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Tavas mājas ir tava laime
Kad vasara savu karsti ziedošo elpu sāk atvēsināt. Kad labības vārpas, dzelteni smagas, liecas līdz dāsnajai zemei. Kad dārzā
asteres, gladiolas un dālijas sacenšas savā
krāsu daudzveidībā. Kad mežmalā, kur lēni,
bez steigas, nokrīt pa zeltainai lapai, virši,
ietinušies savā sārtajā apmetnī, sāk rūgteni smaržot. Kad pīlādžu ogu ķekari deg ar
sarkanu liesmu. Kad septembris – ražas
mēnesis –, atvasaru solīdams, liek saņemt
vasaras auglību, tad ar krāsainiem puķu
klēpjiem rokās nāk rudens!

Zinību diena Inčukalna novadā!

FOTO: LILIJA GEŽA

Septembris ir laiks, kad no ļoti lielas
sabiedriskās rosīšanās un ārējā spožuma mēs lēnām „pārnākam mājās” – gan
savās domās, gan darbos. Septembrī
viss notiek pa īstam. Cilvēki iemīl maigāk nekā saulgriežu laikā, raženi birst
graudi arodos tāpat kā mūsu labie darbi
rod vietu savos apcirkņos. Un tieši tādēļ
Vangaži svin! Svin savu dzimšanas dienu!
Savos svētkos, savās mājās kopā ar Vangažu pilsētas un kultūras nama pašdarbības kolektīviem uzstājās viesi – gan tādi,
kuri šeit ir dzimuši un auguši, gan tādi, kuri
ir kolektīvu tuvi un tāli draugi, gan tādi,
kuri vēl tikai iepazīst šo vietu un ļaudis.
Koncerta moto „Ir tāda vieta” nav izvēlēts nejauši, jo mums jābūt lepniem par
vietu, kurā dzīvojam, augam, strādājam
un mīlam.
Turpinājums 4. lpp. 4

Šogad 3. septembrī valdīja saulaina svētku noskaņa. Visapkārt starojošas sejas
un krāšņi ziedi. Inčukalna pamatskolā jauno mācību gadu uzsāka 265 skolēni, no
tiem pirmajā klasē ies 37 bērni, turpretī 25 bērni uzsāks savas gaitas sešgadīgo
grupiņā. Vangažu vidusskolā šogad mācīsies 507 skolēni, no tiem 48 pirmklasnieki, bet 60 bērni ir uzņemti sešgadīgo grupiņā.
Sirsnīgi apsveicam visus skolēnus, viņu vecākus un vecvecākus, skolotājus un skolas darbiniekus, jauno mācību gadu uzsākot! Vēlam veiksmi, izturību un aizrautību!
Inčukalna novada pašvaldības kolektīvs
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Aicina
pieteikt pretendentus
titula „Goda novadnieks”
saņemšanai
Tuvojoties 18. novembrim, Inčukalna novada dome vēlas apzināt un īpaši sumināt
tos cilvēkus, kuri ir pelnījuši atzinību par
ieguldījumu sabiedrības un novada attīstībā, pilsonisko un sabiedrisko aktivitāti,
panākumiem bagātu darbu kultūras, izglītības, sporta nozarē, nozīmīgu darbību
saimnieciskajā vai publiskajā sektorā,
novada atpazīstamības veidošanu, kā arī
par nopelniem citās novadam nozīmīgās
darbības jomās.
Saskaņā ar Inčukalna novada domes
nolikumu „Par titula „Goda novadnieks” piešķiršanu”, aicinām iedzīvotājus piedalīties pretendentu izvirzīšanā
līdz šā gada 2. oktobrim. Pieteikt pretendentu titula piešķiršanai ir tiesīgi
Inčukalna novada iedzīvotāji, Inčukalna novada domes deputāti, pašvaldības
iestāžu vadītāji, sabiedrisko un politis-

ko organizāciju, kā arī struktūrvienību
vadītāji.
Iesakot personu apbalvojumam, obligāti jānorāda apbalvojumam izvirzāmās personas vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija; jāiesniedz
pretendenta dzīves gājuma apraksts,
norādot panākumus, sasniegumus vai
ieguldījumu, kas uzskatāmi par nozīmīgu devumu Inčukalna novadam;
jānorāda kontaktinformācija par pieteicēju (pieteicējiem).

Kas jāņem vērā

• Pieteikumi jāparaksta pilngadīgām
personām.
• Pretendents nav tiesīgs pats pieteikt savu kandidatūru.
• Pieteikumā ir jābūt šādām ziņām par
pretendentu: vārds, uzvārds, amats

vai nodarbošanās, darbības apraksts attiecīgajā jomā, pieteikuma
iesniedzēja pamatots motivējums
pretendenta izvirzīšanai minētajam
titulam.
• Pieteikumu anketas un speciāli izveidotas urnas ir pieejamas: Inčukalna novada domē (Atmodas iela 4,
Inčukalns), Vangažu pilsētas pārvaldē (Meža iela 1, Vangaži), Inčukalna Tautas namā (Atmodas iela 1a,
Inčukalns), Vangažu Kultūras namā
(Gaujas iela 12, Vangaži), Inčukalna
bibliotēkā (Atmodas iela 4, Inčukalns), dienas centrā „Gauja” (Centra iela 6, Gauja).
• Titula piešķiršana notiek vienā kārtā
ar balsu vairākumu, bet ne mazāk kā
100 (viens simts) balsu.
• Plašāka
informācija
pieejama
www.incukalns.lv.

Valsts iestāžu pakalpojumi – vienuviet
Vēlamies pateikt paldies tiem Inčukalna novada iedzīvotājiem, kuri līdz šim
ir aktīvi izmantojuši Inčukalna novada
Valsts un pašvaldības vienotā klientu
apkalpošana centra sniegtos pakalpojumus, novērtējuši centra sniegtās iespējas un priekšrocības – saņemt valsts
iestāžu pakalpojumus, neapmeklējot
tās klātienē, tādējādi ietaupot gan savu
laiku, gan resursus.
Atgādinām, ka mūsu centrs sniedz
konsultācijas tālākminēto valsts iestāžu e-pakalpojumiem:
• Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA);
• Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA);
• Valsts ieņēmumu dienests (VID);
• Lauksaimniecības datu centrs (LDC);
• Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP);
• Uzņēmumu reģistrs (UR);
• Valsts zemes dienests (VZD);
• Valsts darba inspekcija (VDI).
Inčukalna novada mājaslapā ir izvietots detalizēts apraksts par pieejamajiem valsts iestāžu pakalpojumiem, informācija atrodama www.incukalns.lv
sadaļā „Pašvaldība” – „Pakalpojumi” –
„Klientu apkalpošanas centrs”.
Valsts un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru (VPVKAC) darbu
koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM),
kas apkopojusi datus par VPVKAC
tīkla līdz šim paveikto darbu kopvērtējumā, – ir atspoguļots ne tikai
kopējo sniegto pakalpojumu skaits
VPVKAC darbības laikā, bet arī norādīta kopējā pakalpojumu centru tīkla

darbības izaugsme, raksturojot vidēji
sniegto pakalpojumu skaitu atsevišķos gados: 2016., 2017. un 2018. gadā
(uz šo brīdi).
Vēlamies atzīmēt, ka no 2017. gada
beigām Latvijā jau aktīvi strādā
69 novada nozīmes VPVKAC, kuros iedzīvotājiem ir iespēja saņemt atbalstu
e-pakalpojumu pieteikšanā.
Aicinām arī turpmāk Inčukalna novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties tieši
e-pakalpojumu pieteikšanā, izmantot
doto iespēju apgūt interesējošos
pakalpojumus attālināti un nebūt
atkarīgiem no iestāžu darba laika
un atrašanās vietas, tādējādi radot
sev pieejamāku valsts un pašvaldību
pārvaldi.
Atgādinām, ka šim nolūkam iedzīvotāju interesēs Valsts reģionālās
attīstības aģentūra (VRAA) uztur, nepārtraukti uzlabo un papildina portālu
www.latvija.lv. Ja personas rīcībā ir
kāda no elektroniskajām identitātēm –
internetbanka, elektroniskais paraksts, e-ID vai „eParaksts-mobile” –,

tas rada iespēju pierādīt savu identitāti elektroniskajā vidē un apgūt ne
tikai www.latvija.lv, bet arī citus portālus, piemēram, www.eds.vid.gov.lv
un www.kadastrs.lv.

Aktuāla informācija!

• Oktobrī norisināsies ikgadējā akcija
„Dienas bez rindām”, kuras mērķis ir popularizēt iedzīvotāju vidū
valsts un pašvaldību e-pakalpojumus ar praktisku palīdzību to lietošanā. Būsiet laipni aicināti VPVKAC
pilnveidot savas zināšanas e-pārvaldē.
• Labprāt arī uzklausīsim priekšlikumus e-vides optimizēšanai, informācija tiks nodota VARAM speciālistiem.
• Informējam, ka papildus Inčukalna
VPVKAC šobrīd arī Vangažu pārvaldē
ir iespēja reģistrēt savu mājdzīvnieku LDC reģistrā.
Guna Drinka-Briede, n
VPVKAC speciāliste

SVARĪGĀKIE DOMES LĒMUMI AUGUSTĀ
SĒDES PROTOKOLS NR. 13 INČUKALNA NOVADĀ, VANGAŽOS,
MEŽA IELĀ 1, 2018. GADA 15. AUGUSTĀ
Par saistošo noteikumu Nr. 7/2018
„Par grozījumiem 2015. gada
18. februāra Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr.
1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā”” apstiprināšanu. Dome
nolemj: pieņemt Inčukalna novada
saistošos noteikumus Nr. 7/2018 „Par
grozījumiem 2015. gada 18. februāra
Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 1/2015 „Sociālā palīdzība Inčukalna novadā””.
Par biedrības „Bērnu un jauniešu
attīstības centrs „Gauja”” iesniegumu. Dome nolemj: pagarināt pakalpojuma līguma Nr. 15-0002/2015
par džudo trenera amata pienākumu pildīšanu darbības termiņu no
03.09.2018. līdz 2019. gada 31. maijam. Iekļaut izdevumus pašvaldības
2019. gada budžetā. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes
izpilddirektoram O. Kalniņam.
Par biedrības „Bērnu un jauniešu
attīstības centrs „Sport Star””
iesniegumu. Dome nolemj: pagarināt pakalpojuma līguma Nr. 150014/2015 par ūdenspolo trenera
amata pienākumu pildīšanu darbības termiņu no 03.09.2018. līdz
2019. gada 31. maijam. Iekļaut izdevumus pašvaldības 2019. gada budžetā. Lēmuma kontroli uzdot Inčukalna novada domes izpilddirektoram
O. Kalniņam.
Par saistošo noteikumu Nr. 8/2018
„Par grozījumiem 2017. gada
19. jūlija Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 7/2017
„Par nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošanu Inčukalna novadā””
pieņemšanu. Saskaņā ar likuma
„Par nodokļiem un nodevām” 3. panta pirmo daļu nekustamā īpašuma
nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz
3 procentiem no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos,
kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas
gada 1. novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz

1,5 procentus no nekustamā īpašuma
kadastrālās vērtības, pašvaldība nosaka tikai gadījumā, ja nekustamais
īpašums netiek uzturēts atbilstoši
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Ja pašvaldība līdz noteiktajam
termiņam saistošos noteikumus
nav publicējusi, nekustamā īpašuma nodokļa likme ir: 1) 1,5 procenti
no nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības: a) zemei, b) ēkām vai to
daļām, izņemot šīs daļas 2. punktā
un šā panta 1.2. daļā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem,
c) inženierbūvēm; 2) dzīvojamām
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas
veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts
ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai: a) 0,2 procenti no kadastrālās
vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro,
b) 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro,
bet nepārsniedz 106 715 eiro, c) 0,6
procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro. Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā
noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu apmērus. Dome nolemj: pieņemt
saistošos noteikumus Nr. 8/2018
„Par grozījumiem 2017. gada 19. jūlija
Inčukalna novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 7/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Inčukalna novadā””. U.c.
Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu (ievērojot Fizisko personu datu
aizsardzības likumā noteikto) var iepazīties Inčukalna novada pašvaldības interneta vietnē www.incukalns.
lv sadaļā „Domes sēžu protokoli”.

Aicinām atsaukties bijušos
Latvijas Tautas frontes biedrus
dalībai LTF trīsdesmitgadei veltītā konferencē
Šogad aprit 30 gadu, kopš 1988. gada 7.–8. oktobrī Rīgā tika dibināta Latvijas
Tautas fronte.
Par godu šim notikumam 4. maija deklarācijas klubs un Tautas frontes
muzeja sabiedriskā padome sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures
muzeju organizē konferenci „Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un
demokrātisku Latviju. LTF 30”. Konference notiks 8. oktobrī Dailes teātrī. 4. maija deklarācijas klubs vēlas apzināt bijušos Tautas frontes biedrus, kuri gribētu piedalīties konferencē.
Aicinām atsaukties Inčukalna novadā dzīvojošos, bijušos Latvijas Tautas frontes biedrus, kuri vēlētos piedalīties 8. oktobra konferencē. Reģistrēties var līdz 24. septembrim, rakstot uz e-pasta adresi ltf@lnvm.lv
vai zvanot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Tautas frontes muzeja
nodaļai pa tālruni 67224503.
Inčukalna novada dome
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Vangažos uzsākti
Gaujas ielas pārbūves darbi
Vangažu pilsētā ir uzsākta ilgi gaidītā Gaujas ielas pārbūve. Darbus
veiks SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „Igate”” par kopējo summu 4 267 667,95 eiro, tajā skaitā
arī projektēšanas darbi.
Projekts „Infrastruktūras attīstība
Inčukalna novadā, veicot ieguldījumus komercdarbības atbalstam”
(Nr. 3.3.1.0/17/I/023) tiek realizēts ar
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansējumu, ieguldot
arī ievērojumus pašvaldības budžeta līdzekļus. Darbības programma
„Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.
specifiskais atbalsta mērķis „Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši
pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”.
Projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt brauktuves, gājēju un apvie-

Gaujas ielas remondarbu projekta ietvaros paredzēts pārbūvēt brauktuves, gājēju un apvienotos gājēju un velosipēdu celiņus teju 3 km garumā, kā arī izbūvēt
apgaismojuma sistēmu un lietus kanalizāciju.

notos gājēju un velosipēdu celiņus
teju 3 km garumā, kā arī izbūvēt
apgaismojuma sistēmu un lietus
kanalizācijas sistēmu. Projekta
būvuzraudzību veic personu apvienība „L4 & Mūsu uzraugs”.
Saskaņā ar iepirkuma līgumu Gaujas
ielas pārbūves darbu izpildes termiņš ir 210 kalendārās dienas, šajā

laika periodā ir iespējami ceļu satiksmes ierobežojumi Vangažu pilsētā.
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi un
ievērot ceļazīmes un norādes saistībā ar plānotajiem darbiem.
Kā uzsvēra Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko: „Lielākais ieguvums, veicot šos
apjomīgos remontdarbus, būs ievē-

rojami uzlabotā Vangažu pilsētas
infrastruktūra, ņemot vērā to, ka iela
iegūs kvalitatīvu segumu, gājēju un
velosipēdu celiņus ar drošām gājēju
pārejām. Projekta ietvaros ir paredzētas arī autostāvvietas gar ielas
malām (kabatiņas), kas netraucēs
transporta plūsmai. Aicinu Vangažu
pilsētas iedzīvotājus izturēties ar

sapratni pret būvniecības laikā radītajām neērtībām, iespējamajiem
satiksmes apgrūtinājumiem, lai jau
nākamgad mēs varētu pārvietoties
pa sakārtotu un mūsdienīgai pilsētai
atbilstošu galveno ielu.”
Mārtiņš Pozņaks, n
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

No Inčukalna sērskābā gudrona dīķiem Inčukalna novada dome sveic
Saues pilsētu 25 gadu jubilejā!
notiek gudrona izvešana
Ņemot vērā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu „Inčukalna sērskābā
gudrona dīķi” sanācija, II posms” nozīmību un sabiedrības lielo interesi,
21. augustā Inčukalna novadā, sērskābā gudrona Dienvidu dīķa un Ziemeļu
dīķa teritorijā, norisinājās publiskais
pasākums, kuru rīkoja Valsts vides
dienests (VVD) sadarbībā ar pilnsabiedrību „Inčukalns eko”.
Pasākumā piedalījās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs
Kaspars Gerhards, kā arī pārstāvji no
Inčukalna novada domes, Vides aizsardzības kluba, Vides konsultatīvās
padomes un Inčukalna un Garkalnes
novada iedzīvotāji.
Atklājot pasākumu, K. Gerhards uzsvēra: „Tīra un sakārtota vide – tā ir vērtība, ko mēs sasniegsim, īstenojot šo
vērienīgo projektu. Esmu gandarīts, ka
projekts ir tik veiksmīgi atsākts, jo darbi norit pat ātrāk, nekā bija plānots pēc
grafika. Jāuzsver, ka darbu īstenošana
sniegs būtisku ieguvumu Latvijas videi
un iedzīvotājiem – tiklīdz piesārņojuma
avots tiks likvidēts un teritorija sakārtota, pakāpeniski atjaunosies visdažādākie augi, kā arī ievērojami uzlabosies
ūdens un gaisa kvalitāte tuvējiem iedzīvotājiem. Turklāt darbu noslēgumā
teritoriju būs iespējams izmantot saskaņā ar tās plānojumu.”
Kā norādīja Valsts vides dienesta ģenerāldirektore Inga Koļegova: „Sanācijas darbu veicējs vairākus paredzētos
darbus ir paveicis ātrāk, nekā sākotnēji tika plānots. Piemēram, gudrona ekskavācija un apstrāde uzsākta

2018. gada maijā, attiecīgi agrāk ir
uzsākta piesārņojuma utilizācija SIA
„Cemex”.”
Sanācijas darbu veicējs – pilnsabiedrība „Inčukalns eko” – Inčukalna iedzīvotājiem, mediju un sabiedrisko organizāciju pārstāvjiem demonstrēja, kā
tiek sagatavots gudrons nosūtīšanai
uz „Cemex” rūpnīcu. Vispirms sērskābais gudrons ar ekskavatoriem tiek
izsmelts no dīķa un transportēts uz
šim mērķim speciāli izbūvētu novietni, kur tas tiek neitralizēts, sajaucot
ar neitralizācijas piedevām. Samaisot
neitralizētā gudrona masu ar skaidām
un sasmalcinātu šķeldu, tiek sagatavots sekundārais kurināmais, ko
transportē uz SIA „Cemex” rūpnīcu
Brocēnos, lai izmantotu cementa ražošanā.
Iedzīvotāji, kas bija ieradušies uz pasākumu, tostarp vietējās pašvaldības deputāti, pievērsa VVD vadības uzmanību
kokiem, kas aug ap sērskābā gudrona
dīķu teritoriju un no kuriem daļa ir sākusi kalst. Priežu dzeltēšanas iemesls
varētu būt saistīts gan ar šā gada kar-

stajiem laikapstākļiem, gan ar sanācijas darbiem sērskābā gudrona dīķu
teritorijā. Pilnsabiedrība „Inčukalns
eko” informēja, ka sanācijas darbu sākuma posmā, veicot eksperimentus ar
dažādiem neitralizācijas materiāliem,
tika konstatēts, ka no neitralizācijas
angāra izplūst sēra dioksīds. Tika veiktas darbības, lai novērstu sēra dioksīda
izplatīšanos ārpus angāra. Papildus
veiktajām darbībām VVD ir lūgusi pilnsabiedrību „Inčukalns eko” turpmāk
pievērst lielāku uzmanību gaisa kvalitātei sanācijas darbu laikā.
Projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu
„Inčukalna sērskābā gudrona dīķi” sanācija, II posms” (Nr. 5.6.3./17/I/001)
ietvaros līdz 2023. gada nogalei plānots atjaunot 2,5 ha zemes, kas aptver
abu piesārņojuma avotu (gudrona dīķu)
platību. Projekta ieviešanas rezultātā kopējā zemes platība, ko varēs iesaistīt saimnieciskajā apritē atbilstoši
teritorijas plānojumā noteiktajam, ir
aptuveni 7–9 ha.
Valsts vides dienests

Augusta beigās Inčukalna novada domes delegācija devās vizītē uz Saues
novadu Igaunijā, lai piedalītos Saues
pilsētas 25 gadu jubilejai veltītajos
pasākumos. Divu dienu vizītes mērķis
bija sveikt mūsu sadraudzības novada
iedzīvotājus un pašvaldības pārstāvjus
zīmīgajā jubilejā, kā arī tuvāk iepazīties ar kaimiņvalsts kultūras tradīcijām, pieredzi un veidot vēl ciešākus
kontaktus dažādu nozaru pārrobežu
projektiem.
Pilsētas svētku ietvaros tika rīkots
īpašs pasākums – tradicionālā publisko kafejnīcu diena –, kurā šogad
piedalījās 37 dažādas biedrības,

organizācijas, draudzes, kolektīvi
un iedzīvotāju apvienības. Inčukalna novada delegācijas vārdā domes
priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko
mūsu sadraudzības pilsētas pašvaldības vadītājam Andresam Laiskam
(Andres Laisk) pasniedza simbolisku dāvanu – novadnieces Ingūnas
Lindes gleznu.
Vēlam Saues novada iedzīvotājiem
veiksmi, uzņēmību un neatlaidību,
kā arī ceram uz ilglaicīgu un produktīvu sadarbību ar Saues novada
pašvaldību!
Mārtiņš Pozņaks, n
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
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Tavas mājas ir tava laime
◀ Turpinājums no 1. lpp.
Lelde Ceriņa, dzimusi Lietaviete, līdz
18 gadu vecumam augusi un dzīvojusi
Vangažos, tad uzsākusi žurnālistikas
studijas Rīgā. Savulaik aktīvi iesaistījusies Vangažu pilsētas kultūras dzīvē –
gan dejojot, gan dziedot, gan teātri
spēlējot. Plašāk par Leldi Ceriņu aicinām lasīt izdevuma „Novada Vēstis”
5. lpp. intervijā.
Kaspars Zvīgulis – Nacionālā teātra
aktieris. Absolvējis Latvijas Kultūras akadēmiju. Nominēts „Spēlmaņu
nakts” balvai kā labākais jaunais aktieris. Spēlējis izrādēs Jaunajā Rīgas teātrī, Valmieras Drāmas teātrī un Rīgas
Krievu teātrī, kā arī atveidojis lomas filmās. Strādājis kā režisors un izstrādājis
konceptus koncertiem. Māk lietuviešu
valodu, iesaistījies teātra projektos
Lietuvā. Šobrīd spēlē Nacionālā teātra
izrādēs „Tas pasaules gals”, „Katls” un
monoizrādē „Melot (?)”. Koncertā kopā
ar teātra pulciņa „Pigoriņi” meitenēm.
Hiphops? Mūsdienu deja? Šāds vārdu
virknējums pagājušā gadsimta 90. gados radīja ne mazums izbrīna cilvēkos,
kad Edmunds Veizāns, pilns apņēmības, paziņoja, ka veidos deju skolu,
kur interesentiem apgūt modernus deju
soļus. Izdevās. Deja un Edmunds ir nešķirams tandēms jau no agras bērnības,
viņš mācījies arī sporta dejas. Draugu
acīs bija liels dejotājs, un ik pa laikam
vajadzēja parādīt kādu triku. Studijas
dibināšana sakrita ar laiku, kad hiphops
pasaulē piedzīvoja otro popularitātes
vilni un Edmunds sāka aizrauties ar to.
Koncertā kopā ar estrādes deju grupu
„Ciprese” un bērnu tautas deju kolektīvu „Pīlādzītis”.
Evita Kalniņa par sevi saka – jau no
bērnības patīk dziedāt, jo ģimene un
radi ir dziedoši un katrs ģimenes saiets
ir dziesmām bagāts. Ir pateicīga saviem
vecākiem par ieguldījumu muzikālajā
izglītībā un koncertā piedāvāja jaunu
dziesmu, kuras autors Jānis Krūmiņš
ir kantrī mūzikas grupas „Apvedceļš”
vokālists un akordeonists. Evitai pirmoreiz bija iespēja „Apvedceļa” dziesmu „Tālā vasara” ne tikai dziedāt, bet
arī izbaudīt kopā ar draugiem – līnijdeju
grupu „Dream Dance”.
Vokālais ansamblis „Rīga” un va-

dītāja Marta Ļubimova. 2018. gada
pavasarī Vangažu vidusskolas skolēni
bija uzaicināti piedalīties projektā kopā
ar vokālo ansambli „Rīga”, lai attīstītu
savas vokālās dotības un piedalītos
apvienotos koncertos. Ansambļa saknes ir meklējamas Latvijā un ārvalstīs
plaši pazīstamajā korī „Rīga”, kuru
1979. gadā dibināja diriģente Marta Ļubimova. Īpaši liela vērība tiek
veltīta darbam ar bērniem muzikālās
spēles formā un skatuves iemaņām,
kas saistās ar bērnu muzikālo izrāžu
iestudēšanu, – tas atspoguļojās kopdarbā ar deju grupu „Kolibri”.
Krievu vokālais ansamblis „Krievu kadriļa” ciemos uzaicināja savu
senu draugu Valēriju Bulu – talantīgu
akordeonistu, izcilu koncertmeistaru,
dziesmu autoru un častušku izpildītāju
Mihaila Čehova Krievu drāmas teātrī
Ostrovska komēdijā „Ne vienmēr runcim krējuma pods”.
Ivans Nalivaiko ir nopelniem bagāts
Ukrainas kultūras darbinieks, ukraiņu
dziesmu ansambļa „Dņipro” dalībnieks
un vienkārši labs draugs Vangažu ukraiņu biedrības tautas ansamblim
„Kvitočki” un „Jatraņ”. Viņš parādīja,
kā skan sopilka, kas ir viens no ukraiņu
tradicionālajiem mūzikas instrumentiem, kurš tiek taisīts no ievas, kļavas,
egles vai bumbieres un kura skaņu
mēdz pielīdzināt Karpatu kalnu gleznainībai un čalojošajiem strautiem.
Kristīne Drauga. Dzimusi un augusi
Vangažos, tagad sevi no sirds atdevusi Spānijas garam. Flamenko dejotāja
deju klubā „Duende”. Flamenko deja ir
sarežģīta un neierasta, prasa emocionālo un dvēseles briedumu. Kristīne ar
flamenko dejotājām ir ļoti biežas viešņas Lietuvā, un, ciemojoties dzimtajās
mājās, viņa uzstājās kopā ar tēva izloloto ansambli „Veselka”.
Rihards Keišs – Inčukalna brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrības biedrs, skaistas
balss īpašnieks, konkursa „Dziesma
manai paaudzei” Grand Prix un skatītāju balvas ieguvējs un vienkārši burvīgs
jauneklis. Rihards uz skatuves kāpa ar
brīnišķīgajām „Kaprīzes” meitenēm,
kuras uzdeva savu lielo jautājumu –
gribu zināt, ko tu šo nakti dari…? –, un
Rihards atbildēja ar dziesmu par skaisto Amāliju.

Kad cilvēks dejo, viņš dzīvo – dzīvo
mīlestību, prieku, dusmas, uzvaras un
zaudējumus. Kustība ir dzīve pa īstam.
Lienei Frīdbergai deja ir dvēseles
baznīca. Vidējās paaudzes tautas deju
kolektīvs „U.P.S” šajā vietā ir dzimis,
mamma Ilona no maza neveikla zvirbulēna īsā laika sprīdī to izaudzināja
par skaistu gulbi un tagad savu lolojumu nodod tālāk tikpat siltās un mīlošās rokās – jaunajai vadītājai Lienei.
Ingus Ulmanis – mūziķis, komponists
un mūzikas producents, kurš karjeras
laikā darbojies populāro grupu „Jumprava” un „Lādezers” sastāvā. Bijis
dažādu citu muzikālo projektu autors
un dalībnieks, darbojies arī televīzijā
kā vadītājs raidījumos „Tautas balss”
un „4. studija”. Ir „Dabas koncertzāles” radītājs un vadītājs. Strādājis
visplašākajā amplitūdā – no Zvirbuļa
„Putnu operā” līdz Kaķītim Laķītim
„Brīnumskapī”. Ingus lielā aizrautībā
turpina ikvienu aizsākto nodarbi – vai
tā būtu mūzikas un dziesmu tekstu radīšana studijā, zāles pļaušana mājas
pagalmā vai viesu intervēšana radio
„Monopolā”. Atvērtība un spēja aizrauties ir talanti, par kuriem Ingus pats
ir pateicīgs visvairāk. Viņš saka, ka necenšoties izvairīties no smaidīšanas,
jo, šķiet, augstāki spēki ir vēlējušies,
lai viņš izskatās laimīgs vienmēr. Koncertā kopā ar bērnu vokālo ansambli
„Karuselis”.
Pēc koncerta „Ir tāda vieta” svētku
balli spēlēja grupa „Galaktika”. Iedzīvotāji ir aicināti aplūkot 14. septembrī
atklāto Vangažu iedzīvotāja Ruslana
Karpova fotoizstādi un vērot video
no putna lidojuma. Vangažu Kultūras
nams no sirds saka paldies visiem
viesmāksliniekiem, pašdarbības kolektīviem un to vadītājiem par ieguldīto darbu koncerta tapšanā. Paldies
Edmundam Ozolam par balsi, „Bronze
Bark” par koncerta vadītājas vietas
iekārtojumu, Inčukalna novada domei
par atbalstu, brīvprātīgajiem, kuri
iesaistījās Laimes koku stādīšanā,
„WoodCrafting” par vietrādi, Ruslanam
Karpovam par foto un video un visiem
Inčukalna novada iedzīvotājiem.
Inguna Zirne, n
Vangažu Kultūras nama vadītāja

Rudens bagātības dienas centrā „Gauja”
Septembra pirmajā nedēļā dienas
centrā „Gauja” bija skatāma izstāde
„Rudens veltes”, kurā apmeklētāji varēja aplūkot Gaujas ciemata iedzīvotāju
dārzos izaudzētos dārzeņus, ziedus un
augļus, radošajās darbnīcās gatavotos
rokdarbus un čaklo sēņotāju salasītās sēnes un ogas, kas bija izkārtotas
kompozīcijās. Izstādei eksponātus atnesa 18 cilvēki.
Atklāšanā piedalījās Inčukalna novada domes Sociālā dienesta vadītāja Zinaīda Gofmane un bāriņtiesas
priekšsēdētāja Iveta Kokina, čaklie
Gaujas ciemata iedzīvotāji, kā arī so-

ciālās aprūpes mājas „Gauja” darbinieki un iemītnieki.
Izstādes atklāšanā notika sagatavoto konservēto dārzeņu un ievārījumu degustācija. Īpašu apmeklētāju
uzmanību raisīja interesantas formas
tomāti, paprika un kabači, „melnie
kartupeļi” un citi dārzeņi. Atsevišķs
stends bija atvēlēts garšaugiem un
vitamīniem bagātiem augļiem. Liela
interese bija par pasaulē izplatīto
augu raudeni jeb oregano, kas piesaistīja ar skaistiem krāsainiem ziediņiem. Pie eksponāta bija skatāma
informācija par auga unikālajām īpašībām un pielietojumu. Sēnes, brūk-

lenes un košie virši, zīles un kastaņi
gozējās atsevišķā stendā.
Liels paldies visiem, kuri atnesa
eksponātus. Paldies tiem, kuri aktīvi iesaistījās izstādes iekārtošanā.
Pateicība arī Tamārai Staņēvičai par
atbalstu izstādes organizēšanā. Paldies visiem, kuri atnāca uz dienas
centru, lai skatītu izstādi un priecātos par to, kas izaudzis cilvēkiem ar
„zaļajiem pirkstiņiem” – tiem, kuriem
viss skaisti aug un zaļo.
G. Rostoka, n
dienas centra „Gauja”
sociālā darbiniece
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Kā no skaidrām debesīm nāca ziņa, ka
Inčukalna novada teritoriju šķērsos
zirgu pajūgu karavāna „Titānu tūre
2018”, kura no Vācijas pilsētas Brikas
ar desmit ratiem un 20 zirgiem cauri
Polijai, Lietuvai, Latvijai un Igaunijai
dosies uz Krievijas pilsētu Novgorodu, lai kā miera sveicienu par godu
100. gadadienai kopš 1. pasaules
kara beigām dāvinātu baznīcas zvanu.
2300 km garais ceļojums aizsākās
22. jūlijā, un galamērķī paredzēts nokļūt oktobra sākumā.
Tikai 4. septembra vēlā vakara stundā uzzinājām, ka 5. septembrī viesus varam gaidīt arī Inčukalnā pie
pamatskolas. Ar zirgiem tāpat kā ar
bitēm nekad neko nevar zināt. Bet
viss bija labi, un zirgu pajūgi cēli,
Miera zvanam zvanot, iesoļoja Aleksandra parka estrādes teritorijā.
Karavānu pavadošais vācu luterāņu mācītājs izklāstīja klātesošajiem braukšanas mērķi un dāvināja
novadam Miera zvanu – tieši tādu,
kāds tiek vests uz Novgorodu, tikai
miniatūrā, kuram visapkārt ir uzrakstīts vārds „miers” to valstu valodās, kuras „Titānu tūre 2018” šķērso. Pasākums noslēdzās ar svētības
vārdiem un Miera maizes dalīšanu.
Gribu piebilst, ka šī maize tiek cepta
no graudiem, kas auguši kādreizējā
Berlīnes mūra vietā. Bērniem neizpalika arī vizināšanās ar zirgu pajūgu, kas atgādināja zirgu tramvaju.
Tā bija jauka tikšanās un liecība, ka
pasaule var būt arī citāda, ar citām
vērtībām.
Šogad ļoti daudz runājam un arī domājam par Latvijas simtgadi. Kas
tad ir valsts? Tie esam mēs – cilvēki.
Katrs, kurš šeit ir dzīvojis un strādājis, ir atstājis lielāku vai mazāku
artavu.

Mūsu valsts simbols ir Brīvības
piemineklis, kas tapa, pateicoties
tautas ziedojumiem, un kuru veidojis ģeniālais tēlnieks Kārlis Zāle.
28. oktobrī viņam apritēs 130 gadu.
Kārļa Zāles dzīves ceļš izbeidzās
1942. gada 19. februārī Inčukalna
pagasta „Atvasītēs”, un apbedīts
viņš ir Rīgas Brāļu kapos.
Vēl mūža nogalē, 1941. gada rudenī, autors paspēja izveidot piemiņas
vietu Inčukalna kapsētā 1941. gada
4. jūlijā tuvējā apkārtnē – Raganā –
kritušajiem jauniešiem. Tas varētu
būt arī pēdējais autora darbs. Padomju laikā šo piemiņas vietu izpostīja, un tikai 1988. gada rudenī
Brāļu kapu atjaunošanas grupa (Andris Grūtups, Juris Dobelis, Voldemārs Šteins, Voldemārs Šubrovskis,
Eižens Upmanis, Pēteris Korsaks,
Arvīds Blaus, Jons Bajaruns (Jonas
Bajarunas) un daudzi citi atmodas
darbinieki) Kārļa Zāles pieminekli
novietoja vecajā vietā.
Šo 30 gadu laikā pieminekļa šūnakmens bija krietni apsūnojis un kapu
kopiņu vietu bija pārņēmušas lapkoku saknes. Mēs uzskatījām par savu
pienākumu sakopt šo piemiņas vietu
un aicinājām 6. un 7. septembrī talciniekus. Liels paldies domes komunālajam dienestam par atsaucību
un darba rokām. Pateicība arī firmai
„Vēsmiņas” par stenda atjaunošanu
un dārzniekam Nikam Ozolam par
dekoratīvajiem stādiem. Darbs tika
paveikts 8. septembrī – dienā, kurā
pirms trīsdesmit gadiem šis projekts aizsākās. Esmu priecīga par
paveikto, bet ļoti ceru, ka nākotnē
izdosies pieminekli profesionāli restaurēt.
Inga Freimane, n
Inčukalna Tautas nama vadītāja
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Rokdarbniece un pedagoģe Intervija ar
Leldi Ceriņu
Inga Lījvaka
Mums ir gods intervēt bijušo Vangažu
iedzīvotāju Leldi Ceriņu, kura ir Latvijā
pazīstama persona, bet pats galvenais –
brīnišķīgs, pozitīvs un sirsnīgs cilvēks.
Mēs vēlētos šo interviju veltīt visiem
Inčukalna novada jauniešiem. Tiem, kuru
balsis brīžiem ir klusas, bet kuri padara
mūsu novadu interesantāku un kuri ir
mūsu novada nākotne.

Ingu Lījvaku Vangažu iedzīvotāji pazīst
kā ļoti zinošu un kompetentu pedagoģi.
Baltinavieši Ingu zin slavēt kā sirsnīgu,
atsaucīgu un čaklu rokdarbnieci. Viņas
radu saknes ir Baltinavas un Kārsavas
novadā, Ziemeļlatgalē. Te aktīvā atpūtā
un darbā pavada daļu sava brīvā laika.
Inga ir Baltinavas novada aušanas pulciņa dalībniece.
Daudzu gadu garumā savās zināšanās un prasmēs Inga dalās Baltinavas
novada muzeja pasākumos „Satiec
savu meistaru!” – vada meistardarbnīcas. Ir patiess prieks, jo Inga „sveci zem pūra netur” – labprāt dalās ar
tehniskajiem rakstiem, pacietīgi izskaidro un ierāda.
Darbojoties Balvu novada muzeja
projektā „Ziemeļlatgales strīpainie
brunči”, Inga noauda savus tautastērpa brunčus. Tie bija apskatāmi starptautiskā folkloras festivāla „Baltica 2015” lietišķās mākslas izstādē
„Mantinieki. Ziemeļlatgale” Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.
Inga arī palīdzēja iekārtot šo izstādi,
kura nominācijā „Gada sniegums vizuālajā mākslā 2016. gadā” tika nominēta latgaliešu kultūras gada balvai „Boņuks”.
Viens no vērienīgākajiem veikumiem
(2017–2018) ir kopdarbs Ziemeļlatgales tautastērpu darināšanā mazajiem
kolektīva „Balvu vilciņš” dejotājiem.
Inga gan auda kreklu audumu, gan
izšuva uzpleču rakstus. Jaunajos tērpos mazie dejotāji piedalījās XXVI Vispārējos latviešu dziesmu un XVI deju
svētkos, kā arī tautastērpu skatē.
Vasaras izskaņā, 22. augustā, „Rīgas
Mākslas telpā” lietišķās mākslas iz-

stādē „Radītprieks” Inga kopā ar Baltinavas rokdarbniecēm izstādes apmeklētājus iepazīstināja ar Baltinavas novada senajiem cimdu rakstiem
un adīšanas tehniskajām niansēm.
Kā pulciņa vadītāja gribu teikt Ingai

milzīgu paldies! Paldies par atbalstu
un aktīvo darbu projektos!
Iveta Gabrāne, n
Baltinavas Kultūras nama aušanas
pulciņa vadītāja

Latvijas seniori – valsts simtgadei
Inčukalna senioru vokālais ansamblis
„Gauja” augustā piedalījās Pirmajos
valsts senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās svētkos, kas norisinājās
K. Ulmaņa piemiņas muzejā „Pikšas”.
Pasākuma moto bija „Latvijas seniori –
valsts simtgadei”. Svētkos piedalījās
ansambļi no visiem Latvijas reģioniem.
Pasākums iesākās aizkustinoši,
visiem kopā dziedot mūsu valsts
himnu. Pēc tam notika koncerts,
kurā katrs ansamblis varēja rādīt
savas sagatavotās dziesmas. Programmu daudzveidīgu darīja reģionu
senioru vokālo ansambļu kopkoru
dziedātie skaņdarbi, bet koncerta
izskaņā visi vienojās kopīgā dziesmā „Nevis slinkojot un pūstot”. Pēc
aktīvas dziedāšanas visiem labi
garšoja pasākuma organizatoru sarūpētās pusdienas.
Mājās braucām ar labām emocijām,
jo visas dienas garumā skanēja

Kārļa Ulmaņa dzimtās mājas „Pikšas“ Dobeles novadā.

skaistas dziesmas un tikāmies ar
gaišiem ļaudīm, kuriem svarīga ir
mūsu valsts un patīk dziesma.
Paldies Latvijas Pensionāru federācijai par pasākuma organizēšanu
un ielūgumu! Ansambļa dalībnieku
vārdā saku paldies par atbalstu un
sapratni Inčukalna novada domes

priekšsēdētājam A. Nalivaiko, Sociālā dienesta vadītājai Z. Gofmanei,
domes deputātiem, personīgi K. Siliņai, un šoferītim E. Vēverim.
Ņ. Bērziņa, n
Inčukalna novada pensionāru
padomes priekšsēdētāja

– Jūs esat televīzijas zvaigzne, vadāt
raidījumus, pasākumus, esat modele
un Latvijā pazīstama persona. Kāds
ir visu šo panākumu cēlonis?
– Degsme. Es teiktu, ka mans iekšējais
dzinulis ir azarts, vēlme pieredzēt un izzināt. Protams, tas nav viegli atbildams
jautājums, jo šīs iespējas realizēt sevi
vienā vai otrā virzienā neatnāca vienlaikus. Tā ir drīzāk tāda likumsakarīga
ķēdīte. Panākumi nemēdz iekrist rokās
tāpat vien, ir mērķtiecīgi jāstrādā, jo tikai pēc četrarpus gadiem aktīva darba
TV es varu teikt, ka šobrīd tiešām izjūtu kvalitatīvu atgriezenisko saiti, kas
atnes citus projektus. Es sāku strādāt
televīzijā kā ziņu reportiere un, nepārtraukti pierādot sevi, cenšoties, esmu
kļuvusi par producenti un pati savu raidījumu vadītāju.
– Daudzi jaunieši domā, ka panākumu
cēlonis ir veiksme vai vide, kurā cilvēks piedzimst. Kā Jūs komentētu
šādus uzskatus? Kā viņus iedvesmot
neatteikties sapņot lielus sapņus un
neatmest cerības ceļā uz mērķi?
– Latviešiem ir sena paruna „pats savas
laimes kalējs”, un tajā ir ārkārtīgi daudz
patiesības. Es ticu, ka mums katram
zvaigznēs ir ierakstīts ceļš, taču mums
tieši tāpat ir dota izvēles brīvība, kā šo
ceļu mērot. Cik daudz paralēlu taciņu
izvēlēties, kādus ceļabiedrus ņemt sev
līdzi. Nenoliegsim, mūsdienās ārkārtīgi
svarīgi ir kontakti jeb īstie cilvēki, kuri
var palīdzēt sasniegt savus mērķus,
un mana pieredze rāda, ka mēs nekad
nevaram zināt, kurš būs tas cilvēks,
kas pēkšņi piedāvās sapņu darbu. Tieši
tāpēc svarīgi vienmēr būt izpalīdzīgam,
laipnam, atsaucīgam. Censties paveikt
sev uzdotos uzdevumus pēc labākās
sirdsapziņas. Citi to pamana un novērtē, ticiet man. Un tad, kad gaidīsit to
vismazāk, – tieši šie cilvēki var kļūt par
pagrieziena punktu dzīvē.
– Mūsdienu jaunieši ļoti lielu uzmanību pievērš modei un izskatam.
No vienas puses, ir ļoti labi, ka jaunieši tam seko līdzi, bet, no otras
puses, bieži rodas negatīvi incidenti, kuru rezultātā bērni un jaunieši
tiek apcelti sava izskata vai apģērba
dēļ. Jums ir tieša saistība ar modes pasauli. Ko Jūs vēlētos viņiem
teikt šajā sakarā?
– Jā, šis ir ļoti sāpīgs jautājums – arī
mani pašu pusaudža gados ļoti daudz
apcēla gan par izskatu, gan reizēm arī
par to, kā esmu saģērbusies. Man šķiet,
ka mums visiem vajadzētu ņemt piemēru no citām, lielākām Eiropas valstīm,
jo, ceļojot apkārt, redzu, ka citur cilvēki
daudz brīvāk pieņem otru tieši tādu,

kāds viņš ir. Mums šeit Latvijā tas ir
kaut kāds iesakņojies netikums – nepārtraukti citam citu vērtēt. Runājot par
modi un ģērbšanos, pēdējā laika lielākā
tendence visiem blogeriem ir doties uz
lietotu apģērbu veikaliem un meklēt
pērles tieši tur. Modes pasaulē cilvēki
lepojas nevis ar to, cik dārgs apģērbs
mugurā, bet tieši pretēji – cik lēti viņi ir
atraduši stilīgas lietas! Manuprāt, svarīgākais ir kopt sevi. Rūpēties, lai apģērbs ir tīrs, kārtīgs, smaržīgs. Gaumes
vienmēr atšķirsies, jāiemācās cienīt
otra izvēli. Un, runājot par izskatu, sūtīt
visus, kam kaut kas nepatīk, dillēs! Es
tiešām gribētu, kaut kāds man to būtu
pateicis pusaudža gados! Skaistums ir
tik relatīvs, kā gan kāds mums var norādīt, kas ir skaisti un kas nav? Mazāk
klausīties citos, un noticēt sev!
– Gan vecāki, gan skolotāji, gan sabiedrība kopumā pēdējos gadus ir
ļoti norūpējušies par to, ka jaunieši
daudz laika pavada, sēžot pie telefona, „sērfojot internetā”, kopjot savu
„Instagram”, „Snapchat”, „Facebook” profilu vai virtuāli komunicējot
ar draugiem. Vai Jums ir kāds padoms jauniešiem un varbūt pat vecākiem?
– Es pievienojos viedoklim, ka svarīgākais, lai ikdienā tiešām paši izbaudām
šos mirkļus, ar kuriem dalāmies. Lai
tajā brīdī, kad uzņemam smaidīgu selfiju ar draugiem vakariņās, ar otru pusīti
vērojot saulrietu vai ar ģimeni dodoties
riteņu izbraucienā, pēc tam noliekam
telefonu atpakaļ somā un esam klātesoši, priecājoties un novērtējot šo kopīgo laiku. Komunikācijas izpausmes
mainās, nevajag no tām pilnībā abstrahēties vai censties aizliegt. Lieliski strādā savstarpējās norunas, piemēram, ka
pie galda telefons izmantots netiek. Un
vēl, vismaz mans personīgais kritērijs,
kaut ko publicējot, pirms tam uzdot sev
jautājumu – kāpēc man ir svarīgi, lai citi
to redzētu vai zinātu? Ja varu atbildēt
pati sev ar pārliecinošu argumentu, tad
neredzu iemeslu, kāpēc nedalīties.
– Ko Jūs gribētu novēlēt Inčukalna
novada jauniešiem jaunajā mācību gadā?
– Zinātkāri, mērķtiecību un savstarpēju
cieņu, mācoties pieņemt dažādo! Izteikt
kritiku tikai tad, ja uzreiz varat dot vietā
padomu, kā uzlabot esošo situāciju vai
ko darīt citādi. Lai pārsteigumiem bagāts un skaists gads!
Lilija Geža, n
sabiedrisko attiecību speciāliste
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„Nauda Latvijā Zinību diena „Minkā”
un pasaulē”

Inčukalna novada bibliotēkā no 3. līdz 27.
septembrim skatāma Roberta Kulpes privātkolekcijas izstāde „Nauda Latvijā un
pasaulē”.
Kolekcionārs Roberts Kulpe (dzimis
1934. gadā Kalvenē) jau vairākus
gadu desmitus vāc vēstures liecības.
Tā radušies daudzi lietiskie materiāli
bagātīgai izstādei par Dziesmu svētkiem, kuru Inčukalna novada bibliotēkā bija iespēja apskatīt jūnijā. Šobrīd
bibliotēkā var aplūkot otru Roberta
Kulpes izstādi – „Nauda Latvijā un
pasaulē”.
Interese par dažādu valstu naudu
kolekcionāram radās jau ļoti sen, vēl
skolas gados, kaut gan nopietnai naudas kolekcionēšanai nodevies tikai
pusmūžā. Pakāpeniski kolekcija izveidojusies ļoti plaša. Lai varētu monētas
un banknotes klasificēt un attiecīgi
sakārtot, Roberts pats šim nolūkam
veidojis speciālus stendus.
Visplašākā un sirdij vistuvākā kolekcijas daļa veltīta Latvijas valsts
naudas vēsturei. „Īpašs prieks par
890. gadā kaltu arābu monētu, kas
savulaik atrasta Nāves salā Salaspils tuvumā. Pa Daugavas ūdens ceļu
kopā ar tirgotājiem tā senos laikos
nonākusi mūsu teritorijā. Manā kolekcijā ir arī Jelgavas, Liepājas un
Ventspils nauda, kas tika izlaista
1915. gadā, Bermonta un Rīgas pagaidu valdības nauda, ir aplūkojama

ulmaņlaiku nauda – arī samērā retā
50 latu banknote ar Latvijas panorāmu, okupācijas pavadoņi – reihsmarkas, červonci un rubļi, visbeidzot, Latvijas jaunāko laiku nauda – „repši”,
lati un eiro. Sava vieta arī Ventspils
ventiem,” teic Roberts Kulpe.
„Kā jūs domājat, vai esmu miljonārs?”
jautā pensionārs un uzreiz pats arī
atbild, ka esot ne tikai miljonārs, bet
pat miljardieris. To apliecina Zimbabves naudaszīmes ar daudzām nullēm
aiz pirmā cipara. Ļoti plaša ir Krievijas
pagājušā gadsimta sākuma naudas
kolekcija, netrūkst arī Eiropas, Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, Āzijas
un Āfrikas valstu banknošu. Blakus
katrai naudaszīmei kolekcionārs piespraudis mazu karodziņu, lai skatītājiem vieglāk saprast, no kuras valsts
tā nākusi, savukārt, lai būtu vieglāk
saprast, kur kura valsts atrodas, Roberts izveidojis īpašu karti.
Izstādē sevišķu uzmanību piesaista
nākotnes jeb polimēra naudaszīmes no
Kongo, Rumānijas, Singapūras un citām valstīm. Tās tiek izgatavotas Šveicē un saglabājas trīs četras reizes ilgāk
nekā papīra nauda, tādēļ to droši var
locīt, burzīt, pat mazgāt. Šāda materiāla naudu viltot ir sevišķi grūti. Kopumā
17 stiklotajās koka vitrīnās izkārtotas
vairāk nekā 800 naudas vienības.
J. Ozoliņa n
Inčukalna novada bibliotēkas vadītāja:

Klāt rudens. Vasaras sulīgo zaļumu
spēji nomaina dzeltenie un sarkanīgi
brūnie toņi, dzestrākie rietumu vēji pamalēs dzenā draudīgus mākoņus, bet
rīta agrums atnāk biezos miglas vālu
zābakos. Pieklusušas arī putnu balsis.
Varbūt tos savā paspārnē līdzi aiznesis
rudenīgais vējš? Varbūt…

logopēde Inga Moškina, bet Lellītes
lomu lieliski nospēlēja mūzikas skolotāja Līga Bērziņa.
Kādam šī Zinību diena „Minkā” bija
pirmo reizi, kādam – pēdējo. Un tas
šo dienu padarīja vēl īpašāku un
svinīgāku. Atliek novēlēt visiem: lai
izdodas!

Klāt septembris – ar dāliju ziedu kupenām, ar asteru un gladiolu burvīgo
krāšņumu un samteņu kluso skaistumu dižojas piemājas dārzi.
Klāt Zinību diena – jaunā mācību
gada pirmā diena. Viegli, kā nebijusi,
aizskrējusi vasara – piedzīvojumiem,
jautrības un atpūtas mirkļiem piepildīta. Ir sācies jauns darba cēliens.
Mūsu „Minkā” 3. septembra Zinību
dienas rīts aizsākās saules staru
sasildīts, bērnu čalām, satikšanās
prieka un mūzikas skaņām pārbagāts. Svinīgās sajūtas papildināja
iepriekš sarūpētie skanīgie dzejoļi,
laba vēlējumi un dziesmas no skaisto vārdu vācelītes. Klātesošos svētku
dalībniekus – bērnus, viņu vecākus,
skolotājus un iestādes darbiniekus –
ar jaunā mācību gada sākumu sveica
„Minkas” vadītāja Rita Galiņa un Inčukalna novada domes izpilddirektors
Oskars Kalniņš. Savukārt teatralizētajās ainiņās Minkas lomā iejutās

Mūsu veikums
iepriekšējā mācību gadā

„Minkā” un filiālē „Lapsiņa” ar Inčukalna novada domes finansiālu atbalstu ir veikti nozīmīgi remontdarbi – „Taurenīšu” grupas garderobē
nomainīti logi, savukārt „Kukainīšu”
garderobē veikts grīdas remonts,
pilnībā nomainot arī grīdas segumu.
Grupu tualetēs veikti sanitāri tehniskie darbi.
Esam tikuši pie jaunām mēbelēm,
rotaļlietām, saimniecībā noderīgām
lietām, arī trauku mazgājamajām
mašīnām filiālē „Lapsiņa”, kas ievērojami atvieglos grupu skolotāju palīgu
ikdienas darbu. Filiāles jaunākās grupas bērnu rotaļu laukums papildināts
ar jaunu rotaļu celtni – vilcieniņu. Arī
grupu iekārtojumā veiktas nopietnas
izmaiņas – izveidoti katram vecumam atbilstoši mācību jomu centri
ar šīm jomām atbilstīgiem mācību
materiāliem.

Paldies sakām Inčukalna novada domei par ieinteresētību, atsaucību un
finansiālo atbalstu dažādu mūsu ieceru realizācijai.
Notikušas izmaiņas arī grupu skolotāju sastāvā, kam par pamatu tika
ņemta skolotāja darba pieredze un
izglītība. Pieredzes bagātākie skolotāji turpmāk strādās ar vecāko
grupu bērniem, bet skolotāji, kuri vēl
studē, tātad tikai apgūst skolotāja
profesiju, – ar jaunākajiem bērniem.
No šī mācību gada iestādē darbu uzsākuši trīs jauni darbinieki: mūzikas
skolotāja Līga, skolotāja Inese „Rūķīšu” grupā un auklīte Ieva – „Taurenīšu” grupā.
Nav noslēpums, ka jebkuri jaunievedumi ne vienmēr tiek pieņemti uzreiz,
iespējams, jāpaiet laikam, lai pie pārmaiņām pierastu. Tomēr pārmaiņas
mūsu dzīvē liek izrauties no tik ierastās rutīnas, sapurina un liek uz daudz
ko paskatīties no citām pozīcijām.
Galu galā mums visiem taču ir viens
mērķis – sniegt bērniem pašu labāko
izglītību, sagatavot viņus mācībām
skolā un, protams, lielajai dzīvei. Lai
sparīgs, atraktīvs un notikumiem
bagāts ir jaunais darba cēliens!
I. Pliena, n
PII „Minka” lietvede

Aizvadītas gadskārtējās Pierīgas pašvaldību darbinieku sporta spēles
24. augustā Ropažu sporta kompleksā
„333” noritēja gadskārtējās Pierīgas
pašvaldību darbinieku sporta spēles.
Šogad astoņās disciplīnās sacentās
13 pašvaldību pārstāvji, arī Inčukalna
novada domes darbinieki.
Sacensību programmā bija iekļauts
volejbola turnīrs, orientēšanās, kartinga un vasaras kamanu braukšana,
šķēršļu joslas pārvarēšana, kā arī
citi oriģināli veiklības un atjautības
uzdevumi. Paldies Ropažu novada
pašvaldībai par viesmīlību! Tiekamies
nākamgad Saulkrastu novadā!
Sacensībās uzvarēja Baldones no-

vada pašvaldības darbinieki (122 p.),
kam sekoja Ķekavas novada pārstāvji
(117 p.) un Mālpils novada pārstāvji (112 p.). Ceturtajā vietā ierindojās
Olaines novada pašvaldības darbinieki (109 p.), labāko sešinieku noslēdza
Mārupes novads (104 p.) un Saulkrastu novads (104 p.). Tālākās vietas ieņēma Ādažu novada pašvaldības darbinieki (96 p.), mājinieki no Ropažiem
(92 p.), Stopiņu (90 p.), Babītes (87 p.),
Inčukalna (80 p.), Krimuldas (79 p.) un
Salaspils novada (77 p.) pārstāvji.
Mārtiņš Pozņaks, n
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs
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Vangažu vidusskolai dots starts Skola vasarā neguļ
60. darba cēlienam
Šogad skolas gaitas Vangažu vidusskolas 1. klasēs uzsāks 49 audzēkņi. Viņiem vēlēsim saglabāt šodienas prieku
un vēlmi cītīgi mācīties katru dienu līdz
pat 12. klases pavasarim. Mūsu kopīgais darbs viņus veidos par labiem cilvēkiem jebkura dzīves mērķa sasniegšanai. Pietiekoši atbildīgs un gana
grūts darbs būs 10. klases skolēniem.
Gandarījumu ir devuši pavasara absolventi, jo viņu uzrādītie rezultāti
mūsu skolu pēc vidējā rādītāja CE
(valsts noteiktie obligātie centralizētie eksāmeni – latviešu valoda,
matemātika, svešvaloda) ir izvirzījuši
2. vietā starp 13 Pierīgas novadu vidusskolām. Kopumā valstī ir vairāk
nekā 300 ģimnāziju un vidusskolu, un
mēs ieņemam 51. vietu pēc CE rezultātiem.
Iepriekšējā mācību gadā ir augsti sasniegumi dažādās mācību olimpiādēs
un skatēs, jo ieguldīts liels papildu
darbs talantīgo jauniešu spēju attīstīšanai. Kopvērtējumā Pierīgas skolu
grupā ieņemam 3. vietu, bet Pierīgas
vidusskolu grupā – 2. vietu.
12. klases beigušie skolēni ir iestājušies gan Rīgas Stradiņa universitātē
un tās koledžā, gan Latvijas Universitātē, gan Tehniskajā universitātē,
Ekonomikas un kultūras augstskolā,
Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, gan dažādās koledžās. 12. klasei
priekšā ļoti atbildīgs mācību gads –
nākotnes profesijas meklējumi, vidusskolas eksāmeni. Vēlu būt vēl
stiprākiem un zinošākiem par šī gada
absolventiem. Bet šā gada devītajiem
vēlu pacietību un gribasspēka stingrumu, lai pavasarī veiksmīgi veiktu
valsts pārbaudījumus. Mudinu jau no

Skolotāja Lana Vanaga kopā ar 1.a klasi.

Pirmā skolas diena – 3. septembris –
bija tieši tik jauka, cik šī gada vasara.
Parka estrādē tik tikko pietika vietas
visai lielajai skolas saimei un vecākiem. Skolēnus sveikt bija ieradies
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, sniedzot dāvaniņas pirmklasniekiem un novēlot izturību un zinātkāri.
Vangažu vidusskolas direktore Indra Kalniņa un Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietniece Ludmila Vorobjova.

pirmās dienas būt nopietniem, atbildīgiem par savu nākotni. Visiem skolēniem vēlu būt aktīviem mācību darbā un rast piepildījumu brīvajam laikam kādā interešu izglītības pulciņā.
Skolas darbs ir cieši saistīts ar vecākiem. Arī viņi skolas dzīvi, savu bērnu
dzīvi padara krāsaināku. Paldies tiem,
kuri bija atsaucīgi un vadīja stundas,
stāstīja par savu profesiju. Paldies
skolas padomes aktīvajiem vecākiem.
Šogad mūsu skolas saimi papildina vēl viena sākumskolas grupa.
Un šajā gadā akcents uz pirmskolas
bērnu labsajūtu mūsu telpās un teritorijā – iekārtots āra rotaļu laukums,
izremontēts gaitenis, labiekārtotas

tualetes. Arī mūzikas stundas notiks
izremontētā kabinetā. Skolas stadiona labiekārtošanas projekts ir aktīvā
plānošanā.
Mūsu skolas darbs pagājušajā gadā
ir bijis ļoti piepildīts, bagāts ar dažādām aktivitātēm, jo piedalāmies divos
ESF projektos. Katru gadu ir sacensība par to, kura kļūs par „Gada klasi”.
Iepriekšējā mācību gadā tā bija 6.b,
9.a un 11. klase (šāgada 7.b un 12.).
Lai pozitīvas domas un mīļš vārds ir
katras dienas sākums jaunajā mācību gadā!
Indra Kalniņa, n
Vangažu vidusskolas direktore

Akcija „Skolas soma 2018” 43 novada bērniem
palīdz sagatavoties jaunajam mācību gadam
Augustā, kad visi gatavojas skolai,
Inčukalna novada domes deputāte Līga
Šube sadarbībā ar biedrību „Palīdzēsim viens otram” jau trešo gadu pēc
kārtas rīkoja labdarības akciju „Skolas
soma 2018”.
Kā skaidro Līga Šube: „Ideja radās
pirms vairāk nekā trim gadiem, pirmajā gadā sadarbojos ar Vangažu dienas
centru, pērn lielu palīdzību organizēšanā deva Vangažu vidusskolas skolotāji.”
Neapšaubāmi, tuvojoties skolai, dažādas labdarības organizācijas palīdz
bērniem ar skolas lietām. Sākotnējā
ideja izveidot lielu akciju, kurā iesaistītos pēc iespējas vairāk novadnieku
un sadzirdētu par līdzcilvēku
grūtībām, pamazām sāk izdoties.
Pirmos gadus veidojot šo akciju, bija
jāiziet cauri jaunam un nezināmam
ceļam, taču mērķis bija skaidrs – palīdzēt bērniem sagatavoties un uz-

sākt skolas gaitas Inčukalna novadā.
Šogad ceļš jau bija zināms, atlika vien
apzināt ģimenes, kurām šāda palīdzība bija nepieciešama.

Akcijas „Skolas soma 2018” ietvaros
43 laimīgi bērni uzsāks jauno mācību
gadu mūsu novada skolās ar jaunām
mugursomām, kas pilnas ar vajadzīgajām kancelejas precēm. Par katru
skolēnu tika īpaši padomāts: kam
vairāk patīk zīmēt, kam sportot, un
attiecīgi piemeklētas skolas lietiņas.
Kā norāda Līga Šube: „Sākotnēji nelielā ideja palīdzēt augusta laikā auga
aizvien apjomīgāka, par ko jāsaka paldies visiem, kuri nesavtīgi un ar lielu
entuziasmu iesaistījās katras idejas
realizācijā! Gala rezultātā arī šogad
izdevās lieliska un sirsnīga akcija, kas
kārtējo reizi atgādināja novadniekiem,
ka ir jāpalīdz līdzcilvēkiem.”
Kopā mēs varam paveikt lielas un sirsnīgas lietas, padarot mūsu novadu
labāku, un šī akcija to pierādīja. Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!
Mārtiņš Pozņaks, n
Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs

Labu noskaņojumu un smaidu dāvāja dziedātājs Ainārs Bumbieris, kura
dziesmas pavadījumā dejot sāka grupiņa aktīvu pirmklasnieku. Neskatoties uz to, ka karstā vasara pāragri
izplaucēja teju visas iespējamās puķes, par ziedu trūkumu sūdzēties nevarēja. Kas tad vēl notika vasarā, kas
jauns, kas nav plaši zināms?
Lielais, labais vasaras brīvlaiks skolēniem ir pagājis, un tagad daudziem
ir grūti iedomāties, ka skola vasarā
nesnauž, nesauļojas, nelaiskojas, bet
aktīvi darbojas, lai pēc diviem ar pusi
mēnešiem no jauna aicinātu pie sevis
skolēnus, kas piepilda kluso ēku ar
balsīm un soļu dipoņu. Visu vasaru
skolā darbojās celtnieku brigāde,
skolotāji un tehniskie darbinieki, un
rezultāts ir patiešām uzmanību piesaistošs un patīk gan pašiem darba
veicējiem, gan skolēniem un pedagogiem.
Maijā noslēdzās divus gadus ilgušais „Erasmus+” projekts „Zaļais lietussargs” (2016-1-LV01KA101-022610), ar kura atbalstu ir
tapušas „Zināšanu kāpnes”. Tagad
reizrēķinu bērni var redzēt uz kāpnēm un nemanot trenēties reizināt
un dalīt, vienkārši kāpjot pa tām. Ar
„Zaļā lietussarga” atbalstu vasarā
ir tapis arī atbalsta materiāls skolēniem, buklets „Incis dodas palīgā” –
atgādņu apkopojums, ko ir veidojuši
mūsu skolas skolotāji.
Jūnijā skola vispārējās pamatizglītības dokumentus izsniedza 19 devītās klases skolēniem, kas šobrīd
jau veiksmīgi izvēlējušies turpināt
mācības citās skolās. Lepojamies ar
saviem audzēkņiem, kas tagad mācīsies: Rīgas 1. ģimnāzijā (1), Rīgas
2. ģimnāzijā (1), Rīgas Teikas vidusskolā (1), Rīgas 6. vidusskolā (1), Siguldas Valsts ģimnāzijā (3), Siguldas
pilsētas vidusskolā (4), Rīgas Valsts
tehnikumā (6) un Rīgas Tehniskajā
koledžā (2). Mūsu iepriekšējā gada
devītie nākotnē būs programmēša-

nas tehniķi, automehāniķi, poligrāfijas darbinieki – speciālisti, kas šodien it tik ļoti vajadzīgi, bet tiem, kuri
turpina izglītību vidusskolās, mācoties padziļināti fiziku, matemātiku,
sabiedriskās attiecības, līderību, informātiku, vēl ir iespēja savu karjeru
pārdomāt un plānot trīs vidusskolas
gadus. Jūnijā bijām kopā līdz pat
Jāņu dienai – ekskursijā uz Slovākiju
un Čehiju, kurai daļu no transporta izdevumiem – 300 eiro – klase ieguva,
uzvarot konkursā par labāko klasi, ko
jau vairākus gadus atbalsta biedrība
„Inčukalna izaugsmei”.
No jūnija līdz augustam notika remontdarbi – no jauna izveidota klases telpa vienai pirmajai klasei un
izremontēta telpa otrai pirmajai klasei. Ir izremontēts fizikas kabinets,
un viss plašais trešā stāva gaitenis ir
ticis pie jaunas grīdas, kur iestrādātas spēles mazajiem („Klasītes”). Pie
multimediju projektoriem ir tikušas
vēl četras klašu telpas.
No jūnija līdz augustam skola uzņēma jaunus skolēnus. Iepriekšējā
mācību gadā mēs bijām 247, bet
šogad esam 265 – 37 pirmās klases
skolēni un 26 pirmsskolas grupiņas
skolēni. Pirmajām klasēm „skolas
māmiņas” būs skolotāja Lana Vanaga un Inčukalna pamatskolas 2007.
gada absolvente Lienīte Petrovska.
Mēs esam priecīgi par to, ka mūsējie
atgriežas! Skolotāju kolektīvam ir
nākusi klāt arī jauna sociālo zinību un
informātikas skolotāja Linda Puriņa.
Ir plašāks palicis interešu izglītības
piedāvājums. Līdztekus jau iepriekšējos gados bijušajiem pulciņiem, bērniem pavisam drīz tiks piedāvāta robotika, kā arī sen gaidītais un daudzu
mīlētais basketbols. Pie mums skolēniem ir dotas daudzas iespējas gan
gūt zināšanas, gan arī saturīgi pavadīt
savu brīvo laiku pēc mācību stundām.
Viss interešu izglītības piedāvājums ir
atrodams skolas mājaslapā.
Oktobra beigās blakus skolai tiks
atklāts atjaunotais un uzlabotais
sporta laukums, ko Inčukalna pamatskola jau sen ir gaidījusi. Esam
daudzu interesantu notikumu priekšā
un jau „līdz ausīm” skolas darbos un
jaunos plānos. Tikai tā ir interesanti
dzīvot – ķerties klāt pie jauniem izaicinājumiem un tikt ar tiem galā.
Zinta Nolberga, Kaspars Kiris n
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Inčukalna Tautas nams uzsāk amatierkolektīvu
2018./2019. gada sezonu un aicina pievienoties jaunus dalībniekus!
Jauktais koris „Mežābele” (86. sezona). Vadītājs Vitalis Kikusts (tālr.
26592633).
Nodarbības pirmdienās un ceturtdienās plkst.19.00 Inčukalna pamatskolā.
Pirmā tikšanās ar koristiem un jaunu dalībnieku uzņemšana ceturtdien,
27. septembrī, plkst. 19.00 Inčukalna
pamatskolā.
Inčukalna Tautas nama pūtēju orķestris (36. sezona). Diriģents Vitalis
Kikusts (tālr. 26592633).
Nodarbības otrdienās plkst. 18.00, sestdienās plkst. 11.00 un pēc individuāla
grafika Inčukalna skolā.
Pirmā tikšanās orķestrantiem un jaunu dalībnieku uzņemšana sestdien,
22. septembrī, plkst. 11.00 Inčukalna
pamatskolā.
Senioru koris „Atblāzma” (52. sezona).
Vadītāja Ņina Kiršteina (tālr. 29478592).
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās
plkst. 13.00 Tautas namā.
Pirmā tikšanās koristiem un jaunu dalībnieku uzņemšana ceturtdien, 27. septembrī, plkst. 13.00 Tautas namā.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Virši” (22. sezona) Vadītājs Andrs Briņķis
(tālr. 29413203).
Nodarbības otrdienās un piektdienās

plkst. 20.00 Tautas namā. Pirmā tikšanās dejotājiem un jaunu dalībnieku
uzņemšana piektdien, 21. septembrī,
plkst. 20.00 Tautas namā.
Senioru deju kolektīvs „Virši”
(7. sezona). Vadītājs Andrs Briņķis
(tālr. 29413203).
Nodarbības otrdienās un ceturtdienās
plkst. 19.00 Tautas namā.
Pirmā tikšanās dejotājiem un jaunu dalībnieku uzņemšana piektdien, 21. septembrī, plkst. 20.00 Tautas namā.
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Runči un kaķes”, bērnu deju kolektīva „Minkāns” vecāku kolektīvs (4. sezona). Vadītāja Līga Dombrovska (tālr. 26456062).
Nodarbības ceturtdienās plkst. 21.00
un svētdienās plkst. 18.00 Tautas
namā.
Amatierteātris (16. sezona).
Vadītājs Ģirts Sils (tālr. 29145004).
Mēģinājumi trešdienās plkst. 19.00
Tautas namā.
Pirmā tikšanās ar aktieriem un jaunu dalībnieku uzņemšana ceturtdien,
27. septembrī, plkst. 19.00 Tautas namā.

Maksas kolektīvi

Tautas deju kolektīvs „Minkāns” bērniem un pusaudžiem (7. sezona). Vadī-

Vangažu Kultūras nama kolektīvi uzsāk
sezonu un aicina jaunus dalībniekus
Bērnu tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, vadītāja Ilona Petrovska, kultūras nama lielajā zālē:
pirmdienās 16.30, piektdienās 18.00

Baltkrievu vokālais ansamblis „Žuravka”, vadītāja Aļona Kolčina, Parka
ielā 2:
pirmdienās 18.00, trešdienās 18.00

Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „UPS”, vadītāja Liene Frīdberga,
koncertmeistars Jurijs Kaspers, Vangažu Kultūras namā:
pirmdienās 19.30–21.30,
trešdienās 19.30–21.30

Sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”, vadītāja Jana Bunkus, koncertmeistars Jurijs Kaspers, kultūras
nama 2. stāvā:
pirmdienās 18.30–19.30

Ukraiņu biedrības vokālais ansamblis „Jatraņ”, muzikālā vadītāja Liene Nesteroviča, koncertmeistars Jurijs
Kaspers, Parka ielā 2:
otrdienās 20.00, ceturtdienās 20.00
Krievu vokālais ansamblis „Krievu
kadriļa”, vadītāja Gaļina Titarenko,
koncertmeistare Aļona Kolčina, Parka
ielā 2:
pirmdienās 20.00–22.00,
trešdienās 20.00-22.00

Teātra studija „Pigoriņi”, vadītāja
Evija Ozola, kultūras nama lielajā zālē:
otrdienās 15.15, ceturtdienās 15.15
Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”, vadītāja Liene Nesteroviča, kultūras nama 2. stāvā:
otrdienās 18.00, ceturtdienās 18.00
Estrādes deju grupa „Ciprese”, vadītāja Ilona Petrovska, kultūras nama
lielajā zālē:
pirmdienās–piektdienās

tāja Līga Dombrovska (tālr. 26456062).
1. līdz 6. klase. Nodarbības otrdienās un
trešdienās plkst. 18.00 Tautas namā.
Mūsdienu deju grupa „Born to Dance”
bērniem un pusaudžiem (7. sezona).
Vadītāja Kitija Vāvere (tālr. 29575718).
Nodarbības otrdienās plkst. 17.00, svētdienās plkst. 15.00 Tautas namā.

Inčukalna novada dome
sirsnīgi sveic septembrī dzimušos
Inčukalna novada iedzīvotājus!

Interešu grupas

Tradicionālā karatē grupa (bez vecuma
un sagatavotības ierobežojuma). Kontaktpersona Gundega Veide (sazināties,
rakstot SMS uz tālr. 29279168). Nodarbības notiek svētdienās plkst. 12.00
Tautas namā.
Līnijdeju grupa pieaugušajiem. Vadītājs Aivars Vāvers (tālr. 29234084).
Nodarbības notiek pirmdienās plkst.
19.00 Tautas namā.
Pāru deju grupa (līnijdejas) pieaugušajiem. Vadītāja Kitija Vāvere (tālr.
29575718).
Nodarbības notiek svētdienās plkst.
10.00 Tautas namā.
Mākslinieku kopa. Vadītāja Dace Saulīte (tālr. 29561968).
Mākslinieku tikšanās sestdien, 29. septembrī, plkst. 17.00 Tautas namā.

PASĀKUMI
Inčukalna Tautas namā

• 20. septembrī plkst. 19.30 režisores Ināras Kolmanes dokumentālā filma „Dubultā dzīve.
Sekss un PSRS” – padomju laika
attieksme pret seksu, sākot no
revolūcijas laikiem. Filmā daudz
neparastas un līdz šim nezināmas
informācijas. Ieeja 3 eiro.
• 29. septembrī rudens velobrauciens „Vai zini, kas jauns Inčukalnā?” – līdz 30 km. Tikšanās vieta
un laiks: pie Tautas nama plkst.
9.30. Brauciena ilgums – līdz
15.00. Apmeklēsim Inčukalna apskates objektus – Katlapu iezi,
„AHA” centra sapni Gaujā, jauno
pastaigu taku, Medību pili, Inčukalna Velnalu un citas interesantas un pat neredzētas vietas mūsu
novadā.
• 29. septembrī plkst. 17.00 iemiķeļosim Inčukalnā kopā ar Liepājas teātra aktrišu folkloras kopu
„Atštaukas”. Ražas svētki kopā
ar māksliniekiem Daci Saulīti un
Modri Balodi. Izstādes „Melns.
Balts. Sarkans” atklāšana. Visi
mīļi aicināti!

Vangažu Kultūras namā

INČUKALNA NOVADA INFORMATĪVS IZDEVUMS „NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojis Mārtiņš Pozņaks, tālr.: 20271787.
Datorsalikums: SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”.
Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E–pasts: novada.vestis@incukalns.lv,
tirāža 2000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv.
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs.
Rakstu, sludinājumu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Tici zvaigznēm debess tālē,
Kas virs Tavas galvas mirdz,
Tici nākotnei un dzīvei,
Tici tam, ko saka sirds.

• 14. oktobrī plkst. 15.00 piedzīvojumu filma, animācijas filma, ģimenes filma „Lino: piedzīvojums
ar deviņām dzīvībām”. Ieeja 2 eiro.
• 26. oktobrī plkst. 19.00 Vangažu
Kultūras namā spēlfilma „Homo
Novus”. Ieeja 3 eiro. („Latvijai 100”
projekta ietvaros.)

Ir mainījušies Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna
novada nodaļas priekšnieka pieņemšanas laiki:
PIRMDIENĀS
Meža ielā 1, Vangažos, Inčukalna novadā (8. kabinets), no plkst. 10.00
līdz plkst. 12.00;
TREŠDIENĀS
Atmodas ielā 6/3, Inčukalnā, Inčukalna novadā, no plkst. 10.00 līdz
plkst. 12.00.
Inčukalna nodaļa – Atmodas iela 6/3, Inčukalns, Inčukalna novads, LV2141. Dežūrdaļa (diennakts) – tālr. 67937102. Inčukalna novada nodaļas
priekšnieks – tālr. 25141014. E-pasta adrese: policija@pp.gov.lv.
LĪDZJŪTĪBA
No atmiņām paliek tik starojums maigs,
Tā kā liedagā saulrieta pēdas,
Turp, kur tu aiziesi, apstāsies laiks,
Norims sāpe, rūpes un bēdas.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam kopā ar Jeļenas Ozoliņas
ģimeni un piederīgajiem, vecmāmiņu zaudējot.
Inčukalna novada pašvaldības kolēģi

