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

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

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

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

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

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

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

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

Inčukalna novada domes 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Jana Bunkus 

Jauns gads – 
jaunas iespējas
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Jana Bunkus

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglīte smaržo un mirdz, 
actiņās prieks, satraukta sirds

Senioru koris „Atblāzma”

Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs

Dāmu klubiņš „Rudzupuķes”
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3.aprīlī Reģionālās pašval-
dības policijas (RPP) Inčukalna 
novada nodaļa svinēja gada jubi-
leju, kopš uzsākts darbs Inčukal-
na novadā. Jubilejas pasākumā 
izskanēja daudz labu vārdu un 
pateicību Pašvaldības policijai. 
Nodaļas vadība atzīst, ka pa-
veiktais darbs prasījis lielu iegul-
dījumu un pūles.

Svinīgo pasākumu kā vieni no pir-
majiem ar labiem vārdiem atklāja 
Inčukalna novada domes priekšsē-
dētājs Arvīds Blaus, Vangažu pilsē-
tas pārvaldes vadītājs Aivars Nali-
vaiko un Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Iveta Kokina.

A.Blaus uzsvēra policijas ienāk-
šanas pozitīvos aspektus, par ko 
liecinot arī iedzīvotāju pateicības. 

„Lēmums par Pašvaldības policijas 
Inčukalna novada nodaļas dibinā-
šanu nebija viennozīmīgs un 2010.
gadā raisīja spraigas diskusijas. 
Aizvadītais sadarbības gads vien-
nozīmīgi bijis ļoti ražīgs. Jūs esat 
daudz ko iemācījuši iedzīvotājiem, 
daudz palīdzējuši. Par to liecina arī 
domē saņemtās pateicības par Paš-
valdības policijas darbu, tās profe-
sionalitāti,” uzsvēra priekšsēdētājs.

Domes pārstāvji pasniedza īpa-
šus pateicības rakstus labākajiem 
nodaļas darbiniekiem par ieguldīto 
darbu sabiedriskās kārtības nodro-

šināšanā Inčukalna novadā. Īpaša 
pateicība tika pasniegta visai noda-
ļai kā labākajai reģionālajai pašval-
dības struktūrvienībai.

Nodaļu gada jubilejā sveica arī 
RPP priekšnieks Māris Bomiņš un 
priekšnieka vietnieks Germans 
Ivanovs. „Šis gads tiešām bija no-
tikumiem bagāts, tas nebija viegls. 
Katrs sākums saistās ar jauniem iz-
aicinājumiem un problēmām. Katrs 
novads ir unikāls, līdz ar to bija 
nepieciešams laiks, lai iepazītu In-
čukalna novadu, tā specifiku. Bija 
jāpierāda sev un iedzīvotājiem, ka 
mēs to varam un esam sagatavoti 
profesionāli veikt savu darbu. Mans 
secinājums viennozīmīgi ir, ka mēs 
to varam. Prieks par sadarbību ar 
iedzīvotājiem un citiem dienestiem,” 
savā runā teica M.Bomiņš.

Sveicēju vidū bija arī RPP Ķekavas 
pārvaldes priekšnieks Edijs Šaicāns, 
RPP Ķekavas pārvaldes darbinieki 
un maiņu vecākie, Valsts policijas 
(VP) Siguldas iecirkņa priekšnieks 
Andris Vīgants, VP Siguldas iecirkņa 
Kārtības policijas priekšniece Natā-
lija Sedova, VP Kārtības policijas In-
čukalna nodaļas vecākā inspektore 
Elizabete Liepiņa, Inčukalna novada 
domes deputāti, Inčukalna pamat-
skolas direktore Brigita Grūtupa un 
pamatskolas skolotāja Agnese Kal-
niņa, Inčukalna Sporta kompleksa 
direktors Antons Geiba un sporta 
instruktors Ģirts Bunkus.

Svinīgajā pasākumā ar jaukiem 
priekšnesumiem jubilārus sveica In-
čukalna dāmu klubiņš „Rudzupuķes” 
ar solistu Rihardu Keišu, paraug-

demonstrējumus sambo sniedza 
„Bērnu un jauniešu attīstības centrs 
„Gauja””, kā arī lustīgu līnijdeju no-
dejoja jaunieši no Inčukalna.

„Sākums tiešām nebija viegls. Kā 
jau Bomiņa kungs teica uzrunā, kat-
ram novadam ir sava specifika. Arī 
Inčukalnam tāda ir, turklāt pat no-
vada ietvaros iedzīvotāji atšķiras. 
Ar lielāko daļu ir izdevies atrast ko-
pīgu valodu, jo iedzīvotāji ir sapra-
tuši, ka mēs pirmām kārtām strādā-
jam preventīvi un tikai tad sodām. 
Prieks, ka iedzīvotāji paši iesaistās 

kārtības uzturēšanā – viens ar pa-
domu, otrs – kritiku, bet iesaistās. 
Turpināsim darboties iestrādātajā 
virzienā, sadarboties ar iedzīvotā-
jiem, tos pastiprināti informējot par 
notiekošo, padarīto, kā arī turpi-
nāsim sadarbību ar citiem dienes-
tiem, piemēram, Valsts policiju un 
Neatliekamo medicīnisko palīdzību. 
Gada laikā ir definētas arī lielākās 
problēmas, kuras jārisina, savstar-
pēji sastrādājoties un sadarbojoties. 
Arī ar Inčukalna novada domi, paš-
valdības iestādēm un struktūrvie-
nībām,” sarunā ar laikrakstu „No-
vada Vēstis” atzina RPP Inčukalna 
novada nodaļas priekšnieks Viktors 
Dorodnovs.

Nodaļas priekšnieks aicina iedzī-
votājus aktīvi piedalīties tikšanās, 
savu viedokli un kritiku paužot at-
klāti un veidojot dialogu. 

Teksts un foto: Jana Bunkus 

Pašvaldības policijas Inčukalna 
nodaļai 1 gada jubileja

RPP Inčukalna novada nodaļu sveic 
Māris Bomiņš (no kreisās) un Germans 
Ivanovs.RPP Inčukalna novada nodaļa kopā ar viesiem

RPP Inčukalna novada nodaļas priekšnieks Viktors Dorodnovs (no labās) uzskata, ka 
aizvadītais gads bijis veiksmīgs, pateicoties sadarbībai ar citiem dienestiem un Inču-
kalna novada domi. Kā pateicību V.Dorodnovs pasniedz nodaļas kopbildi Inčukalna 
novada domes priekšsēdētājam Arvīdam Blauam.
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• Atbalstīt biedrības „Bērnu un jauniešu at-
tīstības centrs „Gauja”” projektu „Gaujas 
hokeja arēnas modernizācija” un piešķirt 
biedrībai projekta realizācijai nepieciešamo 
finansējumu Ls 10 976 apmērā, apmaksu 
paredzot veikt no pašvaldības 2013.gada 
pamatbudžeta. Noslēgt ar biedrību sadar-
bības līgumu projekta realizācijai, iekļaujot 
tajā sadarbības līguma mērķi un uzdevu-
mus, kā arī paredzēt, ka pēc projekta reali-
zācijas iegūtie pamatlīdzekļi paliek pašval-
dības īpašumā.

• Izskatot iesniegumu, nolemts piešķirt bied-
rībai „Bērnu un jauniešu attīstības centrs 

„Gauja”” autobusu un segt ceļa izdevumus 
braucienam uz džudo sacensībām Rēzeknē 
2013.gada 13.aprīlī.

• Izskatot PII „Jancis” vadītājas iesniegumu 
par pirmsskolas izglītības iestādes darbī-
bu vasaras periodā – PII „Jancis” slēgt no 
29.jūlija līdz 25.augustam, nolemts neslēgt 
PII „Jancis” minētajos datumos.

•  Izskatot biedrības „Vangažu mākslas studi-
ja” iesniegumu, nolemts atbalstīt biedrības 
projektu „Vangažu topiārija mākslas parka 
izveide”. Atļaut biedrībai sadarbībā ar In-
čukalna novada Mūzikas un mākslas skolu 
izveidot Vangažu pilsētas teritorijā topiāri-
ju skulptūru parku, izvietojot skulptūras uz 
pašvaldībai piederošajiem zemes gabaliem, 
kā arī atļaut biedrībai veikt mazā gājēju til-
tiņa margu rekonstrukciju.

• Piešķirt Inčukalna galda hokeja klubam au-
tobusu un segt ceļa izdevumus braucienam 
uz Latvijas Galda hokeja federācijas rīkoto 
Latvijas kausa izcīņas 4.posmu Jēkabpilī 
6.aprīlī.

• Slēgt sadarbības līgumu ar Rekrutēšanas 
un jaunsardzes centru par līdzfinansējuma 
piešķiršanu pulciņa vadītāja darba apmak-
sai par 20 stundām mēnesī, stundu likme 
Ls 3,86.

• Piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā 
Lauku attīstības programmas 2007.–2013.
gadam pasākuma „Vietējās attīstības stra-
tēģijas” ietvaros un iesniegt projektu „Inva-
līdu pacēlāja iegāde Inčukalna novada spor-

ta kompleksa pieejamības nodrošināšanai 
invalīdiem”. Projekta „Invalīdu pacēlāja ie-
gāde Inčukalna novada sporta kompleksa 
pieejamības nodrošināšanai invalīdiem” fi-
nansējumu Ls 5089,57 apmērā nodrošināt 
no pašvaldības 2013.gada pamatbudžeta. 
No attiecināmo izmaksu summas 90% jeb 
Ls 4580,61 – Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
atbalsts; 10% jeb Ls 508,96 – Inčukalna 
novada līdzfinansējums.

• Piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā 
Lauku attīstības programmas 2007.–2013.
gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros un iesniegt projektu 

„Bērnu rotaļlaukuma izveide Vangažos”. 
Projektā attiecināmo izmaksu summa ir Ls 
10 043,00, no kuras 90% jeb Ls 9038,70 – 
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai atbalsts; 10% 
jeb Ls 1004,30 – Inčukalna novada līdzfi-
nansējums.

• Piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā 
Lauku attīstības programmas 2007.–2013.
gadam pasākuma „Vietējās attīstības 
stratēģijas” ietvaros un iesniegt projek-
tu „Aprīkojuma iegāde Vangažu kultūras 
namam”. Projektā attiecināmo izmaksu 
summa ir Ls 9922,00, no kuras 90% jeb 
Ls 8929,80 – Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
atbalsts; 10% jeb Ls 992,20 – Inčukalna 
novada līdzfinansējums.

• Piedalīties izsludinātajā atklāta konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtā 
Lauku attīstības programmas 2007.–2013.
gadam pasākuma „Vietējās attīstības stra-
tēģijas” ietvaros un iesniegt projektu „Tau-
tas daiļamatu prasmju stiprināšana” (ap-
rīkojuma iegāde  DC „Vangaži”). Projektā 
attiecināmo izmaksu summa ir Ls 2910,00, 
no kuras 90% jeb Ls 2619,00 – Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai atbalsts; 10% jeb Ls 
291,00 – Inčukalna novada līdzfinansējums.

• U.c.  

• Поддержать проект «Модернизация хок-
кейной арены Гауи» общества «Детско-
юношеский центр развития “Гауя”» и вы-
делить обществу на реализацию проекта 
необходимое финансирование в размере 
Ls 10 976, предусмотрев осуществление 
оплаты из основного бюджета самоу-
правления на 2013 год. Заключить с об-
ществом договор о сотрудничестве для 
реализации проекта, включив в него цели 
и задачи договора о сотрудничестве, а 
также предусмотреть, чтобы получен-
ные после реализации проекта основные 
средства остались в собственности само-
управления.

• Рассмотрев заявление, решено выделить 
обществу «Детско-юношеский центр раз-
вития “Гауя”» автобус и покрыть дорож-
ные расходы на поездку на соревнования 
по дзюдо в Резекне 13 апреля 2013 года.

• Рассмотрев заявление заведующей до-
школьного образовательного учрежде-
ния «Jancis» о деятельности дошкольного 
образовательного учреждения в летний 
период – закрыть дошкольное образова-
тельное учреждение «Jancis» с 29 июля 
до 25 августа, решено не закрывать до-
школьное образовательное учреждение 
«Jancis» в указанные даты.

•  Рассмотрев заявление общества «Худо-
жественная студия Вангажи», решено 
поддержать проект общества «Создание 
художественного парка топиари Ванга-
жи». Разрешить обществу в сотрудни-
честве с Музыкально-художественной 
школой Инчукалнского края создать на 
территории города Вангажи парк садовой 
скульптуры – топиари, разместив скуль-
птуры на принадлежащих самоуправле-
нию участках земли, а также разрешить 
обществу осуществить реконструкцию ба-
люстрады малого пешеходного мостика.

• Выделить Инчукалнскому клубу настоль-
ного хоккея автобус и покрыть дорожные 
расходы на поездку на организуемый 
Латвийской федерацией настольного 
хоккея 4 этап розыгрыша Кубка Латвии 
6 апреля в Екабпилсе.

• Заключить договор о сотрудничестве с 
Центром рекрутирования и молодежно-
го ополчения о выделении софинанси-
рования для оплаты труда руководителя 
кружка за 20 часов в месяц, часовая став-
ка Ls 3,86. 

• Принять участие в объявленной 5-ой 
очереди приема заявок на проекты от-
крытого конкурса в рамках мероприятия 
«Местные стратегии развития» Програм-
мы развития села на 2007–2013 годы 

и представить проект «Приобретение 
подъемника для инвалидов для обеспе-
чения доступности Спортивного комплек-
са Инчукалнского края для инвалидов». 
Осуществить финансирование проекта 
«Приобретение подъемника для инвали-
дов для обеспечения доступности Спор-
тивного комплекса Инчукалнского края 
для инвалидов» в размере Ls 5089,57 из 
основного бюджета самоуправления на 
2013 год. Из суммы относимых издержек 
90% в размере Ls 4580,61 – поддержка 
Европейского сельскохозяйственного 
фонда ЕС для развития села и 10% в раз-
мере Ls 508,96 – софинансирование Инчу-
калнского края.

• Принять участие в объявленной 5-ой 
очереди приема заявок на проекты от-
крытого конкурса в рамках мероприятия 
«Местные стратегии развития» Програм-
мы развития села на 2007–2013 годы и 
представить проект «Создание детской 
игровой площадки в Вангажи». Сумма 
относимых издержек  проекта составляет 
Ls 10 043,00, из которой 90% в размере 
Ls 9038,70 – поддержка  Европейского 
сельскохозяйственного фонда ЕС для раз-
вития села и 10% в размере Ls 1004,30 – 
софинансирование Инчукалнского края.

• Принять участие в объявленной 5-ой 
очереди приема заявок на проекты от-
крытого конкурса в рамках мероприятия 
«Местные стратегии развития» Програм-
мы развития села на 2007–2013 годы и 
представить проект «Приобретение обо-
рудования для Дома культуры Вангажи». 
Сумма относимых издержек  проекта 
составляет Ls 9922,00, из которой 90% в 
размере Ls 8929,80 – поддержка  Евро-
пейского сельскохозяйственного фонда 
ЕС для развития села и 10% в размере 
Ls 992,20 – софинансирование Инчукал-
нского края.

• Принять участие в объявленной 5-ой 
очереди приема заявок на проекты от-
крытого конкурса в рамках мероприятия 
«Местные стратегии развития» Програм-
мы развития села на 2007–2013 годы и 
представить проект «Укрепление навы-
ков народных художественных ремесел» 
(приобретение оборудования для Днев-
ного центра «Vangaži»). Сумма относимых 
издержек  проекта составляет Ls 2910,00, 
из которой 90% в размере Ls 2619,00 – 
поддержка  Европейского сельскохозяй-
ственного фонда ЕС для развития села и 
10% в размере Ls 291,00 – софинансиро-
вание Инчукалнского края.

• Прочее. 

Domes svarīgākie lēmumi martā Важнейшие решения думы в марте

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS „NOVADA VĒSTIS”, reģ.Nr.2003

Materiālus apkopoja Jana Bunkus, tālr. 29170955. Maketu sagatavoja SIA „Siguldas 
Elpa”. Iespiests SIA „Poligrāfijas grupa „Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, ti-
rāža 3000 eks. „Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv. Par ievietotās informācijas 
precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu, sludinājumu un reklāmu sa-
turs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Saistošie noteikumi Nr.6/2013 „Par grozījumiem saistošajos 
noteikumos Nr.3/2013 „Par Inčukalna novada pašvaldības 
budžetu 2013.gadam””

Apstiprināti ar Inčukalna novada domes
2013.gada 20.februāra sēdes lēmumu,
protokols Nr. 4-7.§

Apstiprināti ar Inčukalna novada domes  
2013.gada 20.marta sēdes lēmumu,
protokols Nr.9-5.§

1. Palielināt Inčukalna novada do-
mes pamatbudžeta ieņēmumus par 
Ls 571 507,-.

2. Izmainīt Inčukalna novada pamatbu-
džeta izdevumus atbilstoši funkcionā-
lajām un ekonomiskajām kategorijām.

3. Palielināt Inčukalna novada domes pamat-
budžeta izdevumus par Ls 28 000,-.

4. Palielināt aizņēmumu atmaksas apmēru 
2013.gadā par Ls 525 592,-.

Domes priekšsēdētājs Arvīds Blaus 

Saistošie noteikumi Nr.5/2013 „Par grozījumiem Inčukalna 
novada domes saistošajos noteikumos Nr.10/2010 „Par 
ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai 
nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu un karoga 
turētāju pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu un nofor-
mēšanu Inčukalna novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 2.punktu

un 43.panta pirmās daļas 5.punktu

Izdarīt Inčukalna novada domes 2010.gada 
21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10/2010 

„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, 
ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu 
numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekus-
tamiem īpašumiem izvietošanu un noformēša-
nu Inčukalna novadā” šādu grozījumu:

izteikt noteikumu 25.3.apakšpunktu se-
kojošā redakcijā: „25.3. pašvaldības polici-
jas amatpersonas vai kam deleģētas šādas 
pašvaldības funkcijas izpilde”.

Domes priekšsēdētājs  
Arvīds Blaus 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
14., 21. un 46.p. un likuma „Par pašvaldību 

budžetiem” 2., 7., 11., 15., 16., 17. p., likuma „Par 
budžetu un finanšu vadību” 11. un 41.p.,

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12.p.
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Sniegam kūstot, novadā vairs 
neparādās sniega tīrīšanas auto-
mašīnas, un tas nozīmē tikai vie-
nu – sākušies pavasara darbi un 
gatavošanās vasaras sezonai. Par 
to visu – Inčukalna novada domes 
izpilddirektora pienākumu izpildī-
tājs un Vangažu pilsētas pārvaldes 
vadītājs Aivars Nalivaiko.

„Ir pagājis vēl viens darba posms, 
kas aizsākās ziemā ar ceļu tīrīšanu 
un noslēdzies tikai tagad, kad sniegs 
atkāpjas. Jaunais gads iesākts ar 
lielu un sarežģītu darbu – ir pieņemts 
2013.gada budžets, ir skaidri lielākie 
darbi, iestāžu un struktūrvienību 
vajadzības, iezīmējas, kā novads 
attīstīsies šajā gadā,” pastāstīja 
A.Nalivaiko.

Ziemas darbi – ceļu tīrīšana – lē-
nām piemirstas, ir jāsāk domāt 
par pavasarī un vasarā paveicamo. 

„Viens no pirmajiem darbiem, kam 
gatavojamies, ir asfaltēto ceļu bed-
rīšu remontdarbi. Ja laika apstākļi 
ļaus, sāksim šo darbu jau maija bei-
gās. Tāpat novada teritorijā jau tiek 
plānota grants ceļu sakārtošana un 
remontēšana vasaras periodā.”

Jau rakstījām par siltumpiegādes 
uzņēmuma SIA „Eko Svelme” mak-
sātnespēju un uzņēmumu, kas uz 
laiku pārņēma siltumpiegādes pienā-
kumus Inčukalna pagastā, Gaujā un 
Kārļzemniekos. „Šogad domei stei-
dzamā kārtā nācās risināt siltum-
piegādes jautājumu, kas veiksmīgi 
izdevās. Apkures sezona tuvojas 
noslēgumam, tomēr deputāti no-
pietni strādā pie jautājuma, kā sniegt 
šo pakalpojumu turpmāk. Ar to ātri 
jātiek galā, lai iedzīvotājiem pēc ie-
spējas ātrāk būtu skaidrs, kas notiks 
nākotnē,” skaidroja A.Nalivaiko.

Tiek veikti plānotie darbi pirms-
skolas izglītības iestādēs un kultū-
ras iestādēs. Šogad budžetā pare-
dzēts finansējums Vangažu kultūras 
nama jumta seguma nomaiņai un 
esošajai nama piebūvei. Bērnu rota-
ļu laukumam pie Inčukalna Tautas 
nama plānots uzstādīt nelielu žogu, 
lai veidotos norobežojošā zona.

„Sagatavoti seši projekti, kas tiks 
iesniegti Lauku atbalsta dienes-
tā Lauku attīstības programmas 
2007.–2013.gadam pasākuma „Vie-
tējās attīstības stratēģijas” ietva-
ros. Šajos projektos 90% ir Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) līdzfinansējums un 
tikai 10% – pašvaldības. Ja mūsu 
iesniegtie projekti tiks apstiprināti, 
būs iespēja paveikt nozīmīgus dar-
bus: sporta kompleksa baseinā izvei-
dosim pacēlāju invalīdu vajadzībām, 
būs iespēja uzlabot hokeja laukumu 
Gaujā, Vangažu kultūras namam ie-
gādāsimies jaunas apskaņošanas un 
apgaismošanas iekārtas, izveidosim 
bērnu rotaļu un atpūtas laukumiņu 
pie Vangažu vidusskolas sagatavo-
šanas grupiņas vajadzībām, Vanga-
žu pilsētā sakārtosim Straujupītes 
labo krastu, sadarbībā ar Mūzikas un 
mākslas skolu izveidosim skulptū-

ras, kuras tiks uzstādītas Vangažu 
pilsētā, kā arī tiks pilnveidoti sociā-
lie pakalpojumi un uzlabota sporta 
infrastruktūra. No budžeta līdzek-
ļiem paredzēta bērnu rotaļu un at-
pūtas laukuma izbūve pie Inčukalna 
pamatskolas sagatavošanas grupi-
ņas vajadzībām. Šogad turpināsies 
jau pieminētās Straujupītes labā 
krasta sakārtošana, un maijā plā-
nota arī nelielas strūklakas izveide. 
Labajā upes krastā būs gājēju ce-
liņš, apgaismojums un soliņi.”

Budžetā paredzēti līdzekļi arī PII 
„Minka” filiāles „Lapsiņa” apkārtnes 
sakārtošanai.

Izstrādāts tehniskais projekts 
ES līdzekļu piesaistei PII „Jancis” 
nenosiltinātā korpusa siltināšanai 
un energoefektivitātes paaugstinā-
šanai.

Vangažos trijās vietās jau ievies-
ta bezmaksas WiFi pieeja. Interneta 
lietotāji tagad bez maksas var lie-
tot internetu Parka ielā 2 (1.stāvā), 
Gaujas ielā 12 (Vangažu kultūras 
nama priekšpusē – laukumā un  
foajē) un Vangažu vidusskolā.

„Jau ilgāku laiku kopā ar iedzī-
votājiem bijām novērojuši dažas 
nepilnības ielu apgaismojumā, ku-
ras tagad ir novērstas. Uzņēmums, 
kas veica apgaismojuma uzstādī-
šanu, garantijas līguma ietvaros 
apsekoja visu novadu, konstatēja 
nepilnības un novērsa tās. Vasaras 
sezonā nakts laikā apgaismojumu 
neatslēgsim, tomēr tas tiks vai-
rāk dimmēts ar mērķi apgaismot 
ielas, ekonomēt elektroenerģiju 
un budžeta līdzekļus. Ļoti ceru, ka 
iedzīvotāji aktīvi piedalīsies Lielajā 
Talkā 27.aprīlī. Jo aktīvāki būsim, jo 
tīrāks būs mūsu novads. Papildus 
izvietosim lielos konteinerus, lai 
iedzīvotājiem būtu iespēja iztīrīt 
teritorijas un ēkas no lielākiem at-
kritumiem, nekā ierasts. Tā kā tika 
mainīts talkas datums, būs jāgroza 
arī domes lēmums, ar kuru tiks no-
teikts konteineru izvietošanas laiks. 
Par izvietošanas datumiem informē-
sim. Lūgums sekot līdzi informācijai 
mājas lapā un ziņojumu vietās visā 
novadā.”

Līdz ar pavasara atnākšanu, sāk-
sies koku kopšana un zaru izzāģēša-
na Vangažos Gaujas, Meža, Smilšu 
un daļēji Vidzemes ielā, Gaujas cie-
matā Gaujaslīču ielā. Tiks piesaistīti 
profesionāli kokkopji – arboristi.

„Arī šoreiz vēršos pie iedzīvotā-
jiem ar lūgumu sargāt apkārtējo 
vidi un visu, ko esam izveidojuši 
un iekopuši. Lūgums atcerēties, ka 
jākopj arī piegulošās teritorijas. Jā-
ievēro sabiedriskā kārtība kopumā, 
jo turpmāk Pašvaldības policija pa-
stiprināti pievērsīs uzmanību tam, 
vai ir sakoptas piegulošās teritori-
jas, un tam, lai automašīnas netiktu 
novietotas zālājos. Lai neveidotos 
nepatīkami incidenti un netiktu 
piespriesti administratīvie sodi, lū-
gums šos aspektus iegaumēt un 
respektēt.”

Jana Bunkus  

 
Labs vārds pie laba darba vada.
Labs darbs ir labam vārdam rada;
Un cilvēks labs, kas labu dara,
Ir saules stars no Dieva gara.
  /Dzidra Rinkule-Zemzare/

 
Reģionālās pašvaldības po-

licijas Inčukalna novada nodaļa 
izsaka pateicību Inčukalna nova-
da iedzīvotājiem par aktīvu da-
lību ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu izvietošanā pie nekusta-
majiem īpašumiem, tādējādi vei-
cinot vienotu Inčukalna novada 
tēlu.

 Ar cieņu,
 Reģionālās pašvaldības 

policijas Inčukalna novada 
nodaļas kolektīvs 

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļa gada ju-
bilejas ietvaros aprīlī rīko tikšanās ar Inčukalna novada iedzīvotājiem:
ü 17.aprīlī plkst.17.00–19.00 Inčukalna Tautas namā, Inčukalnā, Atmo-

das ielā 1A,
ü 19.aprīlī plkst.16.00–18.00 dienas centrā „Gauja”, Gaujā, Centra ielā 6,
ü 23.aprīlī plkst.17.00–19.00 Vangažu pilsētas pārvaldē, Vangažos, 

Meža ielā 1.
Aicināts piedalīties ikviens, lai kopīgiem spēkiem veiksmīgāk risinātu 

jautājumus, kas saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Inčukal-
na novadā.

Ir pienācis pavasaris. Uzplau-
kuši pūpoli, un saule jau kausē 
sniegu. Jāsāk rosīties pagalmos, 
laukos un piemājas dārziņos. Vi-
siem šiem pavasara vēstnešiem 
līdzi nāk dabas bagātība – pērnā 
zāle jeb, tautā sauktā, kūla.

Jau sen pierādīts, ka vislabāk 
nodzēsts ugunsgrēks ir tas, kas 
nav noticis, jo visiem ugunsgrēkiem 
vienmēr ir ne tikai smagas ekono-
miskas, bet arī traģiskas sekas – 
tādas, kurās zaudējumi ir nenovēr-
tējami un neatgriezeniski. Tāpēc 
nededzināsim kūlu un nepieļausim, 
ka to dara citi! Vienmēr būs lētāk 
kūlu savākt un lietderīgi izmantot, 
nevis segt izdevumus, kas saistīti 
ar ugunsgrēku nodarītiem postīju-
miem.

Tādēļ Reģionālās pašvaldības 
policijas Inčukalna novada nodaļa 
(RPP INN) aicina iedzīvotājus laicī-
gi sakopt sev piederošās teritori-
jas, lai pavasarī samazinātu kūlas 
ugunsgrēku skaitu. Pavasarī Paš-
valdības policijas darbinieki kopā ar 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu organizēs reidus, kuros 
pastiprināti pievērsīs uzmanību te-
ritoriju sakoptībai. Ja tiks konsta-
tēti pārkāpumi, likumsargi uzsāks 

administratīvo lietvedību saskaņā 
ar Latvijas Administratīvo pārkāpu-
mu kodeksu (LAPK).

Atbilstoši LAPK par kūlas dedzi-
nāšanu tiek piemērots naudas sods 
fiziskajām personām no 200 līdz 500 
latiem vai administratīvais arests 
uz laiku līdz piecpadsmit diennak-
tīm. Savukārt par zemes apsaim-
niekošanas pasākumu neizpildīšanu 
un zāles nepļaušanu, lai novērstu 
kūlas veidošanos, naudas sods fi-
ziskajām personām ir no 100 līdz 
500 latiem, bet juridiskajām perso-
nām – no 500 līdz 2000 latiem. Šīs 
administratīvo pārkāpumu lietas ir 
tiesīgas izskatīt pašvaldību admi-
nistratīvās komisijas.

Tāpat RPP INN informē, ka saska-
ņā ar Ministru kabineta pieņemta-
jiem Ugunsdrošības noteikumiem 
nepieciešamie pasākumi, lai objek-
ta teritorijā nenotiktu kūlas dedzi-
nāšana, jāveic zemes īpašniekiem 
(valdītājiem). Par šīs prasības pār-
kāpšanu Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests var uzlikt nau-
das sodu fiziskajām personām no 
20 līdz 200 latiem, bet juridiskām 
personām – no 200 līdz 1000 latiem.

Reģionālās  
pašvaldības policijas

Inčukalna novada nodaļa  

Ziema atkāpjas,  
sākas pavasara darbi

Vislabāk nodzēsts ugunsgrēks 
ir tas, kas nav noticis

Pateicība  
iedzīvotājiem

Inčukalna novada Vēlēša-
nu komisija pieņems deputātu 
kandidātu sarakstus 2013.gada 
pašvaldību vēlēšanām no š.g. 
12. līdz 22.aprīlim Inčukalna no-
vada domē, 1.stāvā, deputātu 
istabā, Atmodas ielā 4.

Darba laiks:
• Pirmdienās no plkst.15.00 

līdz 19.00;
• Otrdienās – svētdienās no 

plkst.9.00 līdz 13.00;
• 22.aprīlī no plkst.9.00 līdz 

18.00.
Inčukalna novada vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja Sar-
ma Ivenševa; tālr.29426663.

Tikšanās ar iedzīvotājiem

Latvijas bibliotēkās datorpakal-
pojumi ir pieejami bez maksas, taču 
nereti gadās, ka apmeklētājiem 
nav pietiekami plašas zināšanas, 
lai izmantotu visas datoru snieg-
tās iespējas. Inčukalna bibliotēkā 
katru pirmdienu gan Inčukalna, gan 
tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem 
pieejami „Swedbank” pakalpoju-
mi. Taču novērojām, ka daudziem 
apmeklētājiem trūkst zināšanu, lai 
veiktu elektroniskos maksājumus, 
un nolēmām, ka varam viņiem pa-
līdzēt, noorganizējot bibliotēkā  
e-prasmju nedēļu.

Palīgā aicinājām bankas pārstāvi 
Jāni Leikartu, kurš interesentiem 
uzskatāmi nodemonstrēja un iz-
skaidroja, kā veicami maksājumi 
internetā. Tāpat speciālists pa-
stāstīja, kā ekonomēt, ja rēķini 
tiek apmaksāti elektroniski. Visu 
J.Leikarta mācīto varēja izmēģināt 
arī praktiski, tā nostiprinot 
iegūtās zināšanas. Lai apgūtais 
nepiemirstos un būtu pārlasāms 
arī mājās, bankas darbinieks kat-
ram iedeva brošūras „Mana nauda” 
un „Seniora ceļvedis”.

Tādas pašas apmācības notika 
arī Vangažu bibliotēkā.

Bibliotekāre  
Marija Aleksejeva 

E-prasmju  
nedēļa Inčukalna 
bibliotēkā

Lieldienu noskaņojums  
Vangažu bibliotēkā

Liels paldies mūsu bibliotēkas lasītājiem – Kornēlijai Kisčenko, Ilzei 
Kopmanei, Birutai Cīrulei, Leonam Kisčenko un Maijai Bāguntei – par brī-
nišķīgajiem mākslas darbiem, kuri veltīti Lieldienām.

Vangažu bibliotekāres  
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Vangažu vidusskola katru gadu 
aicina vecākus uz Vecāku nedēļas 
pasākumiem. Šogad šīs skolas un 
vecāku sadarbības aktivitātes no-
tika no 4. līdz 12.martam.

4.martā notika sapulce 
2013./2014.mācību gada 1.klases 
skolēnu vecākiem „Mācību procesa 
organizācija un skolas iekšējās kār-
tības noteikumi”, lai jau ļoti laicīgi 
būtu saprotams, kā bērni uzsāks 
skolas gaitas septembrī.

5.martā notika klašu vecāku sa-
pulces „Aktualitātes klasē, mācību 
līdzekļu iegāde un skolas attīstības 
plāna izvērtēšana”. Skolas admi-
nistrācija vecākiem sniedza izvēr-
tējumu par skolas 2010.-2013.gada 
attīstības plāna realizēšanu un 
skaidroja mācību līdzekļu iegādes 
kārtību.

6.martā bija atvērto durvju die-
na, kad vecāki varēja vērot mācību 
stundas. Pēcpusdienā vecāki tikās 
ar priekšmetu skolotājiem un sko-
las vadību, iepriekš piesakoties.

7.marta vakarā risinājās sprai-
gas Ģimeņu sporta sacensības. 
Tikai ir skumji secināt, ka šogad 
vecāku atsaucība bija mazāka kā 
iepriekšējos gados. Bērni ieradās 
vieni, ļoti vēlēdamies piedalīties. 
Sacensības veikli tika pārplānotas, 
dodot iespēju visiem gūt prieku par 
kopā pavadītu vakaru.

8.martā pirmsskolas audzēkņi 
kopā ar skolotājām un skolotāju 
palīgiem sagatavoja mīļu veltījuma 
koncertu vecākiem.

Vecāku nedēļas laikā notika ve-
cāku anketēšana, kurā tika lūgts 
izvērtēt skolas un vecāku sadarbī-
bas formas, aktualitātes, tikšanās 

laikus un citus jautājumus. Patīka-
mi, ka saņēmām 190 anketas, kuras 
apkopojot esam ieguvuši dažādus 
secinājumus turpmākās sadarbī-
bas plānošanai un organizēšanai. 
Paldies visiem vecākiem par ļoti 
daudziem labā novērojumiem mūsu 
skolas ikdienas darbā un ieteiku-
miem skolas darba pilnveidošanai! 
Informāciju par anketu apkopojumu 
var lasīt skolas mājas lapā vanga-
zuvsk.skolam.lv.

12.martā notika Skolas padomes 
sanāksme, kurā vecāku pārstāvji iz-
vērtēja Vecāku nedēļas gaitu un ie-
skicēja nākamā gada plānus. Zīmīgi, 
ka šis mācību gads bijis radošu ide-
ju meklējumiem piepildīts, lai veici-
nātu skolas sadarbību ar vecākiem.

Vangažu vidusskolas direktore 
Indra Kalniņa 

23.martā Inčukalnā notika Vislatvijas atklātā 
medību suņu izstāde, ko rīkoja Latvijas Mintauta 
Kalniņa Mednieku kinoloģiskā asociācija (LMKMKA). 
Šī organizācija apvieno suņkopjus, kuri uzskata par 
savu pienākumu turpināt izcilā latviešu kinologa 
Mintauta Kalniņa tradīcijas un iestrādnes. Inčukalns 
kā izstādes norises vieta nebija izraudzīta nejauši, 
jo LMKMKA runasvīri un izstādes rīkotāji – Nikolajs 
Varganovs un Aivars Vaičuks – ir novada iedzīvotāji.

Izstādes galvenais uzdevums bija iespējami pilnī-
gi apzināt Latvijā medībās izmantoto šķirnes suņu 
darba īpašības. Tāpēc vērtējumam noteicošie izrādī-
jās suņu bonitēšanas rādītāji, dzīvnieku lauka pār-

baužu rezultāti, labāko nosaukšanā sava nozīme 
bija izstādes dalībnieku spējai radīt cienīgus pēc-
nācējus un, protams, katra suņa eksterjera maksi-
mālai atbilstībai šķirnes standartam. Par bezkaislu 
suņu vērtēšanu 5 izstādes ringos gādāja eksperti 
galvenā tiesneša, starptautiski atzītā speciālista 
Alberta Dzjadas (Lietuva) vadībā. 

Bija ieradušies suņkopji ne vien no Pierīgas un 
Vidzemes, Inčukalnā ieradās arī mednieki no Kur-
zemes un kaimiņvalsts Lietuvas. Tie saimnieki, kuri, 
piemēram, takšus vai spanielus audzē kā hobija su-
ņus, kopā ar saviem lutekļiem šoreiz palika siltumā. 

Jāuzteic augstais Inčukalnā parādīto suņu līme-
nis, kurš demonstrēja gan kinoloģijas sasniegumus, 
gan ļāva izdarīt secinājumus par darāmo ciltsdarba 
uzlabošanā. Pašsaprotami, ka izstādē kuplāk bija 
pārstāvēti Latvijā medībās visplašāk izmantotie 
suņi, proti, dažādu šķirņu laikas. Eksperti vērtēja 
arī vairākus teicamus dzinējsuņus – gan angļu bīg-
lus, gan pagaidām valstī retos Bavārijas asinspēdu 
suņus, gan vienīgās mūsu nacionālās šķirnes – Lat-
vijas dzinēja – eksemplārus. Neizpalika arī takši, 
foksterjeri un jagterjeri.

Izstādes gaitā tiesneši no visiem ringiem izrau-
dzījās skaistāko suņu desmitnieku, no kura tika 
nosaukts uzvarētāju trijnieks – tie bija Bavārijas 
asinspēdu dzinējs, angļu bīgls un Rietumsibīrijas 
laika. Savukārt izstādes čempionu kausu bonitēša-
nā un sponsoru specbalvu saņēma rīdzinieka Igora 
Razuvanova krievu Eiropas laika Jarrs.

Izstādes organizētāji LMKMKA vārdā izteica pa-
teicību pasākuma sponsoriem – starptautiskā dzīv-
nieku barības ražotāja „Royal Canin” pārstāvniecībai 
Latvijā, medību ieroču un inventāra lieltirgotājam 

„Purnavu muiža” un Inčukalna novada domei.
Tikmēr LMKMKA aktivitātes Inčukalna novadā tur-

pinās. No 19. līdz 21.aprīlim „Liepkalnu” voljērā no-
tiks asociācijas kausa izcīņa „pa mežacūku aplokā”, 
kur piedalīsies laikas un dzinējsuņi no Baltijas jūras 
baseina valstīm. Lūgums interesentiem konkrētas 
informācijas saņemšanai rakstīt uz e-pastu lmkm-
ka@gmail.com vai arī zvanīt pa tālruni 29422996.

Aivars Tarvids  

28.martā PII „Jancis” bērni Lieldienas svinēja kopā ar runci Rūdi un 
Pašvaldības policiju. Viesi kopā ar mums piedalījās olu ripināšanā un 
svētku stafetēs, kā arī pārrunāja ar bērniem, kā pareizi jāšķērso iela. 
Dāvanā bērni saņēma lielu grozu ar krāsotām Lieldienu oliņām.

PII „Jancis” izglītības metodiķe  
Kitija Meikšāne  

Vangažu vidusskolas  
aktivitātes martā

Vislatvijas medību suņu  
izstāde Inčukalnā

Igors Razuvanovs un izstādes čempions Jarrs

„Jancī” Lieldienas!
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Pūtēju orķestru lielkoncerts notiks sestdien, 20.aprīlī 
plkst.17.00, Inčukalna Tautas namā. Piedalīsies: Birzgales pagasta tautas nama 
pūtēju orķestris „Birzgale” (diriģents Laimonis Paukšte), Siguldas pagasta pūtēju 
orķestris (diriģents Gints Kalniņš), Salaspils kultūras nama „Enerģētiķis” pūtēju 
orķestris „Salaspils” (diriģents Laimonis Paukšte), Siguldas Mākslu skolas „Bal-
tais Flīģelis” un Siguldas Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestris „Sudrabskaņa” (diri-
ģenti Andris Muižnieks un Elmārs Rudzītis), Inčukalna Tautas nama pūtēju orķes-
tris (diriģents Vitalis Kikusts). Virsdiriģents Jānis Puriņš.

Visi mīļi aicināti! Ieeja bez maksas.

Grupas „Prāta vētra” un AS „Laima” projekts – kon-
certfilma „Vēl viena klusā daba” Inčukalna Tautas namā 

19.aprīlī plkst.20.00

Pūtēju orķestru lielkoncerts 
„Ceļā uz 25. Dziesmu svētkiem”
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Uzmanību! Lielā talka pārcelta 
uz 27.aprīli! Lēmums pārcelt Lie-
lās Talkas norises laiku visā valstī 
pieņemts, ņemot vērā iedzīvotāju un 
Lielās Talkas pašvaldību koordina-
toru pastiprinātās bažas par netipis-
ki vēsajiem laika apstākļiem.

Lielā Talka notiks sestdien, 27.ap-
rīlī, no plkst.9.00 vienlaicīgi visā Lat-
vijā. Talkas norisi kopumā (tajā skai-
tā savākto atkritumu izvešanu) katrā 
pašvaldībā pārrauga Lielās Talkas 
koordinators. Inčukalna novadā tā ir 
projektu vadītāja Margita Līce, tālru-
nis 67977108, e-pasts margita.lice@
incukalns.lv.

Savukārt iestādes, organizācijas, 
uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie en-
tuziasti ikvienā pilsētā, novadā un 
ciemā reāli organizē kolektīvas tal-
kas, iepriekš koordinatoram piesa-
kot savas talkas atbildīgo personu, 
vietu, kur notiks talka, un to, kādi 
darbi tiks darīti. 27.aprīlī ikviens var 
pievienoties kādai no šīm talkas vie-
tām. Par konkrētām talkas vietām 
Inčukalna novadā precizēta informā-
cija būs pieejama aprīļa otrajā pusē 
gan mājas lapās www.incukalns.lv,  
www.talkas.lv, gan arī uz informāci-
jas stendiem.

Talkas dienā būs nepieciešami at-
kritumu maisi, tos bez maksas varēs 
saņemt 27.aprīlī ikvienā talkas nori-
ses vietā visā Latvijā. Lūdzam talku 
atbildīgos tos laikus sagādāt, zvanot 
koordinatoram. Piepildītie atkritumu 
maisi jāatstāj reģistrētajā talkas 

vietā un jāinformē talkas atbildīgais. 
Talkas atbildīgais savukārt informē  
koordinatoru par precīzu šo maisu 
atrašanās vietu un aptuveno skaitu.

Savukārt, ja tu pats vēlies orga-
nizēt savu talku un kļūt par talkas 
atbildīgo, tad iepazīsties ar atbildī-
gā pienākumiem (http://www.talkas.
lv/?page=20127), sazinies ar savas 
pašvaldības Lielās Talkas koordina-
toru, lai saskaņotu talkošanas vietu, 
un pēc tam reģistrē to mājas lapas 
www.talkas.lv sadaļā „Reģistrē savu 
talku!”. Atgādinām, ka talkošanas 
vieta nedrīkst būt privāta teritori-
ja! Talku atbildīgie var organizēt un 
pieteikt arī kultūras un izklaides 
programmas, kā arī nepieciešamības 
gadījumā, sadarbojoties ar koordina-
toru, pastāv iespēja saņemt nelielu 
pašvaldības atbalstu.

Visa informācija par Lielās Talkas 
aktualitātēm ir pieejama interneta 
mājas lapā www.talkas.lv.

* * * * *
Sakarā ar to, ka 27.aprīlī notiks 

Lielā Talka un aprīlis tradicionāli 
ir Spodrības mēnesis, Inčukalna 
novada dome nolēma sekmēt In-
čukalna novada teritorijas sakop-
šanu, izvietojot lielgabarīta kon-
teinerus Talkas dienā un papildus 
pirms un pēc tam. Tā kā Talkas 
datums tika pārcelts, konteineru iz-
vietošanas datumi vēl tiks precizēti. 
Par tiem lūdzam interesēties pie In-

čukalna novada Talkas koordinato-
res Margitas Līces. Informācija tiks 
izvietota arī mājas lapā www.incu-
kalns.lv un uz ziņojumu dēļiem visā 
novadā.

Lielgabarīta konteineri tiks izvie-
toti:
• 3 gab. Inčukalna ciemā:

• Plānupes ielas un Ausmas ie-
las krustojumā,

• Zvaigžņu ielas un Smilšu ie-
las krustojumā,

• pie Vecajiem kapiem;
• 2 gab. Gaujas ciemā:

• blakus sadzīves atkritumu 
konteineriem, kas atrodas 
netālu no katlu mājas,

• uz Krasta ielas;
• 1 gab., pārvietojot pēc nepiecieša-

mības, Kārļzemniekos, Stalšēnos, 
Ievkalnu ielā un Meža ielā,

• 1 gab., pārvietojot pēc nepiecieša-
mības, „Meža mierā” un pie Van-
gažu stacijas,

• 3 gab. Vangažu pilsētā:
• Senču ielas un Dārza ielas 

krustojumā,
• Parka ielas un Skolas ielas 

krustojumā;
• Gaujas ielas un Priežu ielas 

krustojumā.
• Pēc nepieciešamības konteineri 

tiks pārvietoti arī uz citām vietām 
Vangažu pilsētā.  

Daudzas Lieldienu darbības ir 
saistītas ar ziemas un tumsas 
raidīšanu prom, lai dotu vietu 
citiem gadalaikiem. Ar putnu dzī-
šanu simboliski aizgaiņā ziemas 
likstas un slimības, kuras simbo-
lizē vārnas, pūces, vanagi, kraukļi, 
un sauc šurp labos vasaras put-
nus. Putns latviešu mitoloģijā 
ir dvēseles, debesu un auglības 
simbols. Tādēļ arī Vangažu pen-
sionāres savai pavasara izstādei, 
kas notika no 26. līdz 31.martam, 
izvēlējās veidot putnus. Putniņi 
tika šūti, izšūti, adīti, tamborēti, 
filcēti, veidoti un zīmēti. Var tikai 
apbrīnot mūsu sirmo dāmu izdo-
mu un prasmi, lai čivinātāji un 
svilpotāji salaistos Vangažu kul-
tūras namā tik kuplā skaitā.

Izstādē mūs priecēja Terēzijas 
sienas dekors ar Latvijas put-
niem, kas ļoti piesaistīja skatītā-
ju interesi, Rasmas un Drosmas 

smalkie krustdūrieni, Līvijas adī-
tie, tamborētie un citādi veidotie 
putniņi, Ungurītes izšuvumi, Kor-
nēlijas cāļu ligzdas, Ausmas pū-
kainīši, Kamēlijas pūpolmājiņas, 
Smaidas tamborētās vistas un 
Maijas filcētais gailis. Un vēl, un 
vēl... Paldies visām!

Par zariem izplaucēšanai gādā-
ja Ārija un Elita, košumu telpām 
piešķīra mūsu pašu izaudzētās, 
ziedošās gerānijas. Ar savu dar-
biņu pie mums viesojās mūsu la-
bais gariņš – floriste Elita Vīna.

Īpašu prieku mums un izstādes 
apmeklētājiem sagādāja Vangažu 
Mākslas skolas audzēkņu darbi, 
gatavoti skolotāju Diānas Krie-
viņas un Agneses Ozoliņas vadī-
bā. Viņu zīmējumi, keramikas un 
balonputni izskatījās izcili koši. 
Mums visiem liels prieks par sa-
darbību. Paldies!

Paldies PII „Jancis” par iespēju 
visu izstādes laiku klausīties brī-
nišķīgās putnu balsis!

Paldies veikalniekam Ali par 
dāvinātajām olām un Annai, kura 
noorganizēja olu krāsošanu, lai 
atklāšanas dienā visi varētu pie-
dalīties olu kaujās. Paldies Van-
gažu kultūras nama darbiniekiem 
par jauko sadarbību. Īpaši mīļš 
paldies novada domei par atbal-
stu un ierašanos atklāšanā kuplā 
skaitā: Arvīdam Blauam, Aivaram 
Nalivaiko, Zinaīdai Gofmanei, Ja-
nai Bunkus un Lainei Kerčai!

Lai mums arī turpmāk jauka 
sadarbība. Vēlu visiem veselību, 
saulainu pavasari un siltu vasaru!

Inta Tetere   

11.martā Vangažu līnijdejotājas devās uz Inčukalnu, lai piedalītos 
līnijdejotāju saietā. Pasākumā piedalījās četri līnijdeju kolektīvi. Vakara 
gaitā tika izdejotas aptuveni 50 dejas, kuras atšķīrās gan ar mūzikas stilu, 
gan ar sarežģītības pakāpi. Līnijdeju priekšrocība ir tā, ka nav vajadzīgs deju 
partneris. Un šādi pasākumi ir tā vieta, kur var izdejoties no sirds.

Vangažu līnijdeju grupas vadītāja Kitija Meikšāne 

Ar pēdējo – piekto – posmu 9. un 
10.martā Inčukalna sporta kom-
pleksā noslēdzās Latvijas Apvie-
notās Badmintona līgas sezona. Šī 
bija jau ceturtā sezona, no kurām 
pēdējās divās startē arī Latvijas 
elites badmintona spēlētāji gan 
dāmu, gan vīru konkurencē, tāpēc 
bijusī Amatieru līga tagad ir Apvie-
notā līga. Sacensību dalībnieki jop-
rojām turpina sacensties vairākās 
grupās. Vadošie Latvijas badmin-
tonisti vīriešiem sacenšas ELITES 
grupā, spēcīgākie amatieri A grupā, 
bet pārējie B grupā, kuras ietvaros 
augšgalā notiek straujš progress. 
Dāmu vadošās spēlētājas spēkus 
pārbauda A grupā, bet amatieres B 
grupā. Papildus sacensību nominā-
cijām šosezon klāt nāca arī vīriešu 
un sieviešu dubultspēles. 

Lai 2012./2013.g. sezonas kop-
vērtējumā varētu pretendēt uz 
augstu vietu, bija nepieciešams 
startēt četros no pieciem pos-
miem, turklāt ar panākumiem. B 
grupā no mūsu pārstāvjiem aug-
sto 2.vietu izcīnīja Jānis Tumens. 
Tas ir ievērojams rezultāts, jo tā 
Jānim bija tikai otrā pilnā sezona. 
Tomēr nelielas mieles ir par 2.vie-
tu, jo pirms pēdējā posma Jānis 

bija kopvērtējuma līderis. Uzvaru 
no Jāņa rokām izrāva cēsnieks 
Edžus Jankovskis, bet 3.vietā fi-
nišēja rīdzinieks Jānis Mucenieks, 
kurš, sākot ar nākamo sezonu, 
pārstāvēs Inčukalnu. Atzīstami 
vērtējama arī Antona Kuzmina 
6.vieta sezonas noslēgumā, kā 
arī jaunā Kaspara Kuharjonoka 
10.vieta, viņam tā bija tikai pirmā 
pilnā sezona.

B grupā sezonas garumā piedalī-
jās vēl 5 Inčukalna novada pārstāv-
ji. A grupā, kuru varētu uzskatīt 
par amatieru kalngalu, 3.vietu kop-
vērtējumā ar lielām pūlēm nosar-

gāja inčukalnietis Edgars Saulītis. 
Tas viņam bija pirmais panākums 
šāda līmeņa sacensībās. Uzvaras 
laurus A grupā plūca valcēnietis 
Vjačeslavs Baskovs, bet uz goda 
pjedestāla otrā pakāpiena kāpa 
Latvijas Nacionālās operas tenors 
Andris Lapiņš. 7.vietā sezonu 
noslēdza novadnieks Sandis 
Kalniņš.

Mūsu novadniekiem sezona vēl 
nav galā – 13.aprīlī notiks kārtējais 
Inčukalna čempionāts badmintonā. 
Spēlēt gribētājiem jāpiesakās līdz 
10.aprīlim pa tālruni 29108316. 

Sandis Kalniņš  

Gatavojamies 
Lielajai Talkai!

Izstāde „Sveicināti, putni!”

Inčukalna Tautas namā 
līnijdejotāju saiets

Badmintonā spraiga cīņa

Goda pjedestāls A grupā: pirmais no kreisās Andris Lapiņš, Vjačeslavs Baskovs un 
Edgars Saulītis.

Fo
to

 n
o 

La
tv

ija
s 

Ap
vi

en
ot

ās
  

Ba
dm

in
to

na
 lī

ga
s 

ar
hī

va

Fo
to

 n
o 

pe
rs

on
īg

ā 
ar

hī
va



2013.gada APRĪLISNOVADA VĒSTIS6 KULTŪRA

Vangažu kultūras 
nama pasākumi 

aprīlī
Sestdien, 13.aprīlī,

konkurss „Vangažos dzied”.
Pieteikšanās līdz 10.aprīlim.

Pieteikuma anketas meklēt Inču-
kalna novada mājas lapā  

www.incukalns.lv.

Svētdien, 14.aprīlī plkst.16.30,
Liliputu cirks.

Ieeja – Ls 2.

Sestdien, 20.aprīlī plkst.17.00,
 Rīgas ukraiņu biedrības kolek-

tīva „Dņipro” koncerts.
Piedalās ritmikas deju grupa 

„Kolibri”.

Svētdien, 21.aprīlī plkst.19.00,
 Baltinavas teātra izrāde  

„Ontans i Rodne”.
Ieeja – Ls 2.

Biļešu iepriekšpārdošana kul-
tūras namā pēc plkst.15.00 pie 

dežuranta.
No Inčukalna uz izrādi kursēs 

autobuss: plkst.17.30 no Inčukal-
na Tautas nama, plkst.18.00 no 

Gaujas bijušā kultūras nama.

Piektdien, 26.aprīlī plkst.18.00,
 bērnu vokālistu konkurss  
„Vangažu cālis 2013”. 

Konkursā var piedalīties ikviens 
dziedātājs līdz 7 gadu vecumam 

ar vienu dziesmu pēc brīvas 
izvēles.

Pieteikties līdz 22.aprīlim kultū-
ras namā pie Evijas Ozolas.

Par spīti salam 2.martā Vanga-
žu kultūras namā notika pirmais 
pavasara ieskaņu koncerts. Sa-
darbībā ar labdarības organizāci-
jas „Sievietes par saskaņu” valdes 
priekšsēdētāju Valentīnu Volodjko 
ar krāšņiem un daudzveidīgiem 
priekšnesumiem pie mums vieso-
jās deju skola „Nataly” (vadītāja 
Natālija Siberga). Ar siltiem vār-
diem koncertu atklāja Valentīna 
Volodjko un Vangažu pārvaldes 
vadītājs Aivars Nalivaiko. Dejotāji 
izpildīja bulgāru, kazahu un uzbeku 
tautu dejas, ko skatītāji uzņēma ar 
lielu interesi un atzinību. Koncertā 
viesojās arī dažādu instrumentu 
spēlmaņi – skanēja vijole, akor-
deons, trompete, saksofons – un 
dziedātāji, kuri izpildīja dziesmas 
labā vokālā līmenī.

Koncertā ar jaukiem un labi sa-
gatavotiem priekšnesumiem pieda-
lījās mūsu kolektīvi: sieviešu vokā-
lais ansamblis „Kaprīze” (vadītāja 
Jana Bunkus), estrādes deju grupa 

„Ciprese” (vadītāja Ilona Petrovska), 
bērnu vokālais ansamblis „Karu-
selis” (vadītāja Maira Lazdiņa), uk-
raiņu vokālais ansamblis „Veselka” 
(vadītājs Vasilijs Litviņuks), Inčukal-
na novada Mūzikas un mākslas sko-
las audzēknes Marija Anna Katuņina 
(skolotāja Rasa Melngalve), Emīlija 
Cimbaļuka un Kitija Sadovska (sko-
lotāja Līga Zaula). Pasākumu vadīja 
Svetlana Cepurniece un Evija Ozola.

Koncerts pagāja vienā elpas vil-
cienā ar jaukām, pavasarīgām emo-
cijām. 

Mākslinieciskās daļas vadītāja 
Evija Ozola  

Kolektīvs „Krievu kadriļa” vien-
mēr ir bijis radošs un aktīvs, to 
pierāda kolektīva ideja arī šogad 
izveidot Sieviešu dienai veltītu 
koncertu. Priecē tas, ka kolektīva 
iniciatīvu atbalstīja vairāki ansam-
bļi – ukraiņu „Jatraņ” un „Vesel-
ka”, baltkrievu „Žuravka”, latvie-
šu „Kaprīze”, un kopējo koncerta 
programmu darīja krašņāku jaunie 
dejotāji no „Cipreses” un „Kolibri”.

Koncerta scenāriju veidoja „Krie-
vu kadriļas” vadītāja Gaļina Tita-
renko. Tajā bija gan joki un dzies-
mas, gan apsveikumi un novēlējumi 
sievietēm.

Koncerta sākumā Inčukalna no-
vada domes priekšsēdētājs Arvīds 
Blaus sirsnīgi un pavasarīgi ap-
sveica Vangažu sievietes svētkos. 
Vieglā un sirsnīgā gaisotnē pagāja 
viss koncerts, uz skatuves visi bija 
jautri un asprātīgi.

Ukraiņu ansamblis izspēlēja 
joku – sievietes samainījās vie-
tām ar vīriešiem un tikai čigānie-
tes burvju spēks visu pārveidoja 
atpakaļ. Čigānietes lomu spilgti 
un atraktīvi tēloja Jūlija Nikolaje-
va. Savukārt krievu ansamblis vi-
sus uzjautrināja ar priekšnesumu 

„Jaunās Vangažu vecmāmiņas”, 
vecmāmiņu lomās iejutās talantī-
gās Nataša Buglova un Gaļina Ste-
panova. Neizpalika arī joku priekš-
nesums „Babuški, staruški”, kurā 

uzstājās mazie aktieri Ņikita, Aivis, 
Leons un Roma. Ansamblis „Kap-
rīze” (vadītāja Jana Bunkus) visus 
iepriecināja ar savām dziesmām 
un izsauca vētrainus aplausus, iz-
pildot Raimonda Paula dziesmu 
krievu valodā, sevišķi aizkustinot 
skatītājus, kuru dzimtā valoda ir 
krievu. Interesanti, silti un vienkār-
ši vangažniekus sveica baltkrievu 
ansamblis „Žuravka” (vadītāja Ļu-
bova Aleksandrova, koncertmeis-
tare Aļona Kolčina). Kultūras nama 
direktors Aleksandrs Čamkins 
koncerta finālā apsveica visas sie-
vietes – gan tās, kas uzstājās kon-
certā, gan skatītājas zālē, novēlot 
visām veselību, laimi un radošus 
panākumus! Koncertu vadīja talan-
tīgie un atraktīvie jaunieši – Vikto-
rija Matvejeva un Dmitrijs Hame-
noks.

Koncerts izdevās lielisks un jā-
cer, ka šī tradīcija – godināt mūsu 
sievietes, izteikt viņām kompli-
mentus un pateicību – turpināsies!

Visi koncerta dalībnieki pateicas 
kultūras nama mākslinieciskās da-
ļas vadītajai Evijai Ozolai, skaņu un 
gaismas operatoram Igoram Kli-
menko, māksliniecei, noformētājai 
Marijai Jakubovskai par līdzdalību 
pasākuma sagatavošanā. Tāpat 
par aktīvo līdzdalību jāpateicas 
ansambļa „Krievu kadriļa” vīrie-
šiem – Aleksandram Babahinam, 

Sergejam Borodinam, Denisam Ku-
rahtinam – un ansambļa „Jatraņ” 
dalībniekiem – Mihailam Mamu-
tovam, Vladimiram Kolisničenko, 
Orestam Komanovskim.

Ar avīzes starpniecību vīriešu 
vārdā novēlu visām Vangažu sie-
vietēm veselību, pavasarīgu noska-
ņojumu un laimi!

Ukraiņu biedrības vokālā ansam-
bļa „Veselka” vadītājs
Vasilijs Litviņuks  

Lai izprastu, kā jūtās pretējais dzimums, ir jāsamainās vietām. Burvestību palīdzēja 
realizēt čigāniete. Piedzīvotais neattaisnoja gaidīto, tāpēc atkal bija jālūdz čigānie-
tes palīdzība, lai visu sakārtotu „vecajās sliedēs”. 

I vieta dejai  
„Tuksneša zieds”

I vieta dejai  
„Kukarella”

II vieta dejai  
„Disko meitenes”

II vieta dejai  
„Nepadoties”

II vieta dejai 
„Knock, Knock” 
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Sākas Latvijas vokālo ansambļu 
konkursa pusfināla skates, kurās 
piedalās kultūrvēsturisko novadu 
labākie ansambļi. Ogres Kultūras 
centrā pagājušās nedēļas nogalē 
(23.martā) notika konkursa otrā 
kārta, kurā piedalījās 11 Vidzemes 
zonas dziedošie kolektīvi.

Inčukalna novadu kategorijā sie-
viešu vokālie ansambļi pārstāvēja 
Vangažu kultūras nama (k/n) Krievu 
kultūras biedrības vokālais ansamblis 

„Krievu kadriļa” (vadītāja Gaļina Tita-
renko, koncertmeistare Aļona Kolčina, 
vijolniece Kitija Sadovska, diriģente 
Iveta Kauliņa), savukārt Vangažu k/n 

Ukraiņu kultūras biedrības vokālais 
ansamblis „Veselka” (vadītājs Vasīlijs 
Litviņuks) piedalījās jaukto vokālo 
ansambļu kategorijā. Abi kolektīvi 
priekšnesumam gatavojās ar īpašu 
centību, daudz mēģinot un papildinot 
repertuāru, jo XXV Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētku Latvijas 

Vokālo ansambļu konkursa pusfinālā 
piedalījās pirmo reizi. Muzikālo ko-
lektīvu sniegumu vērtēja žūrija, kuras 
sastāvā bija: komponists, pedagogs, 
Dziesmu svētku padomes loceklis un 
žūrijas komisijas priekšsēdētājs Ri-
hards Dubra, kā arī kordiriģents, aran-
žētājs un biedrības „Latvijas Vokālo 
ansambļu asociācija” valdes loceklis 
Andris Sējāns un Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijas asociētais 
profesors un vokālās grupas „Schola 
Cantorum” mākslinieciskais vadītājs 
Guntars Prānis.

Izvērtējot ansambļu sniegumu, ko-
lektīviem tika piešķirtas pakāpes. Pir-
mo kvalitātes pakāpi pusprofesionālo 
vokālo ansambļu konkurencē ieguva 
Ogres kultūras centra vokālā grupa 

„Anima Solla”. No sieviešu vokālajiem 
ansambļiem 1.pakāpi ieguva Ikšķi-

les Tautas nama ansamblis „Nona”, 
bet no jauktajiem vokālajiem an-
sambļiem – Mālpils kultūras centra 
sekstets „Buona parte” un Skrīveru 
kultūras centra jauktais vokālais an-
samblis „Ferrovia”. Pārējie ansambļi 
ieguva otro kvalitātes pakāpi, tajā 
skaitā Vangažu k/n Krievu kultūras 
biedrības vokālais ansamblis „Krievu 
kadriļa” un Vangažu k/n Ukraiņu kul-
tūras biedrības vokālais ansamblis 

„Veselka”. Apsveicam mūsu ansam-
bļus ar panākumiem!

Vokālo ansambļu konkursa fināls – 
III kārta – notiks 30.jūnijā Rīgas Kul-
tūras un tautas mākslas centrā „Mazā 
Ģilde”. Kuri no kolektīviem izcīnījuši 
tiesības dziedāt finālā, būs zināms ti-
kai aprīļa beigās, kad būs izskanējuši 
II kārtas konkursi visā Latvijā.

Natālija Buglova, Iveta Kauliņa  

Ar skanīgiem koncertiem 
sagaidīts marts

Apsveicam estrādes deju grupu „Ciprese”  
un vadītāju Ilonu Petrovsku ar iegūtajiem 
1. un 2.pakāpes diplomiem  
Pierīgas mūsdienu deju skatē! 

Esiet laimīgas, dārgās sievietes!

Deja „Knock, Knock”

1.klases kolektīvs 
ar deju „Tuksneša 
zieds”
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Vangažu kultūras nama vokālajiem ansambļiem panākumi skatēs

„Krievu kadriļa”„Veselka”
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Inčukalna  
Tautas nama 

pasākumi aprīlī
Sestdien, 20.aprīlī plkst.17.00,

Pūtēju orķestru svētki  
Inčukalnā.

Muzicēs Inčukalna pūtēju orķes-
tris kopā ar draugu kolektīviem 

no Siguldas un Salaspils.

Otrdien, 30.aprīlī plkst.19.30,
Inčukalna amatierteātra 10 gadu 

jubilejas koncerts – izrāde
„Un tieši tāpēc zemeslode  

griežas...
Ka mēs viens otram tā kā  

saules esam!”.
Biļetes iepriekšpārdošanā Tautas 

namā un bibliotēkā – Ls 1, kon-
certa dienā – Ls 2.

Otrdien, 30.aprīlī 
plkst.22.00–2.00,

ballīte „Lai dzīvo teātris”.
Spēlēs grupa „Patafons”;

ieteicams ierasties skatuves tēlu 
veidolā ar pašu sarūpētiem našķu 

groziņiem.
Ieeja – Ls 2. 

Iespēja galdiņus rezervēt un biļe-
tes iegādāties iepriekšpārdošanā 

Tautas namā.

Sestdien, 4.maijā,
4.Pavasara velobrauciens.

Pulcējamies plkst.9.30 pie Inču-
kalna Tautas nama,

izbraukšana plkst.10.00 pa 
maršrutu Inčukalns – Mālpils – 

Inčukalns.
Maršruta kopgarums – 50 km 

(par 1 km garāks nekā pagājušajā 
pavasarī).

Plašāka informācija, zvanot 
Zintai (tālr.29628445) vai Ingai 

(tālr.29478251).

Svētdien, 28.aprīlī,
Pavasara gadatirgus.

Tirgotājus aicinām pieteik-
ties savlaicīgi, zvanot Vijai 

(tālr.67977473).

KULTŪRA

Nekas cits mums neatliek – atkal 
gaidīšanas svētki: gaidām ziemu, tad 
Ziemassvētkus, tad Lieldienas. Sens 
Lieldienu ticējums vēsta: kad pāriet 
Lieldienas, tad sākas silts laiks. Un 
vēl kāds optimistisks ticējums: ja 
vardes Lieldienās iet pāri ceļam, būs 
lietaina vasara. Tas nozīmē vienīgi to, 
ka lietainas vasaras nebūs, bet būs 
saulaina, jo diez vai kāds šogad Liel-
dienās kādu vardi redzēja... Lieldie-
nas garām, un tiešām – pavasaris jau 
jūtams gaisā, ne tikai vārgā, pūkainā 
un pavisam negribētā sniega izskatā, 
bet jau daža laba agrāk atlidojuša 
putniņa balstiņā ieskanas, ka nekur 
tas pavasaris neliksies, būs vien tam 
jānāk!

Mazie Inčukalna dziedošie „cā-
lēni” jau 9.martā atnesa pavasa-
ra vēsti. Tāpēc vien šī diena likās 
saulaina – Tautas nams skanēja no 
dziesmām, priecīgiem smiekliem un 
klausītāju aplausiem. Šogad dzie-

dāšanas konkursā bija pieteikušies 
22 mazie dziedātāji, tomēr konkur-
sa dienā dažs labs dziedātājputniņš 
bija palicis mājās slimības pieveikts 
un kopā piedalījās 17 bērni. Pats 
mazākais un, iespējams, pats dros-
mīgākais dziedātājs Kristers Sijāts 
iesāka konkursu ar dziesmiņu par 
kartupeli, zēna vecāki bija čakli 
pastrādājuši – izgatavojuši dekorā-
cijas, lai dēls uz skatuves labi izska-
tītos un justos. Bērnus konkursam 
sagatavot palīdzēja skolotājas Līga 
Cera un Zanda Krastiņa, bet šogad, 
kā nevienu citu gadu, daudz strādā-
jušas bija bērnu māmiņas un arī tēti. 
Renāra Kaupera „Alfabēta dziesmu” 

pārliecinoši, droši un pareizi nodzie-
dāja Zane Miķelsone. Sarežģītu un 
skaistu, mammas rūpīgi piemeklētu 
dziesmu skandēja vienmēr smaidīgā 
Estere Selena. Laimas Krinkeles 
gaišā dziesmiņa ļoti sirsnīgi skanēja 
tēta ģitāras pavadījumā, bet Līnai 
Leicanei pavadījumā kokli spēlēja 
lielā māsa Elfa – bija redzams, ka 
sadziedājušās un saspēlējušās mei-
tenes ir pamatīgi, ne velti žūrija Līnu 
atzina par laureāti savā vecuma 
grupā. Dziesmiņas par lacīšiem, ka-
ķīšiem, zaķīšiem un saulīti ilustrēja 
pārdomāti tērpi. Emīlijas Zujevas 

precīzais, skanīgais un sirsnīgais 
dziedājums un piemērotais tērps 
izpelnījās Inčukalna „Cāļa” laureā-
ta titulu. Paldies visiem vecākiem, 
kas rūpīgi izvēlējās ne tikai pie sava 
mazā dziedātāja vizuālo izskatu, 
bet arī cītīgi juta un dzīvoja līdzi! 
Brīvos brīžus ar rotaļām aizpildīt 
mazajiem un lielajiem palīdzēja Pi-
rātu meitene (Inga Moškina), kura 
bija ļoti priecīga redzēt vienuviet 
tik daudz dārgumus – dziedošus un 
kustīgus bērnus.

16.martā Inčukalna Tautas 
namā kopā nāca dziedātāji no 
senioru koriem – mūsu Tautas 
nama „Atblāzma”, Siguldas „Gāle” 
ar kopīgo diriģenti Ņinu Kiršteinu 
un Rīgas koris „Rudens Dziesma”, 
kuru diriģē senioru koru virsdiri-
ģents Bruno Cabulis. Gatavojoties 
Dziesmu svētkiem, koriem ir svarī-
gi pēc iespējas labāk sadziedāties 
un rādīt savu sniegumu arī citiem, 
jo pavisam drīz ir koru skate, kurai 
jāgatavojas nopietni un atbildīgi. 
Tomēr arī saviesīga pēcpusdiena 
pie tējas krūzes ar kopīgām dzies-
mām un sarunām ir svarīga.

Pavasarī skates notiek visiem 
amatieru kolektīviem – vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Virši” 
(vadītājs Andrs Briņķis), cītīgi ga-
tavojoties un labi nodejojot gan 
izlozētās dejas, gan pašu izvē-
lētās dejas, ir jau ieguvis II pakā-
pi savā augstākajā D 
grupā. Tas nav maz, 
jo no pirmās pakāpes 

„Viršus” šķir vien pus-
punkts. Jauktais koris 

„Mežābele” un senioru 
koris „Atblāzma” ska-
tē dziedāja 7.aprīlī. Par 
rezultātiem ziņosim 
nākamajā avīzes numu-
rā. Bet mūsu amatier-
teātris (režisore Zigrīda 
Ezeriņa) martā ir pagu-
vis piedalīties Rūdolfa 
Blaumaņa 150.jubilejai 
veltītajā pasākumā Ik-
šķilē, rādot fragmentus 
no „Skroderdienām”, kā 
arī kaimiņnovada Al-
lažos Starptautiskajā 
teātra dienā nospēlējis 
Hermaņa Paukša „Čir, 
čir”. Rosīgs mēnesis 
darbīgiem ļautiņiem!

25.martā, Komunistiskā geno-
cīda upuru piemiņas dienā, pēc 
svinīgā atceres brīža pie piemi-
nekļa visi tika lūgti Tautas namā, 
lai noklausītos dziesminieces 
Antas Eņģeles uzstāšanos. Viņas 
dziedājums aizkustināja klāteso-
šos, daudzi dziedāja līdzi un pēc 
tam kavējās atmiņās pie kafijas un 
tējas tases.

Lai arī sniegotas, tomēr pavi-
sam nesen bija Lieldienas, kad 
pienākas ripināt krāsainas olas, 
šūpoties, minēt mīklas un rotaļā-
ties. Šoreiz Lieldienu jampadra-
cis Inčukalna Tautas namā sakri-
ta ar 1.aprīli – joku dienu, tāpēc 
jokoties nebija aizliegts un rotaļā-
ties varēja gan liels, gan mazs – jo 
vairāk, jo labāk. Jampadracī kārtī-
bu uzturēja Zaķis un Vista. Mazas 
pavasarīgas dziesmiņas dziedāja 
skolotājas Zandas Krastiņas ma-
zie dziedātāji, kā arī „cāļu” kon-
kursa laureātes – māsas Leicanes. 
Ar jautriem dančiem iepriecināja 
jaunie līnijdejotāji (vadītāja Kitija 
Vāvere). Bet ar krāsainām oliņām 
dižojās un sacentās daudzi, jo tā 
taču ir jautrāk!

Pavasari gaidīt inčukalniešiem 
palīdzēja arī viesu koncerti, ku-
riem var laiku atvēlēt, jo dārza 
darbi vēl nav sākušies. 10.martā 
Olgas Rajeckas un Kārļa Anite-
na izrāde „Olgas diena” patīkami 

pārsteidza skatītājus; koncerts 
bija neparasts un vairāk līdzinājās 
muzikālai teātra izrādei, neap-
mierināto nebija. Televīzijas šovā 

„Dziedošās ģimenes” uzvarējušo 
Tihovsku ģimeni Pūpolu svētdie-
nā gribējās klausīties vēl un vēl – 
spēcīgas, skanīgas balsis, sulīga 
latgaliešu valoda, sirsnīgs izpildī-
jums – panākumi nav spējuši pa-
darīt ģimeni par „zvaigznēm”. Viņi 
ir tepat blakus mums uz zemes. 
Muzikāli un aizrautīgi. Bet aprīļa 
pirmajā dienā – Otrajās Lieldie-
nās – par sniegu aizmirst palīdzēja 
un īpašas dziesmas sievietēm vel-
tīja „Čigānzēni”. Viņu sniegums 
sasniedza mērķi – Inčukalna klau-
sītāju sirdis.

Gan jau saule un vējš drīz izkau-
sēs sniegu un pavisam nemanāmi 
vienā naktī atnāks ilgi gaidītais 
pavasaris ar sniegpulkstenītēm, 
stārķiem, pavasara talku, dubļiem 
un lietu. Un mēs atkal izdomāsim, 
pēc kā varētu ilgoties...

Zinta Nolberga  

Pavasaris būs!

Inčukalna „Cāļa” laureāte Līna Leicane ar vecāko māsu Elfu – māsas ir ļoti labi sa-
spēlējušās.

Inčukalna „Cāļa” laureāte Emīlija Zujeva

 Mazie „cālēni” pēc konkursa

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākums. Runu teic Politiski represēto ko-
pas koordinators Jānis Kļaviņš.

Lieldienu jampadracī jokus dzina un rotaļās aicināja 
omulīgais Zaķis un smaidīgā Vistiņa.
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SLUDINĀJUMS 
Par kustamas mantas pārdošanu

Precizējums

8

Viens no lielākajiem galda hokeja pasākumiem notika In-
čukalna sporta kompleksā marta sākumā, kad tika aizva-
dīts pirmais Baltijas čempionāts galda hokejā. Šāda mēroga 
sacensības notika pirmo reizi. 

Lai sagatavotos pasaules čempionāta organizēšanai, 
šosezon pirmo reizi tika aizvadīts Baltijas čempionāts, bet 
2013./2014.g. sezonas pašā sākumā Inčukalns uzņems pasau-
les tūres posmu.

Baltijas čempionāta ietvaros tika sadalītas vietas arī Lat-
vijas čempionātā dāmām, senioriem, junioriem un komandām. 
Sacensībās piedalījās vadošie Lietuvas galda hokeja spēlētāji. 
Tomēr lietuvieši pašlaik nav tik spēcīgi un noslēgumā nevienā 
no nominācijām neiekļuva vadošo trijniekā. Līdz ar to viss me-
daļu klāsts gan Latvijas, gan Baltijas čempionāta ietvaros pali-
ka Latvijā. Lai gan pašlaik Inčukalnā ir vērojama paaudžu maiņa 
galda hokejā, Inčukalna GHK izdevās savākt visvairāk medaļu – 
4 (1 zelta un 3 bronzas). Trīs medaļas izcīnīja VJN „Ventspils” 
pārstāvji (2; 1; 0) un Skrundas GHK (0; 2; 1).

Pirmajā dienā sacentās dāmas, juniori un seniori. Dāmu kon-
kurencē pēc apļa turnīra par līderi kļuva Ilze Zuce-Tenča, bet 
izslēgšanas spēlēs 1.vietu neizdevās nosargāt – zaudējums 
pusfinālā pirmajai Baltijas un arī pērnā gada Latvijas čempio-
nei Baibai Dacei Ozoliņai no VJN „Ventspils”, tomēr spēlē par 

3.vietu sīvā cīņā sērijā ar 3-2 tika uzveikta GHK „Saulkrasti” 
pārstāve Gundega Paķe un izcīnīta bronzas medaļa. 5.vietā 
dāmām ierindojās Elīna Gala.

Vislielākās uzslavas ir pelnījis Filips Buhtujevs, kurš spēcī-
gajā junioru konkurencē spēlē par 3.vietu sērijā arī 3-1 uzveica 
Skrundas GHK pārstāvi Edgaru Vītolu (divas nedēļas vēlāk Fi-
lips kā vienīgais Inčukalna GHK pārstāvis piedalījās vienā no pa-
saules spēcīgākajiem turnīriem – pasaules tūres lielā sešinieka 
posmā „Moscow Cup 2013”, izcīnot respektējamo 56.vietu 205 
galda hokeja meistaru konkurencē). 

Finālā pirmo reizi uzvaru izcīnīja BJC „Laimīte” pārstāvis 
Andris Liepiņš, apspēlējot Skrundas GHK labāko junioru Gintu 
Lasmani, kurš jau vismaz trīs gadus pēc kārtas ir bijis viens no 
galvenajiem pretendentiem ne tikai uz medaļu, bet pat uz uz-
varu. Savukārt senioru konkurencē 7.vietu Latvijas čempionāta 
ietvaros izcīnīja Aivars Vāvers (8.vieta Baltijas čempionātā).

Otrajā sacensību dienā sacentās komandas. Diviem iepriekš 
izcīnītajiem čempionu tituliem komandu konkurencē izdevās 
pievienot arī trešo. Ja 2011.gadā Inčukalna GHK pirmais sa-
stāvs ar Didzi Ziemeli, Miku Saulīti, Edgaru Saulīti un Matīsu 

Saulīti priekšgalā pirmo reizi klubam izcīnīja uzvaru Latvijas 
čempionātā, tad pērn ar lielām pūlēm to izdevās aizstāvēt, 
bet šogad čempioni tika gāzti no troņa. Taču uzvarētāju kauss 
tik un tā aizceļoja uz Inčukalnu (arī vēsturiski izcīnīts pirmais 
Baltijas čempionāta tituls), jo to izcīnīja Inčukalna GHK otrais 
sastāvs ar Kārli Balodi, Jāni Kalnevicu, Sandi Kalniņu un Ha-
raldu Galu. 

Pēc 1.līgas apļa turnīra nekas neliecināja, ka uzvarēs Inču-
kalna GHK otrā komanda, jo tā atradās tikai ceturtajā pozīcijā. 
Vispirms viņi pusfinālā nospēlēja neizšķirti 7:7 ar Inčukalna 
pirmo komandu, bet finālā iekļuva, pateicoties uzvarai kap-
teiņu mačā. Otrajā pusfināla pārī nedaudz negaidīti BJC „Lai-
mīte” zaudēja Skrundas GHK. Spēlē par 3.vietu ar BJC „Laimī-
te” Inčukalna GHK pirmais sastāvs paveica brīnumu – pirms 
pēdējās kārtas mūsējie atradās iedzinējos, taču pēdējā kārtā 
Inčukalna GHK pārstāvjiem pie visiem 4 galdiņiem izdevās iz-
cīnīt uzvaras (tai skaitā Matīss Saulītis ar 5:2 uzveica pasau-
les 13.numuru – zviedru leģionāru Karlu Bindekranu, bet Mikus 
Saulītis ar 2:1 – pasaules 7.numuru Ati Sīli) un šokēt čempio-
nāta galvenos favorītus BJC „Laimīte”. Ja pērn BJC „Laimī-
te” pārstāvji ar atjauninātu sastāvu negaidīti izcīnīja bronzu, 
tad šogad ar daudz spēcīgāku sastāvu palika bez medaļām. 
Finālā Inčukalna GHK otrā komanda jau pirmajās divās kārtās 
ņēma vadības grožus savās rokās, izvirzoties vadībā ar 5 pret 
1. Pēdējā kārtā pārsvars pat tika palielināts, rezultātā izcīnīta 
pārliecinoša uzvara ar 9-4. Pieminēšanas vērts fakts – Skrun-
das GHK tas bija jau septītais sudrabs pēc kārtas (nekādi ne-
izdodas uzvarēt čempionātā kopš pirmā un vienīgā triumfa jau 
tālajā 2005.gadā).

Inčukalna pamatskolas čempionāts
Tradicionāli pirms Inčukalna čempionāta galda hokejā (no-

tiks 28.aprīlī) notika Inčukalna pamatskolas čempionāts, kurā 
konkurenci sastādīja 35 spēlētāji. Par visu laiku jaunāko skolas 
čempionu kļuva Rainers Kalniņš (10 gadi). Otro reizi pēc kārtas 
2.vietu ieņēma Jānis Markulis, bet 3.vietā Daniels Stankēvičs.

Meiteņu konkurencē uzvarēja Paula Upeniece, 2.vietā ierindo-
jās Liliāna Jakovicka, bet 3.vietā Undīne Lezdiņa. Jaunāko kla-
šu konkurencē tāpat kā kopējā konkurencē pirmais bija Rainers 
Kalniņš, otrais – Regnārs Krēsliņš, bet trešais – Aigars Romals. 
Pirmo reizi bija ieskaite klašu konkurencē, un par uzvarētāju 
kļuva 9.a klase (Arnis Gustins, Reinis Šestakovskis, Krišjānis 
Circens, Paula Upeniece un Liliāna Jakovicka).

Inčukalna Galda hokeja līgas vietā šogad startēja daudz 
lielāka mēroga turnīrs „Vidzemes OPEN”, kurā pēc trim pos-
miem par vicelīderi ir izvirzījies Haralds Gals, bet junioriem lī-
deris ir Filips Buhtujevs.

Sandis Kalniņš  

Vēlos no sirds pateikt paldies par radīto pavasara 
noskaņu 2.marta koncertā Vangažu kultūras namā, it 

sevišķi vēlos izcelt pasākuma vadītājas – Eviju Ozolu un 
Svetlanu Cepurnieci. Īstas mākslinieces!

Vēlos uzslavēt arī 9.martā notikušā koncerta Vasīlija 
Litviņuka daiļās dāmas – patiešām skaisti priekšnesumi. 

Ļoti patika arī dejotāji.
Lai veicas arī turpmāk! 

Vangažu iedzīvotājs Andrejs Mazins

AS „SEB banka” informē iedzīvotājus, ka ar 1.ap-
rīli pārtrauc veikt izbraukuma vizītes un konsultāci-
jas Vangažos. Tuvākā bankas filiāle – Siguldā, Rīgas 
ielā 1, darba laiks – katru darba dienu no plkst.9.00 
līdz 17.00. Jautājumu un neskaidrību gadījumā zva-
nīt „SEB bankas” Klientu centram pa tālruni 8777.

Inčukalna novada dome atsavina par brīvu cenu kustamo 
mantu – Vangažu kultūras nama vecos lielās zāles krēs-
lus, nosakot viena bloka (četras sēdvietas) cenu Ls 5,00 
(pieci lati un 00 santīmi) apmērā + PVN. Kopējais krēslu 

bloku skaits – 45 bloki. Pēc nepieciešamības atļauts 
atsavināt krēslu blokus (4 sēdvietas) katru atsevišķi.
Kontaktpersona: Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs  

Aivars Nalivaiko, tālr.67995650.

12.martā no mājām „Ābe-
lītes” (pie alus rūpnīcas 

„Brālis”) noklīda suns 
Reksis (3 gadus vecs). 
Atrašanas gadījumā zva-
nīt pa tālruni 26416958 
vai 67995257.

Iepriekšējā numurā iedzīvotāja Jāņa Kļaviņa rakstā 
teikumam par pašvaldību vēlēšanām jāskan šādi: „Jūnijā 

ir pašvaldību vēlēšanas, vajadzētu izvēlēties nacio-
nāli orientētas listes, nebalsojot par mantkārīgiem un 

savtīgiem kandidātiem, kādi daži bija novēroti agrākajos 
sasaukumos.”

Inčukalna novada Sociālais  
dienests sveic marta 75, 80, 85, 
90... gadu jubilārus, vēlot labu  

veselību un možu noskaņojumu!
Nerunāsim šodien  

par ziemu un sniegu, 
Kas kokos, jumtos un 

matos mirdz. 
Nerunāsim šodien par 

gadiem,  
Kas nāca, gāja un ies. 
Parunāsim šodien par 

prieku un sauli,  
Parunāsim par ziediem 

un vasaru.

Muzikants (balss, sintezators) spēlē kāzās, jubilejās u.c. 
privātos un publiskos pasākumos, diskotēka, karaoke, 

apskaņošana, gaismas. Tālr.25985566

Apstrādā mazdārziņus, siltumnīcas u.c. nelielas zemes 
platības ar zemes frēzi. Tālr.25985566

Baltijas čempionāts galda hokejā

Baltijas čempioni komandām galda hokejā: pirmais no kreisās Kārlis Ba-
lodis, Jānis Kalnevics, Sandis Kalniņš un Haralds Gals.

Inčukalna pamatskolas čempionāts: no kreisās Daniels Stankēvičs, Rai-
ners Kalniņš, Jānis Markulis.
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