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Jaunā gada sākums ir laiks, 
kad gribas cerēt – slikto lietu 
paliks aizvien mazāk, labo – pul-
ka vairāk. Gan vienā, gan otrā 
variantā mēs paši esam notei-
cēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc 
šajā gadā visiem Inčukalna no-
vada iedzīvotājiem vēlu būt labā 
ierosinātājiem.

Labas pārmaiņas notikušas 
arī ar laikrakstu „Novada Vēs-
tis”. No šī gada tas iznāk citā 
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju, 
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau 
nonācis laikraksts jaunajā for-
mātā un izskatā. Mūsu moder-
najā laikmetā arī pašvaldības 
izdevumam jāiet līdzi laikam, 
tam jākļūst modernākam gan 
formāta, gan noformējuma ziņā. 
Un tas ir noticis!

Turklāt – palielinājies eksem-
plāru skaits un arī informācijas 
apjoms, jo kā ielikums mūsu 
laikrakstā tagad ir laikraksta 

„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod 
iespēju ne tikai uzzināt jaunu-
mus mūsu novadā, bet arī kai-
miņos.

Izbaudiet šīs pārmaiņas, un 
ceru uz sadarbību šajā gadā! 
Ja jums ir kas sakāms, allaž 
varat sazināties ar redakciju 
pa tālruni 29170955, rakstot 
uz Inčukalna novada domi vai 
Vangažu pilsētas pārvaldi, kā 
arī uz e-pastu novada.vestis@
inbox.lv. Jūsu atsauksmes un 
ierosinājumi vienmēr palīdzējuši 
veidot pilnvērtīgāku saturu. Pal-
dies visiem iedzīvotājiem, kuri 
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar 
laikrakstu!

Laikraksta elektronisko formā-
tu jūs varat atrast arī mūsu paš-
valdības mājas lapas  
kalns.lv sadaļā „laikraksts”.

Esiet aktīvi un līdzdarbojieties 
arī dažādos sociālajos medijos, 
kuros ir pārstāvēts Inčukalna no-
vads: portālā draugiem.lv (domu-
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži), 
portālā www.facebook.com
daļā: Inčukalna novads), portālā 
Twitter (konts: @incukalnano-
vads).

Uz sadarbību, un radošu gadu 
mums visiem! Lai veicas ikvie-
nam!

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jauns gads – 
jaunas iespējas

Jana Bunkus

Tādā noskaņā sestdien izskanēja 
Inčukalna novada senioru Gada bal-
le, kas ir skaista tradīcija jau ilgus 
gadus. 

Gada balli Inčukalna Tautas namā ar 
Ziemassvētku dziesmām un laba vēlē-
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās 
egles, kas rotāta ar Inčukalna novada 
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības 
eņģeļiem, kas iegūti, ziedojot smagi 
slimiem bērniem, atklāja senioru koris 

„Atblāzma” (vadītāja Ņina Kiršteina). 
Kora dziesmu „Lai laba diena tev un 
man” labi papildināja Inčukalna nova-

da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua 
un sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas 
Gofmanes laba vēlējumi novada se-
nioriem 2013.gadā. Dome un sociālais 
dienests sanākušajiem dāvāja gardu 
torti un kliņģeri. Paldies SIA „PATA AB” 
direktoram Uldim Mierkalnam par dā-
vanu visiem pasākuma dalībniekiem!

Neapšaubāmi, savs vārds sakāms 
bija arī abām mūsu senioru apvienī-
bu – Inčukalna pensionāru padomes 
un Vangažu pensionāru biedrības – 
vadītājām Ņinai Bērziņai un Intai Tete-
rei, kuras pateicās par veiksmīgo sa-
darbību visiem aktīvistiem, domei un 

„labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā 
gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu 

pensionāru lūgumu. Sirsnīgie paldies 
bija kā laba ceļamaize visiem novada 
senioriem 2013.gadam, kad ikviens 
sagaidām ko jaunu, bet galvenokārt – 
veselību.

Apsveikuma vārdus teica arī Latvi-
jas Sarkanā Krusta Rīgas apriņķa ko-
mitejas priekšsēdētāja Irēna Ikstena 
un Inčukalna novada domes deputāts 
Staņislavs Ungurs.

Elegantais sieviešu klubiņš „Ru-
dzupuķes” (vadītāja Edīte Klimenko) 
kopā ar solistu Rihardu Keišu ie-
līksmoja kopā sanākušos uz kopīgu 
dziedāšanu.

Savukārt uz deju soli aicināja šajā 
sezonā izveidotais senioru deju kolek-

tīvs (vadītājs Andrs Briņķis), kurā pa-
gaidām dejo dāmas vien, tomēr viņas 
neatmet cerību, ka kādu dienu kolek-
tīvam pievienosies arī vīri.

Īpašs pārsteigums senioriem bija 
Viktora Lapčenoka vairāk nekā stundu 
garais koncerts, kurā mākslinieks iz-
pildīja sen zināmas un tautā iemīļotas 
dziesmas. Skaistās melodijas iedroši-
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pa-
sākuma saviesīgā daļa varēja sākties.

Inčukalna novada senioriem novē-
lam saglabāt Gada ballē dzirkstošo 
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs 
pārvarēt ikvienu pelēko dienu un vai-
rot labās – ar laimi un veselību piepil-
dītās – dienas!  

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds
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Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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PAŠVALDĪBAS 
INFORMATĪVAIS 

IZDEVUMS

№6 (853)  
16. JŪNIJS, 2017

Pievērs uzmanību! 
Pašvaldību vēlēšanu 
2017. rezultāti 2. lpp.

Novada izglītības 
jautājumu aktualitātes
3 .–4. lpp.

Uzstādīti jauni ielu 
vingrošanas trenažieri
4.lpp.

Inčukalna novada 
svētku programma 
8. lpp.

Cienījamie Inčukalna 
novada iedzīvotāji!

Pateicos jums par pausto atbalstu un 
mūsu paveiktā novērtējumu! Pateicos 
ikvienam, kurš teica labus vārdus, pa-
uda atbalstu, izteica vēlējumus, kā arī 
norādīja uz vēl darāmajiem darbiem. 
Kopā mēs varam paveikt iecerēto un 
veidot Inčukalna novadu mūsdienīgāku 
un mājīgāku.

Runājot par tuvākajiem darbiem, 
maija beigās esam sakārtojuši Gau-
jaslīču ielu Gaujas ciematā un Smilšu 
ielu Inčukalnā. Rūpējoties par veselī-
gāku un aktīvāku dzīvesveidu nova-
dā, esam uzstādījuši ielu vingroša-
nas trenažierus Vangažos, Inčukalnā 
un Gaujā. Esam uzsākuši grantētā 
ceļa projektēšanas darbus Kļavu ie-
lai, ceram jau šogad īstenot šo pro-
jektu. Savukārt Parka ielai Inčukalnā 
tiek izstrādāts projekts ielas asfal-
tēšanai. Vēlos arī informēt lasītājus, 
ka no Lauku atbalsta dienesta esam 
saņēmuši akceptu par darbu uzsāk-
šanu grantētā Salu ceļa labošanai.
Pašlaik strādājam pie novada svēt-
ku programmas, atgādināšu, ka tie 
šogad notiks no 14. līdz 16. jūlijam. 
Pērnā gada svētkos mums izdevās 
pulcēt vairākus simtus novada ie-
dzīvotāju un viesu no visas Latvijas, 
arī šogad ceram uz līksmu un drošu 
svētku norisi. Svētku laikā 15. jūlijā 
esam iecerējuši atklāt vides laikrādi 
Inčukalnā. Aicinu iedzīvotājus sekot 
līdzi svētku programmai, plašāka 
informācija pieejama jau šajā in-
formatīvajā pašvaldības izdevumā 
„Novada Vēstis”.
Nobeigumā novēlu, lai visiem novada 
iedzīvotājiem skanīgi un līksmi Līgo 
svētki! Lai izdodas izbaudīt šī vaka-
ra burvību, kas jūtama vienīgi Jāņu 
naktī un tikai pie mums Latvijā! Īpašs 
sveiciens visām Līgām un Jāņiem! 
Par labām pārmaiņām!

Aivars Nalivaiko,  
Inčukalna novada domes 

priekšsēdētājs
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48. Dziesmu diena Inčukalnā!

10. jūnijā Inčukalnā izskanēja 
skaistākās latviešu kora dziesmas 
48. Dziesmu dienā. 

12 jauktie kori (no Rīgas „Senrī-
ga, „Teika”, „Rīdzene”, no Sigul-
das „Spārni”, „Sigulda”, „Gāle”, no 
Ādažiem „Saknes”, no Ropažiem 
„Ozolzīle” un „Ropaži”, dalībnieki no 
Bauskas „Mēmele”, no Saulkrastiem 
„Bangotne”, no Inčukalna „Atblāz-
ma” un svētku saimnieki „Mežābe-
le”) jau varēja izdziedāt 2018. gada 
Latvijas simtgades Dziesmu svētku 
repertuāru. Svētkus vēl krāšņā-

kus darīja 4 pūtēju orķestri (inču-
kalniešiem pievienojās 3 Siguldas  
kolektīvi – „Sidrabskaņa”, „Absol-
venti” un Siguldas pagasta pūtēji) 
un 3 deju kolektīvi (pašmāju „Vir-
ši”, „Runči un Kaķes” un palīgi no 
Krimuldas „Dzirnakmeņiem”). Savu 
„pipariņu piešāva” amatierteātra 
aktrišu sagatavotās ainiņas iz dzī-
ves. Liela pateicība svētku māksli-
nieciskajam vadītājam Vitalim Ki-
kustam, kurš vairāk nekā 50 gadus 
Inčukalnā vada mūzikas dzīvi un 
mazo Dziesmu svētku tradicionālo 
ideju uztur jau 48. reizi. 

Es novēlu tev LAIKU! Ne tādu, kurā esam nebeidzamā skrējienā, bet gan tādu, ko veltām viens otram. Es novēlu tev VĀRDUS! Ne 
tukšus un ne tādus, kas sāpina otru, bet gan īstus un vērtus. Es novēlu tev MIERU! Ne tādu, kas ārēji miermīlīgs, bet gan tādu, kas ir 
patiess un īsts tevī pašā. Es novēlu tev PRIEKU! Ne tādu, kas uzlikts sejā kā izcila maska, bet tādu, kas laužas ārā no tavas sirds un 
vaigā nevar palikt nepamanīts! Es novēlu tev LAIMI! Ne tādu „lielo”, uz kuru mēs gaidām visu mūžu, dažbrīd pat it kā „nīkuļojot” un 
tā arī nekad to nepamanot, bet gan tādu, kas mums katram tiek dota kā dāvana katrā mūsu dzīves mirklī. Es novēlu tev MĪLESTĪBU! 
Ne tādu, kas skan, kā „vispār pieņemta norma”, bet VAIRĀK – vairāk par to, ko spējam, vairāk par to, ko iedomājamies, vairāk par to, 
ko no mums „prasa”, un vairāk par to, ko, šķiet, spējam dot. Vairāk par to, ko mēs uzdrošināmies. Mīlestību dot un saņemt it visos tās 
izpausmes veidos! 

Novada svētku programmu  skatīt 8. lpp.
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Projektu īsteno Slimību profilakses 
un kontroles centrs 14 pašvaldībās: 
Babītes novada, Durbes novada, 
Ērgļu novada, Garkalnes novada, 
Ikšķiles novada, Inčukalna novada, 
Līgatnes novada, Lubānas novada, 
Mērsraga novada, Pārgaujas novada, 
Priekuļu novada, Tērvetes novada, 
Vaiņodes novada un Viļānu novada 
pašvaldībā.

Projekta mērķis ir:
1. nodrošināt veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses pa-
sākumu pieejamību pašvaldību 
iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, 
nabadzības un sociālas atstumtī-
bas riskam pakļautajiem;
2. organizējot un īstenojot pasāku-
mus veselīga uztura, fizisko akti-
vitāšu, atkarību mazināšanas, ga-
rīgās veselības, seksuālas un rep-
roduktīvās veselības jomā, sekmēt 
iedzīvotāju veselības saglabāšanu 
un uzlabošanu.
Saskaņā ar Sabiedrības veselības 
pamatnostādnēm 2014.–2020. ga-

dam galvenās sabiedrības veselī-
bas problēmas Latvijā ir augstie 
saslimstības un mirstības rādītāji 
sirds un asinsvadu, onkoloģijas, 
kā arī garīgās veselības jomās. Arī 
reproduktīvā veselība tiek uzsvēr-
ta kā viens no būtiskiem sabied-
rības veselību raksturojošajiem 
indikatīvajiem rādītājiem, kuram 
būtu jāpievērš īpaša uzmanība, pa-
augstinot informētību. Sabiedrības 
informētības uzlabošana, personī-
go iemaņu attīstīšana un uzvedī-
bas maiņas veicināšana ir vienkārši 
un efektīvi pasākumi, kas veicina 
sabiedrības veselības uzlabošanos 
un ļauj samazināt saslimstības un 
mirstības rādītājus.
Pašvaldībās iespējami tuvu iedzī-
votāju dzīvesvietai projekta ietva-
ros paredzēts īstenot izglītojošus 
sabiedrības veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumus 
katrā no prioritārajām jomām, kuri 
vērsti uz zināšanu par savu vese-
lību un to ietekmējošiem fakto-
riem uzlabošanu, kā arī skaidrotu 
iespējas novērst veselības riskus. 

Lai sekmētu sociāli ekonomisko 
atšķirību izlīdzināšanu, projekta 
ietvaros īpaši tiks uzrunāti nova-
du iedzīvotāji, kuri dzīvo teritori-
jā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju 
blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz 
kv. km., trūcīgie un maznodrošinā-
tie, bezdarbnieki, personas ar inva-
liditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 
54 gadiem, kā arī bērni.
Projekta īstenošanas laiks: 2017. ga- 
da aprīlis–2019. gada decembris.
Projekta kopējais finansējums – 
429 757,00 EUR, t. sk.:
• Eiropas Sociālā fonda finansē-
jums – 365 293,45 EUR;
• valsts budžeta finansējums – 
64 463,55 EUR.
Plašāka informācija par projekta 
saturu un aktualitātēm pieejama 
Slimību profilakses un kontroles 
centra mājaslapā: https://www.
spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/
esf-9242pasakuma-projekts.

2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās Inčukalna novadā piedalījušies 2660 vēlē-
tāji jeb 51,09% no balsstiesīgo vēlētāju skaita novadā, salīdzinoši 2013. gada 1. jū-
nija pašvaldību vēlēšanās piedalījās 2381 vēlētājs. Kā liecina Centrālās vēlēšanu ko-
misijas informācija, aizvadītajās pašvaldību vēlēšanās Inčukalna novadā uzvarējusi 
Latvijas Zemnieku savienība ar līdzšinējo Inčukalna novada domes priekšsēdētāju 
Aivaru Nalivaiko saraksta augšgalā. 

Vēlēšanu dati liecina, ka vēlētāji Inčukalna novadā 
savas balsis atdevuši šādi:
• „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” – 704 balsis, 4 deputāti;
• „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija – 553 balsis, 3 deputāti;
• Partija „VIENOTĪBA”, „Latvijas attīstībai” – 488 balsis, 3 deputāti;
• VIDZEMES PARTIJA – 486 balsis, 3 deputāti;
• Politiskā partija „Reģionu alianse” – 220 balsis, 1 deputāts;
• Kristīgi demokrātiskā savienība – 165 balsis, 1 deputāts.

Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas sniegtās informācijas 
Inčukalna novada domē ievēlēti šādi deputāti:
• Aivars Nalivaiko – Latvijas Zemnieku savienība
• Jana Bunkus – Latvijas Zemnieku savienība
• Sandis Kalniņš – Latvijas Zemnieku savienība
• Līga Neimane – Latvijas Zemnieku savienība
• Ludmila Vorobjova – „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
• Ivans Gavrilovs – „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
• Pāvels Kondrahins – „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
• Modris Jaunups – Partija „Vienotība”, „Latvijas attīstībai”
• Arvīds Blaus – Partija „Vienotība”, „Latvijas attīstībai”
• Alda Freimane – Partija „Vienotība”, „Latvijas attīstībai”
• Ivo Bernats – Vidzemes Partija
• Anete Šica – Vidzemes Partija
• Sandra Rozīte – Vidzemes Partija
• Māris Keišs – Politiskā partija „Reģionu alianse”
• Jānis Liepiņš – Kristīgi demokrātiskā savienība
Novadā notiekošo vēlēšanu procesā un arī balsu skaitīšanā katrā no vēlē-
šanu iecirkņiem Inčukalna novadā klāt bija arī novērotāji no vēlēšanās kan-
didējošajām politiskajām partijām. 

Inčukalna novada dome izsaka pateicību visiem iedzīvotājiem, kuri 
piedalījās 2017.gada pašvaldību vēlēšanās!

Informāciju sagatavoja 
Mārtiņš Pozņaks,  

sabiedrisko attiecību speciālists

Zināmi rezultāti 2017. gada 
pašvaldību vēlēšanās 
Inčukalna novadā 

Inčukalna novada dome informē, ka uzsākta projekta 
„Vangažu tirgus laukuma apkārtnes labiekārtošana”,  

Nr. 16-04-AL32-A019.2201-000004, īstenošana.

Projekta mērķis: Vangažu tirgus laukuma apkārtnes teritorijas labie-
kārtošana pakalpojuma  pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai, tai 
skaitā personām ar īpašām vajadzībām.

Ir uzsākta Eiropas Sociālā fonda 9.2.4.2. pasākuma projekta „Slimību profilakses un kontroles centra 
organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” 

(identifikācijas Nr. 9.2.4.2/16/I/106) īstenošana.

IZSOLE
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par EUR tiek pārdots Inčukalna nova-
da domei piederošais nekustamais īpašums „Jauda 2”, Gaujā, Inčukalna 
pagastā, Inčukalna novadā, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 
16 ha, kadastra Nr. 8064 007 0322, kas reģistrēts Rīgas rajona tiesas 
Inčukalna pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 1180.
Saņemt izsoles noteikumus var Inčukalna novada domē Atmodas ielā 4, 
Inčukalnā, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2017. gada 14. jūlija 
plkst. 14.00.
Izsole notiks 2017. gada 14. jūlijā plkst. 14.00 Inčukalna novada domē 
Atmodas ielā 4, Inčukalnā, Inčukalna novadā. Nekustamā īpašuma sā-
kumcena – 11 000,- EUR.
Nodrošinājums, kas sastāda 10% no sākumcenas, tas ir 1100,- EUR, un 
dalības maksa 100,- EUR apmērā iemaksājams līdz 2017. gada 14. jūlija 
plkst. 14.00. Soļa apmērs – 550,- EUR. Pirkuma samaksa veicama EUR – 
30 kalendāro dienu laikā no izsoles dienas. 

Otrdien, 6. jūnijā, „Gaujā” notika Ses-
tās Latvijas pašvaldību sociālās aprū-
pes institūciju sporta spēles. Sporta 
spēlēm gatavojāmies jau laikus, zī-
mējām un līmējām plakātus un sauk-
ļus, trenējāmies gan šautriņu mešanā, 
gan dambretē. Mūsmājas iemītnieki 
ir ļoti iecienījuši šautriņas, boulingu, 
dambreti, taču ar interesi uzspēlē arī 
„Desas”, kurās pat bija sīva cīņa par 
pirmo un otro vietu un galvenajiem 
pretendentiem galdiņš tika pienests 
klāt. Jaunus talantus atklājām spē-
lē „Krēslu likšana”, kur bija jāveido 
krāvums no divdesmit četriem maziem 
krēsliņiem. Šogad mūsmājas iemītnie-
ki bija kūtrāki uz florbola stafeti, toties 
aktīvi meta bumbiņas un lika puzli, kā 
arī spēlēja domino. 

Kopvērtējumā trešo vietu izcīnīja 
Feofanija, otrajā vietā izvirzījās Sar-
mīte, bet pirmajā vietā pārliecinoši – 
Sergejs. Lai arī galvenais ir piedalī-
ties, nevis uzvarēt, tomēr prieks par 
uzvaru sejās bija redzams.
Visiem sporta spēļu dalībniekiem 
un līdzjutējiem ieteicām „turēt 
īkšķus” par „Gaujas” darbinieku 
komandu, kura dosies uz Latvi-
jas aprūpes centru sporta spē-
lēm Jūrmalā ceturtdien, 8. jūnijā. 
Šogad darbinieku sporta svētki 
ar devīzi „Veselīgā pilsētā ve-
sels gars” norisinājās Jūrmalā, 
kempingā „Nemo”, un tos orga-

Sportiska nedēļa 
sociālās aprūpes mājā „Gauja”

nizēja un vadīja pašvaldības SIA 
„Veselības un sociālās aprūpes  
centrs – Sloka”. Gatavojoties spor-
ta svētkiem, uzzinājām, ka Jūrma-
la ir vienīgā pilsēta Latvijā, kurai 
Pasaules Veselības organizācija  
2014. gadā piešķīrusi Veselīgas 
pilsētas statusu.
Meklējot idejas komandas nosau-
kumam, noformējumam un priekš-
nesumam par veselības tēmu, no-
saukums dzima, skatoties uz tikko 
izremontētās zāles durvīm, kur go-
zējas priežu čiekuri. Ja reiz esam no 
Gaujas, tad – „Gaujas čiekuri”. Čie, 
čie, čie, čie, čiekuri – Čiekuri no Gau-

jas, Tie, tie, tie, tie, tie, kuri – Spor-
tot ātrāk raujas!
Ar atjautīgiem saukļiem, dziesmām, 
sportisko komandas garu, piedalo-
ties dažādu grūtības pakāpju sta-
fetēs, trīsdesmit septiņu komandu 
konkurencē „Gaujas čiekuri” izcīnīja 
godpilno trešo vietu. Izcīnītais kauss, 
medaļas un diplomi deva gandarīju-
ma sajūtu par mūsu ieguldījumu, un 
mājupceļā devāmies lepni, patīkami 
noguruši, jautri, aktīvi un sportiski 
pavadot laiku.

Vita Leišavniece, 
PA SAM „Gauja” 

sociālā darbiniece

Sporta spēļu dalībnieki pasākuma noslēgumā. 
Foto: Vita Leišavniece

Kādā lietainā jūnija dienā senioru an-
samblis „Gauja” un sociālā darbiniece 
Gunta Rostoka viesojās sociālajā ap-
rūpes mājā „Gauja” ar koncertu „Va-
saras ieskaņai”. 

Aprūpes mājas iemītnieki klausījās 

skanīgas, sirsnīgas  un arī jautras 
dziesmas ansambļa izpildījumā. So-
ciālā darbiniece lasīja dzeju par va-
saru un ziediem. Dziesmas un dzeja  
sniedza labu noskaņu klausītājiem, 
kuriem dažkārt pat acīs pavizēja pa 
asarai. Pēc koncerta ansambļa da-

lībnieki dienas centrā pie tējas tases 
atzīmēja ansambļa 10 gadu jubileju, 
kavējoties atmiņās par ansambļa 
pirmsākumu. 

G. Rostoka,  
dienas centra „Gauja” 

sociālā darbiniece

Koncerts „Vasaras ieskaņai”
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Grāmatu pasaule
Ja es būtu grāmata, man patiktu,

ja katra bērna brīnumistabā
man allaž atrastos vieta 

/Ž. A. Letrija/
E. Lokhārta „Puišu grāmatā” jaunie-
šiem stāsta par puišu paradumiem 
un uzvedību, arī par to, kā viņus 
„pieradināt”. Jauniešiem piedāvā-
jam arī M. Meijeres „Mēness hroni-
kas” 1. grāmatu „Sindera” – Sinderai 
ir jāizdibina savas pagātnes noslē-
pumi, lai glābtu pasauli. Ieteiktu 
katram jaunietim izlasīt amerikāņu 
rakstnieces Emmas Klainas romā-
nu „Meitenes”, kas publicēts jau  
36 valstīs. Eva Boida ir parasta pu-
saudze, kura, salasījusies žurnālos 
par laimīgām sievietēm, sapņo par 
„īsto dzīvi”. Romāns savaldzina ar 
žiletes asuma precizitāti un bie-
dējošu psiholoģisko vērīgumu. Pēc 
kādas ballītes tiek atrasta noslep-
kavota slavena modele, un seko 
spraigu notikumu virkne zviedru 
rakstnieces H. Lindbergas romānā 
„Stokholmas fails’’. Ar psihologa 
cienīgu vērību Laiena Moriartija ro-
mānā „Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi” 
parāda, kā traģiski notikumi spēj ie-
dragāt pat visstabilākās attiecības. 
Cik bieži mēs nenovērtējam mierīgo 
ikdienas dzīvi, līdz ir par vēlu…
Arī par mazajiem lasītājiem ir pado-
māts: J. Rihtere „Tur aiz stacijas ir 
jūra”, L. Apšeniece „Lidojošā slie-
ka”, I. Zīgners „Mazais Pūķis Kokos-
rieksts un Dižais Burvis”, V. Vzduļsa 
„Plutons”, „Ezītis Vilhelms”, pasa-
ka, kas bērniem palīdz aizmigt, – 
„Zilonīte, kura ļoti gribēja aizmigt”. 
Iegādājāmies mazajiem putnu ska-
nošās grāmatiņas, lai pēc skaņas 
un attēla zinātu un pazītu putnus: 
„Meža putnu mazā dziesmu grāma-
ta” un „Dārza putnu mazā dziesmu 
grāmata”. Vismazākajiem bibliotē-
kas apmeklētājiem iegādājāmies 
glaudāmgrāmatiņas: „Zoodārzā”, 
„Mazulīši”, „Pūkainīši”.
Apmeklējiet bibliotēku! Priecāsimies 
kopā par interesantām grāmatām!
Bibliotēkā var ne tikai lasīt grāma-
tas, bet arī adīt – šādi īsina laiku 
līdz vilciena atiešanai mūsu lasītāja 
Sandra Bambe.

M. Aleksejeva, 
bibliotekāre

Maijs skolā bija īpašs, jo līdztekus 
mācību darbam skolēni piedalījās da-
žādās aktivitātēs, kas saistītas ar viņu 
karjeras izvēli nākotnē. Karjeras dienu 
mērķis bija skolēniem sniegt ieskatu 
par to, ka skolā apgūstamie mācību 
priekšmeti ir saistīti ar profesiju pa-
sauli, veidot skolēnos pārliecību, ka 
karjeras izvēle sākas jau skolas laikā. 
Pasākumi tika organizēti Eiropas Sa-
vienības projekta „Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros, kas Vangažu vidus-
skolā aizsācies 20. martā. 

Vidusskolēni tikās ar „Swedbank” 
pārstāvi matemātikas stundā „Dzī-
vei gatavs”. Mācību saturs tika pa-
pildināts ar profesionālās dzīves 

pieredzi, stundā tika apvienotas 
bankas darbinieka prasmes un zinā-
šanas finanšu jomā ar matemātikas 
stundās apgūstamajām zināšanām. 
9. un 12. klašu skolēniem bija ie-
spēja diskutēt arī ar Nodarbinātības 
valsts aģentūras pārstāvēm mo-
tivējošā nodarbībā „Karjera sākās 
jau šodien”. Pēc nodarbības daudzi 
skolēni atzina, ka tā bija lieliska ie-
spēja padomāt tikai par sevi, savu 
nākotni, izvērtēt un koncentrēties 
svarīgākajam. 29. maijā skolā vie-
sojās mūsu skolas absolventes 
Elīna un Sabīne Ušakevičas, kas 
pēc skolas absolvēšanas izvēlējās 
studijas turpināt Dānijā, apgūstot 
tūrisma jomu. Viņas skolēniem pa-
stāstīja par panākumiem, ieguvu-

miem, kā arī par grūtībām, ar kurām 
nākas saskarties ikvienam ārzemēs 
studējošam. Viņas atzina, ka tā ir 
bijusi milzīga uzdrīkstēšanās, ve-
cāku atbalsts un dzīves izaugsme. 
Jaunietes aicināja vidusskolēnus 
nebaidīties, iepazīstinot ar iespējām 
interneta vidē uzzināt par studiju 
un darba iespējām ārzemēs. Viņas 
pateicās visiem skolas skolotājiem 
par lielisku, konkurētspējīgu izglī-
tību. Jāpiebilst, ka par saziņas va-
lodu meitenes bija izvēlējušās angļu 
valodu. 
Mācību gada pēdējā nedēļā skolā 
tika organizētas Karjeras dienas. 
Skolēni izstrādāja projekta darbus, 
kas bija saistīti ar viņu vecāku darbu, 
interesējošām profesijām, profesi-

Karjeras dienas Vangažu vidusskolā

Projekts „Esi līderis” eksistē jau trīs 
gadus. Mēs piedalāmies tajā tikai pir-
mo gadu, bet jau apmeklējām daudzus 
pasākumus. 

Bija iespēja iepazīties ar dažādiem 
skolēnu projektiem par uzņēmējdar-
bības uzsākšanu un organizēšanu. 
Aprīļa beigās mēs braucām arī izzi-
nošā ceļojumā uz Itāliju. Brauciena 
laikā mums bija iespēja satikties 
ar uzņēmumu vadītājiem un apgūt 
prasmi efektīvi izmantot dabas re-
sursus ekonomikas attīstīšanā, 
prasmi vienoties un rast kompro-

misus, diskutēt un loģiski pamatot 
savu domu, pielietot svešvalodu 
zināšanas praktiskā darbībā, kā arī 
iepazīt kultūrvēsturiskos objektus.
 Pa ceļam mēs apstājamies pilsētiņā 
Klāgenfurte, kur bija iespēja apmek-
lēt Minimundusu (Eiropas miniatū-
ru) un no torņa apskatīt Vertezera 
apkārtni. Trešajā dienā apmeklējām 
Burano un Murano salas, kā arī Ve-
nēciju. Braucām ar kuģīti un aplūko-
jām daudzus kultūras objektus. 
Ceturtajā mūsu ceļojuma dienā iz-
braucām uz Veronu, apmeklējām 
amfiteātri, Erbes laukumu, Lamberti 

torni un citus. No turienes mēs iz-
braucām uz atrakciju parku „Garda-
land”. Mēs ar citiem skolēniem ļoti 
labi pavadījām laiku un vēl labāk 
sadraudzējāmies. Pēc tam apmeklē-
jām Zalcburgu un uzbraucām kalnā, 
lai apskatītu Austrijas landšaftu, 
bet spilgtākais iespaids palika no 
nakts Vīnē, kur pastaigājāmies un 
baudījām pilsētas arhitektūru un 
rosinošu atmosfēru. Pēdējā dienā 
Polijā mums bija grupas darbs un 
lekcija par tēmu „Kā būt veiksmī- 
gam”. 
Ceļojuma laikā visi dziedāja dzies-

mas, spēlēja spēles un vienkārši ko-
municēja. Šis brauciens atstāja labu 
iespaidu par valstīm, kuras mēs ap-
meklējām, par cilvēkiem, kā arī tā 
bija iespēja iziet no savas komforta 
zonas, iemācīties komunicēt ar ci-
tiem cilvēkiem un praktizēt valodas.
Gribam pateikt lielu paldies par ma-
teriālo atbalstu un ieinteresētību 
Inčukalna novada domei un indivi-
duāli Ludmilai Vorobjovai. 

Darja Petrago un Iļja Luškins, 
Vangažu vidusskolas 

10. kl. skolēni, projekta 
„Esi līderis” dalībnieki

Vangažu vidusskolas skolēnu iespaidi pēc izzinošā ceļojuma 

Inčukalna pamatskolā aizvadīts vare-
ni ražīgs gads. Rudens ar Sporta die-
nām Igaunijā un basketbola turnīru, 
Ziedu paklāju Latvijai, Mārtiņdienas 
gadatirgu, Lāpu gājienu un, protams, 
skolas organizēto „Staro Inčukal-
na novads”. Ziemassvētki ar Rūķu 
sapņiem un Meteņi kopā ar Jelgavas 
draugiem. Pavasarī nu jau tradicio-
nālās Igauņu dienas, Ģimenes sporta 
diena un Civilās aizsardzības diena. 

Tik draudzības un lielisku notikumu 
bagāts bija mūsu gads. Un tas vēl 
tuvu nav viss, bet kopumā jāteic, lai 
svētki notiktu, katrs ir roku pielicis, 
gan liels, gan mazs. Tikai tā varam 
darīt lielas lietas. Par to arī sakām 
paldies paši sev – visiem, kuri ir par 
Inčukalna pamatskolas mācībām un 

notikumiem – katra roka, katrs labs 
vārds ir zelta vērts.
Vēlos īpaši uzteikt skolēnus par 
sasniegtajiem mācību rezultātiem –  
trešdaļai skolēnu tika pasniegti dip-
lomi par labām, teicamām un izci-
lām sekmēm.
Arī olimpiādēs un konkursos skolēni 
un skolotāji ir saplūkuši varenu sauju 
lauru. No Pierīgas mācību olimpiādēm 
mājās ir pārvestas 8 atzinības, 4 bron-
zas, 8 sudraba un 7 zelta godalgas, kā 
arī iegūta 2. vieta Latvijas Atklātajā 
matemātikas olimpiādē.
9. jūnijā skolu absolvēja 27 šā gada 
labākie 9. klases skolēni. Savu līme-
ni viņi noteikti apliecināja – skolas 
goda grāmatā parakstījās 10 sko-
lēni par lieliskiem sasniegumiem 
mācībās un konkursos. Vēlam pa-

nākumus un iespējas turpmākajās 
gaitās!
Skolēni var atvilkt elpu pirms nā-
kamā darba cikla sākuma sep-
tembrī. Tikmēr skola jau pošas 
jaunajai sezonai, kas sāksies ar 
skolas 50 gadu jubilejas pasā-
kumu šā gada 26. augustā plkst. 
17.00 Aleksandra parka estrā-
dē. Informāciju meklējiet vietnē  
www.incukalnapsk.lv vai „Facebook”  
kontā @incukalnapsk!
Līdz tam vēl darbi jāpadara – tiek 
remontēti latviešu un angļu valo-
das, kā arī flautas nodarbību ka-
bineti, uzposti gaiteņi, remontēti 
griesti ar apgaismojumu, durvis un 
sienas 3. stāva gaitenī.
„Erasmus+” projekta „Zaļais lietus-
sargs” ietvaros tiek plānotas akti-

vitātes, lai pedagogi varētu apgūt 
mācības brīvā dabā Portugālē, at-
vedot mājās zināšanas pielietošanai 
Inčukalna apstākļos. Tieši šādā vei-
dā somu kolēģu pieredzi esam pār-
ņēmuši un pielāgojuši savā nākam-
gada aktivitātē „Zaļais starpbrīdis”, 
kad garajā starpbrīdī ārā iet visi 
skolēni visu gadu.
Atgādinu, ka joprojām ir iespējams 
pieteikt bērnus mācībām 1. klasē 
Inčukalna pamatskolā. Piedāvājam 
lieliskas izglītības iespējas, papil-
du nodarbības peldēšanā, mūzi-
kas, mākslas, sporta un datorikas 
pulciņus. Pagarinātās dienas gru-
pu no brīža, kad beidzas stundas,  
līdz 19.00.

Kaspars Kiris, 
direktors

Inčukalna pamatskolā aizvadīts vareni ražīgs gads 

Skolas bērni un viņu vecāki saprot, ka 
sportam dzīvē ir liela nozīme, jo attīstās 
ne tikai kādas iemaņas sportā, bet arī fi-
ziskās īpašības, kuras ir būtiskas profe-
sijas izvēlē un attieksmē pret dzīvesvei-
du. Tāpat sports pilnveido komunikācijas 
spējas, palīdz attīstīties garīgi, noņem 
stresu un uzlabo smadzeņu darbību.

Vangažu vidusskolas skolēni pagā-
jušajā mācību gadā aktīvi iesaistījās 
Pierīgas novadu organizētājās sporta 
sacensībās, kopumā startējām 8 no 
10 sporta veidiem. Pierīgas novadu 
2016./2017. m. g. skolu sporta spēļu 

kopvērtējumā ieguvām 7. vietu no 14.
Siguldas novada organizētājā telpu 
futbola turnīrā 8.–9. klašu komandai 
1. vieta, tāpat arī 10.–11. klašu ko-
manda ieguva 1. vietu.
Iesaistījāmies arī LSSF organizēta-
jā florbola turnīrā zēniem (2003.– 
2005. dz. g.), kurā zēni ieguva 3. vietu.
Aktīvi bija arī skolas handbolisti – 
ieguva 3. vietu Latvijas Jaunatnes 
čempionātā U-19 vec. grupā jaunie-
šiem. 
Arī skolas sporta dzīve bija gana 
intensīva: organizējām peldēšanas 
sacensības skolu ietvaros, sadrau-

dzības sacensības peldēšanā ar 
Inčukalna skolu, skolas tautas bum-
bu turnīrus, futbola turnīru, Sporta 
dienas, sporta pasākumu „Sporto-
jam ar vecākiem”, Eiropas veselības 

Par sporta aktivitātēm Vangažu vidusskolā

nedēļas ietvaros katru dienu tika 
organizētas dažādas sporta aktivi-
tātes.

Larisa Medvedeva,  
Vangažu vidusskolas 

ju pasauli tuvākajā apkārtnē, kā arī 
profesijām, kas saistītas ar interesē-
jošo mācību priekšmetu. Aizraujoši 
un aktīvi tika pavadītas šīs dienas. 
26. maijā skolēnu grupas apmeklē-
ja radošās darbnīcas, kurās mācību 
priekšmetu skolotāji bija sagatavo-
juši problēmuzdevumus, ar kuriem 
nākas saskarties dažādu profesiju 
pārstāvjiem – tulkiem, režisoriem 
un aktieriem, interjera dizaineriem, 
sporta treneriem, inženieriem un 
ķīmijas laborantiem, pastniekiem, 
kartogrāfiem un citiem. Bija iegul-
dīts liels skolotāju darbs, lai bērnus 
aizrautu, motivētu apgūt mācību 
priekšmetu, parādītu katra mācību 
priekšmeta nozīmīgumu un sasaisti 
ar reālo dzīvi, profesiju pasauli. 29. 
maijā bija šo dienu kulminācija –  
radošās darbnīcas „Izzini, pēti, ek-
sperimentē”. 1.–2. klašu skolēni ap-

guva robotikas pamatus, kā arī tika 
sniegts ieskats par inženiera, prog-
rammētāja profesiju un par robotikas 
izmantošanu ražošanā. Bet 3.–8. kla-
šu skolēniem tika piedāvāts eksperi-
mentu šovs un diskusija par ķīmijas 
un fizikas izgudrojumu izmantošanu 
ražošanā un zinātnes attīstībā, kā 
arī tika iepazīstināti ar profesijām – 
ķīmijas speciālists, farmaceits, parfi-
mērs, inženieris.
Šīs dienas devīze un nosaukums bija 
„Atver savas karjeras durvis!”. Mēs, pe-
dagogi, esam pārliecināti, ka mērķtiecīgs 
un plānots darbs palīdzēs mūsu skolē-
niem kļūt par veiksmīgiem, talantīgiem 
un profesionāliem darba darītājiem.

S. Runce,  
pedagoģe karjeras konsultante 
ES projektā „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”
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Ar dziesmu 
uz Jelgavu
2017. gada 21. aprīlī Inčukalna pa-
matskolas pūtēju orķestris devās 
sniegt brīnišķīgu sadraudzības kon-
certu uz Jelgavas 2. pamatskolu. Kopā 
ar mūsu muzikantiem sadraudzības 
līgumu ar Jelgavas 2. pamatskolu 
devās slēgt arī mūsu skolas direktors 
Kaspars Kiris ar savu administrāci-
jas komandu. Sarmas ielas 2 galvenā 
saimniece direktore Ināra Keiša sa-
gaidīja viesus un izrādīja skolu. Mums 
ļoti iepatikās izremontētā un mājīgā 
aktu zāle, ēdamzāle un „Jelgavas 
vēstures koridors”. Lieliskas idejas 
un risinājumi.

Pirms koncerta orķestris devās ne-
lielā ekskursijā pa Jelgavu. Skolēni 
un Inčukalna pedagogi iepazinās 
ar Jelgavas pilsētas vēsturi, aplū-
koja svarīgākos kultūrvēsturiskos 
objektus, pastaigājās pa promenā-
di. Priekšstats par pilsētu atmiņā 
palika ļoti labs. Ielas tīras, cilvēki 
priecīgi, studentu gars jūtams vis-
apkārt.
Svaigo Jelgavas gaisu saelpojušies, 
skolēni bija gatavi uzstāties. Kon-
certā klātesošos priecēja gan Lud-
viga van Bēthovena „Mēnesnīcas 
sonāte” Rainera Kalniņa izpildīju-
mā, gan spožais skolotāju trio, kas 
izpildīja Raimonda Paula mūziku no 
kinofilmas „Ilgais ceļš kāpās”. Šo 
Latvijas klasiku izpildīja orķestra 
diriģenti – Kaspars Puikevics-Pui-
kevskis, Kārlis Circens un jauktā 
kora „Mežābele” jaunais diriģents 
Ronalds Rāviņš. Koncerta diriģenta 
Kaspara Puikevica-Puikevska vadī-
bā orķestris izpildīja Latvijā pazīs-
tamus skaņdarbus.
Koncertam izskanot, klātesoša-
jiem tika paziņots par Jelgavas 2. 
pamatskolas un Inčukalna pamat-
skolas sadraudzības līguma noslēg-
šanu kultūras, sporta un izglītības 
jomā. Orķestrantus par skaisto, mu-
zikālo sniegumu apbalvoja ar gardu 
kliņģeri un laimīgām skursteņslauķa 
zelta pogām.

Agnese Kalniņa,  
skolotāja

– Sakiet, lūdzu, 
pa kuru ceļu man jāiet?

 – Tas lielā mērā atkarīgs no tā, 
kur tu gribi nonākt.

/L. Kerols „Alises piedzīvojumi Brīnumzemē”/

Vangažu vidusskolā mācās 432 skolēni, un mūsu skolas mērķis ir ne tikai ie-
vērot katra skolēna individuālās īpatnības, intereses un vajadzības mācību un 
audzināšanas darbā, bet arī motivēt un palīdzēt sasniegt augstākus mērķus. 
Individuālo pieeju veido skolotāji, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas 
dažādu izglītojamo spējas un vajadzības. Skolēni var saņemt sociālā pedagoga, 
psihologa, logopēda un medicīnisko palīdzību. Skolēniem ir konsultācijas visos 
mācību priekšmetos, kurās pēc stundām pedagogi strādā gan ar talantīgiem 
skolēniem, gan ar tiem, kuriem ir grūtības mācībās vai kuri ilgstoši nav ap-
meklējuši skolu.

2016./2017. m. g. viens no skolas uzdevumiem bija aktivizēt skolēnus, mo-
tivēt piedalīties dažādos skolas un ārpusskolas pasākumos, olimpiādēs, 
konkursos. Stundu laikā skolotāji efektīvi izmantotāja daudzveidīgās mā-
cīšanas metodes un alternatīvās mācību darba organizācijas formas: mā-
cību ekskursijas, radošas darbnīcas, stundas brīvā dabā. Gada laikā bija 
organizēti izglītojoši pasākumi Botāniskajā dārzā, Dzelzceļa muzejā, Dabas 
muzejā, Nacionālajā bibliotēkā, zinātniskajā centrā „Mazā Brīnumzeme”, 
Vangažu pilsētas bibliotēkā un daudzos uzņēmumos. 
Skolēni mācību gada laika attīstīja savu talantu fakultatīvos, konsultācijās, 
projektos, interešu izglītības pulciņos un piedalījās skolas, novada, valsts 
un starptautiskās olimpiādēs un konkursos.
Apsveicam Vangažu vidusskolas 2016./2017. m. g. olimpiāžu un konkursu 
uzvarētājus! Novēlam viņiem turpināt attīstīt savu radošumu, talantu un 
zinātkāri!
Bet mēs, skolotāji, vienmēr esam gatavi atbalstīt visus savus skolēnus!

SKOLĒNU REZULTĀTI starpnovadu MĀCĪBU OLIMPIĀDĒ
2016./ 2017. MĀC. G.
Priekšmets Skolēns Kl. Vieta Skolotājs

Angļu valoda Hermanis Bruno Krallišs 7.a II Ilona 
Ušakeviča

Angļu valoda Valts Vecmanis 7.a III Ilona 
Ušakeviča

Starptautiskā matemātikas konkursa „Ķengurs-2017” rezultāti
Skolēns Klase Vieta Latvijā Dalībnieku skaits
Oskars Ciemgalis 3.b 15. 3645
Boriss Konoņenko 4.b 15. 3568

Viņi ir vieni no divdesmit labākajiem Latvijas matemātiķiem trešo un 
ceturto klašu grupā. 

Starptautiskās 4. klašu matemātikas olimpiādes 
„Tik vai... cik” rezultāti
Skolēns Klase Vieta Latvijā Skolotājs
Angelīna Čerkasova 4.c  Atzinība Tatjana Korņeva 

SKOLĒNU REZULTĀTI Pierīgas novadu MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS
2016./ 2017. MĀC. G.
Priekšmets Skolēns Kl. Vieta Skolotājs
Angļu valoda Karīna Meldere 8.a II Ilona Ušakeviča
Angļu valoda 
„Edelweiss” Viktorija Kuzmina 4.a III Iveta Kauliņa

Fizika Valdemārs Teterovskis 10. II Igors Klemenoks
Ķīmija Valdemārs Teterovskis 10. III Vanda Girgensone
Matemātika Karīna Meldere 8.a III Dace Mālniece
Matemātika Ērika Bukovska 6.a Atzinība Dace Mālniece
Matemātika Edgars Leo Miezis 6.a II Dace Mālniece
Matemātika Ivans Rogozins 5.c Atzinība Tatjana Korņeva
Matemātika Katrīna Naumova 5.a Atzinība Tatjana Korņeva
Mājturība Viktorija Teterovska 8.a III Inga Lījvaka
Mājturība Miķelis Teterovskis 5.a III Valters Lījvaks
Vizuālā māksla  Vlada Rutkovska 4.c I Irina Kalicka
Latviešu valoda Laura Jēkabsone 11. Atzinība Baiba Toča
Latviešu valoda Linda Kalniņa 4.a I Lāsma Kaļabina

Sākumskola 
„Prāta 
banka”

Aleksa Briede
Marta Vindava
Agnija Valtere
Roberts Jānis Točs

2.a Atzinība Olga Suta

SKOLĒNU REZULTĀTI Pierīgas novada Interešu izglītības konkursos

Pasākums Interešu 
izglītības grupa Klase Vieta Skolotājs

Mūsdienu dejas 
konkurss 

Dejas grupa 
„Kolibri” 4.–6. II Tatjana Everse

Mūsdienu dejas 
konkurss

Dejas grupa 
„Kolibri” 5.–7. III Tatjana Everse

Skatuves runas 
konkurss

Anastasija 
Geiba 6.b I O. Hamčanovska

M. Zlotņikova
Skatuves runas 
konkurss Vlada Socka 7.b I S. Runce

M. Zlotņikova
Konkurss „Eseja 
2016”

Anita Ozoliņa,
Dinija Krievele 7.a Atzinība Solvita Vencjuna

Mūsdienu dejas 
konkurss, II kārta 
Vidzemes novadā

Dejas grupa 
„Kolibri” 4.–6. III Tatjana Everse

Mācību gada noslēgumā, pamatojoties uz ikdienas mācību darba sasniegu-
mu apkopojumu, 56 skolēni no 5. līdz 12. klasei saņēma dāvanu kartes par 
izciliem, teicamiem un labiem sasniegumiem. 132 skolēniem ir vēl kur augt, 
jo viņi saņēma diplomus par labiem sasniegumiem.
Pārskatot gan skolēnu, gan pedagogu gada veikumu, ir gandarījums par re-
zultātiem. Uzskatu, ka šie konkrētie fakti ir ļoti pretstatā tam, ko savās 
priekšvēlēšanu runās pauda daži deputātu kandidāti. 
Mēs Vangažu vidusskolā turpinām plānot nākamo gadu, lai sasniegtu vēl 
lielāku aktivitāti un labākus rezultātus dažādās skolas darba jomās.

 Valentīna Čerņeja,  
direktora vietniece mācību darbā

Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts 
un skolēnu sasniegumi Vangažu vidusskolā

Inčukalnā jaunie ielu vingrošanas trenažieri ir uzstādīti Sporta 
kompleksa teritorijā. Esi aktīvs un nāc tos izmēģināt.  

NOVADA JAUNUMI!

Rūpējoties par veselīgāku un aktīvāku dzīvesveidu, Inčukalna novada dome ir  uzstādījusi modernus ielu vingrošanas trenažierus Vangažos, Inčukalnā un Gaujā.  
Aicinām jauniešus būt aktīviem un izmantot tos! Nofotografē kā tu vingro un dalies ar saviem draugiem, izmantojot sociālos tīklus „Facebook” un „Twitter”, klāt liekot 
tēmturi #incukalnanovads vai @incukalnanovads. Starp aktīvākajiem vingrotājiem tiks izlozētas trīs balvas – stilīgas dzeramās pudeles ar novada simboliku.

Gaujas ciemā jaunos ielu vingrošanas 
trenažierus, netālu no hokeja laukuma, 
izmēģina Valeri un Arina.

Vangažnieces Anželika un Lolita īpaši iecienījušas trenažieri ar 
nosaukumu „Tvisteris”. Ar moderniem ielu vingrošanas rīkiem ir 
papildināts sporta laukumiņš pie Vangažu ezera pludmales.
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Deju svētki Inčukalnā
20. maijā Vangažu kultūras nama 
bērnu tautas deju kolektīvs „Pī-
lādzītis” (vadītāja I. Petrovska) un 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„U.P.S” (vadītāja I. Petrovska) pie-
dalījās deju svētkos Inčukalnā. 
Kopā ar citiem deju kolektīviem gā-
jām krāšņā gājienā. Lielajā koncer-
tā pieaugušo deju kolektīvs dejoja 
speciāli svētkiem sagatavotu deju 
kolāžu „Es mācēju danci vest”, ko 
izpildīja kopā ar citiem kolektīviem. 
„Pīlādzītis” rādīja deju „Mākonītis 
un mākonīte”.
Ļoti interesanti bija vērot citu deju 
kolektīvu sniegumu, tehnisko iz-
pildījumu un tērpus. Tā kā kolek-
tīvs „U.P.S.” darbojas īsu laiku, bija 
prieks un gandarījums piedalīties 
un raiti iekļauties deju svētku prog-
rammā.

Atzīmē bērnu 
aizsardzības dienu
27. maijā mūsu pilsēta atzīmēja Star-
ptautisko bērnu aizsardzības dienu. 
Bērniem tika piedāvāta plaša pasā-
kumu un izklaides programma. Jau 
pulksten 10.00 skolotāja Diāna Krievi-
ņa visus gaidīja uz radošajām darbnī-
cām, kur bērni gatavoja apsveikuma 
kartītes, izmantojot trafaretu tehniku 
un dažādus krāsošanas paņēmienus. 
Visas dienas garumā bērniem pie kul-
tūras nama bija piepūšamā atrakcija, 
bija iespēja apgleznot sejiņas, vizinā-
ties ar zirgiem un izšūpoties bumbā uz 
upītes.
Liels prieks un pārsteigums Vangažu 
bērniem bija Martiņa burbuļu šovs. Ar 
prieku un aizrautību bērni vēroja lielus 
un mazus burbuļus, kā arī paši izmē-
ģināja burbuļu laišanu.

Teātra studija „Pigoriņi” (vadītāja Evija 
Ozola) visus ielūdza uz izrādi „Labrīt, 
Raganas jaunkundze!” (H. Paukšs). Lo-
mās: Princese – Ērika Bukovska, Līva 
Marija Ozola, Ragana – Maija Strād-
niece, Viktorija Teterovska, Sētniece 
– Madara Sorokina, Puķu meitene – 
Renāte Meldere. Ludziņa bija par to, 
ka ikviena meitene sapņo par Princi, 
bet Princim interesē pazudušās slotas 
īpašniece. Un tad tik joki un pigori sā-
kās... Pēc izrādes bērniem bija iespēja 
nofotografēties ar izrādes aktieriem.
Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” 
(vadītāja Liene Nesteroviča) un sie-
viešu vokālais ansamblis „Kaprīze” 
(vadītāja Jana Bunkus) pie kultūras 
nama sniedza nelielu koncertiņu kā 
košu papildinājumu svētkiem.
Pēcpusdienā kultūras namā tika 
demonstrēta multiplikācijas filma 
„Trīs sivēntiņi un vilks”, un diena no-
slēdzās ar bērnu diskotēku.

Jāņu ielīgošanas 
koncerts
Jau 18. jūnijā pulksten 17.00 pie 

kultūras nama brīvdabas estrādē 
visus gaidām uz koncertu „Kas tos 
Jāņus ielīgoja”, kuros piedalīsies 
mūsu pilsētas pašdarbības kolek-
tīvi.
Savukārt jau pavisam drīz, 1.julijā 
Vangažos notiks folkloras festivāls 
„Slāvu vainags’’.

VANGAŽU KULTŪRAS NAMA ZIŅAS

Liels prieks un pārsteigums
Vangažu bērniem bija Martiņa 
burbuļu šovs.

Teātra studija „Pigoriņi” ar izrādi „Labrīt, Raganas jaunkundze!” 
Lomās: Madara Sorokina, Viktorija Teterovska, Maija Strādniece, Renāte 
Meldere, Līva Marija Ozola un Ērika Bukovska

INČUKALNA TAUTAS NAMA ZIŅAS

Šogad pavasaris Latvijā ir šāds – 
auksts, lietus, pēkšņi saule, auksts, 
lietus, pēkšņi saule... Bet Inčukalnā –  
auksts, lietus, pēkšņi saule un  
8. deju svētku diena, auksts, lietus, 
pēķšņi saule un Latvijas simtgades 
ekspresis piestāj, auksts, lietus un 
te pēkšņi saule, jo 48. dziesmu diena 
izskan. 
Paldies dabai par dāvanu un cilvēkiem 
par darbu – gan kolektīvu vadītājiem, 
dalībniekiem, gan visiem, kuri rūpējās 
par svētku vidi un tehnisko nodrošinā-
jumu, gan inčukalniešiem, kuri to visu 
baudīja.  
Un tā 20. maijā 8. Inčukalna deju 
svētkos pulcējās 21 deju kolektīvs 
ar vairāk nekā 400 dalībnieku. Mē-
ģinājumi aizsākās jau rīta pusē. Paši 
tālākie viesi bija skolēnu deju kolek-
tīvs no Igaunijas sadraudzības pilsē-
tas Saues. Paši mazākie dalībnieki 
bija Inčukalna „Minkāna” un Vangažu 
„Pīlādzītis” dancotāji. Liels prieks par 
spriganajiem jauniešiem no Rīgas – 
„Saule”, „Pavediens” un „Dzērvenīte”, 
no Allažiem – „Ķimenīte”, no Skul-
tes – „Prieks”. Visvairāk pārstāvētie 
bija vidējās paaudzes deju kolektīvi: 
no Rīgas „Rēvele” un „Rīdzenieks”, 
no Priekuļu novada „Sadancis”, no 
Lielvārdes „Lāčplēsis”, no Krimuldas 
„Dzirnakmeņi”, no Allažiem „Ķimelī-
tis”, no Skultes „Lecam pa Vecam”, 

no Ādažiem „Sānsolītis” un pašmāju 
kuplais dejotāju pulks – „Runči un 
Kaķes”, „U.P.S.” un svētku saimnieki 
„Virši”. Ar šo pašu „Viršu” vārdu star-
tēja arī senioru deju kolektīvs. Vare-
ni visus dalībniekus svētku gājienā 
pavadīja Inčukalna Pūtēju orķestris. 
Svētku virsvadītājs Andrs Briņķis vēl-
reiz pierādīja – „Deja ir SPĒKS”. Es-
trādē augstu jaunajos karogmastos 
plīvoja Latvijas, Igaunijas un Inčukal-
na novada karogs. Patīkami bija gan 
skatītājiem, gan dejotājiem iemēģināt 
pastaigu celiņus un trepes. Inčukalns 
bija gatavojies svētkiem godam. Dar-
ba bija daudz, bet, kopā darot, viss 
izdevās. Gribu pateikties arī „Born to 
Dance” meitenēm Artai, Ievai un Lau-
mai, kuras divu dienu garumā rūpējās 
par igauņu deju kolektīvu lapsajūtu 
Inčukalnā.
Pēc nedēļas Inčukalna vidējās paau-
dzes deju kolektīvs „Virši’ un Inčukal-
na Pūtēju orķestris bija ceļa jūtīs, lai 
atbildes vizītē 27. maijā rādītu savu 
māku Igaunijā Saues pilsētas mūzikas 
un deju svētkos. 
Bet 28. maijā Inčukalnā jau no paša 
rīta valdīja rosība. Laukums pie sta-
cijas tika pārvērsts par estrādi ar koru 
podestiem un deju laukumu, peronu 
pušķoja meijas, stacijas uzgaidāma-
jā telpā tika piekārtas senas „Zudusī 
Latvija” liecības – Inčukalna divu veco 

stacijas ēku fotogrāfijas. Dienas vidū 
uz perona savos jaunajos zilajos tēr-
pos muzicēja Inčukalna Pūtēju orķes-
tris, kurš naktī jau bija atgriezies no 
Igaunijas. Un te pie pirmā perona pie-
ripoja vilciens LATVIJAS SIMTGADES 
EKSPRESIS, kādu ikdienā pie mums, 
Inčukalnā, vairs nevar redzēt. Vago-
nu pavadones ar karodziņiem izkāpa 
un ļāva to darīt arī koriem „Balsis”, 
„Rīga” un „Monēta”, deju kolektī-
viem „Auda” un „Dardedze”. Novada 
karogam pa priekšu viesi devās uz 
sagatavoto koncerta vietu. Dziedā-
tāju rindām pievienojās un kopkorī 
labi jutās arī „Mežābeles” dziedātā-
ji. Svētkus ievadīja stāsts par to, kā 
pirmās Latvijas laikā dziedātāji ar 
vilcienu devās uz Dziesmu svētkiem 

Rīgā. Tieši šo ideju vilciena ekspresis 
trīs dienu garumā, tuvojoties Latvijas 
simtgadei, kā vēsti nesa, braucot no 
pierobežas stacijas Indras uz Dau-
gavpili, Krustpili, Daugavu, Vecumnie-
kiem, Dobeli, Liepāju, Tukumu, Rīgu 
un caur Inčukalnu, Siguldu uz Valku –  
Latvijas valsts šūpuli. Sirsnīgus vār-
dus jaunai tradīcijai – dziesmu un 
deju vilciena sagaidīšanai Inčukalnā –  
veltīja novada domes priekšsēdētājs 
Aivars Nalivaiko un svētku mākslinie-

ciskais vadītājs Ints Teterovskis. Ska-
nēja tautas dziesmas, tika izdancotas 
dažādu novadu dejas. Bet noslēgumā 
visi dziedāja orķestra pavadījumā 
„Manai Dzimtenei”, ko diriģēja Vitalis 
Kikusts. Neskatoties uz svētdienas 
neparasto karstumu, inčukalnieši bija 
sanākuši kuplā pulkā. Paldies. Varbūt 
piedzima jauna tradīcija „Simtgades 
ekspresis piestāj Inčukalnā” Nr. 1. 
Bet Tautas nama pasākumiem pa vidu 
inčukalnieši priecājās par saviem bēr-
niem pirmskolas, Mūzikas un mākslas 
skolas un pamatskolas izlaidumos. 
Nevaru nepieminēt arī jau divas 
zaļumballes, kas aizvadītas šogad! 
Ballējam, neguļam.
Lielie Inčukalna novada svētki 
„LAIKS SATIKTIES!” 14.–16. jūlijā 
vēl priekšā.
Papildus informācijai - otrdien, 4.jū-
lijā, plkst.18.00 notiks 1941. gada 
Raganas kaujas upuru piemiņas 
brīdis Inčukalna Vecajos kapos pie 
Kārļa Zāles pieminekļa.

Inga Freimane,  
Inčukalna Tautas nama vadītāja 

20. maijā 8. Inčukalna deju svētkos pulcējās 21 deju kolektīvs ar vairāk 
nekā 400 dalībniekiem.
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„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrā-
dāta un īstenota lasīšanas veicināšana 
programma. Bērni un jaunieši, kuri ie-
saistās žūrijas darbā, kļūst par litera-
tūras ekspertiem. Katru gadu viņi lasa 
un vērtē jaunākās grāmatas, kas īpaši 
izvēlētas šai programmai, un izvirza 
balvai rakstniekus, ilustrētājus, tulko-
tājus, izdevējus – visus, kuri piedalī-
jušies interesantāko grāmatu tapšanā.

Lasīšanas veicināšanas programmā 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 

laika posmā no jūnija līdz janvā-
rim notiek aizraujošais grāmatu 
lasīšanas un vērtēšanas posms. 
Vangažu pilsētas bibliotēka aicina 
ikvienu interesentu kļūt par lasītā-
ju kluba „Lasi un vērtē” lasīšanas  
ekspertu. 
Lai veiksmīgi noritētu grāmatu 
kluba darbība un grāmatas tiktu 
novērtētas, nāc uz bibliotēku, ielū-
kojies sarakstā, lai atrastu savam 
vecumam atbilstošās grāmatas, pa-
raksti lasīšanas eksperta līgumu –  
rakstveida apņemšanos noteiktajā 

laikā izlasīt un novērtēt sava ve-
cuma grupas grāmatas – un aizpildi 
vienu anketu par vislabāko izlasīto 
grāmatu. Noslēguma pasākumā sa-
tiec pārējos grāmatu ekspertus, da-
lies ar saviem iespaidiem un iesaki 
citiem izlasīt to, kas tev likās inte-
resants un aizraujošs.
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2017” grāmatu kolekciju skatīt šeit: 
http://ej.uz/bernuzurija2017.
Informāciju sagatavoja 

Jeļena Ozoliņa,  
Vangažu bibliotēkas bibliotekāre

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017” ir klāt!

2016./17. mācību gads Inčukalna no-
vada Mūzikas un mākslas skolā aizva-
dīts ražīgi – labi rezultāti konkursos, 
piedalīšanās dažādos koncertos, iz-
stādēs un 30 absolventi gada izskaņā.

„Lielajā dzīvē” devušies 8 pianisti, 1 
trompetists, 1 mežradznieks, 2 flau-
tistes, 1 trombonists, 3 akordeo-
nisti, 1 ģitārists un 12 mākslinieki. 
Novēlam jums radošas un skanīgas 
turpmākās gaitas!
Esam gandarīti, ka mūsu izglītības 

programmas mūzikā un mākslā nā-
kamajā mācību gadā vēlas apgūt 
rekordliels audzēkņu skaits. Vēl pa-
likušas tikai dažas vietas, uz kurām 
varēsiet pieteikties augusta beigās. 
Esam pateicīgi Inčukalna novada 
domei un celtnieku brigādei, kas 
veica remontu mūzikas klasē. Mēs 
esam ieguvuši brīnišķīgu kamerzāli, 
kas jau jaunajā mācību gadā priecēs 
klausītājus ar bērnu priekšnesu-
miem!
Vasaras ieskaņā jaunie mākslinie-

ki vairākas dienas pavadīja mācību 
praksē – plenērā. Tika apmeklēta gan 
akmeņkaļa darbnīca Stalbē, gan alas 
un pazemes ezers Straupē, gan Na-
cionālais botāniskais dārzs Salaspilī. 
Bērni izmēģināja un attīstīja savas 
prasmes zīmēt dabas ainavas, ko ik-
dienā skolas telpās nav iespējams 
veikt. Nu mēs visi iedvesmoti un lai-
mīgi dodamies atpūsties un izbaudīt 
vasaru. Uz tikšanos 1. septembrī!

Līga Cera,  
direktores vietniece mācību darbā

Atskats uz mācību gadu Mūzikas un mākslas skolā

Inčukalna novada Sociālais dienests 
aicina darbā 

sociālo darbinieku dienas centrā 
„Vangaži”

Darba pienākumi saistīti ar dienas centra aktivitāšu plānošanu un nodro-
šināšanu dažādām mērķgrupām (bērniem, jauniešiem, bezdarbniekiem, 
pensijas vecuma personām u. c.).

Prasības: 
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā; 
• pieredze darbā dienas centrā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• radoša pieeja darbā ar dažādām mērķgrupām;
• zināšanas sociālo pakalpojumu institūciju darbības tiesiskajā regulēju-
mā Latvijā;
• lieliskas komunikācijas prasmes;
• teicamas latviešu valodas zināšanas, krievu valoda – sarunvalodas līmenī; 
• teicamas iemaņas darbā ar datoru („Microsoft Office”, interneta pār-
lūkprogrammas);
• prasme strādāt komandā;
• prasme strādāt intensīvi un patstāvīgi organizēt savu darbu.
Paredzēts nepilns darba laiks – pusslodze, uz nenoteiktu laiku, Par-
ka 2, Vangaži, Inčukalna novadā.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 2017. gada 30. jūnijam uz e-pas-
ta adresi socdienests@incukalns.lv vai iesniegt domes kancele-
jā Atmodas ielā 4, Inčukalnā, ar norādi: sociālā dienesta vadītājai  
Z. Gofmanei.

Katrs mācību gads noslēdzas ar  
vairākiem pasākumiem, kuros var  
izvērtēt aizvadītā darba cēliena 
lielākos sasniegumus un uzlabo-
jamās jomas. 

Protams, nozīmīgi ir izlaiduma klašu 
sasniegumi. 2. jūnijā  izlaidums bija 
13 skolēniem, kuri beidza vidussko-
lu, un audzinātājai Ilonai Uškevičai. 
Šajā klasē pirms trijiem gadiem tika 
apvienoti skolēni gan no latviešu, 
gan krievu plūsmas klasēm, un viņi 
visi apguva vispārējo vidējo prog-
rammu ar latviešu mācību valodu. 
Prieks, ka īpaši labas sekmes mācī-
bu darbā kopumā parādīja 7 skolēni.
Bet 3 skolēni izvēlējās papildus ob-
ligātajiem eksāmeniem angļu, lat-

viešu valodā, matemātikā kārtot arī   
bioloģijas eksāmenu, viena meitene -  
arī ķīmiju. Jāpiebilst, ka daļā  citu 
vidusskolu šos priekšmetus neiz-
vēlas kārtot. Papildus obligātajam 
vispārējam vidusskolas kursam bija 
iespēja iegūt profesionālās pilnvei-
des izglītības programmu, „Uzņē-
mējdarbības pamati”.
8. jūnijā  izlaidums bija skolotājas 
Inga Lījvakas 9.a klases 8 skolē-
niem, savukārt 9.jūnijā apliecības 
par pamatizglītības iegūšanu saņē-
ma Tatjanas Everses audzinātie 20 
skolēni no 9.b klases. 

Izlaidumu laiks 
Vangažu vidusskolā

Skolotājas Ilonas Uškevičas 
12. klases audzēkņi.

Vangažu vidusskolā laika posmā 
no 05.06.2017. līdz 16.06.2017. 
notika Eiropas Sociālā fonda pro-
jekts „Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības 
iestādēs” un izglītojoša dienas 
nometne „Pielaiko profesiju”.

Nometnes mērķis: nostiprināt skolē-
nu izpratni par izglītības lomu cilvēka 
dzīvē, iepazīstināt bērnus ar novada 
uzņēmumiem un profesijām, veicināt 
skolēnos interesi par nākotnes pro-
fesijas izvēli un īpašībām, prasmēm, 
kas jāapgūst, lai varētu veidot savu 
karjeru. Šoreiz nometnei tika atlasīti 
44 skolēni no 3. līdz 7. klasei ar labām 
sekmēm un tie, kuri aktīvi piedalās 
skolas dzīvē. Nometni vadīja Tatjana 
Bordāne un palīdzēja Olga Kravčenko. 
Piecu dienu laikā mums izdevās aplū-
kot un iepazīties ar 31 profesiju. Pie 
mums nāca dažādu profesiju pārstāv-

Noritējusi izglītojoša dienas nometne „Pielaiko profesiju”

Nometnes „Pielaiko profesiju” 1. grupiņa, 3.-4. klases skolēni.

ji, kuri stāstīja par savu profesiju, un 
mums bija iespēja to reāli izmēģināt. 
„Visgardākā” pārstāve, kura bērniem 
ļoti patika, bija konditore Nadežda 
Kokova, ar kuru bērni paši taisīja krē-
mu un dekorēja savus kēksiņus. Ar 

ārstes Margaritas Ļoļānes palīdzību 
apguvām nepieciešamas prasmes, lai 
sniegtu pirmo medicīnisko palīdzību. 
Savukārt horeogrāfe un balerīna Je-
katerina Kondratenko ļāva bērniem 
iejusties horeogrāfa lomā. Bērni bija 

ļoti pārsteigti, ka mācīties par bale-
rīnu jāsāk no 10 gadiem. Puišiem vis-
labāk patika robotikas nodarbība, kur 
pašiem bija jāuztaisa kāds modelis no 
„Lego”, kas tika pieslēgts pie dato-
ra, un tas kustējās un izdeva skaņas. 
Mums arī bija iespēja izmēģināt loka 
šāvēja sportista amatu. Daži bērni ar 
loku šāva pirmo reizi, bet daži ar loku 
rīkojās kā īsti lietpratēji.
Gribās izteikt lielu paldies Inčukalna 
novada domes un Vangažu bērnudār-
za „Jancis” darbiniekiem par tik aktī-
vu līdzdalību mūsu projektā.
Organizējot īpašu semināru pašval-
dībā, Vangažu pārvaldē, skolēniem 
bija iespēja uzzināt plašāk par tiem 
pienākumiem, kurus ikdienā veic da-
žādi pašvaldības speciālisti. Bērni tika 
iepazīstināti ar sekretāres, grāmatve-
des, bāriņtiesas darba speciālista, IT 
speciālista, Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas, Sociālā dienesta speciālis-
ta, sabiedrisko attiecību un citu pa-
švaldības speciālistu darba specifiku 
un nepieciešamo izglītību.

Atsevišķs paldies jāsaka Vangažu 
bibliotēkas darbiniecēm Jeļenai un 
Vinetai. Tika novadīta interaktīva no-
darbība, kurā bērni gan klausījās, gan 
pildīja dažādus uzdevumus, gan arī 
iejutās bibliotekāres lomā. 
Nometnes ietvaros katrai grupai 
tika rīkota izbraukuma ekskursija, 
piemēram, mazie devās uz „Jauno 
jātnieku skolu”, bet lielie – uz uzņē-
muma „Rāmkali” „Sukāžu ražotni”. 
Devāmies arī uz „Amatnieku kopu”, 
kur bērni iepazinās ar ļoti senām pro-
fesijām, kuras vēl joprojām izmanto 
mūsdienās (audējs, mezglotājs utt.). 
Bērni paši ar savām rokām darināja 
dažādus darbiņus. Nometnes noslē-
gumā devāmies pārgājienā, kur gala 
punktā mūs sagaidīja „bandīti” Rus-
lans un Daniels. Visi nometnes dalīb-
nieki piedalījās ugunskura veidošanā 
un cepa mednieku desiņas. Pikniks 
bija izdevies, un tas arī bija lielisks šīs 
nometnes noslēgums.

Tatjana Bordāne,  
nometnes vadītāja
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Daudz gaišu dienu gaidīt un sveikt, 
Daudz labu darbu plānot un veikt, 
Daudz mīļu vārdu dzirdēt un teikt,
Daudz siltu staru dzīves saulei,
Daudz skaistu dienu nākotnei!
(L. Briedis)

Sveicam Jāni Kļaviņu skaistajā jubilejā!  
Vēlam stipru veselību un dzīvesprieku!  

Lai jautra un līksma līgošana!

Inčukalna novada Politiski represēto apvienība

Atdalot vīrus no sievām un bērniem, 
pēdējie tika nolemti badam un ne-
cilvēcīgam darbam Sibīrijā. Vairums 
vīru jau pirmajā gadā tika fiziski iznī-
cināti „Gulaga” nometnēs.

Tā mūsu novada iedzīvotāji Ilmārs 
Žuniņš un Venta Līce kā bērni tika 
aizvesti uz tālo Austrumsibīriju un 
tikai brīnumainā kārtā pēc ilgiem 
gadiem spēja atgriezties Dzimtenē 
un ir starp mums. 
Atgriežoties pie piemiņas pasāku-
ma, šī gada 25. martā sirsnīgi patei-
cos novada politiski represētajiem 
ļaudīm, kas ziedoja Likteņdārzam. 
Dāsnie ziedotāji: Viktors Apinis, 

Svetlana Selena, Valdis un Kārlis 
Barbāni, Aivars Glāznieks, Venta 
Līce, Jānis Miķelsons un Ērika Trei-
mane-Freimane u. c.
Ziedoja arī novada domes deputāte 
Alda Freimane un vienkāršie iedzī-
votāji Dzintra Berce un Līze Eruston 
no „Lejupēm”. Likteņdārza organi-
zatori ar pateicību pieņēma šo zie-
dojumu, skatīt foto.
Novēlu visiem veselību un vasarīgu 
garastāvokli! 
Tiekamies Latvijas politiski represēto 
salidojumā Ikšķilē š. g. 26. augustā.

Jānis Kļaviņš,  
Inčukalna novada PR kopas koor-

dinators, LPRA valdes loceklis

1941. gada 14. jūnijs bija liktenīga 
diena Latvijas gaišākajiem 
inteliģences pārstāvjiem

Inčukalna novada dome sveic skaistajās 
jubilejās – 75, 80, 85, 90…

Lai vienmēr 
dvēsele Tava 

kā brīnumsvecīte zied,  
lai ziedi, zvaigznes un sapņi 

tur savākti vienuviet! 
Lai vienmēr ir 
radoša doma,  
kas apvāršņa 

tālumos skrien,  
lai esi kā jūra,  

kā joma,  
kas dzintara 
pilna arvien!  

(Kornēlija Apškrūma)
Sirsnīgi sveicam arī pārējos novadniekus, kuri dzimuši jūnijā! 

Stipru veselību un neizsīkstošu dzīvesprieku! 

Absolventiem!
Skola aiz sevis aizver durvis – 2016./2017. mācību gads ir beidzies. Novada 
jauniešiem šovasar ir jāpieņem svarīgs lēmums, kas ietekmēs viņu turpmāko dzīvi. 
Tie ir devīto un divpadsmito klašu absolventi, kuri jūnijā pēdējo reizi vēra skolas 
durvis kā skolēni. 

Ikvienam absolventam novēlām būt radošam un atvērtam 
jauniem izaicinājumiem.

Inčukalna novada dome

Inčukalna novadā jau otro gadu tiek 
organizēts pašvaldības finansēts 
projektu konkurss „Novadnieki nova-
dam” ar mērķi veicināt iedzīvotāju ini-
ciatīvu kultūras un sporta pasākumu 
organizēšanā Inčukalna novada teri-
torijā. Kopējais projektu realizācijai 
pieejamais Inčukalna novada pašval-
dības finansējums ir 5000,00 EUR, to 
sadalot uz divām projektu konkursu 
kārtām.

2017. gadā projektu konkurss iz-
sludināts divās kārtās ar šādiem ie-
sniegšanas gala termiņiem: I kārtai 
– 2017. gada 20. aprīlis plkst. 16.00, 
II kārtai – 2017. gada 14. septembris 
plkst. 16.00.
Projektu konkursa I kārtā līdz 
2017. gada 20. aprīļa plkst. 16.00 
tika iesniegti vienpadsmit projek-
tu pieteikumi, no kuriem atbalstu 

guva četri, tie ir: biedrības „Spirit 
of the Game” iesniegtais projekts 
„Frisbija dienas Inčukalnā”, bied-
rības „Vangažu māmiņu klubs” ie-
sniegtais projekts „Amatu prasmju 
nodošana no paaudzes paaudzei”, 
SIA „Lumba” iesniegtais projekts 
„Inčukalna novada ģimeņu saiets”, 
Līgas Ceras iesniegtais projekts 
„Sanāciet sadziediet Inčukalna  
novadā”. 
Finansējums netika piešķirts pro-
jektiem, kuri neatbilda konkursa no-
likuma nosacījumiem, kā arī nepie-
tiekami sagatavotiem projektiem. 
Katra projekta pieteikuma atbil-
stību specifiskajiem kritērijiem iz-
vērtēja trīs vērtēšanas komisijas 
locekļi, piešķirot katram projek-
tam vērtējumu atbilstoši nolikuma 
3. pielikumam. Projekta kopējais 
vērtējums tika iegūts, summējot 

vērtēšanas komisijas locekļu pie-
šķirtos punktus. Finansējums tika 
piešķirts tiem projektiem, kuri ie-
guvuši augstāku vērtējumu. Vienam 
no atbalstītajiem projektiem tika 
samazināta pieprasītā summa, jo 
tāmē bija iekļautas pozīcijas, kuras 
nav atbalstāmas šī konkursa ietva-
ros. 
Paldies visiem aktīvajiem projektu 
iesniedzējiem par iniciatīvu un vēlmi 
darboties, dažādojot kultūras un 
sporta dzīvi novada teritorijā. 
Atgādinām, ka otrā projektu iesnieg-
šanas kārta noslēgsies 14. sep-
tembrī un projektu realizācijas beigu 
termiņš noteikts 2017. gada 20. no-
vembris, līdz ar to ir laiks sagatavot 
jaunus projektu pieteikumus rudens 
perioda pasākumiem.

M. Līce,  
projektu vadītāja

Projektu konkurss „Novadnieki novadam”

Stāstu un dzīves gudrību jau varam 
pastāstīt dažādi, un mūsu skolotāja 
Ilona to māca un pasniedz caur deju 
nu jau 25 gadus. Šis darbs ir daudzi-
nāts un slavēts, ko es varu apliecināt, 
audzinot savus bērnus, jo šaubas par 
to, vai apmeklēt Ilonas vadīto kolek-
tīvu, nav bijis nevienam no maniem 
bērniem. 

Ilonas pašaizliedzīgais ieguldījums 
mūsu bērnu izaugsmē ir devis vi-
ņiem ne tikai labu stāju, ritma iz-
jūtu, bet arī dzīves ritma jušanu un 

saprašanu tieši caur deju. Priekšne-
sumi vienmēr tiek veidoti ar stāstu 
un gudrību tajos. Ilona mums visiem 
ir ļāvusi iemācīties un saprast, ka 
deja nav tikai soļi mūzikas pavadī-
jumā, bet tai piemīt mūsu patiesais 
dvēseles ritms.
Ikdienas nodarbībās redzam arī, 
ka dejai nav robežu vai speciā-
lu priekšnoteikumu, lai kļūtu par 
daļu no tās, jo visi bērni viņas 
kolektīvā atplaukst kā ziedi un 
visiem ir vienādi priekšnoteikumi 
būt par prīmu. Ilonas dzīves gud-

rība un motivācija māca virzīties 
uz mērķi, ieaudzinot to ar mīles-
tību – audzēkņu dzīves padarot 
nozīmīgākas un stiprākas. Kā pa-
sniedzēja un izcila, profesionāla 
pedagoģe viņa ir informēta par 
audzēkņu sajūtām un dzīvi un spēj 
to virzīt bērnam vēlamajā virzienā. 
Ilona ir ne tikai mīļa un saprotoša, 
bet arī stingra un prasīga, ko ie-
audzina bērnos, lai izdotos lielisks 
rezultāts un būtu gandarījums par 
ieguldīto darbu.

Margarita Rutka 

Vecāku viedoklis par deju grupu „Ciprese”

Ar skanīgo līgo,
Lai Jāņunakts zied,
Lai uguns uz sauli
Un vasaru iet!

Lai gada īsākās nakts ugunskuri 
silda jūsu sirds, 

Jāņu siers dod spēku, ozollapu vainagi dod svētību visam gadam!
Lai jums lustīga līgošana mūsu novadā!

Inčukalna novada dome
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