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satraukta
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astoņu gadu garumā!

Jauns gads –
jaunas iespējas

Ņem spēku no Jāņu gaismas,
Jana Bunkus
Kas pakalnos gaiši spīd –
Tā paliks ar tevi tik ilgi,
Tādā
noskaņā
sestdien
Kaut
sen būs
atausisizskanēja
rīts.
Inčukalna novada senioru Gada balle, kas irLai
skaistavisiem
tradīcija jau ilgus
gadus.

dienests sanākušajiem dāvāja gardu
torti
un kliņģeri.
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unSIA
vēl„PATA
vairākAB”
Inčukalna
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Uldim
Mierkalnam
par dāgadu desmitu nodrošināt
Gada ballinovada
Inčukalna Tautas namā ar vanu
visiem
pasākuma
dalībniekiem!
Inčukalna novada un citu noZiemassvētku dziesmām un laba vēlēNeapšaubāmi, savs vārds sakāms
vadu iedzīvotājus ar sportisiedzīvotājiem
jumu vārdiem tajās, stāvot pie kuplās bija arī abām mūsu senioru apvienīaktivitātēm,
kā arīpadomes
augt,
egles,
kas rotāta un
ar Inčukalna
novada bukām
– Inčukalna
pensionāru
līksma
droša
un uzturētbiedrības
možu –
iedzīvotāju sarūpētajiem labestības un attīstīties
Vangažu pensionāru
garu saviem
apmeklētājiem!
eņģeļiem, līgošana!
kas iegūti, ziedojot smagi vadītājām
Ņinai Bērziņai
un Intai Teteslimiem bērniem, atklāja senioru koris rei, kuras pateicās par veiksmīgo saInčukalna
pašvaldība
Vēl Inčukalna
novada
„Atblāzma”
(vadītāja Ņina
Kiršteina). darbību
visiemnovada
aktīvistiem,
domei un
pašvaldības
kolektīvs
Kora dziesmu
„Lai laba
diena tev un „labajiem gariņiem”, kas aizvadītajā
man” labi papildināja Inčukalna nova- gadā bija klāt un atsaucās uz ikvienu
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Ar cieņu,
Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs (2005–2013)
Arvīds Blaus

Foto: Zinta Nolberga

Senioru koris „Atblāzma”

Sveicam
Inčukalna
sporta
kompleksu
da domes priekšsēdētāja Arvīda Blaua
un sociālā
dienesta
vadītājas Zinaīdas
10
gadu
Gofmanes laba vēlējumi novada senioriem 2013.gadā.
Dome un sociālais
jubilejā!

telpu uzlabošanā – kosmētiskais
remonts.
Tiek risināts jautājums par ūdens
apgādes un kanalizācijas renovācijas darbiem Inčukalnā un Gaujas
ciematā. Ir sagatavots kapličas
projekts Vangažos, un tiek strādāts pie jaunās Inčukalna novada
bibliotēkas skiču projekta.
Iedzīvotāju informēšanai par pašvaldības darbu vienu reizi mēnesī
tiek veidota avīze „Novada Vēstis”.
Domes darbam iedzīvotāji var sekot
līdzi internetā – vērojot domes sēdes gan tiešraidē, gan ierakstā.
Paldies visiem tiem iedzīvotājiem, kuri ar uzmundrinošiem vārdiem un ierosinājumiem atbalstīja
domes darbu. Paldies arī par kritiku.
Protams, darāmā vēl daudz, jo
Inčukalna novads nekad, tāpat kā
Rīga, nebūs gatavs. Jaunajam domes sastāvam ir pēc kā tiekties un
ko attīstīt. Kā pirmo darbu gribu minēt apkures sistēmas sakārtošanu.
Paldies par izrādīto uzticību 8
gadu garumā! Novēlu novadam
attīstību un novada iedzīvotājiem
turību un labklājību!

Inčukalna novada pašvaldības
vēlēšanu rezultāti

Foto: Vita Oša

darbi, un sakārtota tuvumā esošā
teritorija pie Straujupītes. Gājēju
ērtībām tika izveidots celiņš cauri
Inčukalna Aleksandra parkam, kā
arī Gaujas ciemata Gaujaslīču ielā
un atsevišķos posmos Krasta ielā.
Tika veikta vairāku ielu asfaltēšana – Inčukalnā daļa Smilšu un
Priežu ielās, Vangažos Gaismas
un Skolas ielās. Mazākajiem Inčukalna novada iedzīvotājiem tika
ierīkoti bērnu rotaļu laukumi Inčukalnā un Egļupē. Skolu siltināšanā
un ielu apgaismojuma nomaiņā
piesaistījām arī Eiropas Savienības
līdzekļus. Novads šajā laika posmā
tika pie jauna ģerboņa un karoga.
Atbalstījām un nodrošinājām ar
visu nepieciešamo dalībniekus, kas
jūlijā dosies uz XXV Dziesmu un XV
Deju svētkiem. Prieks par to!
Katru gadu aptuveni 300 000
latu tika novirzīti sociālajā budžetā
trūcīgo un maznodrošināto cilvēku
atbalstam. Sociālā dienesta vadībā
darbojas 3 dienas centri. Turpinājās
Vangažu pilsētas ūdens saimniecības rekonstrukcija – tika izbūvētas
jaunas attīrīšanas iekārtas, atdzelžošanas stacija un izbūvēti trīs
jauni dziļurbumi ūdens piegādei.
Paralēli šiem darbiem tiek veikti
ikgadējie darbi novada ceļu un ielu
uzturēšanā, skolu un bērnudārzu

Foto: Vita Oša

Vakar, 12.jūnijā, noslēdzās 2009.
gadā ievēlēto novada deputātu 4
gadu darba periods, kā arī tika ievēlēts jaunais priekšsēdētājs.
Domes darbs iepriekšējā sasaukuma laikā bija pietiekoši saspringts, jo tas sākās reizē ar Inčukalna novada un Vangažu pilsētas
apvienošanu. Domes sastāvu veidoja deputāti no piecām partijām.
Darbības laikā notikušas 77 domes
sēdes, pieņemti 2260 lēmumi un 92
saistošie noteikumi. Domes darbs
tiek organizēts plānveidīgi, atbilstoši budžeta iespējām, mēģinot
sabalansēt, lai darbi notiktu visās
sfērās vienlīdzīgi.
Gribētos pieminēt un izcelt vairākus darbus. Kā nozīmīgāko jāmin
Vangažu vidusskolas un Inčukalna
pamatskolas siltināšanu, kuras
laikā skolas tapa vizuāli pievilcīgākas un siltākas. Tika izveidota Pašvaldības policija, kas rūpējas par
kārtību un mieru Inčukalna novada
teritorijā. Ielu apgaismojuma spulJaunizveidotais senioru deju kolektīvs
dzes tika nomainītas uz ekonomiskākām. Inčukalna pamatskolā tika
izveidota pirmsskolas bērnudārza
grupiņa, kas ļāva samazināt rindu
bērnudārza audzēkņu uzņemšanās, kā arī ļauj mazajiem pierast
pie skolas vides. Vangažu kultūras namā tika uzsākti renovācijas

Jaunā gada sākums ir laiks,
kad gribas cerēt – slikto lietu
paliks aizvien mazāk, labo – pulka vairāk. Gan vienā, gan otrā
variantā mēs paši esam noteicēji, vismaz – lielā mērā. Tāpēc
šajā gadā visiem Inčukalna novada iedzīvotājiem vēlu būt labā
ierosinātājiem.
Labas pārmaiņas notikušas
arī ar laikrakstu „Novada Vēstis”. No šī gada tas iznāk citā
formātā. Ja šobrīd lasāt šo sleju,
tas nozīmē, ka jūsu rokās jau
nonācis laikraksts jaunajā formātā un izskatā. Mūsu modernajā laikmetā arī pašvaldības
izdevumam jāiet līdzi laikam,
tam jākļūst modernākam gan
formāta, gan noformējuma ziņā.
Un tas ir noticis!
Turklāt – palielinājies eksemplāru skaits un arī informācijas
apjoms, jo kā ielikums mūsu
laikrakstā tagad ir laikraksta
„Siguldas Elpa” numurs. Tas dod
iespēju ne tikai uzzināt jaunumus mūsu novadā, bet arī kaimiņos.
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
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Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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•

Iznomāt nekustamo īpašumu Inčukalna novadā, Vangažos, – zemes
gabala „Gaujas iela 24” daļu 2,7 ha
platībā – likumā noteiktā kārtībā,
veicot nomas tiesību izsoli. Noteikt
līguma termiņu 10 gadi un nosacījumu, ka zemes gabals tiek iznomāts ar apbūves tiesībām.
Apstiprināt Vangažu vidusskolā no
1.jūlija amata vietu „Interešu izglītības pedagogs – jaunsargu instruktors” un veikt izmaiņas 2011.
gada 18.maija Inčukalna novada
domes lēmumā Nr.6–42.§, un izteikt
lēmuma pielikuma Nr.4 „Inčukalna
novada Vangažu vidusskolas darbinieku amati, kvalifikācijas pakāpes
un kvalifikācijas kodi” 46.punktu
sekojošā redakcijā: „46. Interešu
izglītības pedagogs – jaunsargu
instruktors, profesijas kods – 2359
06 Interešu izglītības SKOLOTĀJS,
alga 20 st. x Ls 3,86”.
Piešķirt Vangažu baptistu draudzes kristīgās nometnes bērniem
autobusu un segt ceļa izdevumus
braucienam uz atpūtas bāzi „Gančauskas”. Nometne notiks no 21.
un līdz 27.jūlijam.
Piešķirt Inčukalna handbola komandai autobusu un segt ceļa
izdevumus braucienam uz starptautisko handbola turnīru Tallinā
(Igaunijā) no 8. līdz 10.jūnijam.
Atļaut Vangažu vidusskolas pirmsskolas grupai no 1.jūlija līdz 31.augustam darboties PII „Jancis”.
Atbalstīt Kārļa Zāles pieminekļa atjaunošanas akcijas piemiņas
bukleta izdošanu un piešķirt finansējumu Ls 307 apmērā, naudu pārskaitot apgādam „Mantojums”.
Norakstīt nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) pamatparādu 10

•

•

•

•

•

•
•
•

•

personām un nokavējuma naudu
uz lēmuma pieņemšanas dienu.
Atbalstīt biedrības „Inčukalna
novada sporta attīstības biedrība”
projektu „Atpūtas zonas ierīkošana pie Vangažu ezera” un piešķirt projekta realizācijai nepieciešamo finansējumu Ls 2294,61
apmērā, apmaksu paredzot veikt
no pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta.
Apstiprināt Inčukalna novada
saistošos noteikumus Nr.10/2013
„Par Inčukalna novada teritorijas
plānojumu 2013.–2024.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Grafisko daļu”.
Pagarināt nomas līguma termiņu
uz pieciem gadiem piecām personām mazdārziņa uzturēšanai, saskaņā ar grafisko pielikumu.
Pagarināt garāžu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai „Vangažu
moto” zemes nomas līgumu uz
vienu gadu.
Pēc adrešu piešķiršanas pārslēgt
dzīvojamās telpas īres līgumus ar
dzīvojamās mājas Plānupes ielā
10, Inčukalnā, īrniekiem.
Mainīt viena dzīvokļa statusu no
sociālā dzīvokļa statusa uz īres
dzīvokļa statusu.
Anulēt ziņas par divdesmit četru
personu deklarēto dzīves vietu.
Apstiprināt 2013.gada 17.maija
nekustamā īpašuma daļas 120 m2
platībā nomas tiesību izsoles
rezultātus, piešķirt nekustamā
īpašuma nomas tiesības biedrībai
„Inčukalna izaugsmei”.
U.c.

Visi domes lēmumi apskatāmi mājas lapā
www.incukalns.lv.

Paziņojums par Inčukalna novada teritorijas
plānojuma 2013.–2024.gadam apstiprināšanu
Inčukalna novada dome 22.05.2013. pieņēma lēmumu (protokols Nr.14, 25.§) „Par saistošo noteikumu Nr.10/2013 „Par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafisko daļu” apstiprināšanu”.
Ar Inčukalna novada teritorijas plānojuma
2013.–2024.g. un vides pārskata dokumen-

tiem, informatīvo ziņojumu, atzinumu par
vides pārskatu un informāciju par termiņiem
monitoringa ziņojuma iesniegšanai var iepazīties Inčukalna novada pašvaldībā (Atmodas
iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads) un internetā mājas lapā www.incukalns.lv.
Inčukalna novada teritorijas plānojums 2013.–2024.gadam ir izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta
Nr.1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/041/059 „Inčukalna novada domes attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
Inčukalna novada teritorijas plānojuma
2013.–2024.g. un vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības
iela 32b-502, Rīga, LV-1045, tālr. 67320809,
www.rp.lv.

NOVADA V
INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS „NOVADA VĒSTIS”, reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja Anete Nolberga, tālr. 20271787. Maketu sagatavoja SIA „Siguldas
Elpa”. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 3000 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.

2013.gada JŪNIJS

Важнейшие решения заседания
думы в мае
• Сдать в аренду недвижимое имущество – часть земельного участка «Улица
Гауяс 24» площадью 2,7 га в Вангажи
Инчукалнского края – в установленном законом порядке, проведя аукцион на право аренды. Установить срок
договора 10 лет и условие, что участок
земли сдается в аренду с правом застройки.
• Утвердить в Вангажской средней школе с 1 июля должность «Педагог образования по интересам – инструктор
молодежного ополчения» и внести
изменение в решение думы Инчукалнского края от 18 мая 2011 года № 6 –
§42, выразив пункт 46 приложения
№ 4 к решению «Должности, квалификационные ступени и квалификационные коды сотрудников Вангажской
средней школы Инчукалнского края»
в следующей редакции: «46. Педагог
образования по интересам – инструктор молодежного ополчения, код профессии – 2359 06 УЧИТЕЛЬ образования по интересам, зарплата 20 час x
Ls 3,86».
• Выделить автобус для детей христианского лагеря Вангажской баптистской
общины и покрыть дорожные расходы
на поездку на базу отдыха «Ганчаускас». Лагерь состоится с 21 до 27 июля.
• Выделить
автобус
Инчукалнской
гандбольной команде и покрыть дорожные расходы на поездку на международный турнир по гандболу в
Таллинне (Эстония) с 8 до 10 июня.
• Разрешить дошкольной группе Вангажской средней школы заниматься в
учреждении дошкольного образования «Jancis» с 1 июля до 31 августа.
• Поддержать издание памятного буклета акции по восстановлению памятника Карлиса Зале и выделить
финансирование в размере Ls 307,перечислив
деньги
издательству
«Mantojums».

• Списать основной долг по налогу на
недвижимое имущество 10 лицам и
штраф за опоздание на день принятия
решения.
• Поддержать проект общества «Общество развития спорта Инчукалнского края» «Устройство зоны отдыха у
Вангажского озера» и выделить необходимое для реализации проекта
финансирование в размере Ls 2294,61,
предусмотрев осуществление оплаты
из основного бюджета самоуправления на 2013 год.
• Утвердить обязательные правила Инчукалнского края № 10/2013 «О планировке территории Инчукалнского
края на 2013–2024 года для Правил
использования и застройки территории и о Графической части».
• Продлить срок договора аренды на
пять лет пяти лицам для содержания
небольшого садика в соответствии с
графическим приложением.
• Продлить договор аренды земли с кооперативным обществом владельцев
гаражей «Vangažu moto» на один год.
• После предоставления адресов перезаключить договоры аренды жилого
помещения с жильцами жилого дома
по адресу ул. Планупес 10, Инчукалнс.
• Изменить статус одной квартиры со
статуса социальной квартиры на статус квартиры по найму.
• Аннулировать сведения о декларированном месте жительства двадцати
четырех лиц.
• Утвердить результаты аукциона от
17 мая 2013 года на право аренды части недвижимого имущества площадью 120 м2, предоставить право аренды недвижимого имущества Обществу
«Inčukalna izaugsmei».
• Прочее.
Все решения думы на домашней странице
www.incukalns.lv

Saistošie noteikumi Nr.10/2013 „Par Inčukalna
novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam
Teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un Grafisko daļu”
Apstiprināti ar Inčukalna
novada domes
2013.gada 22.maija
sēdes lēmumu,
protokols Nr.14–25.§.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 3.un 16.punktu,
43.panta 13.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu, 25.un 27.pantu,
2012.gada 16.oktobra Ministru Kabineta
noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 94.punktu

1. Ar šiem saistošiem noteikumiem tiek apstiprinātas Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam saistošās daļas:
1.1. Grafiskā daļa – funkcionālais zonējums, novada pagasta, pilsētas un ciemu robežas;
1.2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada Vēstis”.
3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Inčukalna novada domes:
3.1. 2009.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr.6/2009 „Par teritorijas plānojumiem”;
3.2. 2010.gada 15.septembra saistošie noteikumi Nr.17/2010 „Inčukalna novada Inčukalna pagasta teritorijas plānojuma 2007.–2019.g. grozījumi grafiskajā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada
Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs
Arvīds Blaus
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Biznesā nepietiek ar naudu un prātu –
lielākais atbalsts ir draugi un ģimene
SIA „Tropiks Ali” Vangažos darbojas jau vairāk kā 20 gadus. Šodien
vangažnieki nespēj iedomāties iepirkšanos bez, kā viņi paši iemīļojuši
teikt, „lielā veikala”, bet bija laiks,
kad tā īpašnieks Aliguseins Šihalijevs sāka ar nulli. Bija vien paziņu,
draugu un ģimenes ticība, ka viņam
izdosies. Tāpēc daudzi palīdzēja gan
finansiāli, gan atbalstīja psiholoģiski.

Bezdarbs piespieda
uzsākt savu biznesu
„Sākām pašos grūtākajos laikos –
deviņdesmitajos, kad biznesa vidē
valdīja, ja tā varētu teikt, haoss. Katrs
mēģināja kaut ko savu, bet īstas
skaidrības, kā to darīt, nebija. Vismaz
daļai. Katrs, kā saka tautā, kūlās kā
varēja. Bija liels bezdarba līmenis, tāpēc bija saprotams, kāpēc tik daudzi
mēģināja uzsākt savu biznesu,” atceras A.Šihalijevs.
Latvijā A.Šihalijevs ieradās 1975.
gadā un sāka strādāt celtniecībā un
rūpniecībā. Tajā laikā daudzi savu biznesu sāka, ievedot preses no Polijas un
tās realizējot tirgū. „Arī es Vidzemes
tirgū īrēju trīs tirdzniecības vietas jeb,
kā tautā sauca, būdiņas un mēģināju
attīstīt tirdzniecību. Tirgoju arī augļus.
Bija grūti. Lielās rūpnīcas tajā laikā
tika slēgtas, bezdarbs auga straujos
tempos. Dzīves apstākļi neļāva padoties. Kopā ar draugiem sēdējām un domājām, kā izdzīvot, kādu biznesu uzsākt. Pateicoties draugiem un paziņām
dažādās iestādēs, izdevās noturēties.”
Tālāk uzņēmēja ceļš veda uz Vangažiem, toreiz vēl ciematu. „Sākām
1993.gadā Gaujas ielā – īrētās telpās
atvērām kafejnīcu „Tropikal”, tad veikalu. Tajā gadā arī radās SIA „Tropiks
Ali”. Pirms tam SIA bija nodēvēts par
„Tropikal”, tomēr to nācās latviskot.
Starta kapitāla nebija vispār, bet bija
skaidrs, ka jārīkojas. Turklāt paveicās,
ka telpu īpašnieks Ņikita Kozlovs, ar
kuru biju pazīstams jau ilgus gadus,

Veikals „Tropiks-Ali” Vangažos

sākumā neprasīja nevienu kapeiku.
Telpas jau bija aprīkotas ar kafejnīcas
iekārtām, atlika vien, kā Ņ.Kozlovs teica, izmantot prātu un visas dotības un
sākt strādāt. Neapšaubāmi, ka visas
kafejnīcas iekārtas bija padomju laiku
mantojums. Arī darbinieki palika tie
paši, kas gadiem jau tur bija strādājuši.” Populārākie ēdieni kafejnīcā bija
borščs un kotletes – arī tas bija padomju ēdienkartes mantojums, tomēr
savas popularitātes dēļ kādu laiku vēl
bija pieejams.
„Darbinieki, kā jau padomju laikos,
bija pieraduši, ejot mājās, atlikušās
kotletes paņemt līdzi. Man nācās pierādīt, ka tie laiki, kad tā varēja darīt, ir
beigušies. Cilvēki, protams, to nesaprata un skatījās uz mani kā uz ienaidnieku. Es skaidroju darbiniekiem, ka
tas viss maksā naudu. Ja agrāk viņiem
alga nāca no valsts, tad tagad to maksāju es no nopelnītā. Mani vienalga nesaprata. Nekādu lielo naudu, protams,
nopelnīt neizdevās. No sākuma bija
rubļi, tad tie mainījās uz repšiem, tad
uz latiem. Visu laiku bija pārmaiņas,
kas uzņēmējdarbībai nenāca par labu.

Inflācija „apēda” visu peļņu,” atceras
uzņēmējs.

Cilvēki nenāca iekšā
pašapkalpošanās
veikalā
Vangažniekiem par pārsteigumu
jaunatvērtais veikaliņš nebija kā visi
citi. Tas bija pirmais pašapkalpošanās
veikals šajā pilsētā. Ne velti mēdz
teikt, ka pieradumam liels spēks. Šo
izteicienu vistiešākajā veidā varēja attiecināt arī uz jauno veikalu, jo cilvēki
tajā gluži vienkārši nenāca iekšā pašapkalpošanās sistēmas dēļ. Ja Rīgā
tajā laikā šādu veikalu jau bija daudz,
Vangažos tas bija pirmais, un lielākā
daļa pircēju nezināja, kā tādos iepērkas. „Tas biznesa sākumu sarežģīja
vēl vairāk. Visi bija pieraduši, ka pārdevēja ir aiz letes un pasniedz visu, kas
nepieciešams. Sākumā šajā veikalā
bija līdzīgi. Cilvēki, kuri ienāca, palika
turpat pie kases, tālāk negāja un lūdza,
lai pārdevēja atnes, piemēram, maizi,

kas ir veikala otrā galā. Ar laiku jau
pierada, bet sākums bija trauksmains,”
atminas A.Šihalijevs.

Mantojumā bardaks
un 80 suņi
Pēc 2000.gada A.Šihalijevam piedāvāja pārņemt telpas, kur tagad atrodas
veikals „Tropiks-Ali”. Sākotnēji šeit
bija diezgan kritiska situācija – apkārt
celtnei bedres, pati ēka novecojusi,
jumts jāmaina, kopskats baiss. „Man
tik lielu līdzekļu, lai to savestu kārtībā,
nebija. Es arī atklāti pateicu – ja man
vienkārši iedod telpas, vismaz sākotnēji, un ļauj darboties, tad es esmu ar
mieru. Ja man jau pašā sākumā kaut
kas jāmaksā – es neņemšu. Es piedāvāju nomaksu uz diviem gadiem. Sākotnēji īpašnieki piekrita. Pēc nedēļas
man pateica, ka tomēr ir uzradies pircējs. Tā tas atkārtojās vairākās reizes,
līdz es vienā brīdī atmetu ar roku. Tā kā
īpašniekiem ar pircējiem neveicās, viņi
atkal piedāvāja man. Es jau biju sakrājis pirmo iemaksu, tomēr man bija
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viens nosacījums. Pagalmā, aiz veikala, bija voljērs ar 80 suņiem, kuriem
iepriekšējā īrniece bija devusi pajumti.
Tie bija suņi, kuri palikuši bez saimniekiem vai vienkārši – klejojošie. Neapšaubāmi, ka tas bija cēls darbs, tomēr
man mantojumā 80 suņus notiekti
nevajadzēja, tāpēc telpu saimniekiem
uzstādīju noteikumu, ka telpas pirkšu
tikai tad, ja suņi tiks aizvesti. Mēneša
laikā puse tika aizvesta, pēc tam arī
pārējie.”
Lai savestu kārtībā telpas, uzņēmējs pats uzvilka zābakus un cimdus
un kopā ar draugiem un ģimeni strādāja, cik spēki ļāva, citreiz pat naktīs.
Ar telpu iekārtām palīdzēja draugs,
kurš tajā laikā aizvēra savu veikalu
Rīgā. Palīdzēja arī brālis. „Ja nebūtu
šo un citu cilvēku atbalsta, es nespētu to visu izdarīt. Šādās reizēs draugu
un ģimenes atbalsts ir nenovērtējams.
Turklāt man neviens uzreiz neprasīja
atdot naudu. Teica – kad nopelnīsi, atdosi. Tā spēj atbalstīt tikai paši tuvākie
cilvēki,” uzsver A.Šihalijevs.
Uzņēmējs atzina, ka sākotnēji no
daudziem dzirdējis arī kritiskus vārdus.
Bija cilvēki, kuri uzskatīja, ka Vangažos tik liels veikals nevienam nav vajadzīgs un uzņēmējs izšķiež savu laiku
un naudu. „Vangažu pilsētā dzīvoju jau
no 1979.gada, tāpēc biju paanalizējis,
kā šeit norit dzīve. Arī kafejnīcas un
pirmā veikaliņa darbība ļāva izdarīt
secinājumus, vai Vangaži ir laba vide
uzņēmējdarbībai. Man bail nebija. Uzņēmējdarbībā baidīties nedrīkst.”
2003.gadā darbi tika pabeigti un veikals tika atvērts. Tagad gan viens, gan
otrs uzņēmuma veikals pārliecinoši
strādā un gūst peļņu, kas tiek ieguldīta veikalu attīstībā un nekustamajos
īpašumos (Gaujas ielā virs veikala tika
izbūvēti dzīvokļi, nobruģēta apkārtne
pie abiem veikaliem, kā arī izveidotas
stāvvietas).
Šogad uzņēmums nosvinēja 20
gadu jubileju, kas biznesa vidē nebūt nav maz. Par nākotnes plāniem
A.Šihalijevs runā izvairīgi. „Savulaik ieguldīju lielu naudu daudzdzīvokļu ēku
projektu izstrādē. Sākās krīze, un projektus nācās nolikt plauktā. Var jau būt,
ka kādu dienu būs labvēlīgāki apstākļi
un lielāka peļņa un Vangažos būs jaunas dzīvojamās ēkas. Pagaidām par to
ir pāragri runāt un domāt – laiks rādīs!”
Teksts un foto:
Jana Bunkus

Ugunsdzēsēju diena

Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
(www.incukalnabub.lv)

Foto: Rita Bikše

17.maijā Inčukalna pamatskolā norisinājās Ugunsdzēsēju dienai veltīts pasākums, kurā
skolēniem bija iespēja iepazīties ar ugunsdzēsības tehniku un aprīkojumu, kā arī piedalīties
ar ugunsdrošību saistītās komandu sacensībās. Kopā piedalījās 15 komandas. Galvenā balva – brauciens ugunsdzēsības automašīnā. Balvās bija arī ugunsdzēšamie aparāti, saldumi un
izbraucieni ar rodeļiem.
Notika paraugdemonstrējumi, kur skolotājiem tika dota iespēja izmēģināt ugunsdzēšamo aparātu lietošanu. Pasākuma diena bija silta un saulaina, tāpēc varēja atvēsināties zem
mākslīgā lietus.
Pasākums tapa sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju,
Reģionālo pašvaldības policiju, Valsts mežu dienestu, Zemessardzes 19. Nodrošinājuma
bataljonu un Inčukalna novada domi.
Paldies pasākuma galvenajiem sponsoriem: veikalam „Elvi”, Pilnas drošības aģentūrai
„Operative”, „Rāmkalni”, „Rīgas piensaimnieks”, „STRIM Ceļubūve”.

Aktīvākie dalībnieki pēta ugunsdzēsības tehniku un aprīkojumu.
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11.maijā Vangažu kultūras nama
bērnu pašdarbības kolektīvi savas
māmiņas aicināja uz Mātes dienas
koncertu. Kā ik gadu, arī šogad
mūsu kolektīvi bija sagatavojuši
daudz jauku priekšnesumu savām
mīļajām māmiņām, kuras ir visa
sākums – dzīvības devējas, sargeņģeļi, mīlestības un drošības
sajūtas nodrošinātājas. Šī bija tā
reize, kad bērni apsveic un iepriecina māmiņas ar savām prasmēm un
talantiem.
Tautas deju kolektīva „Pīladzītis”
(vadītāja Ilona Petrovska, koncertmeistare Aļona Kolčina) mazākie
bērni ļoti centīgi, ar smaidu un ar
raitu dejas soli nodejoja savas dejas. Savukārt lielākie dejotāji jau
rādīja savas prasmes polkas solī,
ko viņiem ir iemacījusi skolotāja
Ilona.
Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” (vadītāja Maira Lazdiņa)
izdziedāja daudz skaistu un labi
sagatavotu, Mātes dienai veltītu
dziesmu. Bērni dziedāja arī solo
dziesmiņas, kuras skolotāja Maira
šīs sezonas laikā ir iemācījusi katram bērnam atsevišķi.
Estrādes deju grupa „Ciprese”
(vadītāja I.Petrovska) piedalījās
ar krāšņām un labi sagatavotām
dejām, kur katrai dejai kā vienmēr
bija piemēroti, spilgti tērpi. Visu
deju horeogrāfijas bija skolotājas
Ilonas veidotas. Prieks, ka deju
grupas rindās bija daudz puišu –
gan mazajos kolektīvos, gan pie
jauniešiem.
Teātra studijas „Pigoriņi” (vadītāja Evija Ozola) bērni pasākumā
piedalījās ar dzejoļiem un etīdi, kur
tika atspoguļota mātes loma bērna
dzīvē: „Pirms bērns dodas uz zemi,
viņš vaicā eņģelim: „Kā sauks manu
eņģeli?” Eņģelis pasmaidīja un klusi noteica: „Vārds nav svarīgs. Tu
sauksi viņu par mammu!””
Koncerta noslēgumā ikkatrs dalībnieks ar ziediņu rokās devās pie
savas māmiņas, lai viņu apskautu
un pateiktu paldies! Mīlēsim, sargāsim, cienīsim savas māmiņas un
vecmāmiņas!

Starptautiskā Bērnu aizsardzības
diena – skanoša,
radoša un sportiska
Jau daudzus gadus Vangažos
1.junijā svinam Bērnu aizsardzības
dienu. Šogad svētki iesākās ar aktīvu jaunākās paaudzes rosīšanos
pie kultūras nama. Bērniem bez
maksas visas dienas garumā bija
pieejamas piepūšamās atrakcijas,
kas, protams, izraisīja neviltotu
bērnu prieku un sajūsmu.
Arī šogad čaklās Mūzikas un
mākslas skolas skolotājas Agnese Ozoliņa un Diāna Krieviņa bija
sarūpējušas interesantus radošos darbiņus bērniem. Tūlīt pēc
radošo darbnīcu atklāšanas ap
galdiem pulcējas liels interesentu pulks, kur katrs gribēja veidot
kādu māksliniecisku darbu. Bērni

Vasaras sākums – raibs
Ir sācies košākais un saulainākais gadalaiks – vasara. Paralēli ilgi gaidītajai atpūtai
brīvā dabā ir iespēja baudīt arī krāšņus pasākumus. Prieks, ka vasara ieskandināta
ar krāšņām dziesmām, dejām, uzvedumiem, sportošanu un citām jaukām aktivitātēm.

Foto: Zanda Bērziņa

Mūsu eņģelīši –
māmiņas
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Bērnu vokālais ansamblis „Karuselis” (priekšplānā) un teātra studijas „Pigoriņi” dalībnieki muzikālās izrādes „Brēmenes muzikanti” laikā

Devītais festivāls
„Slāvu vainags”

aizrautīgi piedalījās lukturu izga- ru izcīnīja „Metta 2006”. Pavisam
tavošanā no stikla burciņām, kas notika 15 spēles. Spēles ar lielu
tika apgleznotas ar stikla krāsām aizrautību vēroja liels skatītāju
un rotātas ar krāsainiem plastma- pulks.
Pirms 14 gadiem slāvu kultūras
sas abažūriem. Vēl bērni piedalījās
Plkst.15.30 krāšņu deju kon- cienītājiem Ivanam Omeļčukam un
sāls mīklas veidošanā, izgatavojot certu sniedza estrādes deju grupa Vasīlijam Litviņukam radās doma
dzīvniekus, trauciņus, portretus, „Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovs- par tautas mākslas festivāla „Slākuri tika arī krāsoti. Izgatavotos ka). Koncertam bija sagatavotas vu vainags” organizēšanu Vangažu
darbus bērni ņēma līdzi uz mājām.
jaunas dejas ar krāšņiem skatuves pilsētā. Viņu ierosmi atbalstīja kulPusdienlaikā visi bērni varēja kostīmiem. Skolotāja Ilona bija tūras nama direktors Aleksandrs
noskatīties teātra studijas „Pigo- sagatavojusi arī latviešu tautas Čamkins. Rezultātā 2000.gadā trīs
riņi” (vadītāja E.Ozola) muzikālo deju ciklu, kurš izraisīja publikas Vangažu kolektīvi – ukraiņu, krievu
izrādi „Brēmenes muzikanti”. Iz- sajūsmu.
un baltkrievu – nolēma savus tarādē bērniem bija spilgti un krāDiena bija jauka, saulaina un pil- lantus veltīt dzimtajai pilsētai.
saini tērpi, kuri tika gan speciāli dīta ar patiesu bērnu prieku. TurDarbs pie festivāla organizēšašūti, gan piemeklēti no deju gru- klāt tās noslēgumā visi izpriecājās nas, noformēšanas, vadīšanas mūpas „Ciprese” krājumiem. Izrādes bērnu diskotēkā.
zikas un mākslinieciskajā jomā tika
spilgtie tēli – atraktīvie dzīvnieciņi,
veikts ar visu slāvu kolektīvu spēbrašie laupītāji, ziņnesis, dziesmiMākslinieciskās daļas vadītāja kiem. Kopā tika izveidots festivāla
nieks un princesīte teātra studijas
Evija Ozola simbols – uz Latvijas kartes fona
dalībnieku tēlojumā – aizrāva gan
mazos, gan lielākos skatītājus, un
izrāde ar pagāja kā vienā elpas
vilcienā. Par skatuves noformējumu gādāja māksliniece Marija Jakubovska. Imanta Kalniņa mūziku
izrādei aranžēja Jānis Radziņš,
kura radītais pavadījums bija gan
emocionāls, gan ļoti kvalitatīvs.
Īpašu noskaņu izrādei deva bērnu vokālā ansambļa „Karuselis”
vecākās grupas dziedātāji, kuru
dziedājums bija pieskaņots katrai
lugas ainai. Estrādes deju grupa
„Ciprese” lugā piedalījās ar laupītāju deju. Izrāde tapa ilgāku laiku,
ainas rūpīgi „slīpējot” un veidojot,
un visi dalībnieki ieguldīja savu
laiku, enerģiju un izdomu. Paldies
visiem, kas piedalījās uzvedumā!
Pēc izrādes bērni varēja noskatīties animācijas filmu „Leģendārais piecinieks”. Bet plkst.13.00
futbola laukumā pie ezera notika
futbola turnīrs 2006.gadā dzimušajiem bērniem. Piedalījās tādas
komandas kā „Supernova – Inčukalns”, „Dinamo”, „Tukums” (divas
komandas), „Metta 2006”, „Kangaroos”, „Baltica” un „FFK”. Uzva- Kopā ar lirisko dziesmu ansambli „Ļubava” no Liepājas

vainags no ziediem, kas ir simboliski slāvu tautām – ukraiņiem saulespuķes, krieviem – margrietiņas,
baltkrieviem – rudzupuķes. Vainaga lentas ir Krievijas, Ukrainas un
Baltkrievijas karogu krāsās. Šis
simbols ataino to, cik harmoniski
ir savijusies slāvu tautu kultūra
ar latviešu kultūru Latvijas valstī.
Projekta realizēšanas procesā radās ansambļi – ukraiņu dziesmu
ansambļi „Jatraņ” un „Veselka”,
krievu dziesmu ansamblis „Krievu
kadriļa” un baltkrievu dziesmu ansamblis „Žuravka”.
Tagad kolektīvi ar savu sniegumu
priecē ne tikai mūsu pilsētas iedzīvotājus, bet arī daudzu citu Latvijas, Lietuvas, Ukrainas, Baltkrievijas pilsētu iedzīvotājus – tie w

Foto: Vangažu kultūras nams
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Foto: Vangažu kultūras nams

kā dzeņa vēders

Mazie deju grupas „Pīlādzīši” dalībnieki kopā ar vadītāju Ilonu iesildās pirms uzstāšanās Inčukalna Deju dienā.

piedalās koncertos, festivālos un
tautas daiļrades konkursos. Jau
otro gadu kolektīvi piedalījās arī
Pierīgas reģiona un valsts skatēs,
iegūstot 1. un 2.pakāpju atzinības.
Šogad kolektīvs „Jatraņ” piedalīsies Dziesmu svētkos.
Jau tradicionāli – reizi divos gados – slāvu kolektīvu dalībnieki
aicina vecus un jaunus draugus
uz sev tuvo tautas daiļrades festivālu „Slāvu vainags” Vangažos.
Šī gada 25.maijā festivāls norisinājās jau devīto reizi, un tā tēma
bija „Mana koka saknes...”. Svētki
sākās ar krāšņu gājienu uz festivāla norises vietu – estrādi pie
Vangažu ezera, gājienā laikā muzicēja Inčukalna pamatskolas un
Tautas nama pūtēju orķestris (diriģents Vitalis Kikusts). Atklāšanā
tika iedegtas lāpas kā festivāla
dalībnieku vienotības simbols un
ar runu uzstājās Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Arvīds
Blaus. Dalībniekus sveica arī Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
Aivars Nalivaiko, novēlot visiem
kolektīviem radošus panākumus
arī turpmāk.
Ļoti krāšņi un kolorīti ukraiņu
biedrības ansamblis „Jatraņ” uzveda līgavas lūkošanu uzvedumā
„Ukraiņu svātošana” (vadītāja Irina
Dukule, muzikālā vadītāja Liene Nesteroviča, koncertmeistare
Aļona Kolčina). Ukraiņu tautas
dzīves stila dabiskumu, patiesumu, poētiskumu un tautas humoru
kolektīvs lieliski nodeva skatītājiem. Skanīgās balsis, „dzīvā” skaņa un augstais ukraiņu kolektīva
solistu Lienes Nesterovičas un
Vasila Komanovska profesionā-

lisms jau sen ir iekarojis skatītā- jana Everse), rodas svētku sajūta.
ju simpātijas un atzinību ne tikai Arī šoreiz ugunīgā deja „Kalinka”,
Vangažos, bet arī daudzās citās ukraiņu tautas deja „Oi, mamo,
Latvijas pilsētās.
ļubļu gritsa” un „Slāvu polka” saTautas ideāli un sadzīve, at- jūsmināja visus skatītājus.
tieksme pret savas zemes likteni
„Slāvu vainagā” kā rudzupuķes
atbalsojās Jēkabpils un Vents- ievijas arī baltkrievu dziesmu
pils kultūras un izglītības biedrī- ansamblis „Žuravka” (vadītāja
bas ansambļu „Javir” un „Mrija” Ļ.Aleksandrova, koncertmeistare
dziesmās. Lai arī mūsdienu dzīve A.Kolčina), darot vainagu vēl koir raiba un daudzveidīga, ar dažā- šāku ar neizsīkstošās baltkrievu
diem mērķiem un uzdevumiem, to- folkloras dziesmām.
mēr mūs apvieno tas, ka, dzīvojot
Draudzīgā atmosfēra, kas valda
Latvijā, mēs rūpīgi glabājam un šajos festivālos, tuvina visus tā
nesam sevī tautas tradīcijas, kaut dalībniekus. „Slāvu vainagā” līgaarī tās jau nedaudz ir mainījušās ni ievijas arī latviešu tautas deju
un adaptētas mūsdienu dzīvei.
kolektīva „Pīlādzītis” un estrādes
Vienmēr paliek mūžīgās vērtī- deju grupas „Ciprese”, Rīgas Itas
bas, un viena no tām ir mīlestība Kozakēvičas poļu vidusskolas
uz krievu mūziku, kura vieno ko- kolektīva „Rīgas saulstariņi” un
lektīvu „Krievu kadriļa” (māks- Rīgas 21.vidusskolas kolektīva
linieciskā vadītāja G.Titarenko, „Prjaņiki” (vadītāja V.Zeberiņa) demuzikālā vadītāja I.Kauliņa, kon- jas.
certmeistare A.Kolčina). „Krievu
Ar apsveikumu festivāla dalībkadriļā” uz skatuves uzstājas niekiem un skatītājiem uzstājās
pat trīs paaudzes – īstas ģime- ārkārtas pilnvarotais Ukrainas
nes dinastijas. Viņiem tā nav tikai vēstnieks A.Oļeiniks, Latvijas Sadaiļrade, bet ļoti svarīga dzīves eimas deputāts I.Pimenovs, Latsastāvdaļa. Savas radošās dar- vijas krievu biedrības kultūras
bības gados kolektīvs ir dāvājis nodaļas vadītāja I.Kozuško un vēl
saskarsmes prieku un dzīvinošo citi cienījami viesi.
krievu dziesmu enerģētiku ne vieFestivālu finansiāli, organizanam vien skatītāju tūkstotim.
toriski un informatīvi atbalstīja
Festivāla viesu – krievu dzies- vairākas sabiedriskās organizācimu ansambļu „Harmonika” no jas un firmas – AS „Latvijas gāze”,
Rīgas, „Ļubava” no Liepājas, „Ot- alus darītava „Brālis”, kā arī Inčurada” no Salaspils – izpildītajās kalna novada dome.
dziesmās atspoguļojās pagātnes
Par tradīciju jau ir kļuvis fesun šodienas jūtas un pārdzīvojumi, tivāla koncerts Inčukalnā. Arī
dvēselē atstājot ticību, cerību un šoreiz festivāla viesi – Liepājas
mīlestību.
ansamblis „Ļubava”, ukraiņu anVienmēr, kad uz skatuves iz- sambļi „Javir” un „Mrija”, Rīgas
nāk Vangažu vidusskolas ritmikas Itas Kozakēvičas poļu vidusskolas
deju grupa „Kolibri” (vadītāja Tat- „Rīgas saulstariņi” un Rīgas 21.vi-
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dusskolas kolektīvs „Prjaņiki” – ar gatavojušies, un īpaši mazajiem
saviem priekšnesumiem ieprieci- „pīlādzēniem” tas bija pārbaudīnāja Inčukalna skatītājus.
jums. Ilgi bija jāuzturas InčukalPasākuma noslēgumā visi da- na Tautas nama zālē, un, kad uz
lībnieki saņēma diplomus, su- brīdi lietus mitējās, visi dalībnieki
venīrus un kopīgi nodziedāja devās svētku gājienā. Mazajiem
V.Litviņuka komponēto „Dziesmu dejotājiem laiks līdz uzstāšanās
par Vangažiem”. Festivāls noslē- brīdim bija jāpavada autobusā,
dzās ar kopēju ugunskuru, krāšņu jo nemitīgi lija. Tikai pirms pašas
uguņošanu un diskotēku.
uzstāšanās pametām autobusu.
Organizējot festivālu, tika ieDeja ar nosaukumu „Jumalo”,
guldīts daudz darba, un gribas iz- ko bija sagatavojuši lielie „Cipteikt pateicību Vangažu kultūras reses” dejotāji, bija uzcītīgi un
nama direktoram A.Čamkinam un ar neatlaidīgiem mēģinājumiem
darbiniekiem, galvenajai festivāla sagatavota viena mēneša laikā.
režisorei I.Kondratenko, visiem Paldies Ilonai par entuziasmu!
ansambļu un kolektīvu vadītāEstrādē skatuve bija izmirkusi
jiem, dalībniekiem un entuziastam un slidena, līdz ar to lielie dejotāI.E.Omeļčukam.
ju puiši riskēja un dejoja ar basām
Festivāls „Slāvu vainags” ir kājām. Uzslava viņiem, jo tas bija
noslēdzies, bet mēs tam sakām – ļoti grūti – ne tikai nodejot pauz tikšanos!
reizus soļus, bet arī noturēties
kājās.
   Kolektīva „Krievu kadriļa”
Mazie „pīlādzēni” noturējās
mākslinieciskā vadītāja braši un ar gādīgās skolotājas
Gaļina Titarenko Ilonas atbalstu gan labi nodancoja dejas „Bitītes” un „Kumeliņi”, gan cītīgi aiz rociņām tika
pieturēti un novesti no skatuves.
Ar mazu kritienu, bet labām beigām arī mazā dejotāja Lelde visu
izturēja.
Lai arī daba mūs izaicināja, pa18.maijā Vangažu kultūras sākums bija izdevies! Pateicamies
nama deju grupas „Pīlādzītis” deju skolotājam A.Briņķim un
mazie dejotāji kopā ar saviem ve- Tautas nama vadītājai I.Freimanei
cākiem un vadītāju Ilonu Petrov- par uzaicinājumu piedalīties šasku, kā arī lielie dejotāji no šova jos krāšņajos deju svētkos!
grupas „Ciprese” piedalījās tautu
deju festivālā Inčukalnā. Diena
Vangažu kultūras
bija saulaina, bet atbraucot visus
nama deju kolektīvu
sagaidīja pārsteigums – pama„Pīlādzītis” un „Ciprese”
tīgs lietus. Ne visi bija tam savecāki un atbalstītāji

Vangažu dejotāji
Deju svētkos
Inčukalnā

Pasākumi Vangažu
kultūras namā jūnijā
Sestdien, 15.jūnijā, plkst.17.00

Līgo svētku uzvedums
„Tautiski un latviski Jāņu dienu sagaidot”
pie Vangažu ezera.
Piedalās: tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, estrādes deju grupa „Ciprese”, bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”, ritmikas deju grupa „Kolibri”,
sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”, līnijdeju grupa „Drime dance”,
krievu dziesmu vokālais ansamblis „Krievu kadriļa”, ukraiņu dziesmu
vokālais ansamblis „Jatraņ”, baltkrievu vokālais ansamblis „Žuravka”.
Lomās Vangažu pilsētas entuziasti un teātra mākslas mīļotāji.
Visi mīļi gaidīti!

30.jūnijā plkst. 13.10

Svinīga Dziesmu un Deju svētku
karoga pacelšana
pie Vangažu pārvaldes.
Pasākumā piedalās Dziesmu svētku
dalībnieki – ukraiņu biedrības vokālais ansamblis „Jatraņ”.
Visi mīļi aicināti!

Apsveicam ukraiņu biedrības kolektīvu „Jatraņ”
un solisti Lieni Nesteroviču ar iegūto 1.pakāpi
Latvijas mazākumtautību
māksliniecisko kolektīvu
un individuālo izpildītāju
konkursā!

KULTŪRA

NOVADA VĒSTIS

Filips Buhtujevs šokē Latviju!
nav iespēju kvalitatīvi attīstīties, tad,
apvienojoties Priekuļu vidusskolai,
Valmieras Pārgaujas sākumskolai un
Inčukalna pamatskolai, tika radīts
turnīrs Vidzemes reģiona spēlētāju
attīstībai, kurā galvenais uzsvars ir
skolēnu – junioru meistarības celšana.
Pirmajā turnīrā, kurš tika aizvadīts 4
posmos, dubultuzvaru izcīnīja Skrundas GHK pārstāvji Edgars Mucenieks
un Valts Smagars, bet 3.vietu izcīnīja
inčukalnietis Haralds Gals. Jaunāko
junioru konkurencē 1. un 2.vietu izcīnīja valmierietis Emīls Krasts un inčukalnietis Rainers Kalniņš, abi spēja
kāpt uz goda pjedestāla arī vecāko
junioru konkurencē, izcīnot attiecīgi
2. un 3.vietu. Uzvara Filipam Buhtujevam, bet 3.vieta jaunāko junioru grupā
Valmieras pārstāvim Naurim Adatam.
Starp meitenēm visu trijnieku aizņēma Inčukalna GHK spēlētājas – Marisa Gobiņa, Anete Baltgaile un Ilze
Zuce-Tenča.

Inčukalna čempionāts ir kluba se- visu nomināciju spēcīgākie pārstāvji).
zonas svarīgākais turnīrs, kurā reizi 80 dalībnieku konkurencē par Latgadā tiek noskaidrots labākais Inču- vijas čempionu kļuva BJC „Laimīkalna novada galda hokejists. Šogad te” pārstāvis Atis Sīlis, kurš finālā
Inčukalna čempionāts tika aizvadīts dramatiskā 7 spēļu cīņā ar rezultātu
jau 13.reizi! Lai cik tas nebūtu dīvaini, 4:3 apspēlēja mūsu pašu Matīsu Saupirmo reizi tikai tagad par Inčukalna līti. Daudziem par pārsteigumu savai
čempionu kļuva Matīss Saulītis. Ma- Baltijas un Latvijas čempionāta juniotīss jau labu laiku atrodas visaugstā- ru bronzas godalgai vēl vienu bronzu,
kajā vietā Pasaules reitingā no Inču- bet pieaugušo konkurencē, izdevās
kalna GHK pārstāvjiem – 15.vietā. Otro pievienot vienam no kluba talantīgāreizi čempionāta vēsturē visu goda kajiem spēlētājiem – Filipam Buhtujepjedestālu izdevās aizņemt brāļiem vam! Lai arī līdz pat pusfinālam un arī
Saulīšiem – finālā jaunākā brāļa pā- spēlē par 3.vietu Filipa pretinieki bija
rākumu nācās atzīt Mikum Saulītim, juniori, tas nemazina 3.vietas vērtību.
bet spēlē par 3.vietu Edgars Saulītis Spēlē par bronzu Filips sērijā ar 3:2
uzveica Jāni Kalnevicu, 5. un 6.vietā uzveica vienu no labākajiem Latvijas
attiecīgi ierindojās Filips Buhtujevs un junioriem Edžu Kaņepu no Ventspils
Jaunrades nama. Finālā pret pasaules
Sandis Kalniņš.
Latvijas čempionāts. Inčukalna reitinga 6.numuru Ati Sīli sērijā ar 3:2
sporta kompleksā jau otro gadu pēc vadībā bija Matīss, un 6.spēlē pagarikārtas tika aizvadīts viens no sezo- nājumā bija iespēja noliekt svaru kaunas prestižākajiem turnīriem – Latvi- su savā labā, uzvarot sēriju ar 4:2, bet
jas čempionāts OPEN klasē (piedalās pagarinājumā tika zaudēts un nācās

Ko mēs darām Mūzikas
un mākslas skolā

Foto: Sandis Kalniņš

Pēc principa rudens – pavasaris
Latvijā ir noslēgusies galda hokeja
sezona, kurā aktīvi darbojās Inčukalna Galda hokeja kluba (GHK) biedri.
Sezonas noslēgumā atlicis vien pasaules čempionāts, kurš no 7. līdz
9.jūnijam norisināsies Stavangerā,
Norvēģijā. Atšķirībā no citām reizēm,
kad izlases sastāvā regulāri ir iekļuvuši 6–7 kluba pārstāvji, šogad Latviju uz pasaules galda hokeja skatuves
pārstāvēs vien Edgars Saulītis. Tam
par iemeslu ir vairāku kluba spēlētāju
aizņemtība darbā un skolās, kārtojot
eksāmenus. Neskatoties uz to, sezona klubam ir izdevusies. Vislielākajai
„ražai” Baltijas čempionātā kluba pārstāvji pieskaitīja panākumus Latvijas
čempionātā OPEN klasē, kurā savu
lielāko panākumu līdzšinējās galda
hokejista gaitās sasniedza 15 gadīgais inčukalnietis Filips Buhtujevs, izcīnot 3.vietu, bet viņa pieredzes bagātais komandas biedrs Matīss Saulītis
izcīnīja 2.vietu.
Vidzemes OPEN. Tā kā kvantitātes ziņā Inčukalnā spēlētāju skaits
pēdējā laikā ir sarucis un Inčukalna
kluba rīkotajos turnīros junioriem
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Pirmais no kreisās – inčukalnietis Matīss Saulītis, vidū – Latvijas čempions
Atis Sīlis, pa labi – inčukalnietis Filips
Buhtujevs.

spēlēt 7.spēli, kurā apmēram minūti
līdz spēles beigām Matīss bija vadībā
ar 1:0, bet tomēr neizdevās nosargāt
pārsvaru. Jāpiemin, ka tas bija trešais
sudrabs pēc kārtas kāda Inčukalna
GHK spēlētāja izpildījumā Latvijas
čempionāta ietvaros.
Sandis Kalniņš

Inčukalna bibliotēka jūnijā

Foto: Ieva Kikuste

Inčukalna
novada
Mūzikas
un mākslas skola atrodas vienā
ēkā ar vispārizglītojošo skolu
gan Vangažos, gan Inčukalnā,
tādēļ skolēniem ir ērti uzreiz pēc
mācībām turpināt izglītošanos.
Brīvais laiks tiek pavadīts lietderīgi,
un vecākiem nav jāuztraucas, ko
bērns dara pēc stundām.
Mācību
ikdiena
mūzikas
specialitātēs sastāv no mūzikas
teorijas nodarbībām divas reizes nedēļā un mūzikas instrumenta spēles nodarbībām divas reizes nedēļā. No 3.klases
audzēkņiem ir iespēja muzicēt
duetā, kameransamblī, pūtējiem –
orķestrī. Nav mazsvarīgi, ka skola Mazie mūziķi pēc populārās mūzikas koncerta aprīlī
nodrošina jaunos mūziķus ar
mūzikas instrumentiem (izņemot
klavieres un ģitāras). Mācību ilgums ir no 6 līdz 8 veidošanas (no 4.klases). Nodarbību skaits vienam
gadiem, atkarībā no izvēlētā instrumenta.
audzēknim nedēļā ir 4–12 stundas, atkarībā no
Divas reizes pusgadā notiek skolēnu uzstāšanās klases. Kopējais mācību ilgums ir 5 gadi, no kuriem
mācību koncertos un tehnisko iemaņu pārbaude pēdējā gadā patstāvīgi jāizgatavo diplomdarbs.
ieskaitēs. Skola saviem audzēkņiem un vecākiem
Skolēni regulāri piedalās konkursos un izstādēs.
organizē arī klases vakarus un tematiskus koncer- Vairākas reizes gadā tiek rīkotas mācību ekskursitus, piemēram, „Uzmanību – pirmklasnieki nāk!”, jas uz muzejiem, radošām darbnīcām, izstāžu zālēm
populārās mūzikas koncertus, „Ziemassvētku pa- u.c.
saka” u.c. Papildus ir iespēja piedalīties ārpusskolas
Kādi ir ieguvumi no mācīšanās mākslas skolā?
koncertos gan Inčukalna novadā, gan ārpus tā. Bērns mācās plānot savu laiku, stiprina gribasspēku.
Skolotāji labprāt gatavo audzēkņus konkursiem un Skolēnos tiek attīstīta izpratne par dažādu
festivāliem.
materiālu īpašībām un izmantošanas iespējām,
Kādi ir ieguvumi no mācīšanās mūzikas skolā? pilnveidota audzēkņu telpiskā uztvere, nostiprināta
Bērns mācās plānot savu laiku, stiprina gribasspēku. izpratne par dažādiem mākslas veidiem un stiliem.
Darbinot pirkstus un smadzenes, pastiprināti tiek Vienlaikus ar praktisko iemaņu apgūšanu zīmēšanā,
attīstītas intelektuālās spējas. Un, protams, pats gleznošanā un veidošanā tiek izkopta iztēle, tēlainā
svarīgākais – iztēles, jūtu pasaules bagātināšana, domāšana, estētisko vērtību uztvere.
mūzikas valodas izpratnes veidošana, mūzikas
Kas jāņem vērā, mācoties mākslas skolā?
instrumenta spēles apguve, iespēja turpināt Jāieplāno nodarbību laiks – vismaz 4 mācību stunprofesionālo mūzikas izglītību.
das nedēļā. Vecāku līdzfinansējums ir 12 lati mēnesī,
Kas jāņem vērā, mācoties mūzikas skolā? tajā ietilpst izdevumi par mācību materiāliem.
Jāieplāno nodarbību laiks – 4 mācību stundas
Mīļie vecāki, aicinu jūs izvērtēt sava bērna interenedēļā, kā arī instrumenta spēles vingrināšanai ses, dotības, iespējas un dot viņam unikālu iespēju
nepieciešamais laiks mājās. Vecāku līdzfinansējums attīstīties un pilnveidoties mākslas un mūzikas
ir 10 lati mēnesī.
pasaulē!
Mācību ikdiena mākslas specialitātē sastāv no
Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas
zīmēšanas, gleznošanas, kompozīcijas (no 3.klases),
direktores vietniece mācību darbā Līga Cera
darba materiālā, mākslas valodas pamatiem un

Ja tev veselas rokas un kājas,
Kāpēc lai būtu noskumis prāts?
Ierīko puķu dobi pie mājas
Un savu augšāmcelšanos sāc.
/K.Apškrūma/

Maskavas forštatē jeb tā dēvētajā Maskačkā. Brīnišķīgs stāsts par draudzību
un izpalīdzību izlasāms J.Bēmes un
S.Dāles grāmatiņā „Par laimi, mums ir
draugi”. Sirsnīgs ir arī A.Jansona ceļojums „Tūju pasakā” kopā ar puisēnu
Ogi, bet, lasot „Pulksten astoņos pie
Noas šķirsta”, nevar nesmieties, jūtot
līdzi trīs pingvīnu piedzīvojumiem. Aizkustinoši jauks stāsts par bērniem, kuriem jāiemācās veselu dienu iztikt bez
mammas un tēta, – „Es gribu mammu!”.
Bet grāmata ar lodziņiem „Izzini savu
ķermeni” parādīs, kā apēstais ēdiens
ceļo cauri cilvēka ķermenim. Noderīga
matemātikas apgūšanai būs grāmata
„Brīnumainā matemātika”, bet ceļazīmes apgūt palīdzēs runājošā grāmata
„Brīnumainais luksofors”.
Bibliotēka ir ieguvusi jaunu, skaistu
grīdu. Tāpēc jo lielāks prieks atkal uzņemt bibliotēkas lietotājus un piedāvāt
gan jaunas grāmatas, gan vēl iepriekš
neizlasītas. Bibliotēkā kā vienmēr ir
pieejams kopētājs, printeri, skeneris,
fakss, internets un elektroniskais katalogs. Vēl arvien pie mums var nogādāt
makulatūru.
Jauki sagaidīt, nosvinēt vasaras saulgriežus – Jāņus. Vēlam veselīgus, jautrus un draudzīgus Līgo svētkus!

Ja vēlies gremdēties dzejas pasaulē, tad šo un citus dzejoļus atradīsi
krājumā „Es tev dāvinu”. Savukārt, ja
prāts nesas uz ko asām izjūtām bagātu, tad jāizlasa talantīgā trilleru autora D.Morela romāns „Uz naža asmens”.
Bet tiem, kuri labprāt iedziļinātos romantiskā un sirsnīgā stāstā par attiecībām, patiks M.Džonsones grāmata
„Negaidītā romance”.
Par to, kā atvērt četrdesmit vārtus uz mīlestību, var uzzināt kopā ar
E.Šafakas romāna „Četrdesmit vārtu uz
mīlestību” galveno varoni Ellu. Bet, ja
ir vēlme izlasīt augstu novērtētu darbu,
tad jāizvēlas Dž.Bārnsa „Beigu izjūta” –
šis romāns saņēmis 2011.gada Bukera
balvu. Starptautiski atzīta un lasītāju
iemīļota ir arī rakstniece S.Deja, viņas romāns „Spoguļojos tevī” noteikti
neliks vilties. Savukārt no mūsu pašu
vietējiem autoriem daudziem iemīļota
ir Inguna Bauere, tāpēc piedāvājam izlasīt romānu „Līdz septītajai paaudzei”
par mīlestību un naidu, par piedošanu
un apžēlošanu.
Lielisks ceļvedis sava biznesa uzsākBibliotekāre M.Aleksejeva
šanai būs J.Neilandes
„Komersanta ABC”. Bet
tiem, kas vēlas uzzināt
vairāk par aktrisi Lilitu
Bērziņu, interesanta būs
M.Šneideres grāmata
„Dēļ tavu acu liesmām”.
Bērniem E.Gulbe ir
uzdzejojusi
skaistus
„Dzejolēnus”, kurus lasot var uzzināt, kur mīt
brīnumi, kas notiek Ačgārnijā un ko ziemā dara
spēļu lācītis. Savukārt
L.Pastore aicina lasīt
„Maskačkas stāstu” par
to, kas patiesībā notiek Mazie lasītāji iepazīstas ar jaunajām grāmatām.

Foto: Vija Onskule
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Foto: Vita Oša

Foto: Zinta Nolberga

Ceļš uz vasaru un XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem

Ikgadējā 4.maija velobraucienā devās arī Liepiņu ģimenes
pārstāvji Jānis un Reinis.

Latvijas čempionu pāris Melānija Keiša un Kristiāns Kurzemnieks
demonstrē izcilu sniegumu Latīņamerikas dejās.

Kā dzirdam un lasām – populārajās
Inčukalna Tautas nams 8.maijā kas vispusīgi nodemonstrēja arī savu
atpūtas vietās Eiropas dienvidu pusē skatītājiem piedāvāja Kannu kino- digitālo akordeonu.
šogad maijā varēja atvēsināties un festivāla 2012.gada oficiālo konkursa
Pateicoties priekšvēlēšanu dienām
nosalt, ne sasildīties. Mēs esam iz- filmu „Miglā”, kura ieguva ārvalstu Inčukalna kultūras baudītājiem šajā
redzēti, jo ilgi gaidītā siltā saule mūs kino kritiķu FIPRESCI balvu kā la- pavasarī bija lielisks piedāvājums –
lutināja visu maiju. Lai gan nedaudz bākā filma. Tā stāsta par partizānu Baltinavas amatieru teātra izrāde,
sasteigti, ir jau noziedējuši ceriņi un cīņām Otrā pasaules kara laikā, par aktieru Zigurda Neimaņa un viņa
ābeles; vietām mežs jau reibinoši centieniem pieņemt morālu lēmumu draugu koncerts, Dobeles dziedošo
smaržo pēc maijpuķītēm un egļu jau- amorālā situācijā. Uz pārdomām ro- zemessargu uzstāšanās, tikšanās
najiem dzinumiem. Dzeguze steidzīgi sinošs un smags stāsts laikā, kad ar aktrisēm Irinu Tomsoni un Mudīti
sāka kūkot jau aprīļa beigās, labi, ja pasaulē piemin un atzīmē 2.pasaules Šneideri, grupas „Hameleoni” uzstāvēders bija pilns un santīms kabatā – kara beigas.
šanās zaļumballē.
tad visu vasaru staigāsim paēduši un
12.maijā ar tulpēm un bučiņām
Tomēr ir daži jau stabili stūrakmeņi,
trūkumu nemanīsim. Pavasara mēne- Tautas nama mazie dziedātāji, lielā- uz kuriem turas tautas kultūra Inčusis aizsteidzās, visu paveicis laicīgi un kie dejotāji un mūziķi sveica savas kalnā – tās ir tradīcijas, kas tiek kopgodam. Tā tas dabā pienākas.
māmiņas un vecmāmiņas Mātes tas gadu no gada. Par tradicionāliem
Ir aktīvi sākusies riteņbraukšanas dienā. Māmiņām sarūpētais koncerts varam uzskatīt sadejošanās svētsezona. Pēc goda inčukalnieša Jāņa bija daudzkrāsains un daudzveidīgs: kus pirms vasarsvētkiem, kuri šogad
Vītiņa ierosinājuma pirms 4 gadiem dziesmiņas dziedāja mazie vokālisti 18.maijā notika 4.reizi. Inčukalna
notika pirmais velobrauciens, bet skolotājas Anitas Petrikas vadībā; deju kolektīvu vadītāja Andra Briņķa
šogad jau 4.pavasara braucienā līnijdejotāju skolotāja Kitija Vāvere mākslinieciskajā virsvadībā kopā uzpiedalījās rekordliels braucēju skaits. bija sagatavojusi savus dejotājus un stājās 14 kolektīvi no Rīgas, SuntaKopā mīt pedāļus un izzināt tuvāko arī pati rādīja savu prasmi, bet Lat- žiem, Vangažiem, Skultes, Ādažiem
apkārtni bija ieradušies 55 dalībnieki vijas čempionu pāris Melānija Keiša un Inčukalna. Šogad ir XXV Dziesmu
vecumā no 4 līdz 62 gadiem; dalīb- un Kristiāns Kurzemnieks nodemons- un XV Deju svētku gaidīšanas gads,
nieki bija ieradušies arī no kaimiņu trēja savu izcilo sniegumu standarta tāpēc skatītājiem tika rādītas jaunas
novadiem – Sējas, Ādažiem, Allažiem dejās un Latīņamerikas dejās. Skatī- horeogrāfijas no Deju svētku uzveduun pat no Rīgas. Latvijas neatkarības tājus iepriecināja arī konkursa „Inču- ma „Tēvu laipa” un citi, tieši Inčukalnā
atjaunošanas dienā – 4.maijā – ar kalna Cālis 2013” laureāti – skanīgā iemīļoti numuri, piemēram, deju anLatvijas karodziņiem rotātiem divri- Līna Leicāne ar vecāko māsu Elfu, kā sambļa „Pērle” „Pieci vilki kazu rāja”,
teņiem brauciens veda no Inčukalna arī Laima Krinkele, kurai dziesmas kā arī „Puķīte pa dambi”, ko izpildīja
uz Mālpili un atpakaļ. Lai visiem būtu pavadījumu spēlēja tētis un brālis. gandrīz visi 300 dalībnieki. Pirmo reiērti un patīkami braukt, par pauzēm Mūzikas skolas audzēknis Intars zi brīvdabas estrādē varēja vērtēt arī
un informāciju rūpīgi bija domājusi Garančs spēlēja akordeonu, pamat- Inčukalna senioru kolektīva veikumu:
Gunita Ganus, kura katrā apstāšanās skolas runas konkursa „Zvirbulis” „Bobu danci” un Andra Briņķa horeovietā piedāvāja interesantus stāstī- godalgotu vietu ieguvējas Samanta grāfisko apdari dejai „Vecie zvejnieki”.
jumus. Mālpils novadā ir ļoti daudz Asīte, Maruta Greidiņa un Arta Kerna Seniori pierādīja, ka ir varoši, saskavērtīgu apskates objektu, un galvenie skaitīja savus veltījumus māmiņām, nīgi un vienkārši forši. Mēģinājuma
tika iekļauti izglītojošā brauciena plā- bet pamatskolas konkursa „Zelta laikā karstums ēnā sasniedza +32
nā – Mālpils pienotava, Mālpils muiža, talanti” laureātes Luīze Siliņa un grādus, prasījās pēc veldzes, tāpēc
Mālpils parks un kultūras centrs, baz- Melānija Keiša dziedāja dziesmu atbalstu sniedza Inčukalna ugunsnīca un Sauleskalns. Saulainā un vē- „Krāsaini sapņi”. Kā īpaša dāvana dzēsēji, kas noorganizēja brīvdabas
jainā dienā tika pieveikti 53 kilometri, klātesošajiem bija atraktīvā akor- dušu parkā, turpat pie mēģinājuma
bez steigas un īpašas piepūles.
deonista Kaspara Gulbja uzstāšanās,

vietas. Tas bija noderīgi, neparasti
un uzjautrinoši! Arī pērkona negaiss
tieši pirms gājiena un koncerta nodrošināja atvēsināšanos, peļķes uz
skatuves un svaigu gaisu. Brīvdabas
estrāde uzņēma rekordlielu dalībnieku skaitu un brīžos, kad visi piedalījās priekšnesumā, radās pārliecība –
parka skatuve ir daudz par mazu un
neizturīgu. Raibie tērpi, saskaņotās
kustības, deju raksti, smaidi, sārtie
vaigi un aplausi pierādīja klātesošajiem, ka dejotāji ir gatavi Dziesmu un
Deju svētkiem jūlijā.
Mākoņainais laiks un lietus aizbaidīja lielu daļu potenciālo skatītāju koncertam 25.maijā, kas notika
Inčukalna parkā festivāla „Slāvu
vainags” ietvaros. Tomēr lietus beidzās tieši pirms koncerta, nevienu
dziesmu vai deju nesabojāja, un arī
skatītāji beidzot sanāca. Ukraiņu un
krievu dziesmas skanēja sirsnīgi un
pārliecinoši, bet baltkrievu un poļu
dejas bija enerģiskas un krāsainas.
Visi vokālie ansambļi, kas piedalījās
šajā koncertā, ir arī lielo Dziesmu
svētku dalībnieki un uzstāsies Vērmanes dārzā 3.jūlijā mazākumtautību programmas ietvaros.
Dziedāšanas un mūzikas tradīcijas
Inčukalnā ir senas, bet arī tām ir nepieciešams savs „sargātājs”. Par tādu
noteikti var saukt Dziesmu dienas
tradīcijas iedibinātāju, jauktā kora
„Mežābele” ilggadējo diriģentu, Inčukalna mūzikas skolas dibināšanas ierosinātāju, pūtēju orķestra dibinātāju
un diriģentu Vitali Kikustu. Šogad
1.jūnijā Inčukalnā jau 44.reizi izskanējusi Dziesmu diena. Svētki notika
Vitaļa Kikusta mākslinieciskajā virsvadībā ar Pierīgas Izglītības, kultūras
un sporta pārvaldes un Inčukalna domes atbalstu, kā arī ar Siguldas koru
apriņķa virsvadītāja Jāņa Baltiņa atbalstu. Šis gads ir saucams ne tikai
par Dziesmu svētku gadu, bet arī par
Jāzepa Vītola, kora dziesmas pamatlicēja, latviešu Vispārējo Dziesmu
svētku uzturētāja, 150.dzimšanas
dienas gadu. Zem šīs zīmes tika veidots arī Dziesmu dienas koncerts,
kurā sadziedājās jaukto koru dalībnieki no Siguldas, Mālpils, Ropažiem,
Rīgas, Ādažiem, Saulkrastiem, Sējas,
Salaspils un Codes. Pavisam svētkos
piedalījās 18 kolektīvi, tajā skaitā arī
Inčukalna Tautas nama deju kolektīvi
un pūtēju orķestris. Mēs lepojamies
ar saviem mazajiem dziesmu svētkiem, ar klātesošiem lielo svētku
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Inčukalna
Tautas nama
pasākumi jūnijā
un jūlijā
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas dienā – piektdien,
14.jūnijā, plkst.14.00
piemiņas brīdis pie pieminekļa
Inčukalna stacijas laukumā.
Kursēs autobuss plkst.13.00 pa
maršrutu: Gauja – Indrāni – Kārļzemnieki – Vangaži – Sēnīte –
Inčukalns.
Svētdien, 16.jūnijā,
Inčukalna tirgus laukumā
Pirmsjāņu gadatirgus.
Tirgotājus aicinām pieteikties pie
Vijas (tālr.67977473).
Sestdien, 22.jūnijā, plkst.18.00
Inčukalna jauktā kora
„Mežābele” un Norvēģu vokālā
ansambļa „Kolon”
draudzības koncerts.
Visi mīļi aicināti!
Ieeja – bez maksas.
Svētdien, 23.jūnijā,
plkst.22.30–04.30
Inčukalna parka estrādē
Jāņu nakts DISKOBALLE.
Visi mīļi aicināti!
Svētdien, 30.jūnijā, plkst.13.10
svinīga XXV Vispārējo latviešu
Dziesmu un XV Deju svētku
karoga pacelšana pie Inčukalna
novada domes.
Visi mīļi aicināti!
Ceturtdien, 4.jūlijā, plkst.18.00
esiet aicināti kopā ar Kārļa Zāles
pieminekļa atjaunošanas grupu
pieminēt 1941.gada 4.jūlijā
kritušos varoņus
Inčukalna vecajos kapos.
virsdiriģentiem – goda virsdiriģentu
Edgaru Račevski un virsdiriģentu
Kasparu Ādamsonu – un ar kopīgi 5
gadu laikā paveikto darbu rezultātu.
Dziedāšana mēģinājumā veicās raiti,
jo arī šī diena izvērtās silta, saulaina un jauka, neviens nesalija, nepārkarsa un nepārdziedājās. Ja nu
vienīgi pārdejojās zaļumballē, bet
no tā jau nevienam nekas ļauns nenotiek... Tātad var secināt – arī dziedātāji ir labi sagatavojušies, tāpēc
droši var sākt atskaiti dienām, kas
palikušas līdz svētkiem!
Zinta Nolberga

Foto: Vita Oša

Pirms atver jaunas durvis, ir jāaizver vecās

Dziesmu dienas svinīgā dalībnieku gājiena priekšgalā priekšsēdētājs Arvīds Blaus

1.jūnijā Inčukalnā svinējām 44. Dziesmu dienu, un to vēl svarīgāku darīja pašvaldību vēlēšanas. Tā ir atskaite par paveikto un arī jaunu cerību un mērķu uzstādīšana.
Tautā saka: „Pirms atver jaunas durvis, ir jāaizver vecās.” To es arī gribu izdarīt un pateikties iepriekšējam deputātu
sasaukumam par atbalstu. Pēdējos četros gados Tautas nams ir ieguvis jaunu izstāžu iekārtošanas aprīkojumu, lielisku
un modernu kinoekrānu, pieklājīgus darba galdus darbiniekiem un nu jau ir arī apstiprināts skatuves iekārtas rekonstrukcijas finansējums.
Mēs esam godam, iespēju robežās, sagatavojuši savus mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus XXV Vispārējiem latviešu Dziesmu un XV Deju svētkiem. Ir iedibināta jauna tradīcija – Deju svētki Inčukalnā (šogad jau ceturtie). Esam saglabājuši un attīstījuši jau pastāvošās tradīcijas – Dziesmu dienu, Mākslas dienas, Dzejas dienas, mazo vokālistu konkursu
„Cālis”, esam svinējuši Hincenbergas 575.dzimšanas dienu un spēruši lielu soli kultūrvides, vēsturisko un dabas objektu
sakopšanā.
Īpašs paldies Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu komitejai par sapratni
un palīdzību.
Novēlējums jaunajiem deputātiem: būt godprātīgiem, lemtspējīgiem un gudriem. Neaizmirstiet, ka kultūra, tradīcijas
un izglītība saglabās mūsu nāciju, mūsu valsti un mūsu novadu. Lai kopā mums izdodas!
Inčukalna Tautas nama vārdā, Inga Freimane
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Vangažu pilsēta top skaistāka
liniekiem, kas spēlēja flautu un
dziedāja, jo ar saviem muzikālajiem
priekšnesumiem lika aizmirst par
lietu un priecāties par jauno strūklaku.
Pagājušajā gadā tika sakopti upītes krasti un demontētas kultūras

Foto: Anete Nolberga

21.maijā Vangažu pilsētas Strauj
upītē norisinājās svinīga peldošās
strūklakas atklāšana. Lai arī laiks
bija lietains, tomēr ap strūklaku
pulcējās daudz cilvēku, kuri vēlējās
tuvāk apskatīt jauno pilsētvides
elementu. Paldies mazajiem māks-

Jaunā strūklaka Vangažu pilsētas Straujupītē

nama nevajadzīgās būves, lai varētu
turpināt vides labiekārtošanu. Soli
pa solim pilsēta tika pie peldošās
strūklakas, pie kuras dizaina un veidošanas strādāja SIA „Platpirs”, kam
ir 20 gadu pieredze dažādu dizaina
priekšmetu un vides objektu projektēšanā un izgatavošanā. Uzņēmuma
misija ir neļaut pasaulei izžūt!
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko stāsta, ka
šogad ir plānots turpināt labiekārtot upītes labo krastu ar Lauku atbalsta dienesta palīdzību. Tur tiks
iekārtota apgaismota gājēju taka ar
soliņiem un atkritumu urnām. Laika
gaitā šī teritorija noteikti pārvērtīsies par iedzīvotāju iecienītu atpūtas zonu. Tāpat ir plānots piesaistīt
ES struktūrfondu un pašvaldības
līdzfinansējumu, lai varētu turpināt
darbus pilsētas labiekārtošanā.
Apskati Vangažu strūklaku arī
naktī, kad tā spīd!
Anete Nolberga

VIEDOKLIS

Leģionāra atmiņas
Šodien mēs ļoti maz zinām par
15.divīzijas cīņām Pomerānijā, kuras
jaunajiem zēniem bija pirmās un ļoti
daudziem arī pēdējās.
Kopš pirmajām dienām notika tikai
atvaires, atkāpšanās un uzbrukumu
cīņas. Latvijā no 15.divīzijas ir ļoti maz
dzīvi palikušie, jo tie, kas bija kustēties
spējīgi, pulkveža Januma vadībā, apejot Berlīni, padevās amerikāņu gūstā.
Kas notika ar tiem, kuri palika apmācību laukos, nezinu, jo viņi, dzīvi palikušie, nonāca krievu gūstā pie Dancigas.

Tāpat nav zināms, cik nošāva mežā pie
Landekas. Varu tikai runāt par to, ko
pats redzēju un pārdzīvoju. Ļoti daudz
mēs zaudējām pie Nakelas. Immerheimā mūsu izlūku bataljonam iznāca
pirmā saskare ar ienaidnieku, kur atbrīvojām no krievu gūsta apm. 1000
neapbruņotus būvbataljona karavīrus,
kurus krievi jau bija sākuši apšaut.
Flātovā 2-stāvu mājā palika vācu un
latviešu ievainotie. Ustrovā bijām pilnīgā ielenkumā, aizstāvējāmies 2 dienas,
cietām lielus zaudējumus.

Foto no personīgā arhīva

Ar mākslu piepildīta diena
Vidzemes jūrmalā!

Lielākā 1. un 3.kursu beigušo mazo mākslinieku saimes daļa kopā ar skolotāju Kristīni

Pēc Flederbornas kaujām, mežā pie
Landekas, bija vairāki tūkstoši karavīru un kādi 2000 ievainoto. Cik saņēma
gūstā pie Landekas, tas nav zināms.
Ko krievi darīja ar gūstekņiem un
civiliedzīvotājiem, 1995.gada 2.aprīļa
laikraksta „Diena” pielikumā „Sestdiena” labi aprakstījis sarkanarmijas
virsnieks Jānis Grīnvalds, nosaucot
„varoņu” uzvārdus, dienesta pakāpes
un notikumu vietas. Viņa atmiņas publicējis dēls Dainis.
Latviešu tautai un tās cīnītājiem,
tāpat kā citām tautām, ir svēta kara
upuru piemiņa!
Vecais Vangažos
3.jūnijā Mākslas nodaļas 1. un
3.kursa audzēkņi devās uz Ingrīdas
Žagatas keramikas darbnīcu, kur
visiem bija iespēja iemēģināt roku
trauku virpošanā. Izrādās – bez profesionāla skolotāja atbalsta paši
pirmie soļi trauku darināšanā nemaz
tik viegli nebūtu! Diena bija lieliska,
tāpēc tālāk devāmies uz Tūjas jūrmalu, kur pie Veczemju klintīm tapa
jūras un priežu skices un zīmējumi.
Ūdens jūrā vēl gana auksts, tāpēc to
baudījām, pabradājot un smilšu pilis
būvējot. Aplūkojām un izložņājām arī
dabas būvējumus – Veczemju klintis.
Paldies Inčukalna novada domei, kas
parūpējās par autobusu, lai mazie
mākslinieki varētu attīstīt savas zīmēšanas prasmes ne tikai skolas pagalmā, bet izbraucot plenērā arī ārpus
Inčukalna robežām!
Visu dienu kopā ar saviem audzēkņiem bija skolotāja Kristīne Rone.

Lasīšana un vērtēšana ir sākusies!

Arī šogad no 3.jūnija Vangažu pilsētas bibliotēka aicina bērnus un
vecākus piedalīties projektā „Bērnu
žūrija 2013”. Nāciet uz bibliotēku
un ķerieties pie jaunajām, interesantajām „Bērnu žūrijas” grāmatām.
Kļūstiet par lasīšanas ekspertiem
kopā ar draugiem un vecākiem.

Pagājušajā gadā mums pievienojās arī „Vecāku žūrija”, lai veicinātu
lasīšanas tradīcijas ģimenē. Žūrijas
mērķis ir nostiprināt saikni starp
bērnu un pieaugušo, pavadot brīvo
laiku kopīgās sarunās par iepazītajām grāmatām. Grāmatu lasīšana audzina bērnus par izglītotiem,

domājošiem cilvēkiem ar attīstītu
gaumi. „Vecāku žūrija” darbosies
arī šogad, esiet atbalsts saviem
bērniem, kopā atjaunosim unikālo
grāmatu lasīšanas nozīmi sabiedrībā!
Vangažu bibliotēkas
bibliotekāres

IEDZĪVOTĀJU ZINĀŠANAI
• Ar šī gada 17.jūniju Inčukalna novada Pašvaldības policija sāks pielietot
administratīvās soda kvītis par apstāšanos un stāvēšanu neatļautās
vietās. Lūdzam iedzīvotājus ņemt vērā šo informāciju, lai nerastos nepatīkami pārsteigumi.
• Gaujas ielā pretī daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām Nr.5 un 3 zīme „Apstāties aizliegts” ar laika papildinformācijas plāksni vasaras periodā ir noņemta pēc iedzīvotāju lūguma, bet, atsākoties ziemas sezonai (novembrī),
zīme tiks novietota atpakaļ, lai būtu ērta piebraukšana pie skolas, kā arī
lai varētu ērti tīrīt sniegu pašvaldības ielās. Paldies visiem par sapratni!
• Iedzīvotāji, uzņēmumi un organizācijas tiek lūgti sekot līdzi savām teritorijām un arī pieguļošajām teritorijām un regulāri pļaut zāli, lai novads būtu
skaists un sakopts.
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs Aivars Nalivaiko
Inčukalna novada pašvaldības zemnieku
saimniecības tiek aicinātas piedalīties Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma
„Food Union” produktu līnijas „Mana Saime”
un žurnāla „IEVAS Māja” kopīgi organizētajā konkursā „Skaistākā lauku saimniecība”.
Pieteikties konkursam var līdz 18.jūlijam,
aizpildot pieteikuma anketu mājaslapā www.ieva.lv. Vairāk informācijas
un konkursa nolikumu meklē www.incukalns.lv.

Sporta komplekss nestrādās no 22.jūnija
līdz 9.augustam.
Uzņem viesskolēnu savā ģimenē!
Starptautiskā nevalstiskā bezpeļņas brīvprātīgo
organizācija „AFS” meklē viesģimenes Inčukalna
novadā, kas vēlētos uzņemt ārzemju viesskolēnus
savā ģimenē – „AFS” starpkultūru izglītības apmaiņas programmas šī gada sasaukuma ietvaros. Tā ir
iespēja iegūt jaunu draugu un neaizmirstamu pieredzi!
Piesakies, zvanot pa tālruni 67280646. Vairāk informācijas www.afs.lv.
Pļauj zāli ar trimmeri pie mājām, dārzos un citās nelielās platībās.
Samaksa pēc vienošanās.Tālr.25985566

Pateicības

Inčukalna novada
Sociālais dienests sveic
maija 75, 80, 85, 90...
gadu jubilārus, vēlot
labu veselību un možu
noskaņojumu!

Paldies Ivaram Kursītim par
operatīvu un pašaizliedzīgu darbu,
veicot Inčukalna Aleksandra parka
estrādes grīdas remontu.
Inčukalna novada
pašvaldība

Ir katram ziedam
sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes
krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert
saules starā
Un dāvināt to tev no visas sirds!

Paldies kūdras izstrādes firmai
SIA „Pindstrup Latvia” par transporta pakalpojumu sniegšanu 9.folkloras festivāla „Slāvu vainags” laikā.
Inčukalna novada
pašvaldība
Vēlamies izteikt pateicību Blaua
kungam un Inčukalna ugunsdzēsējiem par ātru un operatīvu rīcību,
glābjot mūsu mājas no sadegšanas.
Jānis Šnopsts

LĪDZJŪTĪBAS
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām līdzjūtību kolēģim
Jānim Pelēķim,
tēvu kapu
kalniņā
pavadot.
Inčukalna
novada
pašvaldība

Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Izsakām līdzjūtību
Aleksandram Čamkinam,
māti kapu kalniņā
pavadot.
Inčukalna
novada
pašvaldība

