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Pavasaris sācies ar lieliem darbiem
Turpinājums no 1. lpp.
ar kura palīdzību pašvaldības iestāžu vadītāji un to darbinieki spēs
labāk plānot savu laiku un resursus
un līdz ar to sasniegt labākus rezultātus noteiktā laikā.
Vairākas reizes esam veikuši grozījumus Sociālās palīdzības
saistošajos noteikumos, lai cilvēki,
kuriem tas ir nepieciešams, varētu
pretendēt uz plašāka mēroga sociālo palīdzību. Pašlaik procesā ir veikti
kārtējie grozījumi saistošajos noteikumos, kuri ir veidoti, lai iedzīvotājiem būtu vieglāk tos izprast. Tie
stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinājuma un publikācijas
pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Novada Vēstis”. Tāpēc aicinu sekot
līdzi aktualitātēm šajā jautājumā.

Turpinām labiekārtot
bērnudārzus un skolas,
taps jauns skeitparks

Kā minēts novada Ilgtspējas attīstības stratēģijā 2013.–2035. gadam,
viena no prioritātēm, kuras virzienā
mums ir jāstrādā īpaši atbildīgi, ir iedzīvotājiem sniegtā iespēja iegūt kvalitatīvu vispārējo, interešu izglītību un
mūžizglītību. Strādājot pie tā, lielāki
un mazāki labiekārtošanas darbi norit
visās novada izglītības iestādēs, kā
arī plānots remonts Vangažu bibliotēkā, Vangažu vidusskolā un Mākslas
skolā. Gada otrajā pusē ir paredzēti
līdzekļi Vangažu kultūras nama teh-

niskā projekta izstrādei, lai turpinātu
rekonstrukcijas darbus, esošās zāles
remontu un piebūves apgūšanu un
labiekārtošanu. Piemēram, Vangažu
pirmsskolas izglītības iestādē (PII)
„Jancis” līdz vasaras sezonas beigām
ir plānots pilnībā izremontēt vienas
grupas telpas un iegādāties jaunu iekārtojumu. PII „Minka” saimnieciskā
kārtā tiks veikti siltināšanas darbi,
bet tās filiālē „Lapsiņa” jau ir uzsākti visi nepieciešamie darbi aktu zāles
remontam. Domājot par Vangažu vidusskolu, esam raduši iespēju ieplānot mansarda un gaiteņu remontu, ir
paredzēta arī skolas rotaļu laukumiņa
labiekārtošana sagatavošanas grupai. Savukārt Inčukalna pamatskolā
iecerēto remontdarbu un papildu inventāra iegādes izmaksas ir 44 000
eiro. Pamatskolā iekārtosim trīs darba kabinetus un veiksim kosmētisko
remontu koplietošas telpās visos
stāvos. Inčukalna sporta kompleksā
esam ieplānojuši esošā laukuma īslaicīgus uzlabošanas darbus, taču jau
šogad tiks izstrādāts tehniskais projekts pilnīgai laukuma sakārtošanai.
Vēlos atzīmēt, ka tiek gatavota
tehniskā specifikācija bērnu rotaļu
laukuma izbūvei un esošo pilnveidošanai. Piemēram, Vangažos taps
jauns bērnu rotaļu laukums, savukārt Inčukalnā nolietotās rotaļlaukuma iekārtas tiks nomainītas un
Gaujas ciematā papildinātas ar jaunām. Plānojam jaunu āra trenažieru
uzstādīšanu papildu jau esošajiem

Vēlos pievērst iedzīvotāju uzmanību
projektam „CEMETY”, kas paredzēts
iedzīvotāju ērtībai. Aicinu iedzīvotā-

jus apmeklēt šī projekta mājas lapu
un iesaistīties digitalizētas kapsētas
kartes izveidē, sniedzot informāciju
par zināmajām apbedījuma vietām.
Šobrīd digitāli ir pieejama informācija par Inčukalna Vecajiem kapiem,
bet paredzēts, ka jau šogad tā būs
pieejama arī par Jaunajiem kapiem.
Plašāka informācija par šo projektu
pieejama mājas lapā www.cemety.lv.
Noslēgumā vēlos izteikt pateicību visiem tiem iedzīvotājiem, kuri
piedalījās pašvaldības mājas lapas
balsojumā par novada svētku organizēšanu. Saprotot, ka iedzīvotājiem
šie svētki ir nozīmīgi, esam raduši
iespēju atvēlēt budžeta līdzekļus
mūsu kopīgo svētku organizēšanai
arī šogad. Inčukalna novada svētki ir
plānoti šā gada 15. jūlijā. Tāpat šovasar tiks rīkots konkurss „Novadnieki
novadam”, kura mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu kultūras un sporta pasākumu organizēšanā novada
teritorijā. Tāpēc aicinu jūs būt aktīviem un sekot līdzi aktualitātēm gan
novada mājas lapā www.incukalns.lv,
gan pašvaldības sociālajos medijos
www.facebook.com, www.twitter.com
un www.draugiem.lv.
Cienījamie iedzīvotāji, pavasaris
tuvojas ar lieliem soļiem, aicinu ikvienu padomāt par sava privātīpašuma uzkopšanu un sakārtošanu,
lai, siltajam laikam iestājoties, mēs
visi varētu dzīvot skaistā, tīrā un
sakoptā novadā.
Ar cieņu,
Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs

niešu nogādāšanai no Siguldas dzelzceļa stacijas uz kempingu „Dainas”
(1 reize), no Rāmkalniem uz Inčukalna
dzelzceļa staciju (1 reize) un Siguldas
kempingu „Dainas” (1 reize), izdevumus sedzot no sporta pasākumiem
paredzētās naudas.
• Nolemts piešķirt Inčukalna jauniešu mūsdienu deju grupas „Born to
dance” dalībniekiem finansiālu atbalstu starptautisko līnijdeju sacensību
„Baltic Country Western Dance Championship 2017” caurlaižu izmaksu daļējai segšanai 300,00 EUR apmērā no
sportam paredzētajiem līdzekļiem.
Piešķirtā pašvaldības finansējuma

izmaksa tiek veikta no sportam paredzētajiem līdzekļiem, pamatojoties uz
noslēgto līgumu un saskaņā ar finansiālā atbalsta pieprasītāja iesniegto
rēķinu.
• Apstiprināt dzīvojamo telpu Inčukalna novadā, Gaujā, Gaujaslīču ielā
33-16, īres tiesību izsoles sākuma
cenu 2843,40 EUR par pieciem gadiem.
Apstiprināt izsoles noteikumus „Par
Inčukalna novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma Gaujaslīču ielā 33-16,
Gaujā, Inčukalna novadā, īres tiesību
izsoli”. Īres līguma termiņu noteikt –
pieci gadi no līguma noslēgšanas dienas.
• Nolemts atļaut Vangažu pilsētas

laukumā Vidzemes ielā 8, Vangažos,
2017. gadā rīkot gadatirgus:
18. martā – Pavasara gadatirgu;
15. aprīlī – Gadatirgu;
20. maijā – Gadatirgu;
17. jūnijā – Jāņu gadatirgu;
15. jūlijā – Gadatirgu;
19. augustā – Pirmsskolas gadatirgu;
16. septembrī – Miķeļdienas gadatirgu;
21. oktobrī – Rudens gadatirgu;
11. novembrī – Valsts un pilsētas
svētkiem veltīto gadatirgu;
23. decembrī – Ziemassvētku gadatirgu.
• U.c.

имости аренды зала.
• После рассмотрения заявления
ООО „Rāmkalni Serviss” с просьбой об
оказании поддержки в проведении
мероприятия активного отдыха «Карнавал лодок» 1 мая 2017 года, принято решение предоставить 15 поощрительных наград с символикой Инчукалнского края, также обеспечить
автобус для доставки участников
мероприятия и молодежи с железнодорожной станции «Сигулда» в кемпинг «Дайнас» (1 раз), из Рамкални на
железнодорожную станцию «Инчукалнс» (1 раз) и в кемпинг «Дайнас» в
Сигулде (1 раз), покрывая расходы из
средств, предусмотренных для спортивных мероприятий.
• Принято решение предоставить
участникам молодежной группы
современных танцев Инчукалнса
«Born to dance» финансовую под-

держку для частичной оплаты расходов по пропускам в рамках международных соревнований линейных
танцев «Baltic Country Western Dance
Championship 2017» в размере EUR
300,00 из средств, предусмотренных
для развития спорта. Предоставление
финансирования
самоуправления
осуществляется из средств, отведенных для спортивных мероприятий, на
основании заключенного договора
и согласно счету, предоставленному
лицом, запрашивающим финансовую
поддержку.
• Утвердить начальную цену аукциона на право аренды жилых помещений по адресу: улица Гауясличу, 3316, Гауя, Инчукалнский край, в размере EUR 2843,40 на пять лет. Утвердить
правила аукциона «Об аукционе на
право аренды квартирной собственности самоуправления Инчукалнско-

го края по адресу: улица Гауясличу,
33-16, Гауя, Инчукалнский край».
Установить срок договора аренды –
пять лет со дня заключения договора.
• Принято решение разрешить проведение ярмарок на Вангажской городской площади по адресу: улица
Видземес, 8, Вангажи, в 2017 году:
18. марта - Весенняя ярмарка;
15 апреля - Ярмарка;
20 мая - Ярмарка;
17 июня - Ярмарка в честь Янова Дня;
15 июля - Ярмарка;
19 августа - Предшкольная ярмарка;
16 сентября - Ярмарка «Микельдиенас»;
21 октября - Осенняя ярмарка;
11 ноября - Ярмарка, посвященная
государственному и городскому
празднику;
23 декабря - Рождественская ярмарка.
• И др.

vingrošanas stieņu kompleksiem
Inčukalnā, Gaujā un Vangažos, lai
sniegtu mūsu iedzīvotājiem plašākas iespējas nodarboties ar sportu
un stiprināt savu veselību. Plānojam
līdz vasaras sākumam iekārtot jaunu skeitparku Inčukalnā.

Sakārtosim ceļus
un tirgus laukumu

Jau tuvākajā laikā tiks uzsākti ceļu
remontdarbi, kurus esam iecerējuši veikt tā, lai bedrīšu remontdarbu izpilde sakristu ar ceļu seguma
virskārtas atjaunošanas darbiem.
Pašvaldība ir noslēgusi līgumu par
projekta izstrādi Gaujas ielas rekonstrukcijai apmēram trīs kilometru garumā Vangažos un papildus
Silziedu ielas posma remontam pie
Rāmkalnu ražotnes. Projekta kopējā summa ir 2,5 miljoni eiro. Asfalta seguma atjaunošana tiks veikta
Smilšu ielā, Gaujaslīču ielā Gaujas
ciemā. Pēc iepriekš izstrādāta projekta vasaras otrajā pusē plānots
noasfaltēt Parka ielu Inčukalnā.
Plānots arī sakārtot pašvaldības
grantētā ceļa posmu no Vidzemes
šosejas līdz dārzkopības kooperatīvam „Kļavas”. Pašlaik noris iepirkuma procedūra Salu ceļa pārbūvei.
Šiem darbiem ir paredzēti aptuveni
155 000 eiro, no kuriem 140 000 eiro
ir Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai atbalsts, šie darbi
tiks uzsākti tuvāk rudens pusei.
Pēc iedzīvotāju lūguma Riek-

stu ielā tiks izbūvēts un Nākotnes
ielā atjaunots ielu apgaismojums,
Zvaigžņu ielā un Bērzu ielā apgaismojums tiks papildināts ar jaunām
laternām. Savu iespēju robežās
centīsimies atrisināt arī citu ielu apgaismojuma jautājumus.
Šobrīd notiek iepirkuma procedūra, lai labiekārtotu Vangažu tirgus
laukumu. Projekts paredz jaunu
celiņu izveidi, esošo sakārtošanu
un apkārtējās vides labiekārtošanu,
piemēram, jaunu soliņu izveidi. Šim
projektam esam plānojuši piesaistīt
Lauku atbalsta dienesta līdzekļus.
Ceram jau tuvākajā laikā uzsākt
darbu.
Uzsākts darbs pie kanalizācijas
tehniskā projekta izstrādes Inčukalnā apdzīvotajā vietā otrpus dzelzceļam, un ļoti ceram uz iedzīvotāju
sapratni un līdzdarbību projekta izstrādē.
Vēl jāpiebilst, ka uzsākta sadarbība ar Latvijas vadošo augstskolu
vides dizaina un arhitektūras fakultātēm ar mērķi organizēt studentu
ideju un skiču konkursu āra laikrāža
un speciālas vietas izveidei un labiekārtošanai laukumā Inčukalnā pie
tautas nama. Jau martā ceram sagaidīt studentu piedāvāto redzējumu
laukuma vizuālajam noformējumam,
lai pēc tam varam piesaistīt papildu
spēkus šīs idejas realizācijai.

Aicinu pievērst
uzmanību un iesaistīties

DOMES LĒMUMI
Inčukalna novada domes
svarīgākie lēmumi februārī
• Ņemot vērā Vangažu kultūras
nama vadītāja Aleksandra Čamkina
iesniegumu, nolemts dibināt vidējās
paaudzes latviešu tautas deju kolektīvu.
• Izskatīts biedrības „Latvijas Džudo federācija” iesniegums ar lūgumu
sniegt atbalstu Latvijas meistarsacīkšu U-14 un U-16 organizēšanai 2017.
gada 18. martā un Latvijas atklāto
paklāju 6. kyu (baltās jostas) cīkstoņiem sacensību organizēšanai 2017.

gada 19. martā Inčukalna sporta kompleksa zālē. Nolemts piešķirt biedrībai
„Latvijas Džudo federācija” finansiālu
atbalstu 300,00 EUR apmērā daļējai
zāles nomas maksas segšanai.
• Izskatot SIA „Rāmkalni serviss” iesniegumu ar lūgumu atbalstīt aktīvās
atpūtas pasākumu „Laivu karnevāls”
2017. gada 1. maijā, nolemts piešķirt
15 veicināšanas balvas ar Inčukalna
novada simboliku, kā arī nodrošināt
autobusu pasākuma dalībnieku jau-

Наиболее важные решения, принятые Думой
Инчукалнского края в феврале
• Учитывая заявление руководителя
Дома культуры Вангажи Александра
Чамкина, принято решение основать
коллектив латышских народных танцев среднего поколения.
• Рассмотрено заявление общества
«Латвийская Федерация Дзюдо» с
просьбой предоставить поддержку
в организации мастерских соревно-

NOVADA V

ваний Латвии U-14 и U-16 18 марта
2017 года и соревнований «открытый
ковер» для борцов 6 кю (белый пояс)
Латвии 19 марта 2017 года в зале Инчукалнского спортивного комплекса.
Принято решение предоставить обществу «Латвийская Федерация Дзюдо»
финансовую поддержку в размере
EUR 300,00 для частичной оплаты сто-

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

NOVADA VĒSTIS

Konkursā „Popiela 2017”
uz skatuves dažādas slavenības

18. februārī Vangažu kultūras
namā notika konkurss „Popiela
2017”. Šogad „Popielā” piedalījās 19 bērni un jaunieši. Kopā bija
astoņi priekšnesumi gan solo, gan
grupu izpildījumā.
Bērni atdarināja iemīļotos un populāros dziedātājus, un viņiem kā
īstiem māksliniekiem bija iespēja
parādīt sevi uz skatuves prožektoru
gaismās.
Pasākumam priekšnesumus bērni
gatavoja paši, kā arī piemeklēja atbilstošus tērpus un rekvizītus.
Ikviens dalībnieks saņēma atzinī-

bu un balviņu par piedalīšanos, fantāziju un darbu.
Pasākumu vērtēja žūrija šādā sastāvā: Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskolas skolotāja Diāna Krieviņa, LU Fizikas un matemātikas
fakultātes studente Anna Kondratenko, 2. ģimnāzijas 11. klases skolniece Karīna Škirmante. Pasākumu
vadīja Viktorija Teterovska un Maija
Strādniece.
Žūrijai bija grūti izvēlēties labākos no visiem lieliski sagatavotajiem priekšnesumiem. Rezultāti bija
šādi:
• 1. vieta Makenzija „It a girl

party” – Līva Marija Ozola, Renāte
Meldere, Ērika Bukovska;
• 2. vieta Staņislavs Kostušins
„Ženščina, ja ņetancuju” – Kristīne
Sinkeviča, Alina Sinkeviča, Aleksandra Rogonova, Jevgēnijs Rogonovs.
Grupa ieguva arī skatītāju simpātiju
balvu.
• 3. vieta Sara Bareilles „Brave” –
Madara Sorokina.
Žūrijas apspriedes laikā skatītājus priecēja deju grupa „Ciprese”
(vadītāja Ilona Petrovska).
Paldies pasākuma sponsoram SIA
„Gaujas koks”, V.Čmihova kungam
un a/s „Tukuma piens”!

Baltinavas amatierteātris viesojas Vangažu kultūras namā
25. februārī pie mums viesojās Baltinavas amatierteātris ar Danskovītes komēdiju „Ontana traģēdija”.
Lugas personāži publikai ir jau pazīstami, jo kolektīvs ir viesojies ar
vairākām izrādēm, kas stāsta par
Ontana un Annes likstām un piedzī-

vojumiem. Šoreiz ar komisku pieeju
tika attēlota situācija, kad Anne un
Ontans ir laimējuši loterijā auto un
Anne mācās autovadīšanu. „Šoferu
kursi” notiek Annes istabā ar kaimiņa aktīvu piedalīšanos un rotaļu
mašīnām. Tas veidoja vienu pēc ot-

ras komiskas un jautras ainas. Publika izrādi uzņēma atsaucīgi, un zālē
nerima smiekli. Tas bija jauks atpūtas un izklaides vakars kā turpinājums iepriekšējā dienā skatītajai
jaunajai A.Ēķa komēdijai „Svingeri”.
Evija Ozola

Inčukalna BUB viesojas pie kolēģiem Igaunijā.
Secinājums - dzīvojam pagātnē!
Šī gada 2. un 3. februārī biedrības
pārstāvji kopā ar Latvijas BUB
apvienības pārstāvjiem viesojās
pie brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Igaunijā. Paldies uzņēmumiem „Rāmkalni”, „Brālis”, „Gaida” un Inčukalna novada domei,
kas sagādāja dāvanas Igaunijas
kolēģiem. Pasākumu organizēja
Inčukalna novada sadraudzības
pilsēta Saue, kas atrodas blakus
Tallinai. Pilsētas sabiedrisko attiecību speciāliste bija sagatavojusi plānu, pēc kura mēs varējām
apciemot dažādas brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības pilsētas
apkārtnē.
Pašā Sauē ugunsdzēsēju depo
nav, taču tuvākais valsts dienesta
ugunsdzēsības depo atrodas Keilas
pilsētā, aptuveni 10 km attālumā,
savukārt brīvprātīgie ugunsdzēsēji
ir Saku – aptuveni 10 km attālumā,

Hīru – 10 km attālumā, Tedva – 17 km
attālumā, pie kuriem arī viesojāmies
pirmajā dienā. Otrajā dienā bijām
Igaunijas Valsts ugunsdzēsības dienestā, kur mums prezentēja Igaunijas ugunsdzēsības sistēmu un sīkāk
pastāstīja par to, kā tiek organizēta
brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība
valstī.
Kopumā Igaunijā ir 114 brīvprātīgo ugunsdzēsēju depo un 74 valsts
ugunsdzēsības depo, no kuriem šī
gada laikā apmēram 10 depo grib
nodot brīvprātīgo rīcībā. Savukārt
finansējums brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem ir gan no valsts, gan pašvaldības pēc tās ieskatiem (parasti
pēc iedzīvotāju skaita). Kopējais
valsts finansējums 2017. gadā –
1,3 miljoni eiro. Jau 1995. gadā
Igaunija likvidēja militāro sistēmu
ugunsdzēsībā, kā rezultātā valstī
pašlaik esošā sistēma ir ļoti progresīva un moderna. Arī pati brīvprātī-

go sistēma ir ļoti sakārtota – biedrībai piešķirtais valsts finansējums
ir atkarīgs no biedru izaugsmes un
izglītības, tehnikas iespējām un
vienību skaita.
Secinājums ir tāds, ka Latvijā
joprojām darbojas līdzīga militāra
ugunsdzēsības sistēma, kāda tika
radīta padomju laikā, kas neveicina
ugunsdzēsības nozares attīstību,
savukārt brīvprātīgos neuzskata
par konkurētspējīgām vienībām. Arī
finansējums brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem Latvijā nav no valsts, bet
tikai no piesaistītajiem ziedojumiem
un atsevišķām pašvaldībām, kas
redz problēmu, ka valsts dienesta
pārklājums nav pietiekams. Savukārt pašu brīvprātīgo darbību nereglamentē neviens likums.
Rihards Keišs,
Inčukalna Brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības
valdes priekšsēdētājs
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Ēnu diena Vangažu vidusskolā
Mainoties sabiedrībai,
mainās arī pieeja un
prioritātes izglītībā. Tas
attiecas arī uz karjeras
izvēli, lēmuma pieņemšanai par kādas noteiktas profesijas apguvi ir
jābūt pamatotai, virzītai,
balstītai uz paša skolēna
izvēli. Tādēļ Vangažu vidusskolā karjeras izglītība ir viena no prioritātēm, tā ir cieši saistīta ar
visu mācību procesu.

FOTO: A.KĻAVIŅŠ

2017. gada MARTS

Izmaiņas darba tirgū, pastāvīgi pieaugošā informācija par profesijām, nenoteiktība bieži vien rada apjukumu, un skolas beidzēji izvēlas mācību iestādi, nevis profesiju, tādēļ ir nepieciešams skolēniem sniegt atbalstu dažādu profesiju iepazīšanā. Pašreiz skolēnu iespējas saņemt atbalstu šajā jomā ir ievērojami pieaugušas.
Organizācijas un uzņēmumi rīko atvērto durvju dienas, Ēnu dienas, tikšanās ar
dažādu profesiju pārstāvjiem.
Arī Vangažu vidusskolā aizvadītais mēnesis tradicionāli ir bijis profesiju mēnesis, kas aizsākās ar pasākumu 9.–12. klašu skolēniem „Iepazīsti kadeta dzīvi un
izaicini sevi!”. Sadarbībā ar Valsts policiju tapa aizraujošs un izzinošs pasākums,
kurā skolēni varēja iepazīt darba ikdienu (kinologa paraugdemonstrējumi, noziedznieku aizturēšana), mācību specifiku (šaušana, tuvcīņa). Turklāt katrs no
skolēniem varēja piedalīties un praktiski to izmēģināt.
Ēnu dienas ietvaros, kas norisinājās visā Latvijā 15. februārī, mūsu skolas interesenti varēja piedalīties divās grupu ekskursijās, iepazīstot dzelzceļa nozari un
būvniecību. 8.–9. klašu skolēni apmeklēja Rīgas Valsts tehnikumu, iepazīstot daudzās profesijas, kas nodrošina sakārtoto un punktuālo darbu dzelzceļa nozarē.
Skolēni piedalījās praktiskās nodarbībās, kurās rasēja, lodēja, zīmogoja kravas,
veica loģistikas uzdevumus. Tomēr galvenā atziņa, kuru skolēni guva šajā dienā,
bija tā, ka visa pamatā ir apzināts, mērķtiecīgs mācību darbs, jo ikvienā profesijā
ir nepieciešams zinošs un labs speciālists.
Vidusskolēniem bija unikāla iespēja apmeklēt VEF kultūras nama būvlaukumu,
sarunāties ar būvniecības nozares speciālistiem, kas atbild gan par projektu, gan
būvdarbu norisi, gan drošību objektā. Interesanti bija vērot pārmaiņas, kas skāra
šo vēsturisko objektu, uzzināt un redzēt to, kāda šī vieta izskatīsies tās atklāšanas brīdī – Latvijas simtgadē. Jauniešiem saistoši likās arī tas, ka būvniecības
nozarē darbs ir piemērots gan vīriešiem, gan sievietēm, turklāt tā ir nozare, kas
nemitīgi mainās un attīstās. Skolēnus uzrunāja gados jauni būvnieki inženieri, kas
pastāstīja par savu pieredzi, karjeras virzību. Tomēr svarīga atziņa, ko guvām, ir
tā, ka, lai kļūtu par nozares vadošo darbinieku, karjeru jāsāk būvēt no pamata,
sākot ar mazkvalificēto darbu, jo tikai tā ir iespējams iepazīt visu nozari, sevi
pilnveidot.
Plašāk par Ēnu dienu Vangažu vidusskolā iespējams lasīt pašvaldības mājas
lapā www.incukalns.lv.
Solvita Runce,
karjeras konsultante ES projekta
„Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Inčukalna BUB aicina ikvienu iesaistīties darbībā
Inčukalna Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai gads sācies mierīgi.
Janvārī un februārī kopā saņemti
astoņi izsaukumi, no kuriem pieci
saistībā ar ugunsgrēkiem, bet trīs
ar tehniskās palīdzības darbiem.
2016. gadā kopā tika saņemti 43
izsaukumi.
Biedrība aktīvi turpina attīstīties un
meklē vairāk entuziastu, kuri vēlētos brīvajā laikā sniegt atbalstu
līdzcilvēkiem. Arī rīcībā esošā tehnika tiek nepārtraukti uzlabota un
pilnveidota efektīvākai darbībai.
Pagājušā gada nogalē prezentējām atjaunoto ugunsdzēsības automobili KAMAZ, kuru par metāllūžņu
cenu iegādājāmies no Liepājas lidostas un atjaunojām, pateicoties
novada uzņēmumu – „Rāmkalni”,
„Graanul Pellets”, „Latgranula”,
„M Bergs”, „Gaujas koks”, „Sorbas”,
„Gaida” un „Gauja AB” – ziedojumiem un Inčukalna novada domes
finansējumam. Automobilis KAMAZ

BUB izsaukumu
numurs – 27300112
īpaši svarīgs ir brīžos, kad ugunsgrēka vietā ir ierobežota piekļuve
ūdenim, jo tas var atvest ~ 5,5 m3
ūdens, kas ir ~ 2 standarta ugunsdzēsības mašīnu ietilpība. Jāpiemin
arī tas, ka automobilis ir augstas
caurgājamības, ar 6 riteņu piedziņu,
tātad ar to var pārvietoties bezceļa
apstākļos.
Savukārt ugunsdzēsības autocisternai GAZ 66 pagājušā gada
nogalē tika uzstādīta vinča, kas
jau ir izmēģināta vairākos izsaukumos. Pašlaik intensīvi strādājam,
lai autocisternai nomainītu motoru,
tādējādi uzlabojot automobiļa jaudu ātrākai nokļūšanai ugunsgrēka
vietā. Atgādinām, ka biedrības diennakts izsaukumu tālruņa numurs ir
27300112.
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Inčukalna Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm pirmā un otrā vieta
starptautiskā vizuālās mākslas konkursā
Saulkrastos noticis 7. Starptautiskais bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkurss „Saules
krasts – „Brīnums””, ko organizē
Saulkrastu novada pašvaldības
aģentūra „Saulkrastu kultūras un
sporta centrs” sadarbībā ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu un Latvijas Mākslas
skolu skolotāju asociāciju.
Šogad konkursa tēma „Brīnums”
emocionāli uzrunājusi 700 bērnu un
jauniešu no 69 Latvijas un Lietuvas
mākslas skolām un mākslas studijām. Arī mūsu audzēkņi, skolotāju

PII „Minka” bērnu piedzīvojums Varžu dīķī

Ingunas Lindes un Kristīnes Rones
iedvesmoti, gleznoja un zīmēja savus darbus, ko iesūtīja konkursam.
Vizuālās mākslas darbus 30. janvārī vērtēja starptautiska žūrija –
jaunie mākslinieki no Vācijas, Ungārijas, Horvātijas, Lielbritānijas, Portugāles, Čehijas, Igaunijas, Beļģijas,
Austrijas, Šveices, Čehijas, Spānijas,
Portugāles, Grieķijas, Lietuvas un
Latvijā pazīstami mākslinieki, mākslas pedagogi – Latvijas Mākslas
akadēmijas docente, grafiķe Ilze
Lībiete, tekstilmākslinieks Vitolds
Kucins, vides mākslinieks, dizaina grafiķis Juris Ivanovs, mākslas

zinātniece Ieva Rosne, gleznotāja
Baiba Apsīte, kā arī PA „Saulkrastu
Kultūras un sporta centrs” direktore
Judīte Krūmiņa.
Uz konkursa laureātu apbalvošanu
2017. gada 9. februārī Zvejniekciema
kultūras namā devās grafikas kategorijā pirmo vietu ieguvusī Inese
Reinfelde (attēlā), otro vietu ieguvusī Sofija Grigorjeva un atzinību saņēmušie: Arta Adrija Kerna, Ksenija
Rutkovska, Marta Rasma Andersone,
Kate Estere Kļaviņa, Valts Ņikiforovs
un Samanta Asīte. Apsveicam mūsu
māksliniekus un viņu skolotājas!
Skolotāja Kristīne Rone

Teātra nedēļa PII „Jancis”
Kas tad īsti notiek teātra aizkulisēs? Uz šo jautājumu veselas nedēļas garumā atbildi meklēja „Janča”
bērni. Gatavojām maskas un lelles,
tērpāmies greznos kostīmos, iejutāmies gan aktieru, gan režisoru un
scenāristu lomā. Nedēļas izskaņā
bērnus priecēja divas bērnudārza
pieaugušo kolektīva iestudētas izrādes – „Zem sēnes” un „Pifa piedzīvojumi”. Lai tās apmeklētu, bērniem vajadzēja pašiem sagatavot
savas ieejas biļetes. Bija tik daudz
pozitīvu emociju nedēļas garumā,
ka nu ir skaidrs – Teātra nedēļa kļūs
par „Janča” tradīciju.

Madara Kudreņicka,

PII „Jancis” lietvede

VANGAŽU KULTŪRAS NAMS

Ziemīgas izklaides un slavenību plejāde
Vai dzirdējāt skanīgo varžu kori? Nē! Bet PII „Minka” grupiņu „Kukainīši”
un „Taurenīši” bērni 21. februārī ne tikai dzirdēja, bet aktīvi iesaistījās vardes Kvākas (sporta skolotāja Inga) rīkotajās aktivitātēs sporta pasākumā
„Notikums Varžu dīķī”. Bērni vardes Kvākas vadībā vingrinājās tāllēkšanā,
augstlēkšanā, rāpoja un vēlās. Apmeklēja ūdensrožu pļavu, kur bija jāparāda sava prasme iet pa auklu, liekot pēdiņu pie pēdiņas, iepazina Stārķa
ligzdu, devās pāri Vardulēnu laipai, kur bija nepieciešamas zināmas prasmes
un iemaņas. Interesanta darbošanās notika arī Kurkulēnu skolā. Šeit mazās
varžu oliņas bija jāaizpūš līdz Kurkulēnu skolai, kurā mazie kurkulēni iemācīsies izaugt par skaistām, gudrām vardēm.
Pasākuma nobeigumā bērni kopā ar vardi Kvāku iesaistījās kopīgā dejā.
Bērnus sagaidīja arī neliels cienastiņš un godam nopelnīts diploms.
PII „Minka” sporta skolotāja
Inga Moškina

Emocionāli šķiet, ka februāris ir pēdējais ziemas mēnesis, lai gan astroloģiski tā nemaz nav, tāpēc aizvadītajā mēnesī Vangažu kultūras nams organizēja gan ziemīgas izklaides, gan
jaukus pasākumus lieliem un maziem
kultūras nama jaukajās telpās.
10. februārī pie Vangažu kultūras
nama bija īsta ziemas prieku pēcpusdiena. Sporta metodiķa Ģirta
Bunkus vadībā bērni piedalījās jautrās rotaļās un dažādās spēlēs –
katrs varēja pārbaudīt savu precizitāti, metot bumbiņu hokeja vārtos,
daudz jautrības radīja spēle „Sasaldētie” un „Sniegavīru celšana”,

tika slēpots ar „Sniega kurpēm”,
varēja vizināties uz pūšļiem. Pēc
aizrautīgām spēlēm visi cienājās ar
konfektēm un siltu tēju. Noslēgu-

mā visi skatījās radošās apvienības „Teātris un Es” jautro komēdiju
„Toms pret superpelēm”.

draudzību mūža garumā. F.Bosko romānā „Mīlestības patiesā nozīme” ir
par dzīves haosu, kurā, lai nezaudētu
veselo saprātu, galvenā varone Frančeska visu enerģiju velta darbam, bet
bezmiega naktīs cep kūkas... Franču
rakstnieks Olivjē Triks piedāvā mums
izlasīt detektīvromānu „Pēdējais lapzemietis”, jo Ziemeļu pasaulē taisnā
tiesa tiek īstenota citiem paņēmieniem. Romāns ir saņēmis vairāk nekā

20 literatūras balvas, arī par sasniegumiem detektīvromāna žanrā.
Lasīsim grāmatas, jo tās mūs
vedīs dažādos domu ceļos. Pie bibliotēkas ir konteiners, kurā jūs varat
atvest makulatūru, lai ir mazāk jāmaksā par atkritumiem. Palīdzēsim
saglabāt mežus!
Grāmatu jaunumos
ielūkojās bibliotekāre
M.Aleksejeva

Evija Ozola

BIBLIOTĒKĀ

Grāmatu jaunumi Inčukalnā
Cilvēki gūtu vairāk prieka no ikdienas darbiem, ja nozīmīgos brīžos
uzdziedātu. /Džons Berovmens/
Vai jūs zinājāt, ka veiktajā pētījumā par grāmatu lasīšanu Latvijā
ir atklājies, ka gandrīz puse Latvijas
iedzīvotāju pēdējā pusgada laikā nav
izlasījuši nevienu grāmatu?! Pētījumā ir atklāts, ka tie, kas lasa, to dara
katru dienu vismaz 30 minūtes, citi
lasa atvaļinājuma laikā, ģimenes ar
bērniem lasa tad, kad noliek bērnus
gulēt, bet pat mūsu bibliotēkas lasī-

tāji daudzi lasa transportā – ceļā uz
Rīgu. Es priecājos, ka lasītāji tomēr
visvairāk grāmatas lasīšanai izvēlas
paņemt bibliotēkā, tāpēc es steidzu
jūs iepazīstināt ar grāmatu jaunumiem. Mūsu mazākajiem lasītājiem
interesēs grāmata „Iepazīsti lietas!”,
lai uzzinātu, kā darbojas mobilais telefons, kāpēc ledusskapī ir auksts, kā
lidmašīna spēj noturēties gaisā. Vēl
mūsu čaklajiem lasītājiem iegādājāmies grāmatas „Zaķa garauša laimes
zeme”, „Mazais jēriņš”, „Mīļgrāmata

maniem 3 gadiņiem”, „Pepe un Mille”
un daudzas citas interesantas grāmatas. Mūsu lasītājiem lieti noderēs
grāmata „Kā rakstīt radoši”, kurā var
smelties zināšanas, kā rakstīt dzeju,
komiksus, stāstus, blogus…
Grāmatas interesē ne tikai mazos
lasītājus, bet arī pārējos mūsu novada iedzīvotājus. Šoreiz piedāvājam
M.Bisī „Melnās ūdensrozes” no sērijas „Zvaigznes trilleris”, J.Veinbergas grāmatu „Klavierkoncerts” un
M.Rābes „Šoks” no sērijas „Detektīvu
klubs”. Itāļu rakstnieces E.Ferrantes
tetraloģijas otrā grāmata „Jaunais
uzvārds” stāsta par divu meiteņu

Paziņojums Vangažu bibliotēkas apmeklētājiem!

Informējam, ka sakarā ar plānotajiem remontdarbiem no 1. marta Vangažu pilsētas bibliotēka tiks slēgta.
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Februāra vidū Inčukalna novada
PII „Minka” filiāle „Lapsiņa” atzīmēja iestādes 20 gadu jubileju.
Filiālē svētku mēnesī valdīja ikdienā neierastāka rosība – tika
vāktas un apkopotas pagātnes
liecības, bērni kopā ar pieaugušajiem veidoja jaunā sapņu dārziņa
maketu, un vecākās grupas vecāki varēja klātienē vērot sporta un
mūzikas nodarbību.
Arī svētku diena nebija izņēmums –
priecīgi satraukta bija visa „Lapsiņas” saime, sanākot kopā izrotātajā
zālē un viesmīlīgi uzņemot ciemiņus – bijušos bērnudārza darbiniekus, PASAM „Gauja” un Inčukalna
novada domes pārstāvjus. Ikviens
svētku dalībnieks varēja iepazīties
ar fotoizstādi „„Lapsiņa” divās desmitgadēs”. Klātesošo augstu novēr-

tējumu saņēma „Lapsiņas” bērnu
veidotais nākotnes sapņu bērnudārza makets, kurā katrs kociņš, katrs
rotaļu laukumiņš un pat sēta pauda
bērnu visdziļākās vēlmes un ieceres.
Jubilejas koncertā pavasarīgi krāsainu noskaņu radīja „Minkas” bērni
un pedagogi, krāšņos masku kostīmos tērpti, ar dziesmām un dejām
„izcepot” improvizētu jubilejas torti,
aicinot arī skatītāju rindās sēdošos
aktīvi pievienoties. Dziesmas un dejas bija tik lustīgas, ka tajās iesaistījās visi. Emocijām bagāts aizritēja
īstās svētku kūkas gatavošanas
process, kas pilnībā bija mazo „Lapsēnu” un „Sienāzīšu” pārziņā, – kārtu
kārtām liekot cepumiņus, itin kā ceļot māju, bet pa vidu neaizmirstot ielikt biezpiena un putukrējuma masu,
tapa svētku kūka ar dzērveņogu
garnējumu. Bet, kad darbs bija galā,

FOTO NO „LAPSIŅAS” ARHĪVA

Svētki „Lapsiņā” aizvadīti

visi varēja ļauties svētku priekam –
uzdziedāt, padejot, nobaudīt svētku
gardumus un nofotografēties.
Paldies visiem par siltajiem un sir-

„Gaujas” džudisti veiksmīgi turpina sacensību sezonu
Kārtējās uzvaras guvuši BJAC
„Gauja” jaunie džudisti. 11. un
12. februārī Inčukalna cīkstoņi
piedalījās starptautiskajā džudo
turnīrā „Saulkrasti 2017”. Novada 15 sportistu komanda cīnījās
godam, iegūstot vairākas godalgotās vietas uzvarētāju trijniekā.
Savukārt 18. un 19. februārī risinājās tradicionālais džudo turnīrs „Sigulda 2017”, kur startēja 541 jaunais cīkstonis no Baltijas valstīm,
Krievijas un Polijas. BJAC „Gauja”
deviņi džudisti, vērienīgajās sacensībās iegūstot trīs pirmās vietas,
cienīgi pārstāvēja dzimto Inčukalna
novadu. Lūk, mūsu sportisti, turnīra „Sigulda 2017” uzvarētāji –
Ilze Alesejeva, Ņika Motiļkova un
Kristaps Gucaļuks! Spēkojoties ar
Latvijas vadošajiem džudo klubiem,
BJAC „Gauja” cīkstoņi 35 koman-

siem, kas sagādāja dzimšanas dienas
pārsteigumus „Lapsiņai”!
Inese Pliena,
PII „Minka” lietvede

Vangažu vidusskolas
skolotāju pieredzes apmaiņa
starptautiskajā seminārā
Ikvienam bērnam piemīt divas
sekmīgām mācībām nepieciešamas īpašības – zinātkāre un iztēles spējas. Ierosinot abas, jūs panāksiet, ka bērns mācās ar prieku.

du konkurencē Siguldā ierindojās
augstajā 10. vietā. BJAC „Gauja”
vadītājs Dmitrijs Tončinskis gandarīts atzina, ka inčukalniešu sportiskie sasniegumi dažādos šīs ziemas

sezonas turnīros objektīvi parāda
gan džudistu ieguldītā treniņdarba
kvalitāti, gan arī apliecina jauno
džudistu cīņas gribu uz paklāja.
Aivars Gaujinieks

Mūsdienu deju grupai I pakāpe un GRAND PRIX kauss
15. februārī Inčukalna mūsdienu
deju grupa „Born to dance” pieņēma šī gada pirmo izaicinājumu –
pirmo reizi devās uz mūsdienu
deju konkursu. „Pierīgas kauss”
norisinājās Mālpils kultūras centrā, kurā viesojās mūsdienu deju
grupas no daudzām Pierīgas pilsētām – Saulkrastiem, Madonas,
Ķekavas, Baldones, Mārupes u.c.
No mūsdienu deju grupas „Born
to dance” uz šo konkursu devās
vecākās grupas dalībnieki – Sāra
Elizabete Vīnberga, Lauma Vītola,
Kristaps Neimanis, Darja Murzajeva,
Viktorija Jeršova, Vladimirs Jeršovs, Inese Reinfelde, Dace Rukmane, Arta Adrija Kerna, Kristīne Reinfelde un Kristiāna Skrindževska.
Tā kā pirmo reizi devāmies uz šāda
veida konkursu, nezinājām, ko gaidīt, ko gaida no mums, cik un kādas
grupas būs ieradušās uz konkursu.
Ar ļoti lielu satraukumu sagaidījām
apbalvošanu un katru nosaukto grupas nosaukumu, domājot, ka varbūt
tie esam mēs. Bet, kad bija nosaukti

snīgajiem vārdiem, ko šajā saulainajā,
īsti pavasarīgajā dienā saņēmām un
ko sagādājām cits citam bērnudārza
nozīmīgajā jubilejā! Paldies visiem, vi-

visi III – I pakāpes ieguvēji, mēs ar
ļoti lielu prieku un pārsteigumu sagaidījām savu grupas nosaukumu
starp I pakāpes kolektīviem un arī
kā galvenās balvas „Grand Prix” ieguvējus! No rīta dodoties uz šo konkursu, neviens no mums par kaut ko
tādu pat nespēja iedomāties! Brīnišķīgi aizvadījām deju dienu, redzējām
dažādus kolektīvus un dejotājus,
iepazinām ko jaunu un interesantu.
Lieliska pieredze!
Man jāsaka milzīgs paldies maniem dejotājiem, kuri ļoti cītīgi strā-

dāja un klausīja norādēm, kā arī
atvēlēja savu laiku papildtreniņiem
un bija ieinteresēti darbā. Man ir ļoti
liels prieks, ka manā deju studijā ir
tik atsaucīgi, enerģiski un entuziastiski dejotāji, kā arī viņu vecāki, kas
ir atsaucīgi un spēj izpalīdzēt dažādās situācijās. Paldies Inčukalna
tautas namam par iespēju izmantot
telpas treniņiem.
Esam ļoti priecīgi un iedvesmas pilni turpināt darbu, esam gatavi ķerties
pie nākamajiem izaicinājumiem.
Kitija Vāvere

Jau trešo gadu Vangažu vidusskolas skolēni piedalās Latvijas skolu
projektā „Esi līderis!”, kas dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas
zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
„Esi līderis!” rūpējas ne tikai par
saviem jauniešiem, bet arī par skolotājiem, kuri koordinē šo projektu. Ik gadu tiek organizēti starptautiski pedagogu semināri. Programmas saskaņotas un apstiprinātas
Izglītības un zinātnes ministrijā. Arī
šogad skolotājām Inārai Bulai un
Valentīnai Čerņejai bija laba iespēja apmeklēt Starptautisko pedagogu apmaiņas A programmas 36
stundu semināru „Mūsdienīga mācību procesa izaicinājumi – metodes
un pieejas” Polijā un Slovākijā.
Programma bija ļoti interesanta un lietderīga. Semināra ietvaros
tika organizēta praktiskā nodarbība
Kopernika zinātnes centrā Varšavā
„Izzinoša mācību procesa organizēšana tehnoloģiju laikmetā izglītības
iestādē”. Krakovā un Zakopanē Polijas kolēģi interesanti dalijās pieredzē par izzinoša mācību procesa
organizēšanu dabas vidē un kultūrvidē, veidojot izpratni par mūsdienīgu metožu un paņēmienu pielietošanu.
Daudz iespaidu bija Slovākijā gan
no ziemas dabas, gan no nodarbībām. Ļoti interesanta bija vides mācību stunda dabā Tatru Nacionālajā
parkā „Uzņēmējspēju un uzņēmības
veicināšana, apvienojot zināšanas
un prasmes dažādos mācību priekšmetos”.
Starptautiskajā seminārā kulminācija bija Popradas vidusskolas

FOTO: I.BULA
apmeklējums, kur skolas metodiķe
stāstīja Latvijas skolotājiem par
Slovākijas izglītības metodisko sistēmu, organizējot mācību procesu,
īpašu uzmanību pievēršot uzņēmējspēju veicināšanai. Ekonomikas
attīstība ir prioritāte gan Slovākijā,
gan mūsu valstī. Latvijas skolotāji arī dalījās pieredzē par izglītības
sistēmu Latvijā, par pārmaiņām izglītībā un kompetenču pieeju vispārējā izglītībā, par uzņēmējdarbības
attīstīšanu stundās, kā arī projekta
ietvaros. Bija ļoti interesanta diskusija par metodēm un paņēmieniem
skolēnu motivēšanai. Diskusijas
laikā izskanēja priekšlikumi, kā labāk attīstīt matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju, pašizziņas,
pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības,
kultūras izpratnes un izpausmes
kompetences gan stundās, gan ārpusklases darbā.
Kopā ar Slovākijas kolēģiem mēs
izdarījām secinājumus: lai motivētu
skolēnus, lai spēcinātu skolēna pašapziņu, ir ļoti svarīgi mācīt to, kas
būs patiesi nozīmīgs nākotnē.
Valentīna Čerņeja,
projekta „Esi līderis!”
koordinatore
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Mākslas piedzīvojums Inčukalnā
To, kas norisinājās Inčukalna tautas namā šī gada 18. februārī,
ir grūti vārdiem aprakstīt. Jau
šīs dienas rīta pusē valdīja līksma bērnu tautas deju valstības
gaisotne. Savu dejotprasmi vecākiem atrādīja skaisti saposti
Līgas
Dombrovskas
studijas
„Minkāns” dažāda vecuma bērni –
PII „Minka” pirmsskolas vecuma un 1.–2., 3.–4. klašu dejotāji.
Prieks par mūsu bērniem – viņi
aug kopā ar deju.
Bija patīkami redzēt arī vecāku
sniegumu – vidējās paaudzes deju
kolektīvu „Runči” un „Kaķes”, kā arī
Līgas Dombrovskas darba augļus
kaimiņu novadā Krimuldā – Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas horeogrāfijas klases audzēkņus. Nupat
deju skolotājai ir piepulcējies vēl
viens „bērns” – Krimuldas vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Dzirnakmeņi”. Ar šo koncertu „Minkāns”
iesāka savu piecu gadu sezonu. Protams, bija arī dāvanas un laba vēlējumi. Andras Bērziņas vadītā Inčukalna iedzīvotāju padome mazajām
meitenēm bija sarūpējusi pērļu vai-

Uzstājas bērnu kolektīvs „Minkāns”
nadziņus un skolotājai talismanu,
tautas nama vadītāja Inga Freimane
nodeva novada domes sveicienu –
jaunus, glītus svārciņus novada krāsās dejotājām. Līga Dombrovska
īpašu paldies teica vecākiem par uzticību un līdzdalību bērnu dejotprieka vairošanā.
Bet dienas pēcpusdienā vislielākā
bauda bija ausīm. Pie kora „Mežā-

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par EUR tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais kustamais īpašums – šķidrā kurināmā apkures
katls WOLF MK-1 1220 kw, inv. nr. GA 1420201. Kustamā īpašuma sākumcena 1050,- EUR (viens tūkstotis piecdesmit euro un 00 centu).
Nodrošinājums, kas ir 10% no sākumcenas, tas ir 105,- EUR (viens
simts pieci euro un 00 centu), iemaksājams līdz 2017. gada 10. marta
plkst. 14.00. Inčukalna novada domes kontā: SEB banka, Siguldas filiāle,
Norēķinu konta Nr.: LV90UNLA0027800130800, kods UNLALV2X, reģ. nr.
90000068337., vai iemaksājot Inčukalna novada domes kasē Atmodas
ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads. Visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no kustamā īpašuma nosacītās cenas, tas ir 105,- EUR apmērā, un izsoles dalības maksa
50,- EUR apmērā, ar norādi „Izsoles dalības maksa”, līdz izsoles dienai.
Izsole notiks 2017. gada 10. martā plkst. 14.00 Inčukalnā, Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, 2. stāvā, priekšsēdētāja kabinetā.
Piedāvātā augstākā summa par nosolīto īpašumu jāsamaksā 30 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.

Ir atbalstīts biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centrs
„Gauja”” projekts „Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu
dažādošanai Inčukalna novadā”

Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas Reģionālās lauksaimniecības pārvaldes 2016. gada 23. novembra lēmumu ir apstiprināts projekts Nr.1604-AL32-A019.2202-000010 „Sporta inventāra iegāde sabiedrisko
aktivitāšu dažādošanai Inčukalna novadā”, kas tika iesniegts Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.
Projekta mērķis ir iegādāties sporta trenažierus un sporta inventāru, tādējādi dažādojot sporta un aktīvā brīvā laika pavadīšanas iespējas Vangažos,
Inčukalna novadā, jo iegādātais sporta inventārs būs pieejams bez maksas.
Projekta ietvaros paredzēts iegādāties trenažierus un sporta inventāru biedrības jauno sportistu pilnvērtīgiem treniņiem. Ārpus treniņu laika
trenažieri būs pieejami jebkuram novada iedzīvotājam.
Projekta īstenošana ir jāveic līdz 2017. gada 1. novembrim.
Projekta kopējās apstiprinātās izmaksas ir 29 955,17 EUR, kas arī ir
attiecināmās izmaksas. Sekmīgi īstenojot projektu biedrībai „Bērnu un
jauniešu attīstības centrs „Gauja””, būs iespēja saņemt publisko finansējumu 26 959,65 EUR apmērā.
Dmitrijs Tončinskis,
biedrības „Bērnu un jauniešu attīstības centra „Gauja””
valdes priekšsēdētājs

bele” un Inčukalna pūtēju orķestra
viesos bija sabraukuši: Latvijas Universitātes jauktais koris „Jubilate”
no Rīgas, vadītājs Juris Kļaviņš un
Siguldas sieviešu koris „Teiksma”,
vadītāja Maija Feldmane. Šī koncerta vaininieks ir mūsu pašu Vitalis
Kikusts, kurš katru gadu februārī
sniedz iespēju dziedātājiem, orķestrantiem un klausītājiem sanākt

kopā un vienoties kopīgos muzikālos piedzīvojumos. Liels paldies arī
darba komandai: jaunajiem diriģentiem Kasparam Puikevicam-Puikevskim, Ronaldam Rāvinam un koncertmeistarei Ievai Kikustei.
Koncertā izskanēja Ulda Stabulnieka un tautas dziesmu apdares
koru izpildījumā, kas manā galvā uzbūra dabas ainavu, kad kāda

maza tērcīte, kas sākas kaut kur
dziļi mežā, dodas tālāk un veidojas
jau par avotu, tad par strautu, kas
ietek jau upē, kura, iespējams, sit
savu ceļu uz jūru caur kalnu klintīm
un ielejām. Un tam visam apkārt
gan šalko mežs, gan klusi līdzās
stāv meža zvēri, kaut kur pa vidu arī
ir jūtama cilvēka klātbūtne, mazie
putniņi čivina un plunčājas ūdenī.
Varētu domāt, kur gan rodas tādas
asociācijas no dziesmām? Bet kur
gan komponistiem rodas mūzas, lai
dziesmu radītu? Tikai no apkārtējās
pasaules.
Koncerts izskanēja ar divām
skaistām kopdziesmām koriem un
pūtējiem – Imanta Kalniņa „Fināla
dziesma no filmas „Sprīdītis”” un
Raimonda Paula „Manai Dzimtenei”, kuru dziedāja arī skatītāji. Un
tālāk koriem un orķestriem ir ceļš
uz Dziesmu svētku skatēm, kas
tūlīt, tūlīt jau būs klāt. Lai viņiem
tīrs skanējums, enerģija un pašas
augstākās pakāpes skatēs. Un tad
jau tiekamies 10. jūnijā 48. Dziesmudienā Inčukalnā!
Anete Nolberga,
Mākslinieciskās daļas vadītāja

Aicina pieteikt vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļu kandidātus
Inčukalna novada Vēlēšanu komisija aicina pieteikties vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātus
darbam Inčukalna novada Vangažu pilsētas pārvaldes vēlēšanu komisijas iecirknim pašvaldības vēlēšanām, kas notiks 2017. gada 3. jūnijā:
• Nr.775 – Vangažu pilsētas pārvaldē, Meža iela 1, Vangažos;
Vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai nepieciešami
7 (septiņi) komisijas locekļi.
Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa
komisijā ir:
• reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
• ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju
grupa);
• attiecīgās novada vēlēšanu komisijas loceklim.
Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis
iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus
kandidātus.
Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

• kas prot latviešu valodu;
• kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
• kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu

vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
• kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
• kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.
Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz
speciālas veidlapas, kas ir pieejama CVK mājaslapā
www.cvk.lv.
Pieteikums ir jāaizpilda pilnībā un jāiesniedz Inčukalna novada domē vai Vangažu pilsētas pārvaldē līdz
2017. gada 12. martam, aizpildītie iesniegumi tiks nogādāti Inčukalna novada Vēlēšanu komisijai.
Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu,
personas kodu un dzīvesvietas adresi.
Vairāk informācijas, zvanot Inčukalna novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai L.Sīkai pa tālruni
67977310.

Nekustamā īpašuma īpašniekiem un lietotājiem
Paldies visiem nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
maksātājiem, kuri godprātīgi jau ir veikuši NĪN
maksājumus. Atgādinu, ka NĪN pirmais maksāšanas termiņš 2017. gadā ir 31.03.2017. Lūdzu, veiciet maksājumus laikus, lai nebūtu jāmaksā kavējuma nauda.
Lūgums NĪN maksātājiem, kuri veic maksājumus caur
internetbanku, norādīt personīgā konta numurus īpašumiem vai maksāšanas paziņojuma numuru, lai grāmatvedībai būtu vieglāk identificēt jūsu NĪN maksāju-

mu. Atgādinu, ka informācija par NĪN un NĪN nomaksas
iespēju ir pieejama portālos www.epakalpojumi.lv un
www.latvija.lv.
Inčukalna novada domes nodokļu administratores
Inas Zvirbules apmeklētāju pieņemšanas laiki: Inčukalna novada domē pirmdien 9.00–12.00, 13.00–19.00,
ceturtdien 8.00–12.00, 13.00–18.00, tālr. 67977108.
Vangažu pilsētas pārvaldē trešdien 8.00–12.00,
13.00–17.00, tālr. 67995840.
I.Zvirbule,
Inčukalna novada domes nodokļu administratore

Kļūdas labojums un precizējumi 2017. gada janvāra rakstam „Inčukalna seniori sagaida jauno 2017. gadu”
Vēlos atvainoties par kļūdu, kas pielaista minētajā rakstā. Inčukalna senioru pasākumam bija daudz sponsoru,
un, tieši pateicoties viņiem, cilvēkiem bija gan labi klāti galdi, gan interesanti pavadīts laiks. Kļūdas labojums:
„BENU aptiekas” loteriju, kuras balvā bija vairākas dāvanu kartes, sarūpēja Anete Šica, Zinaida Gofmane
un Ivo Bernats, nevis Inčukalna novada Sociālais dienests. Tāpat gribu pieminēt: garšīgās veltes galdam sagādāja Ivo Bernats, Dainis Domiņš, Aivars Nalivaiko, Modris Jaunups un Arvīds Blaus. Paldies arī Inčukalna ELVI un
„BENU aptiekas” ļaudīm par atbalstu!
Zinta Nolberga, Inčukalna tautas nama Mākslinieciskās daļas vadītāja
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NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪPAŠNIEKIEM UN LIETOTĀJIEM

Par nekustamā īpašuma nodokļa likmēm 2017. gadam
Inčukalna novada domes saistošie noteikumi Nr. 9/2015 paredz
2017. gadā Inčukalna novadā
deklarētajām fiziskām personām
un reģistrētajiem uzņēmumiem
noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi zemei 1% apmērā,
pārējām fiziskām un juridiskām
personām – 1,5% apmērā (informācija tiek fiksēta pēc stāvokļa
uz 01.01.2017.).
Inčukalna novada domes saistošie
noteikumi Nr. 9/2015 paredz 2017.
gadā neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo ēku palīgēkas, izņemot garāžas. (Likuma
normas neparedz pašvaldībai iespējas lemt par garāžu neaplikšanu ar
nekustamā īpašuma nodokli.)
Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pants (1) nosaka
nekustamā īpašuma nodokļa likmes ēkām – dzīvojamām mājām,
daudzdzīvokļu mājām (to daļām)
– neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā
izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai:
• 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 EUR;
• 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915
EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR;
• 0,6 procenti no kadastrālās vērtības
daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR.
• 1,5 procenti no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības ēkām
vai to daļām, kas tiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai un
inženierbūvēm. Komersantu īpašumā esošajiem dzīvokļiem, ja tie nav
izīrēti dzīvošanai un īres tiesības uz
šiem objektiem nav nostiprinātas
zemesgrāmatā.
Ar nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi, izņemot zemi,
kuras platība nepārsniedz vienu
hektāru vai kurai normatīvajos aktos ir noteikti lauksaimnieciskās
darbības ierobežojumi.
Lai nodrošinātu samērīgu nodokļa sloga pieaugumu, no 2016. gada
zemes vienībām (to daļām), kuras
atrodas administratīvajās teritorijās
ārpus pilsētām, kuru platība pārsniedz trīs hektārus un vismaz viens
no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas
„Lauksaimniecības zeme”, „Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās

saimnieciskā darbība ir aizliegta ar
normatīvo aktu” vai „Ūdens objektu zeme” (turpmāk – lauku zeme),
nekustamā īpašuma nodokli līdz
2025. taksācijas gadam aprēķina no
speciālās vērtības, ko nosaka īpaši
nodokļa aprēķinam (turpmāk – speciālā vērtība). Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pants (12).
Speciālā vērtība ir noteikta, pamatojoties uz lauku zemes kadastrālo vērtību. Taksācijas gada
lauku zemes speciālās vērtības
pieaugums gadā nepārsniedz 10
procentus no iepriekšējam taksācijas gadam noteiktās lauku zemes
speciālās vērtības. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pants
(13).
Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

Atvieglojumi nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem
(5. pants)

1. Valsts noteiktie NĪN atvieglojumi ir:
• Politiski represētajām personām –
50% nodokļa atvieglojums par zemi
un ēkām, kas netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai;
• 90% nodokļa atvieglojumu par
mājokli un mājoklim piekrītošo
zemi, kas netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai, personām, kurām ir piešķirts trūcīgas
personas statuss;
• daudzbērnu ģimenēm – 50% par
mājokli un mājoklim piekrītošo
zemi, ja viens no vecākiem ar vismaz
trim nepilngadīgiem bērniem (līdz
18 gadiem) ir deklarējis dzīvesvietu
īpašumā uz 01.01.2017.
2. Pašvaldības noteiktie NĪN atvieglojumi, kas tiek apstiprināti
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos. Lai iegūtu šos atvieglojumus, atvieglojumu saņēmējam jāgriežas pašvaldībā ar motivētu iesniegumu, pievienojot iesniegumam nepieciešamo dokumentu
kopijas. Atvieglojumi pēc Inčukalna
novada domes saistošajiem noteikumiem tiek piešķirti uz kārtējo
gadu tām fiziskajām personām, kuras dzīvesvietu ir deklarējušas savā
īpašumā.

Pašvaldības noteiktie
atvieglojumi fiziskām
personām par mājokli un
mājoklim piekrītošo zemi:

1) 1. un 2. grupas invalīdiem – zemes
īpašniekiem, lietotājiem 70%;
2) ģimenēm ar bērnu vai laulāto 1.
un 2. grupas invalīdu – 50%;

3) maznodrošinātajām personām –
50%;
4) Goda novadniekiem – 50%.
Atlaides piešķiramas tikai par to
īpašumu, kurā ir deklarēta atvieglojumu saņēmēja dzīvesvieta. Atlaides piešķiramas tiem zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem,
kuru zemes īpašums nav iznomāts
citam lietotājam un uz kuru zemes
netiek veikta saimnieciskā darbība.
Kārtība, kādā maksātājs var
saņemt nodokļa atvieglojumus
Nodokļa maksātājam jāiesniedz
Inčukalna novada domē motivēts
iesniegums par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu.
Nepieciešamie dokumenti atvieglojumu saņemšanai:
• jaunā tipa invaliditātes apliecība
vai VDEĀK invaliditātes izziņas kopija (īpašnieka, lietotāja, bērnu vai
laulāto);
• politiski represētā apliecības kopija;
• Sociālā dienesta izziņas kopija par
maznodrošinātās personas statusu
(Iesniegumi par NĪN atlaidēm iesniedzami līdz kārtēja gada 1. jūlijam.
Inčukalna novada domes saistošie
noteikumi Nr.17/2009., kas ir apstiprināti 16.12.2009., ar papildinājumiem
ir publicēti Inčukalna novada domes
mājas lapā www.incukalns.lv).
• Nekustamā īpašuma nodokļa
paziņojumi tiek izsūtīti uz maksātāja deklarēto dzīvesvietas adresi
vai norādīto e-pastu līdz kārtējā
gada 20. martam. Ja nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājs vēlas
nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu saņemt nevis pa pastu, bet
elektroniski, to ir iespējams izdarīt
šādi: portālā www.epakalpojumi.lv ir
izveidota sadaļa, kurā nodokļa maksātājs var pieteikties saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu.
To var izdarīt arī NĪN maksātājam
iesniedzot pašvaldībā iesniegumu,
kurā norādīta pasta adrese, uz kuru
jāsūta NĪN paziņojums.

Inčukalna novada domes
nodokļu administratores
Inas Zvirbules apmeklētāju
pieņemšanas laiki:

Inčukalna novada domē pirmdien
9.00–12.00, 13.00–19.00, ceturtdien 8.00–12.00, 13.00–18.00, tālr.
67977108.
Vangažu pilsētas pārvaldē trešdien 8.00–12.00, 13.00–17.00, tālr.
67995840.
I.Zvirbule,
Inčukalna novada domes nodokļu
administratore

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Inčukalna novada dome 2017. gada 15. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.2, 46.§. „Par lokālplānojuma projekta
nekustamajam īpašumam Gaujas iela 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā, apstiprināšanu, saistošo noteikumu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšanu”, ar kuru apstiprināti
Inčukalna novada domes 2017. gada 15. februārī pieņemtie saistošie noteikumi Nr. 2/2017 „Par lokālplānojumu
nekustamajā īpašumā Gaujas ielā 24/10, Vangažos, Inčukalna novadā”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Inčukalna novada pašvaldības
tīmekļa vietnē www.incukalns.lv, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Inčukalna novada būvvaldē Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā, tālr. 62007232.

7

SKOLAS AKTIVITĀTES
Vangažu vidusskola aicina vecākus uz
„Vecāku nedēļas” pasākumiem no 3. līdz 10. martam.
Vecākiem ir iespēja pieteikties pie klašu audzinātājām,
ja vēlas novadīt kādu mācību stundu.
3. martā /piektdien/
• Plkst. 19.00–21.00 Sporta aktivitātes skolēniem un vecākiem.
6. martā /pirmdien/
2017./2018. mācību gada 1. klases skolēnu vecāku sapulce
,,Mācību procesa organizācija, skolas piedāvājums un skolas iekšējās
kārtības noteikumi”.
• Plkst.18.00 krievu plūsmas vecākiem 312. kab.
• Plkst.19.00 latviešu plūsmas vecākiem 14. kab.
7. martā /otrdien/
• 9.00–14.10 vecāki var vērot mācību stundas;
• 14.00–20.00 vecāki var tikties ar priekšmetu skolotājiem un skolas
vadību, iepriekš piesakoties pa tālr. 67995765, 27872388 vai e-pastā
vang_vsk@latnet.lv, vai e-klasē.
• Plkst. 18.30 1.–12. klašu vecāku sapulces. Atbildīgi klašu audzinātāji.
8. martā /trešdien/
• 14.00–19.00 vecāki var tikties ar priekšmetu skolotājiem un skolas
vadību, iepriekš piesakoties pa tālr. 67995765, 27872388 vai e-pastā
vang_vsk@latnet.lv, vai e-klasē.
• Plkst. 16.00 5 gadus veco audzēkņu koncerts Lielajā zālē;
• plkst. 17.00 6 gadus veco audzēkņu koncerts Lielajā zālē.
9. martā /ceturtdien/
• 8.15–14.10 vecāki var vērot mācību stundas;
no plkst. 14.00 līdz 19.00 vecāki var tikties ar priekšmetu skolotājiem
un skolas vadību, iepriekš piesakoties pa tālr. 67995765, 27872388 vai
e-pastā vang_vsk@latnet.lv, vai e-klasē.
10. martā /piektdien/
• Pkst. 17.00–19.00 mākslas darbnīcas „Jauni krāsu akcenti skolas gaiteņu sienām” skolēniem kopā ar tēviem, vectēviem, brāļiem
V.Lījvaka mājturības kabinetā.
•,,Spāru apgleznošana” skolēniem kopā ar mammām, vecmāmiņām
301. kabinetā skolotāju I.Lījvakas un I.Kalickas vadībā.
Lūdzam dalību pieteikt līdz 9. martam pie klašu audzinātājām.

Aicinājums novadniekiem,
sagaidot Latvijas simtgadi!
Cienījamie novadnieki! Visa
Latvija gatavojas 2018. gadā
atzīmēt mūsu valsts simtgadi.
Likteņu līkloči šajā laika posmā ir ierakstīti mūsu dzimtas
un tautas likteņos! Televīzija,
radio, prese, sociālie tīkli aicina
ikvienu izvērtēt savu varēšanu
ar personīgu ieguldījumu sagaidīt jubileju.
15. februārī, tiekoties ar Vangažu
pilsētas izcilo tautisko cimdu adītāju Ilzi Kopmani, etnogrāfi Indru
Čeksteri, aktrisi Lidiju Pupuri un
citiem cimdu un zeķu adīšanas
entuziastiem, tapa ideja par projektu ar mērķi: caur cimdu pāri un
stāstu par tā darinātāju vai valkātāju atstāt vēsturisku liecību
Inčukalna nākamajām paaudzēm.
Tautas daiļamata meistare Ilze
Kopmane neatteica būt par šī projekta krustmāti.
Tautas nams apņemas saņemt
dāvinātos cimdus un 2018. gada
oktobrī izstādīt tos publiskai
apskatei, kā arī sagādāt lādi to
tālākai glabāšanai. Noteikti palīdzēsim uzrakstīt „cimdu stāstu”.

Apsolām arī sociālajos tīklos vai
„Novada Vēstīs” atspoguļot dāvinājumus visa laika periodā līdz
valsts dzimšanas dienai. Katrs
dāvinātājs saņems dāvanu – DVD
ar filmu „Inčukalna rakstu raksti”.
Lai top inčukalniešu dāvana
SIMTS CIMDU PĀRU LATVIJAS
SIMTAJĀ DZIMŠANAS DIENĀ!
Ja ir jautājumi, rakstiet Ingai Freimanei, e-pasts: ingatn@inbox.lv,
vai zvaniet pa tālr. 294782511, vai
gaidām jūs tautas namā!
Inga Freimane,
tautas nama vadītāja
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NOVADA VĒSTIS

Inčukalna novada Sociālais
dienests sveic
skaistajās jubilejās –

75, 80, 85, 90…
Nekas uz šīs zemes nav vienāds –
ne upe, ne jūra, ne krasts.
Katram mirklim, stundai
un dienai piemīt kas savs un
neparasts.
Katrs smilšu graudiņš, katrs
gliemežvāks,
Vētru un viļņu glaudīts, mirdz
savādāks.
Katrs cilvēks pasaulē plašā –
Ir tik dažāds kā cits neviens.
(A.Krūklis)
Sirsnīgi sveicam arī pārējos
novadniekus, kuri dzimuši šajā
mēnesī! Stipru veselību un
neizsīkstošu dzīvesprieku!

CIENĪJAMIE VECĀKI!
INČUKALNA PAMATSKOLAS
ADMINISTRĀCIJA

AICINA JŪS NO ŠĀ GADA
1. MARTA PIETEIKT
• BĒRNUS MĀCĪBĀM
PIRMSSKOLAS SAGATAVOŠANAS
GRUPĀ „SPRĪDĪŠI”
2017./18. mācību gadā,
• BĒRNUS MĀCĪBĀM 1. KLASĒ
2017./18. mācību gadā
Pieteikties pie skolas direktora
319a kabinetā
darba dienās no plkst. 9.00 līdz
plkst.16.00.
Laiku ar direktoru Kasparu Kiri
lūdzam iepriekš saskaņot
pa tālruni 28451134 vai
e-pastā: kaspars.kiris@incukalns.lv.
Sīkāka informācija:
incukalnapsk.lv –
MĀCĪBAS – UZŅEMŠANA

Aicina pievienoties
šūšanas kursiem

Jau no pērnā gada beigām trešdienās plkst. 11.00 dienas centrā
„Vangaži” notiek šūšanas kursi, kurus vada brīnišķīgā šuvēja
Raisa Ardaševa. Raisa visu dzīvi
ir profesionāli nodarbojusies ar
šūšanu un ir strādājusi savulaik
pazīstamajā Rīgas Modeļu namā
un ateljē „Rīgas modes”. Viņa ir
laipni piekritusi apmācīt Vangažu
iedzīvotājas radīt unikālus tērpus
savām rokām.
Kursu apmeklētājiem ir iespēja
apgūt šūšanas pamatprincipus,
piegrieztņu izgatavošanu, gatavo piegrieztņu izmantošanu un
pielāgošanu savam augumam,
apģērbu konstruēšanu un modelēšanu, apģērbu apstrādāšanu ar
overloku u.c.
Ja jums ir interese pievienoties
šūšanas kursiem vai kādi citi jautājumi, nāciet uz dienas centru
„Vangaži” vai zvaniet pa tālruni
67898525.
Lililja Geža,
dienas centra „Vangaži”
sociālā darbiniece

PASĀKUMU PLĀNS
Vangažu kultūras namā martā un aprīlī

• Svētdien, 5. martā, plkst. 15.00 (latv.val.) un 16.30 (krievu val.)
multfilma bērniem „Pamāj ar spārnu”
Ieeja 1 eiro
• Piektdien, 10. martā, plkst. 10.00
Valmieras kinostudija piedāvā
izrādi bērniem „Smurfiņi un meža olimpiāde”
Smurfu mežā notiek olimpiskās spēles. Smurfiņi tām cītīgi gatavojas. Pilnīgi negaidot, sacensībām piesakās arī sarkanais smurfs Sārtvaidzis, kurš
ir nolēmis uzvarēt ar ne visai godīgiem paņēmieniem. Līdz ar to cīņa par
uzvaru smurfiņiem kļūst daudz, daudz grūtāka. Vai godīgums uzvarēs viltību, vai draudzība pārspēs visas likstas?
Papildus izrādei izsludinām zīmējumu konkursu „Smurfiņi un sports”! Aicinām ikvienu mazo skatītāju uzzīmēt smurfiņus sportojam.
Ieeja 3,50 eiro
• Sestdien, 11. martā, plkst. 14.00
Krievu kadriļa aicina uz koncertu „Mīlot sievieti”
Piedalās krievu, ukraiņu, baltkrievu vokālie ansambļi un deju kolektīvi.
Plkst. 18.00 Atpūtas vakars ar groziņiem
Programmā diskotēka, spēles un konkursi. Ieeja 3 eiro (ielūgumus var
iegādāties kultūras namā darba dienās pēc 15.00 pie dežuranta, tālr.
67995425).
• 12. un 18. martā garāžu sapulces.
• Sestdien, 18. martā, plkst. 16.00 Gaujas bijušās ēdnīcas zālē
„Krievu kadriļa” aicina uz koncertu „Mīlot sievieti”
Piedalās krievu, ukraiņu, baltkrievu vokālie ansambļi.
• Sestdien, 25. martā, plkst. 18.00
Dz.Gekas dokumentālā filma „Tālā zeme Sibīrija. Tjuhteta”
Tjuhteta ir sādža, kur izsūtījumā dzīvoja Melānija Vanaga. Notikumu vietas
un aculiecinieku stāsti par tā laika reālajiem notikumiem. Ieeja 2 eiro.
• Piektdien, 31. martā, plkst. 18.00
Mazo vokālistu konkurss „Vangažu cālis 2017”
Konkursā var piedalīties ikviens pirmsskolas vecuma dziedātājs ar vienu
skanīgu dziesmu pēc brīvas izvēles. Dziedātāji tiek vērtēti divās vecuma
grupās – līdz 4 gadu vecumam un 5, 6 gadus vecie.
Pieteikties līdz 20. martam pie E.Ozolas vai e-pastā ktn@vangazi.lv.
• Sestdien, 1. aprīlī, plkst. 17.00
Estrādes deju grupas „Ciprese” izrāde „Pepija”
Piedalās „Cipreses” mazākās grupas. Ieeja brīva
• Piektdien, 7. aprīlī, no plkst. 11.00
Pierīgas skolu teātru saiets Vangažu kultūras namā.
• Sestdien, 8. aprīlī, plkst.18.00
Sieviešu estrādes ansambļa „Kaprīze” jubilejas vakars „Balle pilī”
kopā ar deju grupām „Ciprese”, „U.P.S.”, „Dream dance”
un maestro Juriju Kasperu.
Muzikāli piesātināts atpūtas vakars pie galdiņiem. Ieeja ar absolūti fantastisku noskaņojumu, tērpos vēlams ievīt karaļnamu elementu motīvus,
līdzi jāņem groziņi.
Turpinājumā no plkst. 20.00 pavasara balle ar Ata Auzāna skanīgo balsi
un burvīgajām melodijām.
Ieeja atpūtas vakarā un ballē – 3 eiro

Inčukalna tautas namā martā un aprīlī

Piektdien, 10. martā, 18.30
Valmieras kinostudijas viesizrāde bērniem
Smurfiņi un meža olimpiāde
Ieeja 4,00 eiro izrādes dienā un iepriekšpārdošanā tautas namā un bibliotēkā.
Sestdien, 18. martā, 14.00
komēdija par mīlestību un nemīlestību SILVIJA
Režisors: Voldemārs Šoriņš. Lomās: Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Dace Makovska, Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš
Ieeja: 5,50 un 7,00 eiro. Biļetes iepriekšpārdošanā tautas namā un bibliotēkā
Sestdien, 25. martā,
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums
10.00 piemiņas brīdis Inčukalna stacijas laukumā
ie piemiņas akmens izvestajiem
10.30 Muzikāls koncerts
11.00 Filmas „MELĀNIJAS HRONIKA” izrāde. Ieeja brīva
Uz pasākumu jūs varat nokļūt ar autobusu pa maršrutu: 9.00 „Gauja”–
Indrāni–Kārļzemnieki–Vangažu kultūras nams–Vangažu „Brālis”–Vangažu
stacija–Sēnīte–Inčukalns.
Svētdien, 2. aprīlī, plkst.18.00
Vangažu ev. lut. draudze aicina uz labdarības koncertu „Stāsti, kas valdzina, iedvesmo un pārveido...”. Uzstāsies pianiste Lelde Tīrele un mecosoprāns Laura Grecka. Ieeja ar ziedojumu, kas paredzēts baznīcas altāra
galda tapšanai.

2017. gada MARTS
Aicinām tautas namā apmeklēt
mākslas izstādi

„CEĻOJUMS”
(Portugāle, Francija, Itālija, Kalifornija, Monako, Maroka, Īrija,
Gernsijas sala un Latvija Inčukalna Mākslinieku kopas mākslinieku
Daces Saulītes, Vitas Ošas, Ritas Bormanes,
Anda Gūtmaņa un Daces Visnolas darbos.)

Gatavosimies!
Aprīlī Inčukalnā svinēsim
„MĀKSLAS DIENAS 2017”!
29. aprīlī Inčukalna Mākslinieku kopas mākslas izstādes atklāšana.
Māksliniekus lūdzam darbus iesniegt tautas namā līdz 22. aprīlim. Ļoti
priecāsimies, ja kāds no Inčukalna vēl neapzinātiem māksliniekiem
vēlēsies pievienoties kopai (zvaniet Ingai pa tālr. 29478251).
22. aprīlī māksliniekus un iedzīvotājus ar ģimenēm aicinām uz SAJŪTU
TAKAS sakopšanu Aleksandra parkā Latvijas Lielās talkas laikā.
Kā jau katru gadu, Mākslas dienās Inčukalnā ir iespēja izpausties
ikvienam.
Arī šogad Inčukalna tautas nams sadarbībā ar Mākslinieku kopu
izsludina radošo darbu konkursu „TULPJU BUMS INČUKALNĀ!”.
Konkursa mērķis: dot iespēju ikvienam novadniekam radoši
mākslinieciski darboties, radīt savu mākslas darbu, kas vairotu
pavasarīgu mākslas daudzveidību Inčukalnā.
Piedalās: ikviens radošs novadnieks bez speciālas izglītības, vecuma
ierobežojuma. Tehnika: brīva tehnikas un materiālu izvēle.
• Darbi iesniedzami tautas namā līdz 22. aprīlim.
• Darbus izvērtē tautas nama un Mākslinieku kopas žūrijas komisija
līdz 28. aprīlim.
• Rezultāti tiks paziņoti un labākie darbi apbalvoti 29. aprīlī
Mākslas dienu pasākuma laikā.
• Labākie darbi tiks eksponēti 29. aprīlī pie tautas nama Rietumu
sienas.
Inga Freimane,
tautas nama vadītāja

