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Eglīte smaržo
un mirdz,
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Jauns gads –
jaunas iespējas

Aicinājums sagaidīt un sveikt riteņbraucējus Zvaigžņu, Smilšu, Ķiršu,
Rožu, Lazdu, Riekstu un Atmodas iekāds ceļinieks un apmetīsies uz dzīvi,
las iedzīvotājus
mīlēs, priecāsies, dejos, dziedās, dzem10.30–14.30 bērnu laukumā pie
dēs bērnus un strādās... Un tāds brīdis
tautas nama Ģimeņu
dienagada
– atrakpienāca, kad pirms 580 gadiem lībietis
Jaunā
sākums ir laiks,
cijas, sacensības,
darbnīHincens apmetās tieši uz šī kalna, un
kadradošās
gribas cerēt
– slikto lietu
cas, izjādes ar zirgiem
citi draiski
tam tika dots vārds – HINCENBERGA.
paliksun
aizvien
mazāk, labo – pulprieki
Nu KALNS jutās lepns, jo visur skaka vairāk. Gan vienā, gan otrā
nēja viņa vārds – tika uzcelta muiža,
16.00 no Inčukalna
centramēs
motocikvariantā
paši esam noteilistu parāde (varcēji,
piedalīties
kur saimnieki ik pa brīdim mainījās (ievismaz ikviens
– lielā mērā. Tāpēc
motociklists)
vērojamākie no visiem bija 1787–1794
šajā gadā visiem Inčukalna no17.00–18.00   vada
Atmodas
iela pos-vēlu būt labā
skotu izcelsmes Rīgas tirgotājs Džoriedzīvotājiem
mā starp Mieraierosinātājiem.
un Laimes ielu
džs Rennijs un 1852–1919 visā Vidzemē
slavenā fon Volfu dzimta), nolīsti līdumi,
STUNTFIGHTER komandas
mo- notikušas
Labas ielas
pārmaiņas
apstrādāti lauki un izbūvēti jauni ceļi –
tociklu šovs – paraugdemonstrējumi
arī ar laikrakstu „Novada Vēsar novadnieka, labākā
sportisviens no tiem pat no dzelzs – dzelzceļš.
tis”. Latvijas
No šī gada
tas iznāk citā
Ar pirmo staciju – Hincenberg.
mūsu novadā noslēdzas arī Gaujas ta Jāņa Rozīša piedalīšanos
baliņiem vesela pilsēta Vangaži tik ātri
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju,
Nacionālā parka teritorija.  
20.30 Aleksandra
parka estrādē
Apkārtnes priežu sili bija vislabākās kā čiekurs izaudzis! Un nu jau ir vesels
tas nozīmē,
ka jūsu rokās jau
mūzikas grupu MENUETS
un PĒR- jaunajā formāju vietas putniem un zvēriem. Pro- novads ar diviem čiekuriem ģerbonī –
Tas nebūt nav viss…
nonācis laikraksts
tams, dzima arī bērni, kuriem vecāki Inčukalnu un Vangažiem.
Svētku laikā Inčukalna vecajā pasta KONS koncerts mātā un izskatā. Mūsu moderPēc koncerta SVĒTKU
UGUŅOŠAēkā ikvienam būs iespēja apskatīt bilnajā laikmetā
arī pašvaldības
des, senus priekšmetus un iepazīties NA
izdevumam jāiet līdzi laikam,
Līdz 05.00 ZAĻUMBALLE.
ar novada vēsturi
tam jākļūst Spēlē
modernākam gan
1436 - 2016
grupa KĀRKLU BLŪZS
formāta, gan noformējuma ziņā.
Dienas garumāUn
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Novada svētki INČUKALNAM 580
tas ir noticis!
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KALNIŅA”
vārds. Šī ir īpaša vieta Latvijā - ar
„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod
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varat Park”
sazināties
19.30 Inčukalna vecajā pasta ēkā
sākums šeit, toties daudzi piedzīvoti cēla skolas. Vīri pa reizei pēc smaga
Bet viņš pats – INČUKALNS – neviedārza apmeklēšana
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Vangažu pilsētas pārvaldi, kā
Lūk, InčuKALNA stāsts, ko varētu Vangažu baznīcu Dievu lūgt.
atmiņas, lai pašiem un bērnu bērniem sākums”
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vēm bijušajā PSRS teritorijā, jo visas Inčukalna vēsturi „Nakts pasaka bilkas sensenos laikos gadu tūkstošiem pārtapa no HINZENBERG par IntschuAtgriešanās mājās
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noformējums
– in- senioriem
14.00 bija
Vangažu portālā
ev. lut. baznīcā
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savu ekoloTā līksmānāja
Jāņu
diena uzsākt dejas, un pasanākušos
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Lai līksma līgošana un skaista
Jāņu diena!
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NOVADA VĒSTIS

2016. gada JŪNIJS

Inčukalna novada domes
svarīgākie lēmumi maijā

Важнейшие решения
Инчукалнской краевой думы в мае

• Izskatīts iesniegums par ierosinājumu piešķirt „Goda novadnieka” nozīmīti titula „Goda
novadnieks” ieguvējiem no 1999. līdz 2012. gadam. Saskaņā ar 2015. gada 17. jūnija
Inčukalna novada domes noteikumu Nr.3/2015 „Par titula „Goda novadnieks” piešķiršanu” 4.2. apakšpunktu titula „Goda novadnieks” ieguvējam tiek pasniegta Inčukalna
novada „Goda novadnieka” nozīmīte un atzinības raksts par Inčukalna novada „Goda
novadnieka” titula piešķiršanu. Saskaņā ar 2013. gada 18. septembra Inčukalna novada domes lēmumu Nr.9-42§ „Par deputāta nozīmi un Goda novadnieka nozīmi” tika
apstiprināts „Goda novadnieka” nozīmītes dizains un izgatavotas nozīmītes. Nozīmītes saņēma 2013., 2014. un 2015. gada titula „Goda novadnieks” ieguvēji. Ņemot vērā
iepriekš minēto, nolemts piešķirt „Goda novadnieka” nozīmīti titula „Goda novadnieks”
ieguvējiem no 1999. gada līdz 2012. gadam.
• Izskatīts organizācijas „International dog breeders club from baltics” 2016. gada 3.
maija iesniegums ar lūgumu atļaut šā gada 4. jūnijā Vangažu pilsētas futbola laukumā
rīkot suņu izstādi. Pasākuma laikā norisināsies suņu izstāde, paraugdemonstrējumi un
sacensības suņu dresūrā. Nolemts atļaut rīkot izstādi, ievērojot visas LR normatīvo
aktu prasības. Noteikt stadiona izmantošanas maksu –85,00 EUR (ar PVN) apmērā.
• Atļaut SIA „Sorbas” izbraukuma tirdzniecību ar pārtikas precēm un alu 2016. gada 11.
jūnijā Inčukalna novadā, samaksājot pašvaldības nodevu par tirdzniecību pārtikas precēm un alkoholiskajiem dzērieniem saskaņā Inčukalna novada domes 2013. gada 16.
oktobra saistošo noteikumu Nr.28/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības nodevām”
prasībām un nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu.
• Nolemts slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība” par no likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 18. punktā noteiktās
pašvaldības autonomās funkcijas – piedalīties civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā – izrietošu Inčukalna novada pašvaldības kompetencē esošu pārvaldes uzdevumu izpildi Inčukalna novada administratīvajā teritorijā.
• Atbalstīt ieceri piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros
apstiprinātās stratēģijas ieviešanai un iesniegt projektu „Atbalsta pasākumi Inčukalna
novada jauniešiem”. Projekta „Atbalsta pasākumi Inčukalna novada jauniešiem” kopējās izmaksas var sasniegt 25 000 EUR, ar publiskā atbalsta intensitāti 90%, t.i., publiskais finansējums 22 500 EUR. Pašvaldības finansējums 2500 EUR.
• Nolemts piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtā Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai un iesniegt projektu „Publiski pieejamās teritorijas
labiekārtošana Inčukalnā”. Projekta „Publiski pieejamās teritorijas labiekārtošana Inčukalnā” kopējās izmaksas var sasniegt 70 000 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas
50 000 EUR ar publiskā atbalsta intensitāti 90%, t.i., publiskais finansējums 45 000
EUR. Neattiecināmās izmaksas var sasniegt 20 000 EUR, veidojot kopējās pašvaldības
izmaksas 25 000 EUR.
• Nolemts piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtā Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās stratēģijas ieviešanai un iesniegt projektu „Vangažu tirgus laukuma apkārtnes
labiekārtošana”. Projekta „Vangažu tirgus laukuma apkārtnes labiekārtošana” kopējās
izmaksas var sasniegt 20 000 EUR ar publiskā atbalsta intensitāti 90%, t.i., publiskais
finansējums 18 000 EUR, pašvaldības finansējums 2000 EUR.
• Izskatīts Inčukalna novada domes Sporta kompleksa direktora Antona Geibas iesniegums ar lūgumu atbalstīt Sporta kompleksa slēgšanu apmeklētājiem no 2016. gada
20. jūnija līdz 14. augustam. Šajā periodā ir paredzēta baseina karkasa iekšējā klājuma
renovācija, hidromasāžas vannas ģenerāltīrīšana, kosmētiskais remonts kompleksā,
saunas iekšējās apdares remonts un darbinieku atvaļinājumi. Lūgums atbalstīts.
• U.c.
Ar visiem domes lēmumiem, saistošajiem noteikumiem un nolikumiem varat iepazīties Inčukalna novada pašvaldības interneta vietnē www.incukalns.lv.

• Рассмотрено заявление с предложением вручить значок “Почетный земляк” обладателям титула
“Почетный земляк” с 1999 по 2012 год. В соответствии с подпунктом 4.2. правил Инчукалнской
краевой думы от 17 июня 2015 года № 3/2015 „О присвоении титула „Почетный земляк””, получателю титула „Почетный земляк” вручается значок „Почетный земляк” Инчукалнского края и
почетная грамота о присвоении титула „Почетный земляк” Инчукалнского края. В соответствии с
§ 42 решения Инчукалнской краевой думы от 18 сентября 2013 года № 9 „О депутатском значке и
значке Почетного земляка” был утвержден дизайн значка „Почетный земляк” и изготовлены значки. Значки получили получившие титул „Почетный земляк” 2013, 2014 и 2015 года. Принимая во
внимание вышеупомянутое, принято решение присвоить значок „Почетный земляк” обладателям
титула “Почетный земляк” с 1999 по 2012 год.
• Рассмотрено заявление организации „International dog breeders club from Вaltics” от 3 мая 2016
года с просьбой о разрешении организовать выставку собак на футбольном поле города Вангажи
4 июня сего года. Во время мероприятия будут проводиться выставка собак, показательные выступления и соревнования в дрессировке собак. Принято решение разрешить организовать выставку,
с соблюдением всех требований нормативных актов ЛР. Установить плату за использование стадиона в размере – EUR 85,00 (с НДС).
• Разрешить ООО „Sorbas” выездную торговлю продуктами питания и пивом 11 июня 2016 года в
Инчукалнском крае, уплатив муниципальную пошлину за торговлю продуктами питания и алкогольными напитками в соответствии с требованиями Обязательных правил Инчукалнской краевой
думы от 16 октября 2013 года № 28/2013 „О пошлинах самоуправления Инчукалнского края”, и
обеспечив соблюдение требований нормативных актов.
• Принято решение заключить договор о делегировании с обществом «Инчукалнское Добровольное
пожарное общество» („Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība”) о выполнении следующей из
пункта 18 части первой статьи 15 закона „О самоуправлениях” автономной функции самоуправления – участвовать в обеспечении мероприятий по гражданской обороне – выполнение находящихся в компетенции самоуправления Инчукалнского края задач по управлению на административной территории Инчукалнского края.
• Поддержать намерение об участии в очереди приема проектных заявок объявленного открытого
конкурса для внедрения утвержденной в рамках мероприятия 19.2 „Реализация действий в соответствии с продвигаемой обществом стратегией местного развития” Программы развития села на
2014-2020 годы, и подать проект „Мероприятия по поддержке молодежи Инчукалнского края”.
Общие затраты проекта „Мероприятия по поддержке молодежи Инчукалнского края” могут достичь EUR 25000, с интенсивностью публичной поддержки 90%, т.е., публичное финансирование
EUR 22500. Финансирование самоуправления EUR 2500.
• Поддержать намерение об участии в очереди приема проектных заявок объявленного открытого
конкурса для внедрения утвержденной в рамках мероприятия 19.2 „Реализация действий в соответствии с продвигаемой обществом стратегией местного развития” Программы развития села
на 2014-2020 годы, и подать проект „Благоустройство публично доступной территории в Инчукалнсе”. Общие затраты проекта „Благоустройство публично доступной территории в Инчукалнсе”
могут достичь EUR 70 000, из которых относимые затраты EUR 50 000, с интенсивностью публичной
поддержки 90%, т.е., публичное финансирование EUR 45 000. Неотносимые затраты могут достичь
EUR 20 000, образуя общие затраты самоуправления EUR 25 000.
• Принято решение об участии в очереди приема проектных заявок объявленного открытого конкурса для внедрения утвержденной в рамках мероприятия 19.2 „Реализация действий в соответствии с продвигаемой обществом стратегией местного развития” Программы развития села на
2014-2020 годы, и подать проект „Благоустройство окрестностей рыночной площади в Вангажи”.
Общие затраты проекта „Благоустройство окрестностей рыночной площади в Вангажи” могут достичь EUR 20 000, с интенсивностью публичной поддержки 90 %, т.е., публичное финансирование
EUR 18000, финансирование самоуправления EUR 2000.
• Рассмотрено заявление директора Спортивного комплекса Инчукалнской краевой думы Антона
Гейбы с просьбой поддержать закрытие Спортивного комплекса для посетителей с 20 июня по 14
августа 2016 года. В этот период предусмотрены реновация внутреннего покрытия каркаса бассейна, генеральная чистка ванны для гидромассажа, косметический ремонт в комплексе, ремонт
внутренней отделки сауны и отпуска работников. Просьба поддержана.
• И др..
Со всеми решениями думы, обязательными правилами и положениями можно ознакомиться
на интернет-сайте самоуправления Инчукалнского края www.incukalns.lv .

NOVADA V
INČUKALNA NOVADA
informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Inčukalna novada dome,
tālr. 20271787. Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža
2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas precizitāti
atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu,
sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž
izdevēja viedokli.

BĀRIŅTIESAS INFORMĀCIJA

Pieskatīsim savus bērnus arī vasaras brīvlaikā
Straujā tempā esam izbaudījuši un joprojām baudām ziedoņa un smaržu burvību. Klāt arī visu ilgi gaidītā vasara, un atkal beidzies
viens mācību gads skolās. Skolēni ir brīvi no saviem galvenajiem ikdienas pienākumiem un sāk baudīt vasaras brīvlaiku, līdz ar to mainās arī viņu ikdienas gaitas. Tāpēc lūgums vecākiem – nopietni pārdomājiet, kā laiku pavadīs jūsu bērni.
Nav daudz tādu ģimeņu, kurām ir iespēja savus lolojumus aizsūtīt uz laukiem pie vecvecākiem vai citiem tuviem radiniekiem. Vairākumam bērnu vecāki strādā no rīta līdz vakaram, un bērniem visu dienu nākas pavadīt vieniem.
Iespējams, izklausos apnicīga, jo atkārtoju to no gada uz gadu, tomēr ļoti lūdzu visus vecākus vēlreiz ar saviem bērniem pārrunāt,
ko viņi darīs vasarā, kādas būs viņu ikdienas nodarbes. Dažiem varbūt ir paveicies lielākos bērnus uz kādu laiku iekārtot pastrādāt,
saņemot par to arī atalgojumu.
Zinu, ka, beidzoties mācību gadam, katrs klases audzinātājs to jau ir izdarījis, tomēr pašiem vecākiem vēlreiz vajadzētu pārrunāt
ar bērniem drošības noteikumus (ugunsdrošība, elektrodrošība, ceļu satiksmes noteikumi u.c.), kuri jāievēro, lai nenotiktu nelaimes
gadījumi. Īpaši gribu atgādināt, ka nebūtu pieļaujams bērniem vieniem, bez pieaugušo pavadības, doties peldēties.
Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24. panta sestā daļa nosaka: Vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums
neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.Sirsnīgi sveicu visus
pedagogus un skolēnus, kā arī vecākus ar mācību gada noslēgumu!
Lai visiem saulaina, silta un jauka šī vasara!
Iveta Kokina, Inčukalna novada bāriņtiesas priekšsēdētāja

2016. gada JŪNIJS

NOVADA VĒSTIS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par kārtību, kādā Inčukalna novada pašvaldība sedz
pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai
izglītības iestādei
Precizētā redakcija apstiprināta ar 2016. gada 20. aprīļa Inčukalna novada domes lēmumu Nr.6-6.§.
2016. gada 17. februāris                                                                                                                                         Nr.3/2016
          (protokols Nr.6-6.§.)
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada pašvaldība
(turpmāk tekstā – pašvaldība) atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām
izmaksām izglītības iestādēs sedz pirmsskolas izglītības programmas (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai) izmaksas privātai
izglītības iestādei (turpmāk tekstā – līdzfinansējums).
2. Līdzfinansējumu piešķir, ja izglītojamā (turpmāk tekstā – bērns) un vismaz viena bērna likumīgā pārstāvja
dzīvesvieta ir deklarēta Inčukalna novada administratīvajā teritorijā un bērns ir reģistrēts uzņemšanai
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, bet nesaņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē.

II. Pašvaldības atbalsta apmērs
3. Līdzfinansējums ir paredzēts norēķiniem par pirmsskolas izglītības programmas apguvi privātā izglītības iestādē, ar kuru pašvaldība un bērna likumīgais
pārstāvis ir noslēdzis līgumu par izglītības pakalpojuma sniegšanu un kura normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā ir reģistrējusi bērnu valsts izglītības informācijas sistēmā.
4. Līdzfinansējuma aprēķinā kārtējam budžeta gadam
tiek iekļauti pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie
izdevumi par vienu bērnu mēnesī, aprēķinā neiekļaujot bērna ēdināšanu un valsts mērķdotāciju. Papildus
minētajām izmaksām pašvaldība izmaksu aprēķinā
iekļauj arī pašvaldības izglītības iestāžu kopējo pamatlīdzekļu nolietojumu un dala ar audzēkņu skaitu
pirmsskolas izglītības iestādēs.
5. Līdzfinansējuma apmēru privātā izglītības iestādē
katru gadu nosaka saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu vai ar atsevišķu domes lēmumu.
6. Gadījumos, ja pirmsskolas izglītības programmas
īstenošanas pakalpojumu maksa, kurā nav iekļauta
izglītojamā ēdināšana, privātā izglītības iestādē ir
zemāka kā apstiprinātais pašvaldības līdzfinansējums, tad līdzfinansējumu nodrošina apmērā, kas atbilsts pirmsskolas izglītības pakalpojuma izmaksām
privātā izglītības iestādē un ir noteikts līgumā starp
attiecīgo privāto izglītības iestādi un bērna likumīgo
pārstāvi.

III. Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība

7.4. notariāli vai bāriņtiesā apliecināta pilnvara, ja
iesniegumu sniedz pilnvarotā persona.
8. Pašvaldība pārbauda informāciju un visus iesniegtos dokumentus, kas minēti noteikumu 7.punktā,
un kārtējā domes sēdē pieņem lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.
Par pieņemto lēmumu pašvaldība rakstiski informē
iesnieguma iesniedzēju.
9. Ja līdzfinansējums ir piešķirts, pašvaldība, privātā izglītības iestāde un bērna likumīgais pārstāvis
slēdz trīspusēju līgumu par līdzfinansējumu (turpmāk tekstā – līgums).
10. Līdzfinansējuma izmaksu uzsāk pēc līguma noslēgšanas.
11. Privātā izglītības iestāde līguma slēgšanas laikā
nedrīkst būt nodokļu parādnieks Publisko iepirkumu likuma izpratnē, arī gadījumā, ja netiek veikts
iepirkums.
12. Lai saņemtu līdzfinansējumu, privātā izglītības
iestāde līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam
atbilstoši līgumā noteiktai kārtībai iesniedz pašvaldībai atskaiti par līdzfinansējamo audzēkņu ikdienas apmeklējumu un rēķinu, kas izrakstīts par
iepriekšējo mēnesi.
13. Līdzfinansējumu aprēķina proporcionāli dienu
skaitam, kad bērns ir apmeklējis privāto izglītības
iestādi vai bijis attaisnotā prombūtnē. Par attaisnojošu iemeslu uzskatāma bērna prombūtne veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsta izsniegta
izziņa, vai citi gadījumi, par kuriem bērna likumīgais pārstāvis izglītības iestādi rakstiski informējis
pirms plānotās prombūtnes, kas kopumā nav ilgāka par 60 dienām kalendāra gada laikā.
14. Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā pēc
privātās izglītības iestādes atskaites un rēķina
saņemšanas pārskaita līdzfinansējumu par iepriekšējo mēnesi attiecīgās privātās izglītības iestādes
kontā kredītiestādē.
15. Pašvaldība pārtrauc līdzfinansējuma izmaksu:
15.1. ja bērna un/vai bērna likumīgā pārstāvja dzīves vieta tiek deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
15.2. ja bērns uzsāk apmeklēt pašvaldības izglītības iestādi;
15.3. ja tiek izbeigts līgums starp privāto izglītības
iestādi un bērna likumīgo pārstāvi par pirmsskolas izglītības programmas apguves īstenošanu.
16. Ja ir izveidojusies līdzfinansējuma pārmaksa privātās izglītības iestādes vainas dēļ, sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu informāciju vai nepaziņojot
par apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz līdzfinansējumu, privātā izglītības iestāde 1 (viena) mēneša
laikā pēc tam, kad nosūtīts pašvaldības rakstiskais
paziņojums, pārmaksātos līdzekļus ieskaita pašvaldības kontā, kas norādīts rakstiskajā paziņojumā.
17. Pašvaldība nepiešķir līdzfinansējumu, ja bērna likumīgais pārstāvis ir atteicies no vietas pašvaldības izglītības iestādē, ja vieta piedāvāta līdz bērna
pusotra gada vecuma sasniegšanai.

7. Bērna likumīgajam pārstāvim piesakoties līdzfinansējuma saņemšanai, jāiesniedz pašvaldībā šādi dokumenti:
7.1. bērna likumīgā pārstāvja iesniegums (skatīt pielikumu – interneta vietnē www.incukalns.lv) par to,
ka bērns saņems pakalpojumu privātajā izglītības
iestādē, norādot iesniegumā izglītības iestādes
nosaukumu, reģistrācijas numuru, e-pasta adresi;
7.2. līguma, kas noslēgts starp privāto izglītības
iestādi un bērna likumīgo pārstāvi, kopija;
7.3. pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas IV. Noslēguma jautājums
izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja
apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūs- 18. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā
mas uzskaitītiem izdevumiem vai gadījumā, ja tiek
pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdedibināta jauna izglītības iestāde, atbilstoši apstipvumā „Novada Vēstis”.
rinātai plānoto izdevumu tāmei izglītības iestādē.
Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem akAivars Nalivaiko,
tiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju;
Inčukalna novada domes priekšsēdētāj  
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Paziņojums par smilts/grants un
smilts ieguves derīgo izrakteņu
atradnē „Lorupe III Meža iecirknis”
Inčukalna novada Inčukalna pagastā
ietekmes uz vidi novērtējuma
sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums: smilts/grants un smilts ieguve
derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža iecirknis” Inčukalna novada
Inčukalna pagastā.
Paredzētās darbības vieta: derīgo izrakteņu atradne „Lorupe
III Meža iecirknis”, Inčukalna novads, Inčukalna pagasts, a/s „Latvijas valsts meži” valdījumā esošā zemes īpašumā (kadastra nr.
80640070842), zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80640070825.
Ierosinātājs: a/s „Latvijas valsts meži”, reģ. nr. 40003466281.
Informācija par procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru pieņemts 2015.
gada 17. jūnijā.
Ziņojuma nosaukums: a/s „Latvijas valsts meži” plānotās smilts/
grants un smilts ieguves derīgo izrakteņu atradnē „Lorupe III Meža
iecirknis” Inčukalna novada Inčukalna pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums.
Ziņojuma sagatavošanas datums: 2016. gada 1. jūnijs.
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vides eksperti”, Ganību dambis 24d,
Rīga, LV-1005, tālr.27507017.
Informācija par sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 20. jūnijā plkst. 17.00 Inčukalna tautas namā (Atmodas iela 1a, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna
nov., LV-2141).
Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:
Inčukalna novada Klientu apkalpošanas centrā darba dienās (pirmdienās no 9.00 līdz 17.00, piektdienās no 9.00 līdz 14.00); www.incukalns.lv un www.videseksperti.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2016. gada 3. jūlijam:
SIA „Vides eksperti” (Ganību dambis 24d, Rīga, LV-1005; tālrunis
27507017; elektroniskā adrese: kristine@videseksperti.lv; interneta
mājas lapas adrese: www.videseksperti.lv);
Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV1045; tālrunis: 67321173, fakss: 67321049; elektroniskā adrese vpvb@
vpvb.gov.lv; interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv).

Par bērnudārzu darbību
vasaras periodā
PII „Jancis” būs slēgts no 22. līdz 26. augustam (ieskaitot). Tajā laikā tiks
nodrošināta iespēja bērniem izmantot pārējo Inčukalna novada pirmsskolas
izglītības iestāžu pakalpojumus.
PII „Minka” būs slēgts no 4. jūlija līdz 29. jūlijam. Filiāle „Lapsiņa” būs
slēgta no 25. augusta līdz 30. augustam. Tajā laikā tiks nodrošināta iespēja
bērniem izmantot pārējo Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu
pakalpojumus.

Izsludināts fotokonkurss
„Inčukalnam 580”

Mērķis: aicināt iedzīvotājus vēlreiz apskatīt, no jauna iepazīt zināmas un mazāk zināmas vietas, notikumus un cilvēkus Inčukalnā. Apzināties savu identitāti, piederību Inčukalna novadam. Atstāt liecību par
Inčukalnu 2016. gadā.
Konkursā piedalās visu vecumu iedzīvotāji, un darbi tiek vērtēti divās
grupās:
• bērnu un pusaudžu grupa līdz 15 gadiem, ieskaitot ar uzdevumu
„Daba un celtnes Inčukalnā 2016. gadā”,
• jaunieši no 16 gadu vecumam un pieaugušie ar uzdevumu „Notikums
un cilvēki Inčukalnā 2016. gadā”.
Termiņš līdz 27. jūnijam, fotogrāfijas jāiesūta digitālā formātā uz epasta adresi: ingatn@inbox.lv un atniz@inbox.lv.
Darbus vērtēs novada svētku „Inčukalnam 580” orgkomiteja ar pieaicinātiem speciālistiem.
Labāko darbu apbalvošana (novada uzņēmēju balvas) un digitāla
visu konkursa darbu izrādīšana notiks novada svētku „Hincenbergai
580” laikā 1. jūlijā plkst. 22.00 brīvā dabā. Darbi tiks izmantoti arī citās
izstādēs, presē un e-vidē.
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2016. gada JŪNIJS

Par Vangažu kultūras
nama pasākumiem

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016”

Foto: no Vangažu kultūras nama arhīva

Mākslas dienas ar daudzveidīgiem darbiem
No 26. aprīļa Vangažu kultūras
namā bija skatāma Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas Vangažu bērnu nodaļas darbu izstāde.
Izstāde bija kā Latvijas Mākslas
dienu pasākums, un Vangažu bērni
to ieskandināja ar pašdarinātiem
mūzikas instrumentiem.
Izstādes atklāšana tika papildināta ar modes skati, kurā bērni demonstrēja tērpu aksesuārus/rotas
no dabas materiāliem.
Izstādē bija apskatāmi bērnu
keramikas darbi (skolotāja Marija
Vītola), gleznojumi, grafikas u.c.
darbi (skolotājas Ingūna Linde un
Irēna Olekša).
Lai skaistie izstādes darbi ir kā
iedvesma citiem bērniem darboties
mākslas jomā!

Vangažu pilsētas bibliotēkas bibliotekāres dodas
ciemos pie Vangažu vidusskolas skolēniem
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un īstenota lasīšanas veicināšana
programma. Bērni un jaunieši, kuri iesaistās žūrijas darbā, kļūst par literatūras ekspertiem. Viņi lasa un vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši izvēlētas šai programmai, un izvirza balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulkotājus, izdevējus –
visus, kas piedalījušies interesantāko grāmatu tapšanā.
Vangažu bibliotēkas bibliotekāres bija sagatavojušas prezentācijas par visām 2016. gada programmas grāmatām,
ar kurām arī devās uz skolu. Tikšanās tika organizētas pa vecuma grupām. Skolēni tika iepazistināti ar grāmatām
gan vizuāli, gan saturiski. Lielu interesi par grāmatām un lasīšanas veicināšanas programmu izrādīja jaunāko klašu
skolēni, kuri steidza parakstīt lasīšanas eksperta līgumus.
Vangažu pilsētas bibliotēkas bibliotekāres izsaka lielu paldies Vangažu vidusskolas bibliotekārei Inesei Grinbergai par atbalstu un sadarbību. Pateicamies visām skolotājām, kuras atvēlēja bibliotekārēm vienu literatūras
nodarbību. Un, protams, paldies visiem skolēniem kuri mūs uzklausīja, uzdeva jautājumus un kļuva par lasīšanas
ekspertiem.
Jeļena Ozoliņa, Vangažu pilsētas bibliotēkas bibliotekāre

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016” ir sākusies!

Ziedi sveicieni māmiņas

Foto: I

No 10. līdz 12. maijam kultūras namā notika pensionāru biedrības pavasara ziedu izstāde „Sveiciens māmiņām!”. Savu dārzkopja mākslu un izcilās
prasmes pēc pensionāru biedrības iniciatīvas rādīja mūsu čaklie pensionāri.
Blakus mākslas skolas audzēkņu darbiem greznojās krāšņie un krāsainie
pavasara ziedi – dažādu šķirņu tulpes, narcises, prīmulas u.c.
Audzēkņu darbi un ziedi kopā uzbūra vienreizēju pavasarīgu noskaņu!
Priecājamies par visiem skaistuma un mākslas mīļotājiem!

Māmiņas dienas koncerts

Foto: no Vangažu kultūras nama arhīva

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un īstenota lasīšanas veicināšana programma. Bērni un jaunieši, kuri iesaistās žūrijas

darbā, kļūst par literatūras ekspertiem. Katru gadu viņi
lasa un vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši izvēlētas šai
programmai un izvirza balvai rakstniekus, ilustrētājus,
tulkotājus, izdevējus – visus, kas piedalījušies interesantāko grāmatu tapšanā.
Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija” laika posmā no jūnija līdz janvārim
notiek aizraujošais grāmatu lasīšanas un vērtēšanas
posms. Vangažu pilsētas bibliotēka aicina ikvienu interesentu kļūt par lasīšanas ekspertu.
Lai veiksmīgi noritētu bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas darbs, nāciet uz bibliotēku, ielūkojieties sarakstā,
lai atrastu savam vecumam atbilstošās grāmatas, parakstiet lasīšanas eksperta līgumu – rakstveida apņemšanos noteiktajā laikā izlasīt un novērtēt sava vecuma
grupas grāmatas – un aizpildiet vienu anketu par vislabāko izlasīto grāmatu.
Vangažu bibliotēka

Līgo diena un Jāņi jeb Svētku gaidīšanas laiks
bibliotēkā

Visu gadu dziesmas krāju, Jāņu dienu gaidīdama,
Nu atnāca Jāņu diena, nu dziesmiņas jāritina…
Tuvojas skaistie latviešu svētki – Līgo diena, Jāņu
diena. „Jāņi ir mūsu mīļākie svētki. Kā medus uzkrājas
āboliņa ziedā, tā viss vasaras saldums un prieks uzkrājas
Jāņu naktī, tur gaidīts un sanests ar vainagiem, ugunīm
13. maija vakarā kultūras namā starp māmiņu un Ģimenes dienu svinējām un dziesmām. Nevienai tautai varbūt nav tik gaišu svētku
svētkus. Bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” (Ilona Petrovska), bērnu kā mūsu Jāņi. Kā liesmojošu pagali no Jāņu ugunskuvokālais ansamblis „Karuselis” (Liene Nesteroviča), estrādes deju grupa ra mūsu senči mums nodevuši gaišo latvisko prieku, ar
„Ciprese” (Ilona Petrovska) un teātra studija „Pigoriņi” (Evija Ozola) bija sa- kuru mēs esam uzvarējuši visas dzīves grūtības. Viņi ir
gatavojuši skaistas dziesmas, dejas, jaukus un sirsnīgus vārdus.
pieveduši mūs dabai, īstam prieka un veselības avotam,”
Ik gadu šajos svētkos mēs pateicamies savām māmiņām par dāvāto sirds tā teica mūsu dižgars Kārlis Skalbe. Jāņu laikā sietajām
siltumu, ikdienas rūpēm, pacietību un mīlestību, aicinot uz īpašo svētku pirtsslotām ir īpaši dziedniecisks spēks: bērza slotiņas –
koncertu. Koncertā pulcējās ģimenes ar māmiņām, tētiem, vecmāmiņām, vispārējai veselības atgūšanai, ozola slotiņas – garastāvectētiņiem. Uzstāšanās tika uzņemta ar lielu sirsnību un atsaucību, jo bēr- vokļa uzlabošanai, bet kadiķu slotiņas – enerģētiskā launi savus priekšnesumus rādīja no visas sirds.
ka attīrīšanai, bet vislabāk pērties ar tām slotām, kurās
Vislielākais paldies skolotājām par ieguldīto darbu! Koncertā izskanēja izmantoti tā brīža ziedošie zari. Mūsu daba ir ļoti bagāta –
gan jaunas dziesmas, gan raiti tika izdejotas jaunas dejas.
izmantosim to saudzīgi.
Paldies komponistam Jānim Radziņam par sarakstīto dziesmu „Labais
Šoreiz iepriecināsim jūs, savus cienījamos lasītājus, ar
gariņš”!
vairākiem grāmatu jaunumiem. E.Gross, romāna „15 seEvija Ozola, Vangažu kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja kundes” autors, ir „New York Times” bestselleru meistars,
un romānā 15 sekunžu laikā laimīga dzīve tiek apgriezta
kājām gaisā… Domāju, ka A.Mariņinas darbu cienītājiem
12. jūnijā pulksten 17.00 pie Vangažu kultūras nama
reklāma nav nepieciešama – šoreiz „Eņģeļi uz ledus neizkoncertuzvedums „Līgo dienu gaidot” ar jaukām dziesmām,
dzīvo”. Č.Abdullajeva kriminālromānā „Ačgārnā realitāte”
lustīgām dejām un amizantām teātra ainiņām par precībām pirms
cits pēc cita pazūd liecinieki svarīgā izmeklēšanas lietā...
Jāņu dienas. Piedalās bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”,
Vācu rakstnieces N.Noihausas „Dusmīgajā vilkā” varēsiet
bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”, estrādes deju grupa „Ciplasīt par divu savstarpēji saistītu slepkavību izmeklēšarese”, līnijdeju grupa, sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”, deju
nu. „Lestenes stāsts Latvijai” ir vēstījums par Kurzemes
grupa „Cat”, soliste Liene Nesteroviča un teātra entuziasti.
skaistākā dievnama atjaunošanu. Ar vēstures faktiem
varēs iepazīties J.Hofmaņa grāmatā „Staļina karš” un
B.Špinnena „Caharijs Kacs”.
V.Štelmaheres „Es dzīvoju zaļajā Latvijā” stāsta par
mūsu dabas bagātībām un to saudzēšanu. A.Bāras grāmatā „Runā ar mani, māmiņ” vecāki varēs uzzināt, kā ar

Foto: Vija Onskule
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vingrinājumiem un rotaļām veicināt bērna runas attīstību.
I.Irbes „Tinu jaunu valodiņu” grāmatiņas uzdevumi palīdzēs apgūt latviešu valodu.
Mazākajiem lasītājiem interesēs „Surikatu ceļojums
laika mašīnā”, Ž.Vilsones „Treisijas Bīkeres stāsts”,
F.Saimona „Negantā Nika „Trakais kečups”” un daudzas
citas interesantas grāmatas.
Bibliotēku maijā apmeklēja mazie bērnudārza bērni no
grupiņas „Ezīši” – viņiem tā bija pirmā tikšanās ar bibliotēku. Paldies audzinātājai Vivitai un auklītei Diļai, kuras
parādīja ceļu mazajiem uz brīnišķīgo grāmatu pasauli.
Sirsnīgs paldies mūsu atsaucīgajai lasītājai Maijai Butnorei par palīdzību inventarizācijā.
Paldies Ginas Mierkalnes ģimenei par bibliotēkai dāvinātajām grāmatām, spēļmantiņām.
Nāciet, sameklēsim katram savu interesanto grāmatu!
Turpināsim lasīt „Bērnu žūrijas” piedāvātās grāmatas.
Neizmetiet makulatūru, kur pagadās, bet nesiet pie
mums uz bibliotēku –mēs to nogādāsim uz SIA „Līgatnes
papīrs”.
Paldies visiem inčukalniešiem par atsaucību un ieinteresētību!
Marija Aleksejeva

2016. gada JŪNIJS

Šogad 4. maijā – Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas
26. gadadienā – arī mēs, Vangažu
vidusskolas kolektīvs, svinējām savas valsts esību. Jau no paša rīta no
sarkanām un baltām svecēm skolas
pagalmā izveidojām Latvijas ģeogrāfisko karti. Sapulcējoties visiem
skolēniem un skolotājiem, kopīgi
ar lepnumu tika nodziedāta Latvijas valsts himna, pēc kuras tika
uzņemta kopējā skolas kolektīva
fotogrāfija.
Latvijas valsts simtgades svinību
ieskaņās 4. maijā dažādās Latvijas
vietās notika Baltā galdauta svētki. Baltā galdauta svētku mērķis
ir iedibināt un stiprināt tradīciju
cilvēkiem pulcēties pie viena galda
ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā.
Padarot skolas dzīvi daudzpusīgāku un interesantāku, šogad
ieviesām jaunu tradīciju. Visi pirmo
reizi pusdienojām pie baltiem galdautiem, un tas radīja svētku sajūtu.
Lai Latvijas neatkarība varētu
tikt atjaunota, savu sirds degsmi
un idejas ieguldīja daudzi cilvēki,
darbojoties Latvijas Tautas frontē,
piedaloties tautas manifestācijās
un veidojot sabiedrisko domu reģionos. 6. maijā mūsu skolā viesojās 12.
Saeimas deputāts, aktīvs trešās atmodas dalībnieks Romualds Ražuks,
kas sniedza īsu ieskatu vienā no
svarīgākajiem vēstures periodiem
Latvijā un dalījās savā pieredzē par
tā laika notikumiem, kurus viņš pats
pārdzīvoja. Noslēgumā skolai tika
dāvāta viņa izveidota prezentācija,
kas ļaus jauniešiem izprast un izzināt Latvijas neatkarības atjaunošanas periodu, tā notikumu secību un
gaitu.
Kristaps Loža,
10. klases skolnieks

Mācību priekšmetu
popularizēšanas pasākumi

Jauno ķīmiķu eksperiments

talents” mūsu skolā notika pirmo tāku vērtējumu, tāpēc tika izveidoreizi, un, spriežot pēc publikas re- tas dažādas nominācijas: „Žūrijas
akcijas, skatītāju atsauksmēm un balva”, „Labākais komandas darbs”,
rezultātiem, tas bija ļoti veiksmīgs, „Neparasts un unikāls repertuārs”,
„Radošums un oriģinalitāte”, „Spilgspilgts un interesants.
Dziedāt publikas priekšā nav ne- tums un optimisms”.
maz tik viegli, bet dziedāt svešā
Konkursa rezultāti bija šādi: 1.
valodā – liels izaicinājums. Mūsu vietu ieguva 11. un 9.b klase, 2. vietu
skolēni, neskatoties uz saprotamo dalīja 9.a un 8.b klase, 3. vieta bija
uztraukumu, godam izturēja šo izai- Emilijai Cimbaļukai (11.kl.) ar dziescinājumu! Vairāk nekā stundu skatī- mu „Crazy in love” un duets Anastastāju uzmanība bija pievērsta konkur- ija Viļevko un Milāna Siļmanoviča (10.
santu priekšnesumiem.
kl.) ar dziesmu „Little me”.”
Žūrijas balva tika piešķirta Darjai
Konkursā piedalījās 7.–11. klašu
skolēni ar 12 dziesmām, trīs grupas Baranovai par dziesmu „We’ļl rock
piedalījās ārpus konkursa. Reper- you”.
Pārējie dalībnieki ieguva dažādas
tuārs bija ļoti plašs, skanēja gan
grupas „Queen” un „Modern Tal- nominācijas un arī tika apbalvoti.
king” dziesmas, gan mūsdienu grupu
Ceru, ka turpināsim mācīties anun dziedātāju dziesmas, piemēram, gļu valodu, attīstīsim savus talantus
un arī turpmāk aktīvi piedalīsimies
DNCE un Beyonce.
Konkursantiem izdevās izveidot angļu valodas priekšmeta popularineaizmirstamu šovu, piemeklējot zēšanas pasākumos.
attiecīgus kostīmus, izmantojot griIlona Ušakeviča,
konkursa organizatore,
mu un parūkas, lai dalībnieku imidžs
angļu valodas skolotāja
būtu piemērots attiecīgajam laika
periodam, dziedātājam vai grupai.
Daudzi konkursanti apvienoja dzies- 2. Radošā darbnīca
mu ar deju, tas padarīja priekšneRadīt vienmēr nozīmē darīt kaut
sumus dinamiskus, palīdzēja visiem ko jaunu.
/Mārtiņš Luters/
dalībniekiem demonstrēt savus talantus un radošumu.
Darbs ar talantīgiem skolēniem
Konkursa žūrijai bija grūti izvērtēt,
kurai klasei vai grupai piešķirt augs- bija viena no galvenajām skolas

Foto: Ināra Bula

1. Dziesmu konkurss ar devīzi
„Enter to show your talents”
Aprīlī mēs gaidījām ne tikai saules starus un siltumu, bet arī angļu
valodas dziesmu konkursu. Konkurss ar devīzi „Enter to show your
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Vangažu vidusskolas organizētie
pasākumi mācību gada noslēgumā

Foto: Ināra Bula

Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas
26. gadadiena

NOVADA VĒSTIS

4.maijā tikšanās ar 12.Saeimas deputātu Romualdu Ražuku

darba prioritātēm aizvadītajā mācīPulciņu darbības moto ir „Mācīties
bu gadā.
darot!”, tādēļ skola piedāvā saviem
Radošums (radītspēja) jeb kreati- audzēkņiem saturīgas un daudzveivitāte ir spēja radīt jaunas idejas vai dīgas brīvā laika pavadīšanas iekonceptus. Pēc zinātniskā viedok- spējas. Turklāt jāatzīst, ka netrūkst
ļa radošas domas rezultātā rodas darboties gribošu bērnu. Kuplinājies
gan oriģināla, gan piemērota ideja. ir dejotāju, dziedātāju, jauno aktieru
Ikdienas uztverē radošums ir māka pulks. Pulciņu dalībnieki iepriecina
radīt ko jaunu. Lai gan vairāki cilvē- mūs ne tikai skolas, bet arī pilsētas
ki uzskata, ka radošums ir iedzimts, pasākumos. Šogad gūtie rezultāti
citi apgalvo, ka to var iemācīt.
novadu konkursos un skatēs aplieciLai motivētu skolēnu radošo na to, ka spējam būt konkurētspējīgi,
domāšanu, 26.04.2016. mūsu sko- daudzpusīgi un radoši. Mūsu skolas
las matemātikas, dabaszinību un dejotāji ir iepriecinājuši ar labiem
sociālo zinību komisijas skolotāji rezultātiem Pierīgas mūsdienu deju
organizēja talantīgajiem skolēniem konkursā: deju grupa „Kolibri” sko„Radošo darbnīcu”. Pasākuma moto – lotājas T.Everses vadībā ieguva II
,,Mācīties ir stilīgi!”.
un III pakāpes diplomus, deju grupa
Skolēniem tika piedāvātas sešas „Cat” skolotājas E.Ozolas vadībā – III
stacijas, kurās bija dažādi radoši pakāpes diplomu. Šī mācību gada
uzdevumi. Piemēram, ķīmijā – ek- nogalē skolas teātru pulciņi cīnījās
sperimenti, ekonomikā – torņa būvē- par iespēju piedalīties valsts mēroga
šana, dabaszinībās – telegrammas pasākumā – Latvijas skolu un jaurakstīšana, vēsturē – pieminekļa niešu teātru izrāžu parādē „Teatrons
izveidošana 20. un 21. gadsimta mijā 2016”, kas notika Valmierā 28.–29.
zināmam, slavenam cilvēkam. Sko- maijā. Īpašs prieks un lepnums, ka
lēnu komandas bija ļoti radošas un žūrija izvirzīja divus skolas teātra
izdomas bagātas. Darbs veicās labi. pulciņus – „Umurkumuru” (skolotāja
Noslēgumā tika apkopoti rezultāti, Solvita Runce) un „Licedeju” (skolodalītas balvas. Bērniem darbs ļoti tāja Marina Zlotņikova).
patika!
Lai nezūd prieks un vēlme darīt un
Dace Mālniece, radīt!
matemātikas skolotāja
Konkurss „Gada klase”
Mācību olimpiādes, interešu
Mācību gada noslēgumā tiek noizglītības pulciņu rezultāti konteikta „Gada klase”.
kursos un sacensībās
Šogad uzvarētāji ir:
Skolēni mācību gada laikā attīsta • 5.–6. klašu grupā 5.b klase skolosavu talantu fakultatīvos, konsultātājas N.Marheles vadībā
cijās, projektos, interešu izglītības • 7.–8. klašu grupā 7.b klase skolopulciņos, patstāvīgi gatavojoties  
tājas I.Kauliņas vadībā
mācību olimpiādēm.
• 9.–11. klašu grupā 9.b klase skoVangažu vidusskolas skolēni katlotājas V.Černejas vadībā
ru gadu piedalās skolas, novada un
valsts olimpiādēs.
Vangažu vidusskola
Skolēnu rezultāti Pierīgas novada mācību olimpiādēs
2015./2016. mācību gadā.
PRIEKŠMETS

SKOLĒNS

KL.

VIETA

SKOLOTĀJS

Vēsture

Paula Runce

9.a

Atzinība

Valentīna Čerņeja

Krievu valoda

Everita Makarova

10.

II

Marija Popazova

Krievu valoda

Svjatoslavs Uļjanovs

11.

II

Nataļja Filatova

Krievu valoda

Vanesa Fedosenko

11.

III

Nataļja Filatova

Angļu valoda

Karīna Meldere

7.a

I

Ilona Ušakeviča

Fizika

Valdemārs Teterovskis

9.a

II

Igors Klemenoks

Matemātika

Ieva Devjatovska

9.b

Atzinība

Marta Laizāne

Matemātika

Karīna Meldere

7.a

II

Dace Mālniece

Matemātika

Ērika Bukovska

5.a

Atzinība

Dace Mālniece

Matemātika

Poļina Kaļužnaja

6.b

III

Natālija Marhele

Ķīmija

Paula Runce

9.a

II

Vanda Girgensone

Mājturība

Karīna Meldere

7.a

II

Inga Lījvaka

Mājturība

Darja Karīna Baranova

9.b

Atzinība

Inga Lījvaka

Vizuālā māksla

Darja Karīna Baranova
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11.

Atzinība

Baiba Toča
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Optimistiem vienmēr taisnība
Kā katru gadu, savu specbalvu
pasniedza biedrība „Inčukalna izaugsmei” – šoreiz Kristīnes Rones
audzēkņiem.
Inčukalna Mākslinieku kopas jaunā izstāde ir apliecinājums tam, ka
ar katru gadu autoru kļūst vairāk
un darbi interesantāki un kvalitatīvāki – nu jau piedalās 18 mākslinieku: J.Zvirbulis, B.Samus, V.Balode,
D.Saulīte,
I.Linde,
P.Putniņš,

Foto: no Inčukalna tautas nama arhīva

Šopavasar varam priecāties par ir izmētāts, vienkārši sakopt! Lielu
to, ka solītās prognozes nepiepil- paldies sakām par atbalstu firmām
dās. Vispirms – nepiepildījās dažu „Vēsmiņas” un „Riko” par materiācilvēku runas par to, ka parkā liem, firmai „Sorbas” par transporsoliņus līdz pirmajiem svētkiem tu un tiem daudzajiem vecākiem un
neredzēt! Soliņi stāv, bruģītis ie- bērniem, kuri raka, nagloja, lasīja
likts, atliek tikai kopt un pieskatīt. čiekurus, akmentiņus un visādi ciOptimistiem taisnība.
tādi līdzdarbojās. Paldies!
Pēc radošas darbošanās parkā
Tad – mainīgie laika apstākļi, kā tautas namā notika mākslas jaunjau pavasarī. Auksts, slapjš. Jau rades konkursa „Modes sprādziens”

Foto: no Inčukalna tautas nama arhīva

???

noslēgums – ekstravaganto tērpu
demonstrējumi, kur mūs pārsteidza gan mākslas pedagogi, gan audzēkņi, demonstrējot aksesuārus
un mūzikas instrumentus no dabai
draudzīgiem materiāliem (skolotāja Inguna Linde no Vangažiem) un
ekstravagantu apavus un galvas
rotas no jau sadzīvē izlietotām
lietām un priekšmetiem (skolotāja
Kristīne Rone no Inčukalna). Īsts
pārsteigums bija arī Agneses Ozoliņas veidotais kāzu tērps no kafijas glāzīšu vāciņiem un Everitas
Šubes Daiļās Dārznieces tēls no
zābaciņu papēžiem līdz saulessargam. Konkursa dalībniekus vērtēja visi skatītāji, un uz balsošanas
lapiņām itin bieži varēja lasīt „ļoti
patika visi”. Tomēr, saskaitot balsis, visvairāk bija ieguvusi skolotājas Kristīnes audzēkne Samanta
Asīte un „dārzniece” Everita Šube.

Foto: no Inčukalna tautas nama arhīva

gaidot Inčukalna Mākslas dienas ar
bažām skatījāmies laika ziņas, jo
daudzas darbošanās bija paredzētas Inčukalna parkā. Tomēr saule
priecēja ļaudis gan 29.aprīlī, kad
entuziastu grupiņa aizsāka darbu
pie „Baskāju sajūtu takas”, gan
30. aprīlī, kad parkā rosījās radošo
darbnīcu apmeklētāji.
Skolotāji Kristīne Rone un Modris Balodis kopā ar bērniem un
citiem mākslas pedagogiem apgleznoja akmentiņus, veidoja dekoratīvas puķes un karodziņus, kurus
arī šodien varam apskatīt Inčukalna parkā. Taka priecē gan mazus,
gan lielus, un piedalīties tās veidošanā varēja ikviens, arī šodien! Jo
ir vēl nepieciešami gan mazi, gludi
olīši, gan priežu čiekuri, gan nelieli
zāģēti zaru sprungulīši. Aicinām arī
jūs, inčukalnieši, reizumis apciemot taku, papildinot to, un, ja kas

???

Foto: no Inčukalna tautas nama arhīva

???

???

D.Visnola, A.Gūtmanis, I.Kalniņa,
S.Auere, J.Deņisovs, J.Bodniece,
V.Vilcāne, L.Joņina, Z.Bormanis,
R.Bormane, A.Ozoliņa, A.AusējaRuszīte. Gaidīsim jūs tautas namā
līdz jūnija beigām apskatīt Mākslas dienu izstādi.
Mūsu valsts svētkos 4. maijā
arī Inčukalnā tāpat kā visā Latvijā
tika klāti balti galdauti uz galdiem
skvērā pie vecās pasta ēkas, kurā
iepriekšējā dienā čakli talkoja inčukalnietes. Vecās pasta ēkas logi
iemirdzējās, un svēra apkārtne tika
sakopta. Svētku rītā uz brokastīm
pulcējās ļaudis un Janīna Greivule,
Aija Ielīte Svikle un Inga Freimane
dalījās ar saviem „Balto galdautu”
stāstiem. Turpat cits pēc cita saripoja arī nu jau tradicionālā 4. maija
velobrauciena dalībnieki – šogad

rekordskaitlis – 49! Kopā draudzīgā bariņā dienas laikā pieveicām
41 km un apskatījām Laugas purvu,
Mazos Kangarus, Allažmuižu, Allažus, noslēgumā ieturot bagātīgas
un garšīgas pusdienas zemnieku
saimniecībā „Brankas” pie saimnieces Fatimas Rudzītes. Paldies
visiem, kas rada spēku un dzīvesprieku kopīgajā braucienā!
Šogad jau septīto gadu Inčukalnā svinam svētkus latviešu tautas
dejai – Deju svētkus. 21. maijā
pie mums dejoja 19 deju kolektīvi no Rīgas, Garkalnes, Olaines,
Ādažiem, Carnikavas, Lielvārdes,
Skultes, Allažiem, Vangažiem, Inčukalna, Klaipēdas un Juknaičiem
(Lietuva). Pie ārzemju viesiem laimīgi tikām, pateicoties draugu kolektīvam „Cīpars” un vadītājai Aijai
Šrāderei no Rīgas, kuri draudzējas
ar lietuviešiem nu jau piecpadsmito gadu. Lietuviešu dejotājiem līdzi
bija arī pašiem sava lauku kapela,
kas jautrāku darīja gan gājienu,
gan ciemiņu dejas soli. Koncerts izvērtās bagātīgs un daudzveidīgs, jo
dejoja teju vai visas paaudzes – sākot no aptuveni divu gadu vecuma
Vangažu deju kolektīvā „Pīlādzītis”,
ko vada skolotāja Ilona Petrovska,
līdz senioriem ar sirmām galvām,
kam ir pieredze, vēlēšanās dejot un
varēšana arī. Pirmo reizi Inčukalnā
viesojās arī viens no labākajiem
Latvijas deju kolektīviem – Latvijas Universitātes „Dancis” ar vadītāju Rolandu Juraševski –, kura
rindās dejojis arī mūsu svētku virsvadītājs Andrs Briņķis. Kad „Dancis”
izvietojās uz skatuves – veseli 16
pāri –, skatītāji ar sajūsmu varēja
vērot precīzi taisnās līnijas un attālumus, kā arī raitos soļus, kas
precīzi veidoja rakstus uz mūsu
skatuves. Dejotājiem auksti nebija,
bet kārtīgi nosala skatītāji, jo saulainās sestdienas vakars kļuva aizvien aukstāks un aukstāks. Sasilt
visiem bija lemts tikai pie ugunskura un ballē. Mēs esam pārliecināti,
ka Inčukalnā turpināsim dejot un
nākamajos gados redzēsim gan
jau iepriekš iepazītos draugus, gan
aizvien jaunus. Liels paldies visiem,
kas piedalījās svētku tapšanas
procesā – Inčukalna novada domei,
Inčukalna novada komunālās daļas
strādniekiem, celtniecības firmai
„Riko”, kas palīdzēja tapt bruģim un
jaunajiem soliem, visiem deju kolektīviem un to vadītājiem, mūsu

pašu „Viršiem” un „LG Viršiem”, kā
arī svētku galvenajam vadītājam
Andram Briņķim un vēl daudziem
palīgiem.
11. jūnijā Inčukalna parkā tiksimies arī ar koriem un pūtēju orķestriem – mūsu Dziesmu diena jau 47.
reizi pulcēs dziedātājus un muzikantus vienkopus.
Zinta Nolberga,
Inčukalna tautas nama
mākslinieciskās daļas vadītāja

Inčukalna tautas
nama pasākumi
jūnijā
Sestdien, 11. jūnijā
Inčukalna estrādē
Inčukalna 47. DZIESMU DIENA
16.30 dalībnieku svētku gājiens no tautas nama
17.00 Lielkoncerts – piedalās
kori, dejotāji un pūtēju orķestri
20.00–01.00 Zaļumballe –
spēlēs grupa „Kārklu blūzs”
No 13.00 darbosies bufetes
un amatnieku darinājumu tirdziņš
Ieeja brīva. Visi mīļi gaidīti!
Uzmanību:
nepilngadīgas
personas nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus, un nakts stundās jābūt vecāku uzraudzībā.
Uz pasākumu jūs varat nokļūt
ar autobusu pa maršrutu: 16.00
Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–
Vangaži–„Brālis”–„Sēnīte”–Inčukalns.
Otrdien, 14. jūnijā
14.00 Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis
Pie pieminekļa stacijas laukumā
Uz pasākumu var nokļūt ar
autobusu pa maršrutu: 13.00
„Gauja”–Indrāni–Kārļzemnieki–
Vangaži–Vangažu „Brālis”–Vangažu stacija–„Sēnīte”–Inčukalns
Ceturtdien, 23. jūnijā, no
23.00 līdz 04.00
Inčukalna estrādē
Jāņu nakts balle
Spēlēs „RetroDisko”
Ieeja brīva, un visi mīļi aicināti!
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„Gaujas” cīkstoņi uzvar
starptautiskā džudo turnīrā

Inčukalnā ciemojās jaunie vācu sportisti

7. un 8. maijā norisinājās Latvijā prestižākās džudo sacensības
bērniem un jauniešiem „KYODAI
2016”, ko jau piekto gadu rīko
tāda nosaukuma (tulkojumā no
japāņu valodas – „brāļi”) galvaspilsētas cīņas sporta klubs.
Slavējami uz Rīgas sporta manēžas tatami cīnījās Inčukalna novada
jaunie džudisti, kuri cīņas mākslā
pilnveidojas bērnu un jauniešu attīstības centrā „Gauja”. Alekss Vancāns (vecumā līdz 9 gadiem, svara kategorijā līdz 46kg) kļuva par turnīra
uzvarētāju, bet Ilze Aleksejeva (vecumā līdz 8 gadiem, svara kategorijā līdz
24 kg) izcīnīja godpilno otro vietu. Lai kļūtu par „KYODAI 2016” čempionu,
Alekss uzvarēja divās cīņās, finālā pārspējot vienaudzi Rūdolfu Jansonu no
Vsevoloda Zeļonija sporta skolas. Savukārt Ilze turnīrā aizvadīja divas cīņas, vien finālā atzīstot pretinieces Ninjas Mamotas no Polijas džudo kluba
„Lemur” pārākumu. Abi jaunie „Gaujas” sportisti ikdienā trenējas Leonīda
Kuzņecova vadībā.
Lielisks sasniegums, ņemot vērā, ka turnīrā cīnījās ap 900 sportistu, kuri
pārstāvēja 13 valstu (Baltijas valstis, Polija, Baltkrievija, Krievija, Ukraina,
ASV, Izraēla, Beļģija, Nīderlande, Somija un Indija) 58 klubus. Pateicoties
Aleksa un Ilzes panākumiem, komandu kopvērtējumā „Gaujas” džudisti ieņēma augsto 18. vietu. Abu jauno inčukalniešu sasniegumi ir atgādinājums
novadniekiem – ja ir talants, darba spējas un uzņēmība, kā līdzīgs ar līdzīgu
varam spēkoties ar konkurentiem, kuriem ir labāki finanšu un treniņu apstākļi. Šī patiesība spēkā gan sportā, gan citās cilvēku darbības jomās.
Dmitrijs Tončinskis

10. maijā Inčukalna sporta kompleksa baseinā norisinājās bērnu
draudzības spēle ūdenspolo. Mūsu
novada komanda spēkojās ar Vācijas vienaudžiem, kas pārstāv sporta klubu SW „Halle Wasserball”.
Spēles rezultāts palika neizšķirts.
Taču mača sportiskais iznākums nebija vienīgais sacensību ieguvums.
Jaunajiem inčukalniešiem noderīgi
bija salīdzināt savu meistarību ar
pretiniekiem, kuri dzīvo vienā no turīgākajām Eiropas valstīm, klātienē
tuvāk iepazīties ar vācu bērniem, ar
kuriem viņiem kopīga sportiska aizraušanās.
Kontaktus ar Halles spēlētājiem
inčukalnieši iedibināja, piedaloties
starptautiskā ūdenspolo turnīrā Lietuvas pilsētā Alītā. Vācieši ar prieku
piekrita ielūgumam apmeklēt Latviju, maijā komandai divu treneru
pavadībā ierodoties Inčukalnā, kas ir
vienīgā vieta mūsu valstī, kur bērni
nodarbojas ar ūdenspolo.
Zīmīgi, ka arī Vācijā, kura izsenis
pazīstama ar izciliem peldētājiem,
ūdenspolo nav populārs sporta veids.
Hallē darbojas četri peldbaseini un
40 peldēšanas klubi, bet ūdenspolo
klubs ir tikai viens. Gan Hallē, gan

Ugunsdzēsēju dienas Inčukalnā
Siliņa, Ingus Romals, Konstantīns Meļders) ar pirmo stafetes laiku 1 minūte un 27 sekundes. 1.–4.
klašu grupā uzvarēja 2. klases komanda „Liesmas”
(Roberts Līvmanis, Markuss Kavtaskins, Kristaps
Bergholcs, Raimonds Kušķis) ar stafetes laiku 1
minūte un 40 sekundes.
Pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma balvas. Galvenā balva bija izbrauciens ar ugunsdzēsēju mašīnu.
Papildus bija iespējams iegūt konfektes un uzlīmes par ugunsdzēsēja tērpa uzvilkšanu. Tā kā diena bija silta, neiztikām arī bez laistīšanās ar ūdeni.
Kopumā pasākums aizritēja veiksmīgi.
Paldies pasākuma atbalstītājam – SIA firma
„Gaida” (ELVI) – par balvu sagādāšanu.

Inčukalnā sporta organizatori pūlas
jauno paaudzi iesaistīt šajā dinamiskajā, miesu un garu stiprinošajā
komandu spēlē.
Halle ir pilsēta Austrumvācijā,
kura pieredzēja būtiskas pārmaiņas
pēc valsts atkalapvienošanās. Sociālisma beigas tur nozīmēja arī valsts
finansēta sporta beigas. Vācu vecākiem nu nākas maksāt par bērnu
sportošanu baseinā. Tiesa, dzīves
līmenis valstī ir gana augsts un bērnu sports vecākiem Vācijā ir relatīvi
lētāks un pieejamāks nekā Latvijā. Salīdzinājumam – viens baseina

celiņš Vācijā sporta klubiem maksā
tikai 2,5 eiro, bet pie mums – vairāk
par 20 eiro.
Vācu bērni bija gandarīti par Latvijas apmeklējumu un solīja drīzumā
atgriezties uz starptautisko ūdenspolo turnīru, ko oktobrī Inčukalnā
rīko bērnu un jauniešu attīstības
centrs „Sport Star”. Savukārt inčukalnieši saņēma ielūgumu piedalīties
turnīrā Hallē. Novada jaunie sportisti
ir gatavi braucēji – ja vien pieaugušie
sarūpēs ceļam vajadzīgo finansējumu.
Dmitrijs Tončinskis

Inčukalna novada handbolisti iekļūst
Latvijas IV olimpiādes finālturnīrā
15. maijā par Latvijas IV Olimpiādes finālturnīra dalībnieci kļuva Inčukalna novada handbola
komanda, kas ar 29:24 pārspēja Salaspils novadu.
Inčukalna un Salaspils novadu cīņā pirmais puslaiks aizritēja līdzīgā cīņā ar nelielu salaspiliešu
pārsvaru.
Otrā puslaika sākumā Salaspilij izdevās saglabāt vadību, taču tad, laika posmā no 36. līdz 46.
minūtei, notika izšķirošais pavērsiens – Inčukalna novada handbolisti veica izrāvienu 8:1 un no sev
nelabvēlīgā 14:16 panāca 22:17. Desmit minūtes līdz spēles beigām pēc Pētera Trojanovska metiena
panāca jau +7. Salaspils komandai tā arī neizdevās atspēlēties, un Inčukalns svinēja uzvaru ar 29:24.
Inčukalna novada komandas labā vārtus guva: Pēteris Trojanovskis 9, Emīls Reniņš 8, Kārlis Dumpis 4, Andrejs Birjukovs 2, Norberts Slavinskis 2, Ivars Bāliņš 2, Artūrs Kļaviņš 2.

Operatīvā informācija

Foto: no personīgā arhīva

Inčukalna BUB atgādina, ka biedrības
izsaukumu tālrunis ir
27300112.
Papildus atgādinām,
ka no 1. maija Valsts
meža dienests ir noteicis paaugstinātas
bīstamības
periodu
mežos, tātad ugunskuru dedzināšana mežā ir
aizliegta.
Rihards Keišs,
valdes
priekšsēdētājs

Foto: no personīgā arhīva

Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības
izsaukumu statistika līdz 2016. gada 25. maijam.
Kopā biedrība saņēmusi 24 izsaukumus:
• februārī 1 izsaukums;
• martā 4 izsaukumi;
• aprīlī 9 izsaukumi;
• maijā 10 izsaukumi.
No tiem:
• 4 ugunsgrēki ēkās;
• 10 kūlas ugunsgrēki;
• 6 meža ugunsgrēki;
• 3 maldinājumi par ugunsgrēku;
• 1 automobiļa ugunsgrēks.

Foto: Māra Circene

16. maijā sadarbībā ar PII „Minka” un Reģionālo pašvaldības policiju veicām bērnudārza evakuācijas mācības, kuru rezultāts mūs priecēja.
Bērni no telpām tika evakuēti operatīvi, bet bez
liekas steigas.
17. maijā PII „Minka” un filiālē „Lapsiņa” viesojās Inčukalna BUB biedri, bērniem bija iespēja
apskatīt biedrības autocisternu GAZ 66.
24. maijā Inčukalna pamatskolā notika Ugunsdzēsēju diena. No rīta bērni apmeklēja lekcijas
par aktuāliem drošības jautājumiem – ugunsdrošību, drošību uz ūdens –, jo, tuvojoties vasarai,
bērniem ir vērtīgi atgādināt par riskiem, ar kuriem viņi var saskarties. Lekcijas vadīja Inčukalna BUB biedrs Jānis Liepiņš.
Savukārt plkst. 11.50 skolā tika veikta evakuācijas trauksme. Izspēlētajā scenārijā no skolotāju istabas 2. stāvā nāca dūmi, kas arī iedarbināja trauksmes signalizāciju. Skolotāju pavadībā
bērni evakuējās operatīvi, un skola pilnībā tika
atstāta pēc četrām minūtēm.
Dienas galvenais pasākums – ugunsdzēsības
sporta spēles – sākās plkst. 12.40. Tajās piedalījās 31 komanda divās grupās: 1.– 4. klašu grupa
un 5.– 8. klašu grupa. Galvenie stafetes elementi
bija degoša priekšmeta nodzēšana ar ugunsdzēšamo aparātu un ugunsdzēsības līniju izvilkšana
un mērķu nogāšana. 5.–8. klašu grupā uzvarēja 7.
klases grupa „Rāvēji” (Kaspars Kalējs, Kristiana

7

Sezona
ir
noslēgusies
arī
jaunatnes
handbolam, un
28. maijā Ludzā
Vangažu handbola komanda
ieguva 3. vietu
Latvijas jaunatnes čempionāta
A grupā.
Valters
Lījvaks
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
skaistajās jubilejās – 75, 80, 85, 90….
Labu veselību un možu noskaņojumu!

Vangažu PII „Jancis” 2. grupiņas
bērni – Cūkmena detektīvi

APSVEICAM
Apsveicam Vangažu teātru
kolektīvus – Vangažu vidusskolas „Umurkumuru” (Solvita Ryunce), „Licedeju” (Marina Zlotņikova) un kultūras
nama „Pigoriņus” (Evija Ozola) – par labo novērtējumu
skatē un iespēju piedalīties
Latvijas skolu teātru izrāžu
parādē „Teatrons” Valmierā!
Paldies dalībniekiem, kolektīvu
vadītājiem un Inčukalna novada domei par sniegto finansiālo
atbalstu!

Apsveicam Inčukalna novada U12
florbola komandu „Coyote Inčukalns”
un treneri Ģirtu Bunkus ar iegūto zelta medaļu starptautiskajā florbola
turnīrā „Tallink Floorball Cup 2016”
Tallinā, Igaunijā, kā arī vīru florbola
komandu „Coyote Inčukalns”, kura
pārvarējusi pirmo kvalifikācijas kārtu
vasaras olimpiādei Valmierā.
Apsveicam kooperatīvās sabiedrības „L.V.Mežš” vadītāju Modri
Kalvānu ar iegūto Zemkopības ministrijas apbalvojumu „Zelta čiekurs” nominācijā „Par ilgtspējīgu
saimniekošanu”.

„Dream Dance” nosvinējis piecu gadu jubileju
Kas tev vislabāk ļauj pacelties pāri ikdienībai? Ceļojums,
Jubilejas koncerta tapšanā esam ieguvuši jaunus draugus,
laba filma, vakars ar draugiem? Bet varbūt… deja? Tieši deja paldies sieviešu estrādes ansamblim „Kaprīze”. Pateicības
ir tā, kas ļauj mums acumirklī apzināties savu sievišķību, vārdus gribu teikt arī visiem, kuri piedalījās mūsu svētku
savu kaisli, savu iekšējo prieku!
koncertā: Aivaram Vāveram, Kitijai Vāverei ar jauniešu grupu
30. aprīļa skaistajā pavasara pēcpusdienā Vangažu kul- „Born to Dance”, Ilmāram Miķelsonam, Lienei Nesterovičai
tūras namā savu piecu gadu jubilejas koncertu svinēja Van- un koncerta vadītājai Līgai J.O.!
Paldies mūsu ģimenēm par pacietību, atbalstu, par to, ka
gažu līnijdeju grupa „Dream Dance”, kura laikā meitenes
esat!
izvirpuļoja pavasari ar dejām un dziesmām!
Gribu pateikt paldies savām meitenēm par uzdrīkstēšaUn, protams, liels, liels paldies skatītājiem par to, ka dalīnos dejot uz skatuves. Kopā esam paveikušas lielu darbu. jāt šajā vakarā kopā ar mums uztraukumu, prieku un smaidu!
Un tas ir labs sezonas noslēgums.
Viss sākas ar tukšu telpu,
Kad tu ieej un iedves pirmo elpu,
Ar skaistiem pateicības vārdiem mūs sveica Inčukalna
novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko un novada
Tu to pārmaini, kad sper pirmos deju soļus,
Un tad dvēsele izdzied savas augstākās notis...
domes priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova.
Liels paldies Laurai Zvirbulei, bez kuras atbalsta nebūtu
Kitija Meikšāne,
iespējami mēģinājumi Vangažu kultūras namā.
Vangažu līnijdeju grupas „Dream Dance” vadītāja

A/s „Latvijas Valsts meži” pirmo ekoprogrammu pirmsskolai „Cūkmena detektīvi” veiksmīgi pabeidza 2693 bērni no 135 grupiņām 90 dažādos Latvijas
bērnudārzos.
Mēs, 2. grupas bērni, esam vieni no 20 visaktīvākajiem, pie kuriem ciemojās
pats Cūkmens ar „Tīra meža mācību stundu” un klātienē pasniedza diplomus.
Ekoprogrammas „Cūkmena detektīvi” pamatā ir četras tēmas, kuras veidotas tā, lai tiktu ievērots princips – REDZI, DZIRDI, KLAUSIES, DARI –, vienlaikus paredzot aktīvu bērnu iesaisti un līdzdarbošanos rotaļnodarbībās.
Līga Brizga, PII „Jancis” skolotāja

VANGAŽU VIDUSSKOLA
AICINA PIETEIKTIES 10. klasē
• apgūt vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu;
• papildus var apgūt profesionālu pilnveides programmu ,,Uzņēmējdarbība”.
Skolēns tiek uzņemts 10. klasē pēc atestāta vērtējumiem.
Skolā ir apstiprināts nolikums par stipendijām skolēniem par augstiem un
labiem sasniegumiem mācību darbā.
Skolā:
• mācības notiek mūsdienīgā, sakārtotā vidē;
• fiziku, bioloģiju, ķīmiju, matemātiku, valodas apgūst labiekārtotos, ar mūsdienīgiem tehnikas līdzekļiem nodrošinātos kabinetos;
• mācību laikā skolēni aizstāv zinātniski pētniecisko darbu;
• skolēniem ir iespēja izvēlēties fakultatīvas nodarbības interesējošās jomās,
lai padziļinātu zināšanas;
• 12. klasē padziļināti apgūst mācību priekšmetus, kuros ir centralizētie eksāmeni (latviešu, angļu valodā, matemātikā).
PIETEIKTIES no 10.06. LĪDZ 17.06.
plkst. 9.00–16.00

Līdzi ņemt:
• pasi,
• apliecību par pamatizglītību un sekmju izrakstu,
• pamatizglītības sertifikātu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās.
Papildu informācija pa tālr. 67995629 – direktores vietniece mācību darbā,
67995428 – direktore.

Muzeju nakts atklāj senās grāmatas

21. maijā, kad visā valstī notika Muzeju nakts, arī Vangažu vidusskolas
muzejs vēra durvis apmeklētājiem neierastā laikā – vakarā –, lai atklātu,
kas muzejā notiek vēlajās vakara stundās.
Šī gada tēma bija „Ko slēpj muzeja durvis?”. Izstāde Vangažu vidusskolas muzejā atklāja, ko ikdienā neredzam – senās grāmatas. Grāmatu saturs
un vecums ir ļoti dažāds. Vecākajām vairāk par pusotra gadsimta. Katru
apmeklētāju uzrunāja sava grāmata. Kādam tās atgādināja bērnību, kādu
ieinteresēja senie raksti. Paldies visiem, kas atbalstīja pasākumu!
Interesenti izstādi var pagūt aplūkot līdz 22. jūnijam, iepriekš piesakoties
pa tālruni: 67995765.
Olga Suta, muzeja vadītāja

