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„Latvijas ekspresis simtgadei” jau ceļa jūtīs!
Koncerts Inčukalna stacijas laukumā 28. maijā
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NOVADA VĒSTIS

2017. gada MAIJS

DOMES LĒMUMI

Svarīgākie domes lēmumi aprīlī
• Ņemot vērā Inčukalna novada Mūzikas
un mākslas skolas iesniegumu, nolemts I.
Reinfeldei piešķirt naudas balvu par iegūto 1. vietu 7. starptautiskajā bērnu un jauniešu glezniecības un grafikas konkursā
„Saules krasts – Brīnumkrasts” 72,00
EUR apmērā no sportam paredzētiem
līdzekļiem. Piešķirt S. Grigorjevai naudas
balvu par iegūto 2. vietu 7. starptautiskajā bērnu un jauniešu glezniecības
un grafikas konkursā „Saules krasts –
Brīnumkrasts” 57,00 EUR apmērā no
sportam paredzētiem līdzekļiem. Piešķirt
E. Dzērvei naudas balvu par iegūto 2. vietu
XVI starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras 2017” 57,00
EUR apmērā no sportam paredzētiem līdzekļiem.
• Izskatot Inčukalna sporta kompleksa
sporta metodiķa Ģ. Bunkus iesniegumu ar
lūgumu piešķirt finansiālu atbalstu bērnu

florbola komandām: 2003. g. dzimušie un
jaunāki, kā arī 2006. g. dzimušie un jaunākie, nolemts segt transporta izdevumus
un apdrošināšanu katram bērnam, lai
piedalītos Starptautiskajā florbola turnīrā
„Tallink Florbal” 2017. gada 19.–21. maijā.
• Izskatot jautājumu par nekustamā īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, „Kārļ
zemnieki 3”, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu, nolemts
atsavināt nekustamo īpašumu „Kārļzemnieki 3”, Inčukalnā, Inčukalna novadā, organizējot īpašuma pārdošanu izsolē.
• Ņemot vērā R. Ungures iesniegumu,
kurā lūdz iznomāt telpu Nr. 8 Parka ielā
2, Vangažos, manikīra pakalpojumu veikšanai, nolemts nodot telpu Nr. 8 Parka
ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, iznomāšanai, veicot mutisku izsoli.
• Izskatot biedrības „Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” iesniegumu

ar lūgumu nodot bezatlīdzības lietošanā
telpu Inčukalna pamatskolā uz 7 gadiem,
nolemts konceptuāli atbalstīt Inčukalna
pamatskolas telpu 50 m2 nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Inčukalna
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība” uz
7 gadiem Interešu izglītības pulciņa telpu
iekārtošanai un izmantošanai pulciņa vajadzībām.
• Izskatot A. Cīrulnieka iesniegumu ar
lūgumu atļaut izmantot Vangažu vidusskolas sporta zāli pirmdienās no plkst.
19.30. līdz 21.30. volejbola veterānu treniņiem, nolemts iznomāt A. Cīrulniekam
Vangažu vidusskolas sporta zāli pirmdienās no plkst. 19.30. līdz 21.30. volejbola
veterānu treniņiem no 2017. gada 6. marta līdz 2017. gada 30. aprīlim, maksa par
telpu nomu tiek noteikta 2,85 EUR + PVN
apmērā par vienu stundu.
• Ņemot vērā Vangažu vidusskolas
iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt D. Petrago un I. Luškinu, kuri piedalās Vislatvijas skolu projektā „Esi

Līderis”, kas dod iespēju skolēniem
iegūt daudzpusīgas zināšanas uzņēmējdarbībā un personības attīstībā,
nolemts piešķirt D. Petrago un I. Luškinam finansiālu atbalstu 190,00 EUR
apmērā katram izzinošā ceļojuma – mācību prakses „Ziemeļitālija un Austrija
pavasarī” – izdevumu segšanai.
• Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 9. punktu pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt
palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, nolemts apstiprināt
Inčukalna novada saistošos noteikumus Nr. 3/2017 „Grozījumi 2010. gada
18. augusta Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 16/2010
„Par personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā,
reģistrācijas kārtību””.
• Ņemot vērā AS „Conexus Baltic Grid” iesniegums ar lūgumu pagarināt 2004. gada
8. marta nedzīvojamo ēku nomas līgumu
Nr. 121 par garāžas telpas un palīgtelpas

ar kopējo iznomājamo platību 212,2 m2
un zemes gabala daļas 2122/3292 domājamo daļu apmērā nomu Smilšu ielā 4,
Vangažos, Inčukalna novadā, iznomāšanu,
nolemts pagarināt 2004. gada 8. marta
nedzīvojamo ēku nomas līgumu Nr. 121
par garāžas telpas un palīgtelpas ar kopējo iznomājamo platību 212,2 m2 un zemes
gabala daļas 2122/3292 domājamo daļu
apmērā nomu Smilšu ielā 4, Vangažos,
Inčukalna novadā, iznomāšanu.
• Ārkārtas domes sēdē 2017. gada
20. aprīlī nolemts atbalstīt SIA „Vangažu
namsaimnieks” tiesvedības procesa turpināšanu pret SIA „Latvijas Bioenerģijas
Siltumtīkli”, „INNOVASJON NORGE”
un „Ove Christian Bugge” par pirkuma
līguma un 2016. gada 26. septembra
paziņojuma par kapitāla daļu pārdošanu
un pirmpirkuma tiesību izmantošanas
termiņu atzīšanu par spēkā neesošu un
valsts nodevas 8946,43 EUR apmērā
apmaksu.
• U. c.

Решения думы
Важнейшие решения
думы в апреле

спортивного комплекса Г. Бункус с ходатайством о предоставлении финансовой поддержки детским командам
по флорболу: 2003 года рождения и
моложе, а также 2006 года рождения
и моложе, принято решение оплатить
транспортные расходы и страхование
каждому ребёнку для участия в международном турнире по флорболу
«Tallink Florbal» 19 – 21 мая 2017 года.
• После рассмотрения вопроса об
утверждении начальной цены аукциона на недвижимое имущество в Инчукалнском крае, Инчукалнс, «Карльземниеки 3» и условий аукциона, принято решение об отчуждении недвижимого имущества в Инчукалнском
крае, Инчукалнс, «Карльземниеки 3»
путём организации продажи недвижимости на аукционе.
• С учётом заявления Р. Унгуре, которое
содержит ходатайство сдать в аренду
помещение № 8 по улице Парка, 2, в
Вангажи для оказания маникюрных
услуг, принято решение передать в
аренду помещение № 8 по улице Парка, 2, в Вангажи, Инчукалнском крае,
после проведения устного аукциона.
• После рассмотрения заявления това-

рищества «Инчукалнское добровольное товарищество пожарных» с ходатайством передать в безвозмездное
пользование помещение в Инчукалнской основной школе сроком на 7 лет,
принято решение концептуально поддержать передачу помещения Инчукалнской основной школы площадью
50 м² в безвозмездное пользование
товариществу «Инчукалнское добровольное товарищество пожарных»
сроком на 7 лет в целях обустройства
помещений для образовательного
кружка по интересам и использования
для нужд кружка.
• После рассмотрения заявления А.
Цирулниекса с ходатайством разрешить использовать спортивный зал
Вангажской средней школы по понедельникам с 19:30 до 21:30 для тренировок ветеранов по волейболу, принято решение сдать А. Цирулниексу
в аренду спортивный зал Вангажской
средней школы по понедельникам
с 19:30 до 21:30 для тренировок ветеранов по волейболу с 6 марта 2017
года по 30 апреля 2017 года, плату за
аренду помещений установить в размере EUR 2,85 + НДС за один час.

• С учётом заявления Вангажской средней школы с ходатайством оказать финансовую поддержку Д. Петраго и И.
Лушкину, которые принимают участие
во Вселатвийском школьном проекте
«Будь Лидером», что даёт возможность
ученикам получить многосторонние
знания в сфере предпринимательской
деятельности и развития личности, принято решение предоставить Д. Петраго
и И. Лушкину финансовую поддержку
в размере EUR 190,00 каждому для
оплаты расходов на познавательную
поездку – учебную практику «Северная
Италия и Австрия весной».
• Согласно пункту 9 первой части статьи 15 закона «О самоуправлениях»
автономная функция самоуправления –
оказание помощи населению в решении
квартирных вопросов, принято решение
утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 3/2017 «Изменения к
обязательным правилам Инчукалнского края № 16/2010 от 18 августа 2010
года «О порядке регистрации лиц, которым необходима помощь в решении
квартирного вопроса»».
• С учётом заявления АО «Conexus Baltic
Grid» с ходатайством о продлении до-

говора аренды нежилых помещений №
121 от 8 марта 2004 года, об аренде гаражного помещения и вспомогательного помещения общей арендуемой площадью 212,2 м² и 2122/3292 идеальных
долей земельного участка в Инчукалнском крае, Вангажи по улице Смилшу,
4, принято решение продлить договор
аренды нежилых помещений № 121 от
8 марта 2004 года, об аренде гаражного
помещения и вспомогательного помещения общей арендуемой площадью
212,2 м² и 2122/3292 идеальных долей
земельного участка в Инчукалнском
крае, Вангажи по улице Смилшу, 4.
• На внеочередном заседании думы
20 апреля 2017 года принято решение оказать поддержку продолжению
процесса судопроизводства ООО «Вангажу намсаймниекс» к ООО «Latvijas
Bioenerģijas Siltumtīkli», INNOVASJON
NORGE и Ove Christian Bugge о признании не имеющим силы договора купли и
уведомления о продаже долей капитала от 26 сентября 2016 года, и срока использования права преимущественной
покупки, а также оплаты государственной пошлины в размере EUR 8946,43.
• и др.

9. Andrejs Dreimanis
10. Ivars Cīrulnieks
11. Aivars Vāvers

14. Līga Cera
15. Līvija Šingele
16. Vita Oša
17. Elīna Briede
18. Henrijs Avotiņš

10. Valerians Supe
11. Sanita Lauberga
12. Regīna Borneo
13. Sandra Rozīte
14. Ņina Bērziņa
15. Gianeja Paņkiva

• С учётом заявления Музыкальной и
художественной школы Инчукалнского края принято решение выделить
И. Рейнфелде денежную награду за
полученное 1-е место на 7-ом Международном конкурсе детской и юношеской живописи и графики «Солнечный
берег – берег чудес» в размере
EUR 72,00 из предусмотренных для
спорта средств. Выделить С. Григорьевой денежную награду за полученное
2-е место на 7-ом Международном конкурсе детской и юношеской живописи и
графики «Солнечный берег – берег чудес» в размере EUR 57,00 из предусмотренных для спорта средств. Выделить
Э. Дзерве за полученное 2-е место на
XVI Международном конкурсе визуального искусства «Я живу у моря 2017» в
размере EUR 57,00 из предусмотренных
для спорта средств.
• После рассмотрения заявления методиста по спорту Инчукалнского

PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS 2017
2017. gada 3. jūnijā pašvaldību
vēlēšanām reģistrētie deputātu
kandidātu saraksti (to sarakstu
numuru secībā) Inčukalna novadā
(informācijas avots www.cvk.lv):
Kandidātu skaits: 84
Sarakstu skaits: 6
Inčukalna novada domē ievēlamais
deputātu skaits : 15
• Politiskā partija “Reģionu alianse”
• Kristīgi demokrātiskā savienība
• Partija “VIENOTĪBA”, “Latvijas
attīstībai”
• “LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
• VIDZEMES PARTIJA
• “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Politiskā partija “Reģionu alianse”
1. Armands Cīrulnieks
2. Māris Keišs
3. Indra Rafelde
4. Rolands Feldmanis
5. Ivars Kursītis
6. Aivis Konstantinovičs
7. Nauris Grīnbergs
8. Armīns Kalniņš

NOVADA V

Kristīgi demokrātiskā savienība
1. Jānis Liepiņš
2. Helēna Brūna
3. Aldis Auziņš
4. Ieva Kalniņa
5. Viesturs Sijāts
6. Līga Dombrovska
7. Aigars Borneo

Partija “VIENOTĪBA”,
“Latvijas attīstībai”
1. Modris Jaunups
2. Alda Freimane
3. Arvīds Blaus
4. Valda Pavloviča
5. Andra Bērziņa
6. Sarmīte Rauza
7. Valters Lījvaks
8. Uģis Resnis
9. Inese Reniņa
10. Kaspars Priedītis
11. Renārs Bedrītis
12. Iveta Ragoviča
13. Gunta Reniņa

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.

“LATVIJAS ZEMNIEKU
SAVIENĪBA”
1. Aivars Nalivaiko
2. Dainis Domiņš
3. Andrejs Smilga
4. Kadrija Janisele
5. Niks Ozols
6. Jana Bunkus
7. Andrs Briņķis
8. Laura Zvirbule
9. Dmitrijs Tončinskis
10. Jogita Berce
11. Gatis Jarohovičs
12. Modris Kalvāns
13. Nikijs Platkēvičs
14. Līga Neimane
15. Arnis Veckaktiņš
16. Aivars Graikstis
17. Sandis Kalniņš
18. Vija Deņisova

VIDZEMES PARTIJA
1. Zinaīda Gofmane
2. Ivo Bernats
3. Anete Šica
4. Jānis Šnikvalds
5. Liene Galeja
6. Jānis Pavlovičs
7. Kitija Meikšāne
8. Pēteris Lejnieks
9. Gints Krēsliņš

nokļūt savā vēlēšanu iecirknī, var izmantot iespēju nobalsot iepriekš.
Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas
pirms vēlēšanu dienas:
• trešdien, 31. maijā:
plkst. 17.00–20.00;
• ceturtdien, 1. jūnijā:
“Saskaņa”
plkst. 9.00–12.00;
sociāldemokrātiskā partija
• piektdien, 2. jūnijā:
1. Ludmila Vorobjova
plkst. 10.00–16.00;
2. Ņikita Kozlovs
Inčukalnā, Atmodas ielā 4 (Inčukalna no3. Igors Purmalis
vada dome), Vangažos, Meža ielā 1 (Van4. Ivans Gavrilovs
gažu pilsētas pārvalde).
Tāpat arī pašvaldību vēlēšanās tiks
5. Pāvels Kondrahins
organizēta balsošana atrašanās vietā
6. Nikolajs Demidovs
tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
7. Tatjana Rozonova
dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī.
8. Jevgēnijs Sergejevs
Personai vai viņas pilnvarotajai (uzti9. Vladimirs Mihailovs
cības) personai jāiesniedz iesniegums
10. Jevgeņija Čerņajeva
Vēlēšanu komisijai. https://www.cvk.lv/
11. Artūrs Mihailovs
pub/public/31494.html Iesniegumi, kuri
12. Mārtiņš Silkalns
tiks saņemti 3. jūnijā pēc pulksten 12
13. Aļesja Geiba
dienā, Vēlēšanu komisija varēs apmieri14. Igors Rozonovs
15. Sergejs Gorčinskis		 nāt, ja būs iespējams ierasties vēlētāju
atrašanās vietā līdz pulksten 10 vakarā.
Ar partiju programmām varat iepazīties Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēnovada mājas lapā www.incukalns.lv un šanu iecirknī jāuzrāda derīgs personu apCentrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā liecinošs dokuments – pase vai personas
www.cvk.lv.
apliecība (eID karte).

Balsošanas kārtība

Pašreiz spēkā esošā vēlēšanu kārtība
paredz, ka vēlēšanu iecirkņu (tajā skaitā
Inčukalnā, Atmodas ielā 1A (Inčukalna
Tautas nams) un Vangažos, Meža ielā 1
(Vangažu pilsētas pārvalde)) darba laiks
3. jūnijā būs no pulksten 7.00 līdz 22.00.
Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs

Plašāka informācija:
Inčukalna novada Vēlēšanu komisija, priekšsēdētāja Lolita Sīka, tālrunis
26446502, un sekretārs Armands Siliņš,
tālrunis 27079977.
Centrālā vēlēšanu komisija, tālrunis
67322688.

2017. gada MAIJS

NOVADA VĒSTIS

AKTIVITĀTES VANGAŽU VIDUSSKOLĀ

Dziesmu konkurss „Enter to show your talents”
Kopā ar gājputniem, kas atgriezās mūs
priecēt ar dziesmām, arī Vangažu vidusskolas 7.–12. klašu skolēni piedalījās ikgadējā dziesmu konkursā „Enter
to show your talents”.
Konkurss notika 25. aprīlī, un tajā izskanēja 11 dažādas dziesmas angļu
valodā. Repertuārs bija ļoti daudzveidīgs, bet visus dalībniekus apvienoja prasme un vēlēšanās dziedāt un
demonstrēt savus talantus un angļu
valodas zināšanas. Dažas klases
iepriecināja ne tikai ar labām vokālajām dotībām, bet arī ar spilgtiem
šoviem.
Šajā dienā dalībniekiem bija ļoti labs
garastāvoklis un mērķis uzvarēt. Visi
skolēni nopietni gatavojās. Rezultātā
žūrija izvēlējās pirmo trīs godalgoto
vietu ieguvējus, bet pārējiem dziedātājiem tika piešķirtas dažādas nominācijas, kā arī diplomi un saldās balvas.

1. vietu ieguva 10. klases skolniece
Darja Baranova ar dziesmu „Smells
like teen spirit”.
2. vietu ieguva 7.b klase ar dziesmu
„Stiches”.
3. vietu ieguva 10. klase ar dziesmu

„Never gonna give you up”.
Paldies visiem dalībniekiem, skolotājiem un žūrijai par paveikto darbu.
Ilona Ušakeviča,
konkursa organizatore,
angļu valodas skolotāja

Deju grupas
,,Kolibri” panākumi
Deja ir iespēja ne tikai sevi parādīt uz
skatuves, bet arī labāk iepazīt pašam
sevi, tā ir apkārtējās pasaules izpratne ar mūzikas, kustības, apģērba stila
palīdzību. Sāpes, prieks, bailes un laime – visas šīs emocijas tiek atklātas
ar kustības palīdzību. Deja – tā ir dzīve,
māksla. Katra deja ir atsevišķs notikums ar savām emocijām.
Manā pulciņā katru gadu darbojas no
50 līdz 70 bērniem. Viņi izaug un aiziet,
viņu vietā atnāk mazie, un viss sākas
no gala: pirmie soļi, pirmās kustības.
Šajā gadā Mālpilī notika divi deju konkursi: „Mūsdienu deju radošais konkurss” un
Mūsdienu deju radošais konkurss „Pierīgas kauss”. Mēs izvēlējāmies „Mūsdienu
deju radošo konkursu”. Tieši šis konkurss
deva iespēju iekļūt otrajā kārtā. No trim
grupām otrajā kārtā iekļuva jauktā vecuma grupa (2.–6. klases skolēni).
Otrajā kārtā mūs sagaidīja pārstei-

Konkurss un spēle „Ķengurs – matemātika visiem” veicina matemātikas
popularitāti un paaugstina skolēnu interesi par to. Spēle ne tikai stimulē skolas
programmas apguvi, bet arī mudina piedalīties citās olimpiādēs, konkursos un
sacensībās. Olimpiādē piedalījās 29 skolēni no 2. līdz 10. klasei. Latvijā olimpiādes uzdevumus rēķināja 23 885 skolēni.
28. aprīlī plkst. 11.00 Rīgas Kongre-

Šo projektu esam uzsākušas pašas
pirmās mūsu skolā. 3 gadu laikā esam
apguvušas biznesa pamatus un tagad

Piektdienas pusdienlaikā ciemos ieradās mūsu draugi no Igaunijas, Ēsmae
pamatskolas (Ääsmäe Põhikool) Saue
apriņķī, ar direktoru Jānusu Kalionu
(Jaanus Kallion) priekšgalā. Skolas
4. klase ar pavadošajiem skolotājiem
bija gatavi draudzības mačiem.
Diena izvērtās varen enerģiska.
Sporta aktivitātēs ietilpa gan futbola, gan tautas bumbas spēles zēniem
un meitenēm. Komandas kopējo saliedētību parādīja sporta stafetes.
Spēļu rezultātā, tāpat kā iepriekšējo
reizi Igaunijā, uzvarēja draudzība.
Pēc nopietnajiem sporta mačiem vakara daļā mūsu 4. klases skolēni un
skolotāji viesus pavadīja ekskursijā
pa Inčukalnu un Inčukalna pamatskolu.
Vakars turpinājās ar skolotāja Sanda Kalniņa galda hokeja spēles paraugdemonstrējumiem. Spēle igauņiem esot iepatikusies. Nu viņiem
skolā arī tāda būs. Tāpat skolas pū-

Jēdziens „grāmata” cēlies no sengrieķu
valodas. Sākotnēji par grāmatu tika uzskatīti tikai Svētie Raksti, bet mūsdienās ir daudz iespēju katram autoram tikt
līdz savai grāmatai. Un kāpēc gan savas
atmiņas un vērojumus neiemūžināt?

gums, jo nācās sacensties ar daudz
stiprākiem deju kolektīviem no tādām
deju studijām kā „Buras” (Salaspils).
Mums bija oriģināla mūzika un interesanta un emocionāla deja, taču meitenes ļoti uztraucās. Liels prieks, ka mēs
ieguvām trešo vietu konkursā, kurā
piedalījās 42 grupas.
Trešā vieta šādā konkurencē ir maza
uzvara.

Mēs arī turpmāk strādāsim mūsdienu
deju stilā, jo uzskatu, ka tas ir labākais pašizpausmes veids, iespēja iet
vienā solī ar laiku, tā ir iespēja izteikties ar kustību palīdzību.
Kopumā dejošana attīsta bērniem un
jauniešiem mērķtiecību, organizētību
un prasmi sasniegt mērķus.
Tatjana Everse,
deju grupas „Kolibri” vadītāja

su namā notika diplomu pasniegšana
konkursa „Ķengurs 2017” uzvarētājiem. Pasākumā tika pasniegti sertifikāti skolām un diplomi skolas organizatoriem un konkursa „Ķengurs 2017”
uzvarētājiem (par 1. vietu savā skolā
katrā paralēlē, kā arī tiem skolēniem,
kuri iekļuvuši Latvijas labāko matemātiķu divdesmitniekā Latvijā katrā
klašu paralēlē no 2. līdz 12. klasei).
No mūsu skolas pasākumā piedalījās
8 labākie skolēni matemātiķi: Ternovskis Aleksandrs (2. kl.), Naumova
Katrīna (5. kl.), Bukovska Ērika (6. kl.),

Grīnberga Laura (7. kl.), Baranovs
Eļdars (8. kl.), Malkovs Artjoms
(10. kl.). Diplomu „Labākajam no labākajiem” saņēma Oskars Ciemgalis
(3.b kl.), kuram 15. vieta Latvijā no
3645 skolēniem, un Boriss Konoņenko (4.b kl.) – 15. vieta Latvijā no 3568
skolēniem. Viņi ir vieni no divdesmit
labākajiem Latvijas matemātiķiem
trešo, ceturto klašu grupā. Apsveicam
labākos matemātiķus un novēlām būt
zinātkāriem, radošiem un aktīviem!
Valentīna Čerņeja,
direktora vietniece mācību darbā

Profesionālās programmas „Uzņēmējdarbības pamati” pirmie absolventi
Mēs, 12. klases absolventes, šogad pabeidzam ne tikai Vangažu vidusskolu, bet arī
profesionālo programmu „Uzņēmējdarbības pamati” projekta „Esi līderis” ietvaros.

Draudzīgā sporta diena
Inčukalna pamatskolā

Grāmatu diena

Apsveicam starptautiskā matemātikas konkursa „Ķengurs-2017” uzvarētājus!
2017. gada 23. martā Vangažu vidusskolas skolēni piedalījās starptautiskajā matemātikas konkursā un spēlē „Ķengurs”.

INČUKALNA PAMATSKOLĀ

Šā gada aprīļa pēdējā nedēļas nogalē
Inčukalna pamatskolā jau otro gadu pēc
kārtas iedārdējās Igauņu dienas.

„Angels”dzied 8. klases meitenes Alīna Prosakova, Aleksandra Kosmaņova, Laura Sintija Balaņenkova, Laura Galiņa.

saņemsim apliecību. Projekta laikā apguvām zināšanas par uzņēmējdarbību,
izmantojām iespēju apmeklēt dažādus
pasākumus, piemēram, Līderu dienas
Ministru kabinetā, Dabaszinātņu centrā,
Rīgas domē, kā arī rakstījām projektu.
Topošajiem līderiem iesakām vairāk
piedalīties konkursos, biznesa spēlēs

un izmantot šo lielisko iespēju apgūt
jaunas zināšanas, iepazīt jaunus cilvēkus, praktizēties prezentācijās un
iegūt pamatus nākotnes karjerai.
Vanesa Fedosenko,
Emīlija Cimbaļuka, Agnese Zeltiņa
un Solvita Vidauska,
12. klases absolventes
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Ļoti apbēdina, ka nesen, veicot aptauju, ir noskaidrojies, ka 41% Latvijas iedzīvotāju ir atzinuši, ka gada
laikā neesot atvēruši nevienu grāmatu. Man liekas, ka šie cilvēki apzaguši paši sevi – kā var dzīvot bez
grāmatām?! Mums visiem kopā jādomā, kā atrast ceļu uz jauniešu sirdīm
un saprašanu, cik svarīga ir grāmatu
lasīšana. Tagad tik daudz iespēju ir
lasīt arī e-vidē. Grāmatas ir dārgas,
bet tāpēc ir bibliotēkas, kurās var paņemt un izlasīt grāmatu ikdienā.
Mēs bibliotēkā gādājam, lai grāmatu fonds būtu interesants, lai katrs
lasītājs sameklētu sev interesējošu

tēju orķestra vadītājs Vitalis Kikusts
nodemonstrēja igauņu bērniem, ko
un kā prot spēlēt vienaudži Inčukalnā.
Kamēr bērni pēcāk baudīja dejas
soli, Inčukalna un Ēsmae pamatskolu direktori parakstīja sadarbības līgumu kultūras, sporta un izglītības
jomā. Pedagogi sprieda par turpmāko sadraudzības dienu formātu
un saturu, tā kultūras un izglītības
vērtību. Pēc kopīgi aizvadīta deju
vakara Draudzīgās sporta dienas
dalībnieki devās pie miera.
Sestdienas rītā pēc brokastīm viesiem bija iespēja aplūkot Gūtmaņa
alu, Krimuldas pilsdrupas un kamaniņu trasi Siguldā. Pusdienas
„Rāmkalnos” bija gardas pēc tik
labas pastaigas. Mūsu draugi atvadījās ar vārdiem, ka jau domā par
nākamo reizi, kad ieradīsies ciemos.
Tik intensīva, interesanta un izglītojoša programma esot bijusi un viesmīlīga uzņemšana. Ko mēs? Gaidām
draugus atkal ciemos.
Kaspars Kiris,
direktors
grāmatu, kā arī vajadzīgo grāmatu mācībām, izklaidei, informācijai.
Šoreiz iegādājāmies Ģ. V. Kristovska
„Ielauzties NATO” par spēju motivēt,
pārliecināt, izvērtēt un stiprināt –
lasiet un paši vērtējiet. Vēl piedāvājam bestselleru „Jaunais digitālais laikmets”, kā nākotnē mainīsies
mūsu dzīve, valstis un bizness. Laila
Hirvisāri, somu un pasaules iemīļotā
rakstniece, – šoreiz mūsu spriedumam viņas vēsturiskais romāns „Es,
Katrīna”. Jaunās britu rakstnieces
Kerijas Drūrijas romāns „Septītā kamera” aizved mūs netālā nākotnē,
kurā slepkavībā apsūdzēto likteņus izlemj nevis tiesa, bet publika.
Ļ. Grosmaņa „Burvju karalis” ir oriģināls skatījums uz fantastisko piedzīvojumu žanru. Arī bērniem daudz
grāmatas iegādājāmies, nāciet un izvēlēties! Vecāki – iemāciet mīlēt grāmatu pasauli, jums tas atmaksāsies!
M. Aļeksejeva,
bibliotekāre

Cienījamie Inčukalna novada iedzīvotāji!
Turpinājums no 1.pp
Savukārt Smilšu ielā Inčukalnā un
Gaujaslīča ielā Gaujas ciematā esam
uzsākuši asfalta seguma virskārtas
atjaunošanas darbus, kā arī citās vietās novada teritorijā veicam asfalta
seguma bedrīšu lāpīšanu. Strādājam
arī pie Aleksandra parka estrādes
pēdējā posma rekonstrukcijas, darbi
norit pēc plāna un tiks pabeigti jau
līdz gaidāmajiem svētkiem. Lūgums
iedzīvotājiem pievērst uzmanību
sava privātīpašuma uzkopšanai un
sakārtošanai, lai mēs visi varētu dzīvot skaistā un tīrā vidē.
Atgādinu, ka jau rīt, 20. maijā, Aleksandra parka estrādē notiks 8. Inčukalna Deju svētki, kuri pulcēs 23 tautas deju kolektīvus un ansambļus ne

tikai no visas Latvijas, bet arī no Inčukalna novada Igaunijas sadraudzības
pilsētas Saue. Esmu gandarīts, ka
mūsu novadā ir izveidojusies stabila
deju svētku tradīcija ar labu organizācijas līmeni un plašu sabiedrības
interesi, tāpēc aicinu visus iedzīvotājus sekot līdzi šiem mūsu kultūrai un
tradīcijām nozīmīgajiem svētkiem!
Vēlos pateikties Inčukalna novada
domes deputātiem un visiem darbiniekiem par padarīto darbu šī sasaukuma laikā. Kopīgi esam spējuši paveikt vairākas būtiskas un novadam
svarīgas lietas un redzam, cik daudz
darāmā vēl priekšā.
Aivars Nalivaiko,
Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs
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MĀKSLAS DIENAS MĀKSLAS SKOLĀ

Jana Bunkus, Evija Ozola, Līva Indričeva, Aija Duļbinska

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skola jau tradicionāli piedalās Mākslas
dienu pasākumos.
Arī šogad ar Mākslas nodaļas audzēkņu darbiem tika kuplināts „Tulpju
bums” Inčukalna Tautas namā. Aktīvi
piedalījās Inčukalna 2. kurss ar individuālo sniegumu un kolektīvo darbu kokapstrādes tehnikā. Savukārt
Vangažu 2. kursa audzēkņi atzinīgi
tika novērtēti par „inčiem tulpēs”, bet
3.b kurss – par telpiskajām tulpēm.
Ikgadējā īpašā balva no biedrības
„Inčukalna izaugsmei” šoreiz tika pasniegta Patrīcijai Krasnovai, Katrīnai
Naumovai un Elīnai Zeltiņai. Protams,
visu radošo un praktisko procesu vadīja mākslas skolotājas, tāpēc liels
paldies Kristīnei Ronei, Ievai Meijerei,
Marijai Vītolai, Irēnai Olekšai un Ingūnai Lindei par ieguldītajām pūlēm!

Košs un skanīgs izdevās 3. maija
vakars Vangažu kultūras namā, jo
tika atklāta Vangažu Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde. Mazajā zālē līdz pat jūnijam atvērta
ekspozīcija, kuru aicinām apmeklēt!
Turpinājumā muzikālu baudījumu
apmeklētājiem sniedza Krimuldas
un Limbažu jauniešu simfoniskais
orķestris. Tā sastāvā jau vairākus
gadus piedalās trīs mūsu vijolnieki – Renāte Meldere, Līva Marija
Ozola, Kristofers Cers, kuri ar savu
priekšnesumu atklāja koncertu.
Daudzveidīgā programma diriģenta
Aivara Buņķa vadībā izskanēja skatītāju piepildītā zālē, svinīgi ieskandinot valsts svētkus. Paldies visiem
par atbalstu!
Līga Cera,
direktores vietniece
mācību darbā

„Kaprīzei” 10!

8. aprīļa vakarā Vangažu kultūras nams
durvis vēra ikvienam, kurš vēlējās būt
kopā ar sieviešu ansambli „Kaprīze”
viņu jubilejas vakarā „Balle pilī”.

Sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”
šajā vakarā svinēja 10 gadu jubileju,
kaut arī taisnības labad jāsaka, ka tā
pirmsākumi meklējumi vēl mazliet senāk. Par stabilu ansambli gan tas izveidojās tieši pirms desmit gadiem.
Ansamblis savu nosaukumu ieguva laika gaitā, ne uzreiz pēc dibināšanas, jo,
kā izrādījās, tieši nosaukuma izvēle ir
visnotaļ sarežģīta un laikietilpīga. Nosaukums „Kaprīze” dziedātājām šķita
visatbilstošākais, jo visas dziedātājas
vieno liela mīlestība pret dziesmu,
tāpēc repertuārā tiek iekļautas tikai
pašām vismīļākās dziesmas un uz ska-

tuves tiek vilkti tikai tie tērpi, kuri pašām ļoti patīk. Kaprīzi? Varbūt, bet rezultāts tikai tad ir tāds, par kuru prieks
gan dziedātājām, gan skatītājiem.
Jubilejas vakars skatītājiem, kuriem
šoreiz koncertu bija iespējams skatīties brīvā atmosfērā pie galdiņiem,
deva iespēju doties muzikālā ceļojumā, kas sākās pie kamīna, bet noslēdzās greznā ballē pilī.
„Kaprīze” saka mīļu paldies Vangažu līnijdejotāju grupai „Drime dance” un tautas
deju kolektīvam „U.P.S.”, kuri šo ceļojumu
palīdzēja uzburt tā visjaukākajā veidā.
Tāpat dziedātājas saka paldies maestro Jurijam Kasperam, kurš nekad
nav atteicis un vienmēr ir papildinājis
„Kaprīzes” koncertus, uzstājoties un
muzicējot kopā.
Šoreiz koncertu vēl skanīgāku padarīja

Edgars Peļņa ar burvīgu solo priekšnesumu.
Paldies Jānim Radziņam par skanīgajām fonogrammām, kuras gandrīz
vienmēr ir pamatu pamats „Kaprīzes”
priekšnesumiem.
Paldies Inčukalna novada domei par
atbalstu šo gadu laikā un šoreiz īpaši
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājam
Jurim Jakubovskim un priekšsēdētāja
vietniecei Ludmilai Vorobjovai, kuri jubilejas vakarā bija kopā ar mums un teica
tiešām jaukus apsveikuma vārdus.
Paldies mūsu mājvietai – Vangažu kultūras namam!
Paldies ikvienam un ikvienai, kuri palīdzējuši un atbalstījuši mūs šo gadu
laikā, izpalīdzot dažādos jautājumos.
Joprojām ar mīļumu pieminam mūsu
ilggadējo dziedātāju Svetiņu.
Jana Bunkus,
sieviešu estrādes ansambļa „Kaprīze”
vadītāja

PASĀKUMI APRĪLĪ VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ
Estrādes deju grupai
„Ciprese” 25 gadu
jubileja

Aprīļa sākumā Vangažu kultūras
namā notika Pierīgas skolu teātru
saiets. No mūsu pilsētas piedalījās
4 kolektīvi ar 5 izrādēm:
Vangažu vidusskolas teātra studija
„Licedejs” – Samuila Maršaka „Divpadsmit mēneši” (režisore Marina
Zlotņikova);
Vangažu vidusskolas teātra pulciņš
„Umurkumurs” – A. Niedzviedzis
„Mums jau nevajag daudz”
un S. Runce „Apelsīns” (režisore
Solvita Runce);
Vangažu vidusskolas teātra pulciņš
„Tādi mēs esam” – autoru kolektīvs
„Mēs jau neesam bērni, bet neesam vēl
pieaugušie” (režisore Nataļja Filatova);
Vangažu kultūras nama teātra
studija „Pigoriņi” – Ināra Šteinberga „Suns un kaķis” (režisore Evija
Ozola).
Un viesu kolektīvi – Saulkrastu

foto autors Artūrs Sillasso

Aprīlī estrādes deju grupas „Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovska) mazākie dancotāji atzīmēja 25 gadu
jubileju ar deju izrādi „Pepija”. Visiem labi zināmais Pepijas stāsts tika
izstāstīts, teātra ainām savijoties ar
dejām. Visas deju grupas tika iesaistītas izrādē, un tas kopā radīja krāšņu atmosfēru. Arī zālē notika darbības, kas skatītājus ieveda Pepijas
piedzīvojumu valstībā. Skaisti izdekorētā zāle, videoprojekcijas, bērnu
krāšņie kostīmi un artistiskais izpildījums aizrāva gan pašus dejotājus,
gan vecākus un skatītājus. Turpinājumā bērni svinēja dzimšanas dienu
ar torti un ballīti.
Atzīmējot kolektīva 25 darbības
gadu jubileju, „Ciprese” vecākās
grupas sniegs koncertu 3.jūnijā
Vangažu kultūras namā.

Vangažos noris Pierīgas
skolu teātru saiets

„Ciprese” mazākie dancotāji atzīmēja 25 gadu jubileju ar deju izrādi „Pepija”

Bija jauki redzēt visus mūsu skolu teātru kolektīvus vienkopus un
prieks, ka mūsu pilsētā ir tik daudz
teātra entuziastu skolēnu un jauniešu vidū.

Zaķa skola Vangažos

Teātra studija “Licedejs”, izrāde “12 Mēneši”, Foto: Oļģerts Lejnieks
vidusskolas skatuves runas un
improvizācijas pulciņš ar Andreja
Upīša „Sūnu ciema zēni” (režisores Inese Ābola, Daiga Bernaua) un
Ādažu vidusskolas bērnu un jauniešu teātris ar Raimonda Paula, Guntara Rača „Leģendu par Zaļo jumpravu” (režisores Vaira Baltgaile,
Anda Kļave).
Pasākumu organizēja Pierīgas IKSP
pārvalde.
Izrādes skatījās un vērtējumu kolektīviem deva – Pierīgas IKSP
priekšnieks Oļģerts Lejnieks, Pierīgas IKSP teātra mākslas koordinatore, režisore Aija Vitmane un
teātra eksperte, režisore Inguna
Gremze.
Visi kolektīvi bija labi sagatavojuši izrādes un ieguldījuši lielu darbu – gan
mazie aktieri, gan kolektīvu vadītāji.

Liela vērtība šajā saietā bija, ka varējām paskatīties cits cita sniegumu, gan parādot sevi, gan mācoties
no pārējiem.
Vangažu kolektīvi saņēma šādus
vērtējumus:
Pierīgas skolu teātru saieta 2017
simpātija – Vangažu vsk. teātra
pulciņš „Umurkumurs” par izrādi
„Apelsīns” un kultūras nama „Pigoriņi” par izrādi „Suns un kaķis”.
Žūrijas simpātijas ieguva Laura
Grīnberga par Džera saimnieces
lomu („Umurkumurs”),
Maija Luīze Strādniece par Lulas
lomu („Umurkumurs”),
Germanam Karpovam par klauna
lomu („Licedejs”).
Vangažu vidusskolas teātra pulciņš
„Tādi mēs esam” saņēma atzinību
par komiskāko ainu.

17. aprīlī kultūras namā atzīmējām
Lieldienas ar radošajām darbnīcām
un jauku uzvedumu bērniem „Lieldienu Zaķa skola”. Kā jau Lieldienās
radošajās darbnīcās visi aktīvi krāsoja olas. Šoreiz skolotājas Diānas
Krieviņas vadībā krāsošana notika
neierastā tehnikā, bet rezultāts iepriecināja gan bērnus, gan vecākus.
Ar jauku muzikālu izrādi pie mums
viesojās „Čučumuiža”. Izrāde pagāja lielā jautrībā un aizrautībā. Skatītāji dziedāja un aktīvi līdzdarbojās
aktieriem un lugas sižetam.

Foto: Evija Ozola
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SK „Coyote/Inčukalns”
izcīna 3. vietu
Starptautiskajā turnīrā
„BorderCup 2017”
SK „Coyote/Inčukalns” florbola komanda 13.–14. maijā Valkā piedalījās Starptautiskajā turnīrā „BorderCup 2017”.
Šogad turnīrs „BorderCup 2017” bija
īpašs ar to, ka svinēja 10. gadu jubileju.
Līdzīgi kā pēdējos gados ierasts, arī šosezon turnīrā piedalījās 16 komandas,
kas bija sadalītas četrās apakšgrupās
un vispirms aizvadīja grupu turnīru
cīņas, lai sacensību otrajā dienā dotos
laukumā un aizvadītu izslēgšanas spēļu
turnīru.
SK „Coyote/Inčukalns” uzsāka cīņu
B grupā, kur pirmo spēli aizvadīja
nepārliecinoši, spēlējot neizšķirti
3:3 ar teorētiski grupas vājāko komandu „Valga Valk”. Otrajā grupas
spēlē SK „Coyote/Inčukalns” cīņā
pret „Rēzeknes BJSS” nevajadzīgu
pārkāpumu dēļ bieži bija mazākumā
un neizmantoja savus momentus,
gala rezultātā piekāpjoties „Rēzeknes BJSS” 0:1. Grupas trešā spēle

bija grūta, jo pretinieks bija somu
komanda „RDC”, kas visu pirmo
spēles daļu kontrolēja tās gaitu.
Beidzot spējām realizēt savus momentus uzbrukumā un atspēlēties
no 0:4 līdz 3:4, tomēr, vēl pēdējās
minūtēs norībinot vārtu konstrukciju vairākas reizes, piekāpāmies
somu florbola komandai „RDC”, kas
uzvarēja B grupā.
Izslēgšanas turnīru sākām pret Tallinas florbola klubu SK „Noorus”, ar
kuru aizvadījām pārliecinošu spēli
uzbrukumā, gūstot uzvaru 10:5. Ceturtdaļfinālā pretinieks „SHARKS”
bija daudz nopietnāks un krietni ātrāks, un uzvarētājs tika noskaidrots
tikai soda metienos, kur pārliecinoši
visus trīs soda metienus realizēja SK „Coyote/Inčukalns”, uzvarot
soda metienu sērijā 3:2. Pusfinālā
SK „Coyote/Inčukalns” pretinieks
bija florbola komanda „Baltais Gulbis”, kas ir turnīra favorīti. Spraigā

un asā spēlē SK „Coyote/Inčukalns”
piekāpās ar rezultātu 0:2 un otro
gadu pēc kārtas „BorderCup” turnīrā
gatavojās cīnīties par 3. vietu.
Par 3. vietu SK „Coyote/Inčukalns”
cīnījās ar savas grupas uzvarētājiem somiem „RDC”. Spēle iesākās
veiksmīgi, kur aukstu dušu saņēma
somi pēc Raivo Bišera gūtajiem vārtiem jau 17. spēles sekundē. Spēle
ļoti līdzīga, somi daudz spēlēja ar

bumbiņu, bet SK „Coyote/Inčukalns” pārliecinoši spēlēja aizsardzībā un pretuzbrukumos guva vēl
divus vārtus. Somi izveidoja vairākus bīstamus momentus, kurus ne
bez veiksmes realizēja, un izlīdzināja spēles rezultātu 3:3. Arī cīņā par
3. vietu SK „Coyote/Inčukalns” aizvadīja soda metienu sērijas, kur no
trīs soda metieniem divus realizēja
SK „Coyote/Inčukalns”, bet somu

klubs „RDC” spēja realizēt tikai
vienu soda metienu, rezultātā SK
„Coyote/Inčukalns” ieguva 3. vietu
„Border Cup 2017”.
Par turnīra „Border Cup 2017” labāko uzbrucēju tika atzīts SK „Coyote/
Inčukalns” spēlētājs #10 Jānis Levanovičs.
Jānis Levanovičs,
spēlējošais komandas
SK „Coyote/Inčukalns” treneris

INČUKALNA TAUTAS NAMA ZIŅAS

Pavasaris.
Inčukalnā
pavasaris nāk!
Inčukalnā jau aprīļa sākumā pamazām sāka ziedēt tulpes – tā dīvaini,
vispirms pie Tautas namam blakus
esošās Sarkanās mājas sienas ar
sveicienu novadam. Vēlāk tulpes
pacēlās pat pie gaismas stabiem un
visbeidzot arī sarkanās un dzeltenās
neticami lielas izdīga no zemes, asociējoties ar Lieldienu oliņu čaumalām, kuras nesen ir pametuši cālīši.
Vesels TULPJU BUMS Inčukalnā.
Paldies Tautas nama māksliniecei
Ivetai Rozentālei par ideju. Bija krāsaini, interesanti un netradicionāli.
Kā katru gadu Otrajās Lieldienās, šo-

Inčukalna pamatskolas 4. klases audzēkņu (pedagoģe Kistīne Rone) kopdarbs
gad 17. aprīlī, ģimenes ar bērniem tika
aicinātas uz Lieldienu Jampadraci.
Neskatoties uz aukstumu un pat sniedziņu iepriekšējā dienā, pulcējāmies
Aleksandra parka estrādē. Ar „Čučumuižas” Rūķiem, Krustmāmiņu un

Baltā galdauta
svētki
Nu jau otro gadu Latvijā un arī Inčukalnā visi tiek aicināti 4. maijā nolikt
ikdienas rūpes un apsēsties pie kopīga, ar baltu galdautu klāta galda
Baltā galdauta svētkos, aicināt ciemos ģimeni, kaimiņus, draugus un
pateikties par 1990. gada 4. maijā no
jauna Latvijai teikto PAR. Arī daudzās
Inčukalna vietās tika uzklāts baltais
galdauts. Tautas nams un koris „Atblāzma” inčukalniešus aicināja pie
Vecās pasta ēkas. Ap četriem galdiem varēja sasēst divās rindās – tātad nākamgad vajag 10 galdus. Diena bija saulaina, skanēja dziesmas,
kuras varējām dziedāt kopā, Laima

Mūrniece lasīja dzeju, priesteris Rihards Rasnacis teica svētības vārdus
un katram bija iespēja skaļi izteikt, kā
arī uzrakstīt vēlējumu Latvijai ceļā
uz simtgadi. Svētki turpinājās ar velobraucienu, kurā gandrīz 72 km garo
ceļu uz Jūdažiem un Mori bija gatavi
veikt 14 dalībnieki. Skaista un bagāta
ir mūsu Latvija.

Zaķi ceļā uz Lieldienu zaķu skolu dejojām, dziedājām, pat oliņas krāsojām.
Bērniem bija liels prieks ripināt oliņas,
izpausties mākslās, zīmējot, veidojot un pat iemēģinot roku frisbijā –
lidojošo šķīvīšu mešanā.

Konkurss „Inčukalna Cālis 2017”
Mazo vokālistu konkurss „Inčukalna Cālis 2017” šogad notika nedaudz
vēlāk, 28. aprīlī, un tajā piedalījās
14 bērni vecumā no 2 līdz 6 gadiem:
Marta Loreta Ābele, Dārta Vesele, Niklass Murāns, Gabriela Millere, Grēta
Korsika Pusbarniece, Ādams Šics,
Elza Jukāma, Tomass Čeksters, Jasmīna Murāne, Kate Jukāma, Emma
Gailuma, Martins Karasevs, Emīlija Bikova un Māra Leicane. Katrs no
dziedātājiem saņēma savu titulu un
dāvanas.
Galvenie tituli šogad tika nopelnīti ar
tautas dziesmām: „Mazais Cālis” –
trīsgadīgā Māra Leicena ar dziesmiņu „Maza, maza meitenīte”, bet
„Skanīgais Cālis” – piecgadīgā Jas-

mīna Murāne ar dziesmiņu „Stāvēju, dziedāju”.
Liels paldies Inčukalna PII „MINKA” mūzikas skolotājai Kristīnei
Bierandei, kura svētkiem bija sagatavojusi 13 cālēnus. Paldies nopietnajai žūrijai: Mūzikas un mākslas
skolas direktorei Ievai Kikustei,
kora dziedātājam Jānim Liepiņam
un konservatorijas studentam Kārlim Circenam, par profesionālo vērtējumu. Paldies arī pasākuma vadītājai Ievai Kalniņai. Jau vairākus
gadus Inčukalna kādreizējais „CĀLIS”, uzņēmēja Anete Šica iepriecināja mazos dziedātājus ar firmas
„ROZĪNĪTE” dāvanām un baloniem.
Skaisti. Prieks, ka mūsu bērni aug
atvērti, talantīgi un mīlēti.
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MĀKSLAS DIENAS 2017
INČUKALNA NOVADA MŪZIKAS UN
MĀKSLAS SKOLA
2017./18. mācību gadā skolēnus aicina apgūt
profesionālās ievirzes
mūzikas un mākslas izglītības programmas:
• Klavierspēle (mācību ilgums 8 gadi)
• Vijoles spēle (mācību ilgums 8 gadi)
• Ģitāras spēle (mācību ilgums 6 gadi)
• Akordeona spēle (mācību ilgums 6 gadi)
• Pūšaminstrumentu spēle (flauta, saksofons, klarnete,
trompete, tenors, alts, mežrags, trombons, eifonijs) (mācību
ilgums 6 gadi)
• Vizuāli plastiskā māksla (gleznošana, zīmēšana, zīda
apgleznošana, kompozīcija, keramika, mākslas valodas pamati)
(mācību ilgums 5 gadi)
Vecāku līdzfinansējums mēnesī 14,23 eiro mūzikas programmās,
17,07 eiro mākslas programmā. Mācoties vairākiem bērniem
no vienas ģimenes, tiek piemērota atlaide. Mācības notiek
Inčukalna pamatskolas un Vangažu vidusskolas ēkās.
Uzņemšana notiks
5. jūnijā Vangažos un
6. jūnijā Inčukalnā
no plkst. 10.00 līdz 18.00.
Pretendentam jāsagatavo viena dziesma a capella
un jāņem līdzi dzimšanas apliecības kopija.
Tālr. sīkākai informācijai:
28353139, 26333396, 66958609.

LĪDZJŪTĪBAS
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas , ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība Jānim Rozītim, tēvu
mūžības ceļā pavadot.
Inčukalna novada domes deputāti.
Atkal, zeme, tava velēna vaļā tiek klāta.
Atkal viena dziesma līdz galam izdziedāta.

Inčukalna Mākslinieku kopa ar savu vadoni Jāni Zvirbuli (1. no kreisās puses). Foto: Vita Oša
Pavasara īstais vēstnesis Inčukalnā ir
MĀKSLAS DIENAS, kurām šogad īpašu
krāsu un svētku sajūtu piešķīra Mākslinieku kopas atskats uz 15 darbības
gadiem. Iesākumā kopa apvienoja vien
dažus māksliniekus entuziastus – Valiju, Edvīnu un Modri Baložus un Daci
Saulīti, Rasmu Baltgaili, Silviju Aueri,
Imantu Jākabsonu un Paulu Putniņu.
Kopas priekšgalā visus šos gadus ar
sirdi un pašaizliedzības piemēru ir
kalpojis tās dibinātājs Jānis Zvirbulis.
Pašreiz kopa apvieno jau 26 māksliniekus.
Tautas namu daudzi jau personificē
ar izstāžu zāli, kurā var baudīt mākslu un priecāties par sev pazīstamu
cilvēku darbiem. Pateicība svētku
reizē jāsaka arī novada deputātiem, kuri pirms 5 gadiem piešķīra
finansējumu izstāžu aprīkojumam,
gleznu piekaru iegādei, bet šogad
izstādes atklāšanā varējām priecāties par jaunu apgaismojumu ar LED
spuldzēm.
Mākslas dienas aizsākās Lielās tal-

kas dienā, 22. aprīlī, ar Sajūtu takas
atjaunošanu. Mākslinieces Daces
Saulītes vadībā vecāki ar bērniem
novāca, saremontēja un no jauna
veidoja visu, kas iepriekšējā gadā
gājis nebūtībā, salasītie dažādie
čiekuri, sazāģētie sprungulīši, kūdra, šķelda, smiltis un skaidas sagūla
staigājamās kastēs, bet apaļkoka
bluķi bija labs pārejas materiāls no
vietas uz vietu. Vēl uz parku aizsoļoja 3 runči, kuri 3 gadus, jau no
2014. gada Mākslas dienām, bija gozējušies pie Tautas nama. Bērniem
bija iespēja izpausties arī ar krāsām
un krītiņiem. Paldies visiem talciniekiem un mūsu labdariem par materiāliem – firmām „Riko”, „Vēsmiņas”
un personīgi Bruno Pētersonam un
Andrim Andersonam. Lai labas sajūtas inčukalniešiem!
Mākslas dienu kulminācija notika
29. aprīlī ar Mākslinieku kopas izstādes atklāšanu, kurā ir iespējams
apskatīt 18 autoru 42 darbus. Izstādē piedalās gleznotāji Jānis Zvirbulis, Boriss Sanuss, Silvija Aue-

re, Andis Gūtmanis, Dace Visnola,
Pauls Putniņš, Dace Saulīte, Valija
Balode, Ieva Kalniņa, Inguna Linde,
Agnese Ozoliņa, grafiķes Jolanta
Bodniece un Lilita Joņina, fotogrāfi
Vita Oša un Jurijs Deņisovs, tekstilmāksliniece Velga Vilcāne, zīda
gleznotāja Aija Ausēja-Rudzīte un
vitrāžists Zigurds Bormanis.
Kā katru gadu, arī šogad ikvienam
inčukalnietim bija iespēja piedalīties
radošajā mākslas konkursā. Šī gada
tēma, kas jau bija sevi pieteikusi un
virmoja ielās, bija „TULPJU BUMS
INČUKALNĀ”. Pateicoties aizrautīgajām mūzikas un mākslas skolotājām Kristīnei Ronei, Ingunai Lindei
un Marijai Vītolai, tika iesniegti dažādās tehnikās darināti bērnu darbi –
5 kolektīvie un 26 individuālie. Arī
pieaugušie bija aktīvi un konkursam
iesniedza 16 darbus. Liels paldies
visiem pasākuma atbalstītājiem
un sponsoriem: atpūtas parkam
RĀMKALNI un biedrībai „Inčukalna
izaugsmei”! Nāciet un baudiet mākslu Tautas namā.

SLUDINĀJUMI
IZSOLE
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais
īpašums – dzīvoklis Gaujaslīču ielā 26-2, Gauja, Inčukalna novads, kopējā platība 51 kv.m, ar pie dzīvokļa
īpašuma piederošo 51/1089 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, kas reģistrēts Rīgas rajona tiesas,
Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1268 2. Īpašuma kadastra Nr. 8064 900 0089.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2017. gada 15. jūnijam plkst. 12.00.
Izsole notiks 2017. gada 15. jūnijā plkst. 12.00 Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 10 000,-.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir, EUR 1000,- un dalības maksa EUR 100,- apmērā
iemaksājams līdz 2017. gada 15. jūnijam plkst. 12.00. Soļa apmērs – EUR 500,-. Pirkuma samaksa veicama
EUR – 30 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Andreja Mazina
tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot.
Sieviešu ansamblis „Kaprīze”

No Tevis tik daudz bija ko gūt,
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Irinai Pliskai
sakarā ar mātes zaudējumu.
Bijušie Vangažu arodskolas kolēģi

IZSOLE
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro tiek pārdots Inčukalna novada domei piederošais nekustamais
īpašums „Kārļzemnieki 3”, Inčukalnā, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību
2834 kv. m, kadastra Nr. 8064 002 0694, un dzīvojamās mājas, kadastra Nr. 8064 002 0127 003, ar kopējo
platību 247 kv. m.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2017. gada 16. jūnijam plkst. 14.00.
Izsole notiks 2017. gada 16. jūnijā plkst. 14.00 Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna
novadā. Nekustamā īpašuma sākumcena – EUR 16500,-.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir, EUR 1650,- un dalības maksa EUR 100,- apmērā
iemaksājams līdz 2017. gada 16. jūnijam plkst., 14.00. Soļa apmērs – EUR 825,-. Pirkuma samaksa veicama
EUR – 30 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas.
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„LATVIJAS EKSPRESIS SIMTGADEI” jau ceļa jūtīs!
Turpinājums no 1. lpp
Dzelzceļš vēsturiski ir vienojis dažādus novadus un to cilvēkus. Tieši
pa dzelzceļu dziedātāji un dejotāji
krāšņos, izrakstītos tautas tērpos
reiz no visas Latvijas devās ceļā un
saplūda Rīgā, lai karstajās vasaras
dienās vienotos kopīgā dziesmā un
dejā, kas vēl šodien kā tradīcija simbolizē tautas saknes, vienotību un
spēku.
Vilciens savu maršrutu sāks Latgalē – Indras stacijā –, bet vērienīgais
noslēgums sagaidāms Valkā/Valgā,
kur muzikālā uzvedumā tiks akcentēta Valkas 1917. gada notikumu
izšķirošā nozīme Latvijas valsts izveidē. Ikviens aicināts stacijā sagaidīt māksliniekus un kopīgi uzsākt
valsts simtgades svinības. „Latvijas
ekspresis simtgadei” vienos korus
„Balsis”, „Monēta” un „Rīga”, deju
ansambļus „Ačkups”, „Auda”, „Dardedze” un Latvijas novadu vietējos
māksliniekus – mūsu novadu svētku pasākumā pārstāvēs Inčukalna
pūtēju orķestris ar diriģentu Vitali
Kikustu.
Jāatgādina, ka koris „Balsis” regulāri organizē vērienīgus koncertprojektus Latvijas reģionos – bijuši 16
koncerti dažādās Latvijas stacijās,
tautas ekskursiju braucieni uz Siguldu, Cēsīm, Gulbeni, Alūksni. Savukārt 2013. gadā tika veiksmīgi
realizēts projekts „Dziesmu un deju
svētku ekspresis”.

Teātra studija „Pigoriņi” piedalījās
festivālā „Teātra bumerangs”

Vangažu pilsētas bibliotēka pēc
remontdarbiem ir atsākusi darbu
Aprīlī Vangažu pilsētas bibliotēka atsāka pilnvērtīgu darbu ar lasītājiem. Remonts bibliotēkā ir noslēdzies, un grāmatas ieņēmušas savas vietas atpakaļ
plauktos.
Daudziem lasītājiem bibliotēkas
slēgšana uz remonta laiku sagādāja
neērtības un lika ieslīgt nepacietībā,
gaidot, kad grāmatu māja atvērs durvis. Tomēr pašas bibliotēkas dzīvē šis
laiks ir bijis nerimstoša darba pilns.
Remonts nekad nav viegls un vienkāršs pasākums, tomēr bibliotēkā tas
ir vēl jo sarežģītāks. Tas paredz ne tikai pašus remonta darbus, bet arī visu
grāmatu un citu priekšmetu iznešanu
no telpām, kā arī sakārtošanu atpakaļ
vietās pēc remonta beigām. Kopumā
remonts parasti ir process, kura ilgumu grūti prognozēt, arī to, kādi sarežģījumi un papildu problēmas vai izdevumi var rasties. Tomēr remonts vienmēr ir vērsts uz mērķi padarīt kaut
ko ne tikai skaistāku, tīrāku, bet arī
sakārtotāku, labāku. Remonts ir ienesis daudz pozitīvu pārmaiņu bibliotēkas dzīvē, ne tikai radot uzlabojumus
telpu izskatā, bet arī dodot iespēju
bibliotekāriem strādāt ar krājumu, attīrot to no nevajadzīgā un novecojušā,
sakārtojot un sistematizējot to. Viens
no grūtākajiem posmiem remontā bija
tieši pats nobeigums — brīdis, kad
visas no telpām iznestās grāmatas

vajadzēja novietot atpakaļ plauktos.
Darbs uz priekšu virzījās gausi un atbildīgi, jo grāmatas plauktos atpakaļ
jānovieto, ievērojot sistematizēšanas principus, dalot pa nozarēm un
kārtojot alfabētā. Kamēr bibliotēka
bija apmeklētājiem slēgta, visas telpas šķita ieslīgušas savādā klusumā,
bibliotēka bez ierastās apmeklētāju
kņadas šķita mazliet spokaina, vientulīga un noslēpumaina. Tas atkal lika
aizdomāties par to, ka ikvienā mājā,
ikvienā ēkā, pirmām kārtām, ir cilvēki,
kas tajā ienāk. Mūsu bibliotēku veido
tās apmeklētāji un darbinieki, ik dienu
ar savu rosību radot dzīvību visapkārt.
Lai cik smags dažreiz nebūtu darbs,
tas vienmēr ir svētīgs un rada gandarījumu par paveikto. Mums ir jaukas

telpas, skaists sienu krāsojums, vairāk gaismas. Ir jauni grāmatu plaukti,
kuros valda kārtība, sistemātiskums.
Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi mūsu
bibliotēkas lietotājiem par to, ka
esam viņiem vajadzīgi, ka, pateicoties viņiem, pastāv mūsu bibliotēka,
ko patiesi spējām novērtēt tikai tad,
kad tā bija slēgta un nepieejama.
Lielu paldies mēs vēlētos pateikt
Inčukalna novada pašvaldībai par
piešķirtajiem līdzekļiem bibliotēkas
remontdarbu veikšanai. Īpaša pateicība Vangažu pilsētas pārvaldes
vadītājam Jurim Jakubovskim, kurš
uzņēmās pārvaldīt visus organizatoriskos jautājumus.
Jeļena Ozoliņa,
Bibliotekāre

Aprīļa beigās Vangažu kultūras nama
teātra studija „Pigoriņi’’ piedalījās
festivālā „Teātra bumerangs’’ Valkā.
Festivāla ietvaros tika organizētas
profesionālās meistarklasēs, ko vadīja
režisors Valdis Lūriņš un skatuves kustību meistare Rita Lūriņa.
Festivāla mērķis bija rosināt bērnus
un jauniešus teātra kā mākslas veida izziņas procesā. Teātra festivāla
uzdevums bija veicināt bērnu un jauniešu teātru attīstību Latvijā.
Vangažu kultūras nama teātra studija
„Pigoriņi’’ uzstājās arī savu ludziņu
„Suns un kaķis’’ un skatījās arī citu
kolektīvu sniegumu. Festivāla gaitā
tika iegūti daudzi jauni iespaidi un ieteikumi skatuves tehnikai, nemazāk

vērtīgi bija dzirdēt žūrijas viedokli par
pašu sniegumu. Kā atzina teātra studijas „Pigoriņi” dalībnieki: „Šīs divas
festivāla dienas bija ļoti piepildītas
un paplašināja mūsu redzesloku. Mēs
pilnībā piekrītam pieredzējušā režisora Valda Lūriņa teiktajam, ka šajā
profesijā ir jāmācās visu mūžu!”
Festivālā tika piedāvātas izrādes, kas
vērstas uz sociālās un kultūras pieredzes ieguvi, apmaiņu, emocionālā
intelekta attīstību, vērtību sistēmas
veidošanos un tikumu izkopšanu, kā arī
kultūrtelpas izpratni. Festivālam bija
pieteikušies jauniešu un bērnu kolektīvi
no Valmieras, Gulbenes, Krustpils, Matkules, Mālpils, Vangažiem, Jelgavas.
Evija Ozola,
Mākslinieciskās daļas vadītāja
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Inčukalna novada Sociālais
dienests sveic skaistajās
jubilejās – 75, 80, 85, 90…
Ik rītu mosties
Ar saules gaismu acīs,
Ar ziedu smaidu sejā,
Ar putnu dziesmām ausīs,
Ar taureņu vieglumu domas,
Ar darāmiem darbiem rokās,
Ar dzīves mīlestību sirdī…
Ik rītu mostoties,
Esi laimīgs.
(B. Debeļska)

Svētdien, 4. jūnijā, 14.00
Vasarsvētku dievkalpojums
Vangažu ev. lut. baznīcā.
Transports 13.10 no Inčukalna
pa maršrutu Indrāni–Gauja–Vangaži–baznīca.

2017. gada MAIJS
Svētdien, 18. jūnijā, Jāņu gadatirgus
Inčukalna tirgus laukumā.
Visi mīļi aicināti.
Tirgotājus aicinām pieteikt dalību, zvanot Vijai, tālr.26388289.

Vangažu kultūras nama pasākumu plāns maijā, jūnijā
27. maijā Bērnu aizsardzības dienas pasākumi.
10.00 radošās darbnīcas pie kultūras nama, akvagrims bērniem – 3, 4, 5 eiro. Piepūšamās atrakcijas pie kultūras nama. Ieeja brīva.
10.30 teātra studijas „Pigoriņi” izrāde bērniem „Labrīt, Raganas jaunkundz!”. Ieeja brīva.
11.00 Martiņa burbuļi. Līdz ņemsim savus tukšos trauciņus, lai piepildītu ar burbuļu šķīdumu.
12.00 pie kultūras nama:
• bērnu vokālā ansambļa „Karuselis” un sieviešu vokālā ansambļa „Kaprīze” koncerts,
• vizināšanās ar zirgiem pie kultūras nama, brauciena cena 2 eiro,
• ūdensbumba upītē, cena 1 eiro,
• bērnu futbols.
15.00 multiplikācijas filma bērniem. Ieeja brīva.
18.00 bērnu diskotēka. Ieeja 3 eiro.
3. jūnijā 20.00 estrādes deju grupas „Ciprese” 25 gadu jubilejas koncerts.
Piedalās vecākās deju grupas. Ieeja par ziedojumiem.
17. jūnijā 17.00 ielīgošanas koncerts „Kas tos Jāņus ielīgoja”
pie kultūras nama ar Vangažu pilsētas pašdarbības kolektīviem.

Inčukalna Tautas nama pasākumi maijā un jūnijā
Sestdien, 20. maijā, Inčukalna 8. DEJU SVĒTKI Aleksandra parka estrādē.
No 14.00 AMATNIEKU TIRDZIŅŠ,
17.45 svētku gājiens no Inčukalna Tautas nama,
18.00 LIELKONCERTS.
Pēc koncerta Zaļumballe līdz 02.00. Spēlēs grupa „KĀRKLU BLŪZS”. Ieeja brīva. Visi mīļi aicināti.
Uz pasākumu jūs varat nokļūt ar autobusu pa maršrutu: 17.00 Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži–
„Brālis”–Sēnīte–Inčukalns.
Uzmanību! Nepilngadīgas personas nedrīkst lietot alkoholiskus dzērienus, un nakts stundās šīm personām
jābūt vecāku uzraudzībā.
Svētdien, 28. maijā, no 13.30 Inčukalna dzelzceļa stacijā ar 180 dejotājiem un dziedātājiem piestās
vilciens „LATVIJAS EKSPRESIS SIMTGADEI”,
Aicinām sagaidīt viesus Stacijas laukumā no 13.30, un būsim kopā KONCERTĀ – sadziedāt, sadancot un
uzgavilēt. Visi mīļi aicināti!

Uz pasākumu kursēs autobuss maršrutā:

16.00 Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži–„Brālis”–Sēnīte–Inčukalns

Trešdien, 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.
Piektdien, 23. jūnijā, 23.00–04.00 Inčukalna estrādē Jāņu nakts balle.
Ieeja brīva, un visi mīļi aicināti!
Otrdien, 4. jūlijā, 18.00 piemiņas brīdis Inčukalna Vecajos kapos
pie K. Zāles pieminekļa Raganas kaujā kritušajiem.
Sestdien, 10.jūnijā no 16.45 Aleksandra parka estrādē notiks 48. Inčukalna DZIESMU DIENAS koncerts
14.–16. jūlijā Inčukalna novada svētki.
Aktīva atpūta un sportiskas aktivitātes ikvienam, amatnieku gadatirgus, grupas „RAKSTU RAKSTI” koncerts,
zaļumballe, uguņošana, muzikālās brokastis un daudz citu prieku. Plašāka informācija nākamajā pašvaldības
informatīvā izdevuma „Novada Vēstis” numurā.
Sestdien, 12. augustā, ekumēniskie KAPUSVĒTKI
11.00 Vangažu kapos,
13.00 Inčukalna Jaunajos kapos,
15.00 Inčukalna Vecajos kapos.

Inčukalna Tautas nams iecerējis dāvanu Inčukalna pamatskolai 50 gadu jubilejā –

izstādi “Inčukalna pamatskolas skolotāji un absolventi mākslinieki”
Izstādes atklāšana paredzēta Novada svētkos 14.jūlijā
Lūdzam atsaukties māksliniekus un zvanīt Ingai Freimanei tālr.29478251.
Darbus jāiesniedz Tautas namā līdz 4.jūlijam

