Skolēnu rezultāti Pierīgas 
un valsts interešu izglītības konkursos

Skolēnu rezultāti Pierīgas novadu olimpiādēs

Priekšmets Skolēns Klase Vieta Skolotājs

Kombinētā olimpiāde „Atjautības diena” 

Matīss Šalkovskis 
Valts Ņikiforovs 

Angelīna Čerkasova 
Boriss Konoņenko 

5.a
5.b III I. Kauliņa

A. Teruņi

Kombinētā olimpiāde „Atjautības diena” 

Ērika Bukovska 
Renāte Meldere 

Edgars Leo Miezis 
Dzintars Seņičevs 

7.a III I. Ušakeviča

Angļu valoda „Edelweiss” Anna Timofejeva 6.c Atzinība A. Teruņi
Vēsture Kristaps Loža 12. I V. Čerņeja
Bioloģija Karīna Meldere 9.a Atzinība Ā. Glāzniece

Bioloģija „Homines 2018” Darja Karīna Baranova 11. Atzinība Ā. Glāzniece
Matemātika Daniels Bunkus 7.a I D. Mālniece
Matemātika Kārlis Alberts Zeltiņš 5.a III D. Mālniece
Matemātika Linda Kalniņa 5.a Atzinība D. Mālniece
Matemātika Ērika Bukovska 7.a Atzinība D. Mālniece
Matemātika Laura Grīnberga 8.a Atzinība D. Mālniece
Matemātika Katrīna Naumova 6.a Atzinība T. Korņeva

Ķīmija Karīna Meldere 9.a III V. Girgensone
Mājturība Džeina Širina 6.a II I. Lījvaka
Mājturība Karīna Meldere 9.a I I. Lījvaka

Vizuālā māksla Karīna Meldere 9.a I I. Lījvaka
Latviešu valoda Laura Jēkabsone 12. Atzinība B. Toča
Krievu valoda Ieva Devjatovska 11. I M. Zlotņikova

Krievu valoda Daniela Klinta 12. II M. Popazova

Krievu valoda Everita Makarova 12. Atzinība M. Popazova
Krievu valoda Ērika Bukovska 7.a I N. Filatova

Skolēnu rezultāti starpnovadu olimpiādē 

Priekšmets Skolēns Klase Vieta Skolotājs

Angļu valoda Edgars Leo Miezis 7.a II I. Ušakeviča
Angļu valoda Dzintars Seņičevs 7.a III I. Ušakeviča
Angļu valoda Renāte Meldere 7.a Atzinība I. Ušakeviča

Skolēnu rezultāti valsts olimpiādes

Priekšmets Skolēns Klase Vieta Skolotājs

Krievu valoda Ieva Devjatovska 11. III M. Zlotņikova
Mājturība Karīna Meldere 9.a Atzinība I. Lījvaka

Starptautiskā matemātikas konkursa „Ķengurs 2017” rezultāti
Konkursā Latvijā piedalījās 15 895 skolēni, no tiem Vangažu vidusskolā – 36 skolēni

Skolēns Klase Vieta skolā Vieta Latvijā Dalībnieku skaits

Artēmijs Ratnieks 2.b I 114. 2534
Agnija Valtere 3.a I 247. 2503

Valdis Sadovskis 4.a I 49. 2478
Oskars Škutāns 5.b I 80. 1954

Katrīna Naumova 6.a I 91. 1624
Ērika Bukovska 7.a I 71. 1230
Karīna Meldere 9.a I 157. 931

Artjoms Malkovs 11. I 108. 605

Vangažu vidusskolā ir daudz talantīgu 
un spējīgu skolēnu, kam ir iedzimta 
apdāvinātība vai ir augstas darba spē-
jas un sasniegumi dažādos mācību un 
ārpusstundu pasākumos. 
Mācību procesā skolotāji ņem vērā ta-
lantīgo skolēnu intereses, piedāvājot 
paaugstinātas grūtības un viņu intere-
sēm atbilstošas tēmas un uzdevumus. 
Skolotāji nodrošina talantīgos skolē-
nus ar papildnodarbībām, konsultāci-
jām, papilduzdevumiem mācību pro-
cesa laikā. Skola piedāvā skolēniem 
attīstīt savas spējas dažādos interešu 
pulciņos un ārpusstundu nodarbībās. 

2017./2018. mācību gadā Vangažu 
vidusskola sāka īstenot projektu Nr. 
8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai”. 
Skolēniem ir iespēja apmeklēt papildu 
konsultācijas angļu valodā, latviešu 
valodā, matemātikā, ķīmijā, bioloģijā, 
dabaszinībās. Skolotāju uzdevumi ir 
padziļināt skolēnu interesi par mācī-
bām, motivēt pilnveidot savus talan-
tus un, protams, sekmēt viņu līdzda-
lību mācību priekšmetu olimpiādēs, 
skatēs, skolas ārpusstundu pasāku-
mos, interešu izglītības nodarbībās un 
projektos. 

Šogad Vangažu vidusskolas skolē-
ni aktīvi piedalījās skolas, Pierīgas, 
starpnovadu, valsts, atklātās un star-
ptautiskās mācību olimpiādēs. Un va-
ram lepoties, ka mūsu skolēni sasnie-
dza labus rezultātus gan individuāli, 
gan komandās. Novēlam mūsu lau-
reātiem turpmāk būt tikpat spējīgiem 
un radošiem, kā arī visiem skolēniem 
būt domājošiem un strādīgiem.

Valentīna Čerņeja n
Vangažu vidusskolas 

direktora vietniece 
mācību darbā



72018. gada MAIJS NOVADA VĒSTIS 77

FO
TO

: N
O

 A
RH

ĪV
A

Kā raibā kaleidoskopā 
Dienas un notikumi virknējas un 
veido rakstus, kas padara mūsu ik-
dienu krāsaināku un jaukāku. Mūs 
iepriecina arī tas, ka maijā beidzot 
esam sagaidījuši īstu vasaru – laiks 
kā jūlijā, bet skolā jāiet! Tāpēc ir pa-
visam vienkārši realizēt darbus, kas 
aizsākti, strādājot pie „Erasmus+” 
projekta „Zaļais lietussargs” 
(Nr. 2016-1-LV01-KA101-022610). 

Tieši pateicoties šim projektam, 
kura ietvaros pieci Inčukalna pa-
matskolas pedagogi mācījās divos 
dažādos kursos, esam iesākuši ga-
ros starpbrīžus pavadīt laukā un 
sākuši daudzas mācību stundas 
vadīt „zaļajā klasē” skolas pagal-
mā, parkā, mežā un citur ārpus 
skolas. Projekta gaitā gūta iedves-
ma skolas koridoru sienu krāsoju-
mam. Projektā mācījāmies uzlabot 
iekļaujošās izglītības kvalitāti, 
vairāk domāt par savu apkārtni, 
saskaņoties ar dabu, veidot savu 
darba dienu veselīgāku, pavadot 
vairāk laika ārā. 
Mazākajās klasēs pastaigas die-
nas vidū patīk labāk nekā lielāka-
jās klasēs. Kaut gan šo iniciatīvu 
atbalstīja arī mūsu skolas padome 
(vecāki un skolēnu pašpārvaldes 
locekļi), diemžēl daudziem skolē-
niem mobilais telefons ir labāks 
draugs nekā bumba, disks vai āra 
trenažieri. Mēs, skolotāji, ceram, 
ka ar katru gadu garie starpbrīži 
ārā bērniem patiks aizvien labāk, 
jo, tagadējiem mazajiem paaugo-
ties, vairs nebūs jautājumu par to, 
kāpēc jādodas laukā.
Aprīļa beigās Inčukalna pamat-
skolas 9. klase kopā ar trim pe-
dagogiem – direktoru Kasparu 
Kiri, audzinātājām Zintu Nolbergu 
un Irēnu Ņikitinu – devās uz sa-
draudzības pamatskolu Ēsmeē 
(Ääsmäe Põhikool), Igaunijā. Mūs 
sagaidīja devītās klases skolēni, 
ar kuriem mūsējie jau bija tiku-
šies rudenī Inčukalnā. Tika izrā-
dīts tikko uzceltais jaunais skolas 
korpuss. Piedalījāmies draudzī-
bas viktorīnā „Latvijai, Igauni-
jai – 100”, kurā, jauktās koman-
dās strādājot, skolēni parādīja 
labas spriestspējas par Latvijas 
un Igaunijas ģeogrāfiju, vēsturi, 
kultūru, sportu, ikdienas dzīvi. 
Pēcpusdienu pavadījām, spēlējot 
diskgolfu. Arī „mežakaķa” trases 

apgūšana bija interesanta. Sekoja 
vairākas futbola spēles, veiklības 
stafetes un sacensības. Vakarā, 
no jauna tikušies ar igauņu devī-
tās klases bērniem, varēja izdejo-
ties vai izrunāties diskotēkā.
Nākamā diena iesākās Tallinā ar 
komandu lāzerspēli, no kuras spē-
lētāji nāca paguruši, nosvīduši, bet 
atmodušies. Tallinas vecpilsētas 
apskate, pusdienas un tad ceļš 
mājup, bet gar vienu no lielākajiem 
Igaunijas ūdenskritumiem – Keilas 
ūdenskritumu, kas tajā brīdī bija 
iespaidīgi pārpilns ar ūdeni. 
Kopumā daudz pozitīvu iespaidu, 
veselīga noguruma un fotoattēlu – 
tā atcerēsimies mūsu braucienu. 
Māmiņu dienai veltītais koncerts 
ir kā atskaite par otrajā mācību 
pusgadā veikto darbu. Piektdien, 
11. maijā, mazo dziedātāju koris, 
meiteņu un zēnu ansambļi, pūtēju 
orķestris un mazie tautisko tra-
dīciju uzturētāji dejotāji sniedza 
prieku savām māmiņām un arī sko-
lotājām. Jau 6. gadu pēc kārtas 
biedrība „Inčukalna izaugsmei” ap-
balvoja Inčukalna pamatskolas trīs 
labākās klases trīs vecuma grupās. 
Pirmajā vecuma grupā (1.–3. kla-
ses) uzvarētāji šogad ir 3.b klase, 
audzinātāja Antra Upīte, 4.–6. kla-
šu grupā – 4.a klase, audzinātāja 
Inguna Hokkonena, bet vecākajā 
grupā – 9.a klase, audzinātāja Zin-
ta Nolberga. Biedrība „Inčukalna 
izaugsmei” dāvina līdzekļus, ar 
kuriem apmaksāt transporta iz-

devumus gada noslēguma ekskur-
sijai, un tas ir lielisks stimuls, lai 
visu gadu „krātu punktus”, jo kop-
vērtējumā tiek ņemts vērā: klases 
vidējais vērtējums, neattaisnotu 
kavējumu daudzums, klases pie-
dalīšanās ārpusstundu pasākumos 
un skolēnu sasniegumi mācību 
priekšmetu olimpiādēs.
Mūsu skolas jautri izkrāsotajos 
gaiteņos drīz pieklusīs bērnu bal-
sis, bet sāksies kārtējie skolas 
vides uzlabošanas darbi – trešais 
stāvs šovasar piedzīvos vislie-
lākās izmaiņas. Arī blakus skolai 
sporta kompleksā iesākušies sta-
diona labiekārtošanas darbi. 
Jau šodien ir zināms, ka septembrī 
mūsu skolā sāks mācīties vairāk 
nekā 30 bērnu divās pirmajās kla-
sēs, kuriem būs iespēja apmeklēt 
arī Inčukalna Mūzikas un mākslas 
skolas nodarbības tepat šajās tel-
pās un pagarinātās dienas grupiņu. 
Mēs turpinām uzņemt jaunus sko-
lēnus visās klasēs – no 1. līdz 9.  
Esat laipni gaidīti! Sīkāka informā-
cija par skolu un kontakti pieeja-
mi vietnē www.incukalnapsk.lv vai  
„Facebook” profilā „@incukalnapsk”.
Tiekamies septembrī! Skaistu un 
ogām, sēnēm un pozitīviem iespai-
diem bagātu vasaru!

Zinta Nolberga n 
projektu vadītāja,

Kaspars Kiris n
direktors

Inčukalna pamatskolas audzēkņi piedalījās draudzības viktorīnā „Latvijai, 
Igaunijai – 100”.

Tāpat kā dabā aprit savs pārmaiņu 
gads, tā arī skolas tradīcijas iezīmē 
noteiktus pieturas punktus mācību 
gadā. Tradīcijas tiek veidotas, koptas, 
tās rodas no jauna, padarot skolas 
dzīvi krāsainu kā varavīksni. 

Veidojot skolas tradīcijas un tās 
popularizējot, tiek akcentēta pozitī-
va skolēnu un skolotāju sadarbība, 
sekmējot skolēnu patriotisko au-
dzināšanu, pilsonisko aktivitāti un 
nostiprinot piederības sajūtu savai 
dzimtajai vietai.
Šogad 4. maijā – Latvijas Republi-
kas Neatkarības atjaunošanas die-
nā – mēs, Vangažu vidusskolas ko-
lektīvs, svinējām savas valsts esību. 
No paša rīta skolēni un skolotāji 
sapulcējās pie skolas un kopīgi no-

dziedāja Latvijas valsts himnu, pēc 
kuras tika uzņemta kopēja visu sko-
las skolēnu un skolotāju fotogrāfija.
Padarot skolas dzīvi daudzpusīgā-
ku un interesantāku, jau trešo gadu 
turpinām jaunu tradīciju „Baltā gal-
dauta svētki” – pusdienojām pie 
baltiem galdautiem, un tas radīja 
svinību sajūtu. Katrai klasei vēstures 
skolotāji vadīja mūsdienīgu vēstures 
stundu „Dziesmotā revolūcija”, bet 
visu dienu vēstures kabinetā un gai-
teņos skanēja III atmodas dziesmas. 
Dziesmām ir vara vienot cilvēkus gan 
priekos, gan bēdās. Jau Auseklis tei-
ca, ka „dziesmu vara aizdzina karus 
un tautu izglāba dziesmu gars”.

Valentīna Čerņeja n
vēstures skolotāja

Mūsu tradīcijas – skolas tēlu veidojošais aspekts

20. aprīlī notika pēdējais pasākums 
2017./2018. mācību gada projekta „Esi 
līderis” ietvaros – Līderu diena. Šogad 
Latvijas skolu līderi uz mācību gada no-
slēguma pasākumu pulcējās arhitektū-
ras un mediju centrā „H2O 6” Rīgā. 

Ar interesi varēja vērot konkursus „Es 
savai skolai” un „Es savai videi”, kuros 
bija iespējams iepazīties ar radošajām 
jauniešu idejām, kas sniegtu ieguldī-
jumu apkārtējai videi un savai skolai. 
Šogad Vangažu vidusskolas projekta 
dalībnieki aktīvi piedalījās dažādos 
konkursos. Un bija patīkami, kā RISE-
BA aktu zālē mūsu skolu nosauca kā 
vienu no aktīvākajām skolām projektā 
„Esi līderis”. 
RISEBA arhitektūras un mediju centra 
„H2O 6” Aisteres zālē 20. aprīlī noti-
ka RISEBA Karjeras diena 2018. Tajā 
uzņēmumi un organizācijas piedalījās 
izstādē ar informatīviem materiāliem 
par sevi, informēja par aktualitātēm 
nozarēs, piedāvāja darba un prakses 
iespējas pasākuma apmeklētājiem – 

RISEBA studentiem, absolventiem un 
citiem interesentiem. Līderu dienā arī 
mūsu skolēniem bija iespēja apmek-
lēt RISEBA Karjeras dienu. Pasākuma 
ietvaros izstādes laikā notika arī da-
žādas aktivitātes – spēles, konkursi, 
„Ātrie randiņi ar karjeru” un citi pār-
steigumi.
Līderu dienas noslēgumā notika ap-
balvošana. Mūsu skolēni Darja Petra-
go, Aļona Kompaņijeca, Laura Sintija 
Balaņenkova, Milana Ogorodņikova, 
Katrina Kaļeņikova, Iļja Luškins un 
Valdemārs Teterovskis saņēma atzi-
nību par piedalīšanos konkursos „Zī-
molvedis” un „Līderis manā dzimtas 
kokā”. Pēc apbalvošanas sekoja orga-
nizatoru sagādāts cienasts un pārstei-
gums – dziedātāja Jorena Šteinhauera 
apsveikums. 
Pēc pasākuma visi atvadījāmies ar po-
zitīvām emocijām un mērķi nākamajā 
gadā piedalīties atkal. 

Valentīna Čerņeja n
vēstures skolotāja

Projekta „Esi līderis” 
noslēguma pasākums – Līderu diena

FOTOMIRKLIS

Vangažu vidusskolas 5.a klase pie baltā galdauta galda 4. maijā.
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http://www.aasmaepk.edu.ee/
http://www.incukalnapsk.lv
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Starp pavasarīgi siltiem saules stariem, 
starp tikko uzplaukušiem ziedu pumpu-
riem, galvu reibinošām ievu smaržām 
un maigi smaržojošiem ābeļu ziediem 
arī mēs, Inčukalna novada Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi un pedagogi, 
esam koši un skanīgi izkrāsojuši pava-
sari ar piedalīšanos daudzos un dažādos 
pasākumos, koncertos, konkursos un 
festivālos.

Šajā mācību pusgadā ļoti lepojamies 
ar Mākslas nodaļas audzēkņu sasnie-
gumiem. Gada nozīmīgākais un nopiet-
nākais pasākums Mākslas nodaļai ir 
Nacionālā kultūras centra organizētais 
Valsts konkurss Latvijas profesionālās 
ievirzes mākslas un dizaina izglītī-
bas programmu audzēkņiem. Šā gada 
tēma: „Grāmatas ilustrācija”. Konkurss 
norisinājās divās kārtās visās Latvijas 
mākslas skolās, un tajā piedalījās 103 
skolu audzēkņi. Skolās tika gatavotas 
un ilustrētas dzejoļu grāmatas. Marta 
beigās 568 veiksmīgāko grāmatu au-
tori tikās fināla kārtā, lai klātienē ilus-
trētu dzejoļu grāmatiņas.
Valmierā Inčukalna novada MMS pār-
stāvēja pieci audzēkņi visās vecuma 
grupās. Lepojamies ar Aleksu Briedi, 
kura jaunākajā grupā izcīnīja 1. vietu, 
kā arī ar Poļinu Galkovsku vidējā grupā 

un Karīnu Melderi vecākajā grupā par 
iegūto atzinību.
Laureātu apbalvošana notika 27. ap-
rīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
Pirms šī pasākuma bija iespēja doties 
ekskursijā pa bibliotēku, kas bija īpašs 
piedzīvojums gan skolotājām, gan au-
dzēkņiem.
Paralēli konkursam notika iedvesmo-
jošas mākslas skolu audzēkņu vei-
dotu grāmatu izstādes Rīgā, Liepājā, 
Rēzeknē, Valmierā un Jelgavā.
Vēl viens īpašs notikums, kurā ar pa-
nākumiem piedalījās Mākslas nodaļas 
audzēkņi, bija I starptautiskais vizuā-
lās mākslas konkurss „Mākslinieka 
Ģederta Eliasa mīklu minot” par tēmu 
„Lauku ainava”. Konkursā piedalījās 
635 darbi – 79 no Latvijas skolām, 
pārējie no Lietuvas, Polijas un Rumā-
nijas četrās darbu tehnikās un čet-
rās vecumu grupās. No mūsu skolas 
ar darbiem startēja audzēkņi 10–12 
gadu vecuma grupā, kur 1. vietu un 
zelta medaļu ieguva Miķelis Teterov-
skis ar grafikas darbu „Vecā sēta”. At-
zinību saņēma Poļinas Galkovskas un 
Darjas Serebrjakovas gleznojumi. 26. 
aprīlī Jelgavā notika apbalvošanas 
pasākums.
Apsveicam jaunos, talantīgos māk-
sliniekus ar veiksmīgu piedalīšanos, 

un liels paldies skolotājai Ingūnai 
Lindei par ieguldīto darbu audzēkņu 
sagatavošanā!
21. aprīlī Inčukalna novadā svinē-
ja Mākslas dienas. Šā gada izstādes 
tēma bija „Tautasdziesma”. Ikviena ra-
doša persona, kura vēlējās piedalīties, 
varēja pieteikties. Mākslas konkursa 
tēma bija „Vainags”. Labākie darbi 
tika izstādīti Mākslas dienu izstādē. 
Arī mūsu skolas audzēkņu darbi tika 
augstu novērtēti.
7. maijā Vangažu kultūras nama iz-
stāžu zālē tika atklāta Vangažu Māk-
slas nodaļas audzēkņu darbu izstāde 
„Izkrāsosim pasauli”. Tā ir atvērta 
skatītājiem veselu mēnesi – līdz 7. jū-
nijam. Gaidām interesentus! 
Arī Mūzikas nodaļas audzēkņi šajā 
pavasarī iesaistījušies un sevi aplieci-
nājuši daudzos nozīmīgos pasākumos. 
Šī gada vasarā Latvija piedzīvos lielus 
svētkus – XXVI Vispārējos latviešu 
dziesmu un XVI Deju svētkus –, kuros 
piedalīsies arī Inčukalna novada Mūzi-
kas un mākslas skolas pūtēju orķes-
tris. 15. aprīlī Siguldas 1. pamatskolā 
izskanēja Rīgas un Pierīgas pūtēju 
orķestru koncerts, kurā bija iespēja 
dzirdēt Rīgas un Pierīgas programmu  
XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un 
XVI Deju svētku dižkoncertam, kas 

notiks 2018. gada 6. jūlijā Rīgā, Espla-
nādē, kā arī noslēguma koncerta 
programmu, kuru varēs noklausīties  
8. jūlijā Mežaparkā.
23. aprīlī Vangažu vidusskolas ma-
zajā zālē pirmsskolas sagatavoša-
nas grupu bērni ciemojās pie Lotes 
muzikālajā darbnīcā. Šis pasākums 
mūsu skolā ir kļuvis par ikgadēju 
tradīciju. Šogad bērni kopā ar Loti 
devās ceļojumā pa mūzikas karaļ-
valsti, kurā iepazinās ar dažādiem 
mūzikas instrumentiem – klavierēm, 
saksofonu, vijoli, ģitāru, akordeonu. 
Bērni varēja kopā ar Loti uzdziedāt 
un koncerta noslēgumā uzspēlēt 
Mākslas nodaļas audzēkņu izgata-
votos mūzikas instrumentus „ritma 
orķestrī”.
27. aprīlī Salacgrīvas novada Mūzi-
kas skolā notika III Ziemeļvidzemes 
pūšaminstrumentu spēles audzēkņu 
konkurss, kurā piedalījās Inčukalna 
novada Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi Marks Hasners (eifonijs) 
un Rūdolfs Logins (trompete). Marks 
ieguva atzinību par lielisku sniegumu 
konkursā. Abi puiši saņēma pateicī-
bas rakstu. Apsveicam dalībniekus 
un novēlam viņiem vēl daudzus veik-
smīgus startus konkursos! Paldies 
skolotājam Andrim Kikustam un 

koncertmeistarei Ievai Kikustei par 
audzēkņu sagatavošanu!
29. aprīlī Salacgrīvas kultūras namā 
notika 18. Vidzemes jauniešu kameror-
ķestru festivāls. Pasākumā piedalījās 
arī Krimuldas un Limbažu simfoniskais 
orķestris, kura sastāvā muzicē mūsu 
skolas audzēkņi Līva Marija Ozola, 
Kristofers Cers, Renāte Meldere, Jana 
Rogačova un Valdis Sadovskis.
30. maijā plkst. 17.00 Inčukalna tau-
tas namā un 31. maijā plkst. 16.00 
Vangažos notiks gada skaistākais 
skolas notikums – izlaidums. Šogad 
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas 
skolu absolvēs 13 audzēkņi mūzikas 
un mākslas programmās.
Aicinām pieteikties audzēkņus 
2018./2019. mācību gadam! Konsultā-
cijas un iestājpārbaudījumi 25. maijā 
un 4. jūnijā plkst. 14.00–18.00.

Gaidām rudenī pie mums muzikālajā 
darbnīcā Inčukalna novada Mūzikas 
un mākslas skolā!

Ieva Kikuste n
skolas direktore,
Līga Vasiļjeva n

izglītības metodiķe mūzikā,
Ingūna Linde n

izglītības metodiķe mākslā

Atskats uz pavasara notikumiem Mūzikas un mākslas skolā

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA PASĀKUMI
• 28. maijā plkst. 10.00 teātra diena. 

Plkst. 13.00 teātra pulciņu dalīb-
niekiem meistarklase ar Valmieras 
Drāmas teātra aktrisi Elīnu Vāni.

• 31. maijā plkst. 12.00 multfilma 
„Kukaiņu slepenā dzīve”. Ieeja 2 eiro.

• 1. jūnijā Bērnu aizsardzības die-
na. Plkst. 15.00–18.30 vizinā-

šanas ar zirgiem (aplis 2 eiro). 
Akvagrims bērniem (1–5 eiro). 
Piepūšamā atrakcija (bez mak-
sas). Plkst. 16.30 bērnu vokālā 
ansambļa „Karuselis” koncerts 
pie kultūras nama. Plkst. 17.00 
burbuļu šovs un radošās dar-
bnīcas pie kultūras nama.

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVS 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.

INČUKALNA 
TAUTAS NAMA 
PASĀKUMI

• 19. maijā Aleksandra par-
ka estrādē IX Inčukalna deju 
svētki. Plkst. 17.45 svētku 
dalībnieku gājiens no tautas 
nama. Plkst. 18.00 lielkon-
certs „Māras zeme Inčukalnā”. 
Plkst. 21.00–01.00 zaļumballe, 
spēlēs grupa „Kārklu blūzs”. No 
plkst. 14.00 darbosies amat-
nieku tirdziņš. 

• 26. maijā plkst. 13.00 Inčukalna 
Sporta kompleksā deju kolektīva 
„Minkāns” sezonas noslēguma 
koncerts. 

• 1. jūnijā plkst. 19.00 skvērā pie 
vecās pasta ēkas aicina Edgars 
Cīrulis un internacionālais džeza 
ansamblis „Unit 5”. 

• 2. jūnijā plkst. 13.00 Inčukalna 
tautas namā deju grupas „Born 
to Dance” sezonas noslēguma 
koncerts. 

• 14. jūnijā komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas brīdis stacijas 
laukumā pie pieminekļa izvesta-
jiem. 

• Aicinām tautas namā apskatīt 
Inčukalna mākslinieku kopas 
izstādi „Tautasdziesma” un ra-
došo darbu izstādi „Vainags”.

APSVEIKUMS
Rīta rasā smeltas krāsas, 
Varavīkšņu celtas sētas.
Pāri tikt un neapstāties, 

Paveikt visu, pilnveidoties!

Inčukalna novada dome 
sirsnīgi sveic MAIJĀ dzimušos 
Inčukalna novada iedzīvotājus!
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