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Jauns gads –
Lielā
talka
aizritējusi
veiksmīgi
Eglīte smaržo un mirdz,
jaunas iespējas
Pie tavas sirds es atkal mieru jūtu
Kā seno dienu gaišās stundās, māt!
Un domāju, kaut mūžīgi tā būtu,
Kaut nespētu nekas vairs sāpināt.
Un tavās acīs, asrās’ iekaisušās,
Man ierakstīts, cik nelaužams ir gars.
Un tavās rokās, darbos nogurušās,
Man palo mūžīgs mīlas pavasars.”
/J. Ziemeļnieks/

actiņās prieks, satraukta sirds

Bērnu veidotais
balonu koks, ko palīdzēja novietot īstajā vietā jaunais PII „Minka”
Senioru
koris „Atblāzma”
simbols Minka. Vairāk fotogrāfiju var apskatīt www.incukalns.lv.

Jana Bunkus
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Jaunizveidotais senioru deju kolektīvs
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PII „Minka” darbinieki, bērni un viņu vecāki saka lielu paldies visiem, visiem, kuri piedalījās PII „Minka” 40 gadu jubilejā – gan Inčukalna pamatskolas orķestrim un tā vadītājam Vitalim Kikustam par skanīgo pavadījumu
svētku gājienā 24. aprīlī, gan draudzīgajiem Inčukalna pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri nodrošināja kārtību un drošību gājiena laikā, gan
atbalstošajām tautas nama meitenēm, gan visiem ciemiņiem, kuri ieradās
uz svētku koncertu 25. aprīlī. Mēs ticam, ka tās pozitīvās emocijas, smaidi
un košās krāsas, kurās ietērpās šīs divas svētku dienas, devušas pozitīvu
lādiņu daudziem.
Paldies par labiem vārdiem, vēlējumiem un dāvanām!
PII „Minka” kolektīvs

Foto: Zinta Nolberga

LIELS PALDIES!

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
Ciematā Gauja visi aktīvi rosās, lai uzkoptu teritoriju
pretim katlumājai.
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.
PII „Jancis” rotaļu laukumā rosījās daudz cilvēku,
kuri krāsoja,
bēra zemi
Izbaudiet
šīs slaucīja,
pārmaiņas,
un
rotaļu kastēs. Darbiniekiem palīdzēja bērnu vecāki, biedrība „Inčukalna izaugsmei”
ceru uz sadarbību šajā gadā!
un partijas „Vienotība” Inčukalna nodaļa.
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. Paldies visiem iedzīvotājiem, kuri
līdz šim aktīvi sadarbojušies ar
laikrakstu!
Laikraksta elektronisko formātu jūs varat atrast arī mūsu pašvaldības mājas lapas www.incukalns.lv sadaļā „laikraksts”.
Esiet aktīvi un līdzdarbojieties
tīvs
(vadītājs
Andrs uz
Briņķis),
pa-lai sakoptu
arī dažādos
sociālajos
medijos,
Talcinieki
sabraukuši
Indrānukurā
parku,
to, atbrīvotu
no vecajām
lapām,
cieši saaugušajiem
un nolauztajiem
kokiem.
gaidām
dejo dāmaskrūmiem
vien, tomēr
viņas
kuros ir pārstāvēts Inčukalna noneatmet cerību, ka kādu dienu kolekvads: portālā draugiem.lv (domutīvam pievienosies arī vīri.
biedru grupas: Inčukalns, Vangaži),
Īpašs pārsteigums senioriem bija
portālā www.facebook.com (saViktora Lapčenoka vairāk nekā stundu
daļā: Inčukalna novads), portālā
garais koncerts, kurā mākslinieks izTwitter (konts: @incukalnanopildīja sen zināmas un tautā iemīļotas
vads).
dziesmas. Skaistās melodijas iedrošiUz sadarbību, un radošu gadu
nāja sanākušos uzsākt dejas, un pamums visiem! Lai veicas ikviesākuma saviesīgā daļa varēja sākties.
nam!
Inčukalna novada senioriem novēlam saglabāt Gada ballē dzirkstošo
Inčukalna novada domes
pozitīvismu un smaidus, kas palīdzēs
sabiedrisko attiecību speciāliste
Nu labiekārtotā
gardienu
Straujupīti
Vangažos ir vēl zaļāka, jo tikaJana
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ikvienutaciņa
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košumkrūmi,
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nākamajāpiepildienā sāka ziedēt. Vairāk fotogrāfiju var apskatīt
rot
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www.incukalns.lv.
dītās
– dienas!
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Inčukalna novada dome

Līdz 21. aprīlim tika pieteiktas 15
talkošanas vietas, bet arī pēc tam
vēl atskanēja telefona zvani, kas mutiski pieteica savu vietu. Tika ne tikai
savākti atkritumi ceļmalās, GNP teritorijā ciematā Gauja, bet arī sakopta
PII „Jancis” rotaļu laukuma teritorija,
Vangažos pie jaunās labiekārtotās taciņas gar Straujupīti tika iestādīti košumkrūmi, kas jau nākamajā dienā pēc
iestādīšanas sāka ziedēt. Vangažos
tika iestādīti koki gar Saules ielu un
sakārtota puķu dobe pie šosejas. Savu
teritoriju sakopa arī Vangažu garāžu
īpašnieki. Inčukalnā Indrānu parka teritorija tika iztīrīta no biezi saaugušajiem krūmiem un sakritušajiem kokiem.
Arī Inčukalna Mednieku pils un tās apkārtne ieguvusi sakoptāku vidi.
Vēlreiz paldies visiem uzņēmīgajiem
cilvēkiem, kuri šajā dienā piedalījās
sava novada sakopšanā. Kopā mēs
savācām vairāk par 700 maisiem atkritumu. Gribas tikai novēlēt, lai mēs saudzētu un rūpētos par dabu ap mums
katru dienu!
Inčukalna novada Lielās talkas
koordinators Arnis Uzuliņš

Foto: Anete Nolberga

Saulainus, siltus un mīļus sveicienus
sūtām visām māmiņām un vecmāmiņām
Mātes dienā!

Paldies visiem, kuri aktīvi piedalījās, lai novads kļūtu tīrāks un
sakoptāks. Šogad laika apstākļi
mūs lutināja un bija manāma liela
iedzīvotāju aktivitāte gan katram
savā īpašumā, gan kopējās oficiāli
pieteiktajās talkas vietās.

NOVADA VĒSTIS

2014. gada MAIJS

VARAM ministra vizīte Inčukalnā

Foto: Anete Nolberga

Aprīlī uz Inčukalna novadu vizītē bija ieradies jaunais Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas ministrs Romāns Naudiņš. Tikšanās laikā
ar domes vadību un deputātiem tika pārrunāti dažādi ar pašvaldību saistīti
jautājumi.
Tikšanās notika Vangažu pilsētas pārvaldē, jo nākamais ministra apskates
punkts bija gudrona dīķi. Ministrs deputātiem un domes vadībai izklāstīja savas
darbības īstermiņa plānus, informēja pašvaldību par plānotajiem struktūrfondu
atbalstiem mazajām pašvaldībām, kā arī par šī brīža aktualitātēm VARAM. Tika
pārrunātas arī Inčukalna novada aktuālās tēmas. Protams, viens no galvenajiem
sarunu tematiem bija gudrona dīķu likvidācijas process un tā kavēšanās. Ministram esot svarīgi dzirdēt arī novada vadības viedokli par sērskābo gudronu.
Pēc dīķa apskates tika secināts, ka ilgāk par 10 minūtēm gudrona radītā smaka
nav izturama un jādara viss, lai atbrīvotu dabu no padomju laikā radītajiem
ķīmiskajiem atkritumiem.
Tika pārrunāti dažādi jautājumi, kas saistīti ar siltuma apgādi Inčukalna novadā,
kā arī iespējamie risinājumi tās uzlabošanai.
Pēc tikšanās ministrs apciemoja Vangažu pensionāru biedrības radošo darbu
izstādi „Tauriņi atlidojuši”.
Anete Nolberga

Ministrs R. Naudiņš (pirmais no labās) piedalījās arī radošo darbu izstādes atklāšanā.

„Jauno Jātnieku
skola” aicina uz
sezonas atklāšanu
„Jauno Jātnieku skola” aicina uz
pirmajām sezonas sacensībām „Pavasaris 2014”. Sacensības notiks 24.
maijā Inčukalna novada „Zustrenēs”
visas dienas garumā, būs iespējams
vērot, kā sacenšas bērni poniju konkurencē, kā arī augsta līmeņa sportistus. Skatītājus priecēs amatnieku
un gardumu tirdziņi, atrakcijas bērniem un iespēja pavizināties ar zirgu
vai poniju.
„Jauno Jātnieku skola” ir sabiedriska
labuma organizācija, kas aktīvi darbojas kopš 2007. gada un kuras mērķis ir
veicināt sabiedrības interesi par aktīvo atpūtu brīvā dabā un komunikāciju
ar skaistajiem dzīvniekiem – zirgiem.
Līdz šim katru gadu biedrība veiksmīgi
organizē nacionāla un starptautiska
līmeņa sacensības, kā arī pastāvīgi nodarbojas ar jātnieku apmācību.
Sacensības „Pavasaris 2014”, kas
ir arī pirmais „Jauno Jātnieku skolas”
turnīra posms, būs ļoti aizraujošas,

jo zirgi pēc ziemas ir enerģijas pilni
un gatavi parādīt visu, ko spēj. Tās
būs arī pirmās sacensības daudziem
jaunajiem jātniekiem, un mazākais
sacensību dalībnieks, kurš pārstāvēs „Jauno Jātnieku skolu” poniju
konkurencē, ir tikai 4 gadus vecs.
Arī šī gada balvu fonds paredzēts
bagātīgs un interesants – jātnieki
cīnīsies ne tikai par vērtīgām dāvanām, bet arī par iespaidīgām naudas
summām turnīra kopvērtējumā. Vispatīkamāko balvu būs iespēja izcīnīt
jātniekam līdz 16 gadiem poniju konkurencē – pateicoties tūrisma aģentūrai „Vanilla Travel”, turnīra finālā
uzvarētājs saņems balvā ceļojumu
uz Berlīni.
Pasākumā ieeja ir bez maksas, un
visi tiek aicināti pasākumu apmeklēt
ar ģimenēm, droši varat ņemt līdzi
arī savus četrkājainos draugus – suņus. Tāpat kā visos „Jauno Jātnieku
skolas” pasākumos, arī „Pavasarī
2014” tiek garantēts interesants saturs skatītājiem, veselīgs sacensību
gars jātniekiem un lieliska atmosfēra.
Plašāka informācija: www.latvianhorses.lv.
Informāciju sagatavoja
Inga Praņevska
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INČUKALNA NOVADA informatīvs izdevums “NOVADA VĒSTIS”
Materiālus apkopojusi Anete Nolberga, tālr. 20271787. Maketu sagatavojusi SIA “Siguldas Elpa”. Iespiests SIA “Poligrāfijas grupa “Mūkusala””. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada
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reklāmu saturs ne vienmēr pauž izdevēja viedokli.

Meistaru diena pulcē daudzus
talanta cienītājus
8. aprīlī dienas centrā „Vangaži” norisinājās Amatnieku kopas organizētā Meistaru diena, kas kopā pulcēja
lielu skaitu dažādu meistaru un viņu amata cienītāju.
„Meistaru diena Vangažos ir kā tradīcijas turpinājums pasākumam „Satiec savu meistaru!” Latvijā. Pagājušajā gadā
pulcējāmies Vangažu kultūras namā, bet, kopš esam dienas
centra paspārnē, nolēmām rīkot to šeit, telpās, kuras tagad saucam par savējām,” pastāstīja viena no galvenajām
Amatnieku kopas organizatorēm Ilze Kopmane.
Tas, ka meistaru prasmes ir interesantas iedzīvotājiem,
bija novērojams jau no pasākumiem Vangažos. Turklāt lielākā daļa ne tikai vēlējās redzēt, ar kādiem darbiem meistari
nodarbojas, bet arī paši pamēģināt. Šogad Meistaru diena
izvērtās par jauku sadarbošanos.
Par godu Meistaru dienai amatnieki bija sarūpējuši arī interesantu izstādi ar dažādiem meistarstiķiem. Izstāde bija
krāsaina, interesanta, tajā bija apskatāmas dažādas tehnikas, piemēram, adījumi, tamborējumi, mezglojumi, rotas,
dekupāža, origami, rišeljē, apsveikuma kartītes utt. Visus
šos amatus Meistaru dienā varēja arī pamācīties.
„Ir pagājis gads kopš pasākuma Vangažu kultūras namā,
un pa šo laiku Amatnieku kopa ir aktīvi darbojusies. Ir patiess prieks, ka kopai ir izveidojušies, ja tā varētu teikt, patstāvīgie skolēni gan adīšanā, gan makramē, gan origami.
Prasmes nevar apgūt vienā dienā, tas ir ilgtermiņa darbs,
kas nes skaistu rezultātu un jaunas iemaņas ikvienam, kas
to vēlas,” uzsvēra viena no kopas aktīvistēm Biruta Cīrule.
Amatnieki priecājās par katru, kas iegriezās Meistaru dienā. Īpašs prieks meistariem par Vangažu pilsētas pārvaldes

Foto: Jana Bunkus
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Meistaru diena bija lieliska iespēja sanākt kopā dažādu amatu pratējiem un interesentiem. Katrs varēja atrast savām interesēm atbilstošu nodarbi.

vadītāja Jura Jakubovska, Inčukalna novada domes priekšsēdētāja vietnieces Ludmilas Vorobjovas un Sociālā dienesta vadītājas Zinaīdas Gofmanes apciemojumu.
Noslēgumā jāpiebilst, ka amatnieki aktīvi piedalījās arī
Lielajā talkā un tās laikā sakopa dobi pie Vidzemes šosejas Gaujas ielas sākumā. Paldies visiem, kuri atsaucās un
piedalījās!
Lasītāju ievērībai
„Satiec savu meistaru!” ir 2009. gadā aizsāktās Tradicionālo prasmju skolas turpinājums, kas iekļauts kopīgā Eiropas projektā „Eiropas amatu prasmju dienas”. Nemateriālā
kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums „Satiec savu
meistaru!” 2014. gadā notiks jau sesto reizi. Informācijas
avots: www.satiecsavumeistaru.lv.
Jana Bunkus

Par veicamajiem darbiem Inčukalna ciema kanalizācijas tīklu
rekonstrukcijā un Gaujas ciema ūdenstīklu rekonstrukcijā
Aprīļa „Novada Vēstīs” tika
publicēts ziņojums iedzīvotājiem
par pieslēgšanos centralizētiem
ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Šajā numurā mēs publicējam tās
ielas, kuru iedzīvotāji var rakstīt
iesniegumus par pieslēgumiem.
Šobrīd tīklu rekonstrukcijas
darbi noris: Lazdu ielā no Riekstu
ielas līdz Zvaigžņu ielai, Zvaigžņu
ielā no Lazdu ielas līdz Saules ielai, Saules ielā no Zvaigžņu ielas
līdz Atmodas ielai, Miera ielā no

Atmodas ielas līdz Saules ielai,
Parka ielā no Atmodas ielas 14
līdz Saules ielai, Smilšu ielā no
Atpūtas ielas 8 līdz Zvaigžņu ielai, Rožu ielā no Rožu ielas 3 līdz
Zvaigžņu ielai.
No jauna tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli: Laimes ielā no Priežu
ielas līdz Saules ielai, Ķiršu ielā
no Ķiršu ielas 22 līdz Zvaigžņu ielai, Egļu ielā no Atpūtas ielas līdz
Zvaigžņu ielai, Atpūtas ielā no Atpūtas ielas 30 līdz Smilšu ielai.

Kanalizācijas pārsūknētavu rekonstrukcija: Meža ielā 2 un Meža
ielā 3/5, Atmodas ielā 14.

Tiek rekonstruēti visi ūdenstīkli
Gaujas ciemā Krasta ielā un visi
ūdenstīkli Gaujaslīču ielā un veikts
jauns urbums un rekonstruēts vecais urbums rezervei.
PSIA „Vangažu Avots” valdes
priekšsēdētājs
Guntars Indriksons

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

2014. gada 24. maijā Latvijā notiks
kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas, kurās Latvijas pārstāvībai EP jāievēl astoņi deputāti. Šajās vēlēšanās
Latvija būs viens vēlēšanu apgabals.

Vēlētāju reģistrs

Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā (ziņas
par kuriem ir iekļautas Latvijas Iedzīvotāju reģistrā). Balsstiesības Latvijā ir no 18 gadu vecuma.
EP vēlēšanās Latvijā var piedalīties arī citu ES dalībvalstu pilsoņi un
Latvijas pilsoņi, kuri dzīvo ārvalstīs.
Sīkāka informācija www.cvk.lv.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiks lietots vēlētāju
reģistrs un balsošana notiks, izmantojot vēlētāju sarakstus.
Katrs vēlētājs vēlēšanām būs reģistrēts noteiktā vēlēšanu iecirknī
atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai.
Eiropas Parlamenta vēlēšanu dieSaskaņā ar Vēlētāju reģistra likumu nā, 24. maijā, vēlēšanu iecirkņi Latne vēlāk kā līdz 15. martam Pilso- vijā būs atvērti no pulksten 7.00 līdz
nības un migrācijas lietu pārvalde 20.00.
katram vēlētājam uz viņa deklarētās
No 21. līdz 23. maijam vēlēšanu iedzīvesvietas adresi pa pastu izsūtīja cirkņos notiks iepriekšējā balsošana:
paziņojumu par to, kura iecirkņa sa- • trešdien, 21. maijā – no pulksten
rakstā vēlētājs iekļauts.
17.00 līdz 20.00,
• ceturtdien, 22. maijā – no pulksten 9.00 līdz 12.00,
Tiesības piedalīties Eiropas Parla- • piektdien, 23. maijā – no pulksten
menta vēlēšanās ir balsstiesīgajiem
10.00 līdz 16.00.

Balsošanas kārtība

Vēlēšanu tiesības

No 19. maija vēlēšanu iecirkņos
varēs iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par kandidātiem
un priekšvēlēšanu programmām un
pieteikt balsošanu atrašanās vietā
tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī:
•
Inčukalna iecirknis;
•
Vangažu iecirknis.

Atcerieties!

Balsot par jūsu izvēlēto Eiropas
Parlamenta kandidātu sarakstu
varēsiet tikai tajā vēlēšanu iecirknī, kurā būsiet iekļauts vēlēšanu
sarakstā. Laikus pārliecinieties, vai
zināt savu vēlēšanu iecirkni.
Balsošanas dokuments Eiropas
Parlamenta vēlēšanās ir pase vai
personas apliecība jeb identifikācijas karte. Pārliecinieties, vai līdz
balsošanas dienai jūsu dokumentam nebūs beidzies derīguma termiņš.

2014. gada MAIJS

AKTUĀLI

Domes svarīgākie lēmumi aprīlī
• Piešķirt līdzfinansējumu privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam.
• Piešķirt finansiālu atbalstu dalības maksas un naktsmītņu izdevumu segšanai,
lai piedalītos Eiropas Junioru čempionātā spēka trīscīņā.
• Piešķirt finansiālu atbalstu sporta inventāra un sporta formas tērpa iegādei,
uzsākot 2014. gada autošosejas sezonu
sacensībās „Volga” klasē.
• Slēgt darba līgumu par muzikālā vadītāja mazākumtautību kolektīviem amata
pienākumu pildīšanu uz astoņiem mēnešiem.
• Piešķirt papildus finanšu līdzekļus Inčukalna novada Sociālajam dienestam, veicot grozījumus Inčukalna novada domes
2014. gada budžetā.
• Piedzīt no personas kopējo nodokļu parādu par īpašumu, kā arī nokavējumu
naudu.
• Atļaut divām Latvijas nepilsonēm iegūt
īpašumā nekustamo īpašumu Inčukalna
novadā.
• Izīrēt sociālo dzīvokli vienai personai.
• Anulēt ziņas par piecu personu deklarēto
dzīvesvietu.
• Pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu
ar vienu personu.
• Uzņemt dzīvokļu rindā pirmās kārtas
grupā vienu personu.
• Uzdot SIA „Vangažu Namsaimnieks”
slēgt dzīvojamās telpas īres līgumu ar
vienu personu.

• Uzsākt pašvaldības dzīvojamās mājas
„Kārļzemnieki” 3 atsavināšanas procesu,
veikt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma sadalīšanai, kā arī veikt dzīvojamās mājas „Kārļzemnieki” 3 īrnieku
izmitināšanu citos pašvaldības brīvajos
dzīvokļos.
• Uzsākt pašvaldības dzīvokļa „Kārļzemnieki” 4-9 īres tiesību izsoles procesu.
• Pagarināt zemes nomas līguma termiņu
uz pieciem gadiem ar divām personām
par mazdārziņa izmantošanu.
• Atsavināt Inčukalna novada domei sešus
piederošos nekustamos īpašumus. Atsavināšanas veids – pārdošana izsolē.
• Aprīkot testa režīmā, bez maksas divus
Inčukalna novada pašvaldības transportlīdzekļus ar globālās pozicionēšanas
sistēmām (GPS) uz 1 mēnesi.
• Veikt izmaiņas Inčukalna novada domes
2012. gada 18. aprīļa lēmumā Nr. 4-48§
„Par Inčukalna novada domes uzņemšanas komisijas pirmsskolas izglītības iestādēs apstiprināšanu”.
• Slēgt PII „Jancis” no 2014. gada 18. augusta līdz 24. augustam, kā arī nodrošināt iespēju bērnu vecākiem šajā laikā
izmantot pārējo Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus.
• Pagarināt ar Inčukalna Invalīdu biedrību
noslēgtā zemes gabala nomas līguma
darbības termiņu par 5 gadiem
Visi domes lēmumi apskatāmi
mājaslapā www.incukalns.lv.

Важнейшие решения думы в апреле
• Предоставить софинансирование для
посещения детьми частного дошкольного образовательного учреждения.
• Предоставить финансовую поддержку
для покрытия членского взноса и платы за проживание участников Чемпионата Европы по силовому троеборью
среди юниоров.
• Предоставить финансовую поддержку
на приобретение инвентаря и спортивной формы для участников шоссейных
автогонок в классе «Волга» в начале
сезона 2014 года.
• Заключить трудовой договор сроком
на восемь месяцев на выполнение
обязанностей музыкального руководителя творческих коллективов национальных меньшинств.
• Выделить дополнительные финансовые средства Социальной службе
Инчукалнского края, внести соответствующие изменения в бюджет Инчукалнской краевой думы на 2014 год.
• Взыскать с должника общую сумму задолженности по налогу на имущество,
а также пеню за просрочку.
• Выдать разрешения двум негражданам Латвии приобрести в собственность недвижимое имущество в Инчукалнском крае.
• Предоставить в найм социальную
квартиру одному лицу.
• Аннулировать сведения о задекларированном местожительстве пяти лиц.
• Продлить договор найма жилого помещения с одним лицом.
• Принять в первоочередную группу
очередников на получение жилья одно
лицо.
• Поручить ООО «Vangažu Namsaimnieks»
заключить договор найма жилого помещения с одним лицом.

• Начать процесс отчуждения муниципального жилого дома «Kārļzemnieki»
3, разработать проект землеустройства для раздела недвижимой собственности, а также расселить квартиросъемщиков жилого дома «Kārļzemnieki»
3 в других свободных муниципальных
квартирах.
• Начать процесс торгов на получение
права найма квартиры «Kārļzemnieki»
4-9.
• Продлить на пять лет договор аренды
земли под огород с двумя лицами.
• Произвести отчуждение шести недвижимых имуществ, принадлежащих
Инчукалнской краевой думе. Способ
отчуждения – продажа с торгов.
• Установить на двух транспортных
средствах Инчукалнского краевого
самоуправления устройства системы
глобального позиционирования (GPS)
в бесплатном тестовом режиме сроком на 1 месяц.
• Внести изменения в § 48 «Об утверждении приемной комиссии в дошкольные образовательные учреждения Инчукалнской краевой думы»
решения № 4 Инчукалнской краевой
думы от 18 апреля 2012 года.
• Закрыть ДОУ «Jancis» в период с 18
по 24 августа 2014 года, обеспечив
родителям детей возможность в это
время воспользоваться услугами
остальных дошкольных образовательных учреждений Инчукалнского
края.
• Продлить на 5 лет срок действия Договора аренды земли, заключенного с
Инчукалнским обществом инвалидов.
Все решения думы размещены на домашней странице www.incukalns.lv.
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IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Vēlos vērst iedzīvotāju uzmanību uz faktu, ka pirms pāris nedēļām Inčukalna novadā tika
izplatīta Romana Medvedeva vizītkarte, ka minētā persona ir „domes ārštata padomnieks”, un
izmantots Inčukalna novada ģerbonis. Vēlos uzsvērt, ka, pirmkārt, domē nav šādas amata vietas.
Otrkārt, šī vizītkarte nav saskaņota Inčukalna novada domē un ir veidota patvaļīgi. Treškārt,
minētajai personai nav nekāda veida darba tiesisko attiecību ar Inčukalna novada domi. Līdz
ar to lūgums iedzīvotājiem šo vizītkarti neņemt vērā, kā arī ziņot domei par līdzīgu patvaļīgu
rīcību – nesaskaņotu domes vārda un novada simbolikas izmantošanu, kas līdz ar to maldina
iedzīvotājus un kas, saskaņā ar likumdošanu, ir sodāma rīcība.
Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Inčukalnā

2014. gada 19. martā
Nr.6/2014 (protokols Nr. 6-1.§.)

Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas
”Gauja”” maksas pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2.
panta otro daļu, 17. panta otro un ceturto daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka Inčukalna pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikumā).
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas un bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras
apstiprinātajam budžetam, ar to saistīto nodokļu un izdevumu samaksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu samaksai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Novada Vēstis”.
5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2013. gada 18. septembra Inčukalna novada domes
Saistošie noteikumi Nr. 17/2013 „Par pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas ”Gauja”” maksas
pakalpojumiem”.
Novada domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

Pielikums
2014. gada 19. marta
Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/2014
Pašvaldības aģentūras „Sociālās aprūpes mājas „Gauja”” sniegto publisko pakalpojumu izcenojumi
Nr.p.k.

Publiskie sociālie pakalpojumi

Mērvienība

Cena euro (bez PVN)

1.

Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā
paaugstināta komforta istabās

1 personai
diennaktī

18,97

2.

Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā
pārējiem klientiem

1 personai
diennaktī

15,23

3.

Aprūpes pakalpojumi ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā
guļošiem, smagi kopjamiem klientiem

1 personai
diennaktī

17,07

Novada domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko

Reģionālās pašvaldības policijas Inčukalna novada nodaļas
atskaite par 2014. gada aprīli
RPP INN saņēmusi 87 izsaukumus, no tiem –
26 Inčukalnā, 13 – Gaujā, 3 – Egļupē un 45 – Vangažu pilsētā:
1. Sadzīves konflikti, kas saistīti ar ģimeni
vai kaimiņiem – 22;
2. Sabiedriskās kārtības pārkāpumi (kautiņi, guļošie, alkohola lietošana, trok
šņošana) – 28;
3. Par dzīvnieku apdraudējumu – 10;
4. Par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu
(pret īpašumu, pret personas veselību) –
5;
5. Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 9;
6. Par palīdzības sniegšanu citiem dienestiem (NMP, VP u.tml.) – 1;
7. Par traucējošu sadūmojumu (ugunskurs,
smēķēšana) – 4;
8. Cita informācija – 8.
RPP INN sastādījusi 79 administratīvā pārkāpuma protokolus, no tiem – 19 pēc Inčukalna novada Saistošajiem noteikumiem un 60 saskaņā
ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Par alkohola lietošanu vai atrašanos
alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā
vietā – 23;
Par dzīvošanu LR teritorijā bez personu
apliecinoša dokumenta un/vai dzīvesvietas nedeklarēšana – 9;
Par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu – 5;
Par pārkāpumiem ceļu satiksmē – 9;
Par Latvijas valsts karoga pacelšanas
veida un kārtības pārkāpumiem – 10;
Par apzināti nepamatotu speciālo dienestu izsaukšanu – 4;
Par obligāto zemes aizsardzības pasākumu neizpildīšanu – 8;
Par citiem pārkāpumiem – 11.

RPP INN uzsākusi 3 lietvedības, reģistrējusi
5 iesniegumus, nogādājusi 6 personas savā dzīvesvietā/patversmē un aizturējusi 2 personas.
Dzīvnieku patversmē „Mežvairogi” nogādāti 8
dzīvnieki.

NOVADA VĒSTIS

Inčukalna tautas nama
pasākumi maijā

2014. gada MAIJS

Iedvesmu meklējot un atrodot

Līdz 1.jūnijam aicinām apmeklēt
Mākslas dienu 2014 izstādi Inčukalna tautas
namā
Sestdien, 10. maijā plkst. 19.30
Inčukalna amatierteātra pirmizrāde
N. Gogolis „PRECĪBAS”
Režisore: Zigrīda Ezeriņa
Lomās: Gunita Ganus un Brigita Ziemele, Tamāra
Mūrniece un Zinta Nolberga, Lana Jēkabsone un
Inga Freimane, Jevgēnijs Grahoļskis, Jānis Liepiņš,
Andris Andersons, Arnis Miķelsons, Armands Pētersons, Andrejs Asītis,
Māra Circene.
Biļetes cena: 1,42 eiro
Biļetes iepriekšpārdošanā Inčukalna tautas namā un
bibliotēkā.
Svētdien, 11. maijā, plkst. 11.00
Mātes dienas koncerts
„No sirsniņas es mīlēju”
Inčukalna bērni sveiks savas māmiņas un vecmāmiņas svētkos ar dziesmām, dejām un vislabākajiem
vārdiem, bet ar skaistākajām pasaules un latviešu
dziesmām iepriecinās Latvijas jaunie un talantīgie dziedātāji – tenori: Emīls Kivlenieks, Mihails
Čulpajevs un Raimonds Počs, pie klavierēm pianiste
Lelde Tīrele. Visi mīļi aicināti!
Ieeja brīva
Svētdien, 11. maijā, Inčukalna tirgus
laukumā Zaļās rotas gadatirgus. Aicinām visus
tirgotgribētājus un pircējus!
Sestdien, 17. maijā
Inčukalna parka estrādē
5. DEJU SVĒTKI INČUKALNĀ
Plkst. 17.45 dalībnieku svētku gājiens no Tautas
nama
Plkst. 18.00 LIELKONCERTS
Darbosies bufete
Plkst. 21.00 – 2.00 ZAĻUMBALLE
Spēlē grupa „TUTTI FRUTTI”
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva
Uz pasākumu jūs varat nokļūt ar autobusu 16.30 pa
maršrutu Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži–Sēnīte–Inčukalns.
Atgādinājums – nepilngadīgas personas pēc 22.00
sabiedriskos pasākumos drīkst atrasties tikai kopā
ar vecākiem.
Svētdien, 25. maijā, plkst. 12.00
Inčukalna parka estrādē
Līgas Dombrovskas bērnu deju studija aicina uz
sezonas noslēguma koncertu „KĀ PUĶE AUG”.
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva
Sestdien, 31. maijā
Inčukalna parka estrādē
45. DZIESMU DIENA INČUKALNĀ
Plkst. 16.45 dalībnieku svētku gājiens no tautas nama
Plkst. 17.00 LIELKONCERTS
Darbosies bufete un amatnieku tirdziņš, aicinām
amatniekus pieteikt savu dalību līdz 26. maijam pa
tālr. 67977473 (Vija) vai 29478251 (Inga).
Plkst. 20.00 – 1.00 ZAĻUMBALLE
Spēlē grupa „VĒJU MUZIKANTI”
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva
Uz pasākumu jūs varat nokļūt ar autobusu 16.00 pa
maršrutu Gauja–Indrāni–Kārļzemnieki–Vangaži–Sēnīte–Inčukalns.
Atgādinājums – nepilngadīgas personas pēc 22.00
sabiedriskos pasākumos drīkst atrasties tikai kopā ar
vecākiem.
Sestdien, 7. jūnijā, plkst. 14.00
Inčukalna Mākslinieku kopas vadītāja
Jāņa Zvirbuļa jubilejas izstādes atklāšana

Mazie inčukalnieši bauda Lieldienu aktivitātes un sacenšas olu ripināšanā.

ka spēj izstādīt aizvien jaunus un jaunus certmeistare Ieva Kikuste) ļāva ieskatīties
darbus. Mūsu nama sienas bez jūsu dar- gaidāmā pasaules koru olimpiādes noslēbiem būtu bālas un tukšas. Tāpat kā katru guma koncerta repertuārā un izpildīja āriju
gadu, arī šogad ikviens varēja piedalīties no Džuzepes Vedi operas „Nabuko”, bet
jaunrades darbu izstādē „Izkrāso savu pa- noslēgumā kopā ar Inčukalna pūtēju orsauli!”. Galvenokārt tie bija Inčukalna no- ķestri (vadītājs Vitalis Kikusts) atskaņoja
vada Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi Jāņa Veismaņa dziesmu „Turiet savu zemi
un tēlotājas mākslas pulciņa dalībnieki ciet”. Tas arī bija vēstījums mums visiem:
skolotāju Kristīnes Rones, Ingūnas Lindes „Turēt savu zemi ciet, mīlēt to un kopt…”
un Agneses Ozoliņas vadībā. Žūrijas komi- Ļoti iepriecināja un pārsteidza māksliniesija izvērtēja iesniegtos darbus un paziņoja kus kāds viņiem veltīts mākslas darbs „Par
rezultātus: 1. vieta Kristīnei Sinkēvičai un savējiem” – Inčukalna ELVI meistaru ceptā
Tomam Baumanim; 2. vieta – Mihailam kūka „Mākslinieka palete”. Paldies visiem,
Mozgam un Kristīnei Sinkevičai, Gabrielai kuriem ir svarīgi, kādā vidē dzīvojam. Šo
Veidemanei, Madarai Sorokinai par kop- Mākslas dienu izstādi tautas namā var apdarbu; 3. vieta – Sindijai Millerei, Patrīcijai skatīt līdz 1. jūnijam.
Zabarovskai, Liānai Ozoliņai. Pateicība par
piedalīšanos: Lilijai Līnai Bodniecei, Lindai
Drīz pēc Mākslas dienām ikkatrs varēja
Zepai, Anetei Zepai, Viktorijai Poļaņinai, izpausties savā izdomā un radošumā, krā-

Ir brīži, kad par visu vairāk vajadzīgas
svaigas idejas, iedvesma, radošums, kas
nemaz tik vienkārši neuzrodas. Tautā
saka, ka to vajag „smelties”. Smelties
jaunas idejas un iedvesmu var ģimenē,
mīlestībā, draudzībā, pavasarī, spēcīgos emocionālos pārdzīvojumos.
Tieši mākslinieki ir tie, kam šī iedvesmas
meklēšana un atrašana padodas vislabāk,
viņi prot iekrāsot arī citu cilvēku pasauli
košākās krāsās tā, ka aizmirstas rūpes un
smagums, var izbaudīt mirkļus mākslinieku radītajā pasaulē.
Inčukalna tautas namā 12. aprīlī gadskārtējās Mākslas dienās satikās dažādu
paaudžu radošie cilvēki. Šos svētkus jau
rīta pusē brīvā gaisotnē ievadīja mākslas
plenērs pie tautas nama, kur ikviens varēja
ievilkt savu krāsas moto inčukalniešiem tik
Visi Inčukalna Mākslinieku kopas dalībnieki kopā. Visas fotogrāfijas var skatīt mājaslapā
tuvā kaķa tēlā. Tur valdīja radoša gaisot- www.incukalns.lv.
ne, un, pateicoties māksliniekiem Jolantai
Bodniecei, Kristīnei Ronei un Jānim Zvir- Kasparam Kalējam, Unai Laizānei, Aļonai sojot Lieldienu olas. Kā katru gadu, otrajās
bulim, izdevās lieliski. Nepilnu divu stundu Kompaņijevai, Ancei Miķelsonei, Eleono- Lieldienās ģimenes ar bērniem un arī iklaikā seši lieli no saplākšņa izgriezti minči rai Ponomarjovai, Markam Ponomarjovam, viens inčukalnietis tika aicināti uz Lieldietika pie sava vizuālā tēla un nu greznos Kristapam Neimanim, Luīzei Barutinai, Lī- nu jampadraci – ar rotaļām, dziedāšanu un
mūsu bērnu laukumu. Daudzi mazie novad- gai Djatlovai un vienīgajam pieaugušajam olu ripināšanu. Laiks mūs lutināja, spīdēja
nieki varēs teikt: „To mēs paveicām!”
Guntim Strazdam. Liels paldies ikgadējiem saule, un it nemaz nebija vēlēšanās izklīst.
Tautas namā tika atklāta jauna izstāde jauno talantu atbalstītājiem – biedrībai Biedrība „Inčukalna izaugsmei” piedāvāja
ar 12 autoru – Jāņa Zvirbuļa, Borisa Samu- „Inčukalna izaugsmei”, kuri arī atzīmēja papildu aktivitātes mazajiem (un arī liesa, Valijas Balodes, Ingunas Lindes, Ievas savus izvēlētos māksliniekus ar vērtīgām lajiem) – seju apgleznošanu, zīmēšanas
Kalniņas, Jolantas Bodnieces, Silvijas Au- balvām. Svētku dalībniekus ar sirsnīgiem konkursu, Lieldienu zaķa ausu gatavošanu.
eres, Paula Putniņa, Agneses Ozoliņas, Vel- vārdiem sveica deputāts Arvīds Blaus. Liekas, ka visiem bija gana interesanti.
gas Vilcānes, Lilitas Joņinas un pirmo reizi Liels paldies arī vienmēr pretimnākošajiem
Svētku noslēgumā tautas namā bija
Inčukalnā debitējošā Anda Gūtmaņa – dar- mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu da- iespēja noskatīties jauno un ilgi gaidīto
biem. Mūsu novads var lepoties ar saviem lībniekiem, bez kuriem nebūtu koncerta – latviešu spēlfilmu „Džimlai Rūdi Rallallā”,
māksliniekiem. Viņi vienmēr mūs pārsteidz dejotājiem, dziedātājiem, pūtējiem. Arī šim kura lika aizdomāties par mūsu cienījamaun uzrunā ar krāsainību, tēmu izvēli un darbiņam ir nepieciešama gan iedvesma, jiem vecajiem cilvēkiem un viņu likteņiem.
profesionālo izaugsmi. Esam ļoti lepni, ka gan uzcītība. Dāvana visiem bija pašu konNu jau garām ir arī Lielā pavasara talka,
gadā vairākas reizes varam izstādīt savu certs, kurā „Labāko gadu” deju kopa (vadī- kurā katrs piedalījās, cik varēja un gribēja.
mākslinieku darbus tautas namā, tāpēc tājs Andrs Briņķis) izdancoja jestrus latvju Visus darbus nemaz nevar vienā dienā apliels paldies jums visiem – atsaucīgajiem dančus paša vadītāja horeogrāfijās, koris darīt, kaut vietām rodas iespaids, ka ļaudis
un talantīgajiem, kas ir tik iedvesmas pilni, „Mežābele” (vadītājs Vitalis Kikusts, kon- visu gadu cītīgi piesārņo, lai vienreiz gadā
kādam būtu jākopj... Tomēr patiesībā jau
visas izmaiņas ir tikai uz labu – ir ziedošs
Mazās inčukalnietes kopā ar Mākslas
un dziedošs pavasaris, kurš pamazām nodienu mākslas plenēra rezultātu – krāmainīsies uz krāšņu vasaru, vai ne?
sainajiem un raibajiem kaķiem, kuri vēGarām ir viena no amatierteātra pirmizlāk par savu sauks bērnu laukumu Inčurādēm – N. Gogoļa „Precības”, kas notika
kalna centrā.
30. aprīlī, bet vēl varat paspēt to noskatīties 10. maijā ar dažiem citiem aktieriem
(recenzija nākamajā laikraksta numurā).
Apsveicam mūsu VPDK „Virši” dejotājus
un vadītāju Andru Briņķi, kas 26. aprīlī deju
skatē savā grupā ieguva 1. pakāpi. Malači!
Tiksimies ar dejotājiem 17. maijā 5. Deju
svētkos un ar dziedātājiem – 31. maijā 45.
Dziesmu dienā.
Mākslinieciskās daļas vadītāja
Zinta Nolberga
Foto: Zinta Nolberga
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Svētdien, 1. jūnijā
Bērnu aizsardzības diena
Plkst. 10.00 Radošās darbnīcas ar skolotāju Diānu pie
kultūras nama
Piepūšamās atrakcijas
(bez maksas)
Vizināšanās ar zirgiem
Plkst. 11.00 Bērnu vokālā
ansambļa „Karuselis” koncerts pie kultūras nama
Plkst. 12.30 Teātra studijas
„Pigoriņi” izrāde „Pelnrušķītes
atgriešanās”
Plkst. 13.00 Futbola turnīrs.
Piedalās komandas no Rīgas,
Vangažiem, Jelgavas, Tukuma, Liepājas, Ventspils.
Plkst. 18.00 Bērnu diskotēka
ar šova programmu
(ieeja 5 eiro)

Mazie kopā ar vecākiem gatavo Lieldienu rotājumus.

Vangažu vidusskolā aprīlī tradicionāli notika vecāku nedēļa. Pirms
plānojām šo plašo pasākumu nedēļu,
izvērtējām iepriekšējo gadu pieredzi, ņēmām vērā vecāku ieteikumus.
Šogad vecāku nedēļa izvērtās savādāka nekā iepriekšējos gados – radošāka, intensīvāka.
Kā ierasts, notika nākamā gada 1.
klases skolēnu vecāku sapulce, kurā

iepazīstinājām vecākus ar skolas
prasībām un aktualitātēm. Klašu
audzinātājas vadīja vecāku sapulces
vai individuālas sarunas. Tika atvēlētas divas dienas, lai vecāki savus
bērnus varētu vērot stundu laikā un
individuāli tikties ar priekšmetu skolotājiem.
Tomēr, izvērtējot šīs nedēļas
aktivitātes, jāsecina, ka vecāki varēja

Pirmo reizi vecāku nedēļas ietvaros tika organizētas radošās darbnīcas skolēniem kopā ar vecākiem.
Radošā un jautrā gaisotnē norisinājās Lieldienu rotājumu gatavošana
skolas telpu noformēšanai. Dalībniekiem tika sniegta iespēja radoši
izpausties, īstenot pārsteidzošas
idejas, izgatavojot un izrotājot Oliņa
kungu ar kundzi, kā arī krāsainus un
jautrus papīra putnu būrīšus. Taču
vissvarīgākais radošās darbnīcas
mērķis bija sniegt iespēju bērniem
darboties kopā ar vecākiem – atbalstīt, uzklausīt vienam otru, prast
sadarboties. Uzskatu, ka mērķis tika
sasniegts, jo bērniem acis mirdzēja,
gan izbaudot darbošanos kopā ar
vecākiem, gan vērojot paveiktā rezultātus, turklāt ar viņu darbiņiem
tika izrotātas skolas telpas Lieldienu gaidīšanas noskaņās.
Mājturības skolotāja Inga Lījvaka

Vecāku nedēļas ietvaros notika sporta pasākums „Sportosim
kopā!”. Iepriekš notika ģimenes
sacensības. Šajās sacensībās vēlējās piedalīties daudz bērnu, bet
visi vecāki nevarēja atbalstīt sacensības, tāpēc šogad mēs piedāvājām jaunu sacensību formu: tika
izveidotas klašu grupu komandas,
kurās iesaistījās arī vecāki.
Pasākums notika daudzās skolas telpās. Vecāki kopā ar bērniem
izgāja sešpadsmit posmus, kuros
tika pārbaudītas gan teorētiskās,
gan praktiskās iemaņas. Notika
šādas aktivitātes – basketbola
metieni grozā, lidojošo šķīvīšu
mešana mērķī, ripas dzīšana. Dalībniekiem bija jāaizpilda uztura
piramīdas, kā arī jāatbild uz jautājumiem par Latvijas olimpiešiem –
uzvarētājiem.
Divas pasākuma stundas pagāja
negaidīti ātri. Mazie tiesneši sagura (tas bija projektu darbs 5.–6.
klasei), bet bija gandarīti. Skolotāji, skolnieki, vecāki pēc pasākuma
bija labā noskaņojumā.
Sporta skolotāja
Larisa Medvedeva

Raibais aprīlis Vangažu kultūras namā
4. aprīlī pulksten 18.00 kultūras
namā sapulcējās mazie dziedātāji, lai
piedalītos bērnu vokālajā konkursā
„Vangažu Cālis 2014”. Šogad pasākumā
piedalījās 15 bērnu, kuri tika vērtēti
trīs vecuma grupās: 3–4 gadus, 5 gadus un 6–7 gadus vecie. Visi bērni bija
ļoti labi sagatavoti – dziedāja skanīgi
un droši. Par to paldies skolotājām
Mairai Lazdiņai un Lienei Nesterovičai.
Par krāšņiem un spilgtiem skatuves
tērpiem gādāja vecāki.
Žūrijas komisija – Juglas vidusskolas mūzikas skolotāja, jauktā kora
diriģente, bērnudārza mūzikas skolotāja Inese Niedra; Vangažu Mūzikas
un mākslas skolas direktores vietnie-

Lidmodelisti gatavojas sacensībām.

1. vieta Rolandam Jasmontam (Lietuva). 1988. gada Padomju Savienības
čempions. Vangažos sacensībās ir piedalījies vairākas reizes, pēdējo reizi
1988. gadā;
2. vieta Audrim Rastenim (Lietuva).
1988. gadā Padomju Savienības čempions. Vangažos sacensībās ir piedalījies vairākas reizes, pēdējo reizi 1988.
gadā;
3. vieta Dmitrijam Vorfolomejevam
(Igaunija).
Pēc Inčukalna novada priekšsēdētāja vietnieces L. Vorobjovas uzaicinājuma ar bērnu vokālo ansambli

Apsveicam mazo Terēzi Rosicku ar titula „Grand Prix Cālis” iegūšanu.

„Karuselis” (vadītāja Maira Lazdiņa) 16.
aprīlī viesojāmies Gaujā ar pavasarīgu koncertiņu bērnudārza bērniem un
pansionāta iemītniekiem. Paldies par
jauko uzņemšanu un viesmīlību!
Otrajās Lieldienās, 21. aprīlī, ģimenes ar bērniem sapulcējās pie kultūras
nama uz Lieldienu jampadraci. Bērni
kopā ar Ezi un Zaķi gāja lustīgās rotaļās, ripināja olas un kārtīgi svinēja
Lieldienas. Zaķis, pēc pasākuma atvadoties, vēlēja visiem lieliem un maziem
vangažniekiem labklājību, saticību un
skaistu vasaru.
Mākslinieciskās daļas vadītāja
Evija Ozola

Foto: Venija Ņikiforova

ce, klavieru skolotāja, Inčukalna un
Gaujas bērnudārzu muzikālā skolotāja Līga Cera; sabiedrisko attiecību
speciāliste, sieviešu vokālā ansambļa
„Kaprīze” vadītāja Jana Bunkus. „Grand
SVEICAM!
Prix Cāļa” titulu piešķīra Terēzei Rosickai.
3–4 gadus veco bērnu grupā
Apsveicam estrādes deju grupu „Ciprese” un vadītāju Ilonu Petrovsku ar
iegūtajiem 2. un 3. pakāpes diplomiem mūsdienu deju kolektīvu radošajā „Skanīgākā Cāļa” titulu piešķīra Leai
Vikmanei, 5 gadus veco bērnu grupā
konkursā Vidzemē!
„Skanīgākā Cāļa” titulu piešķīra Megijai
Kalniņai, 6–7 gadīgo grupā „Skanīgākā
Apsveicam teātra studiju „Pigoriņi” ar sekmīgu dalību Pierīgas skolu
teātra festivālā un iegūtajām nominācijām – „Veiksmīgākais režisors” pie- Cāļa” titulu piešķīra Laurai Mamedovai.
Visi „Cāļi” saņēma diplomus, titulus
šķirta Evijai Ozolai, „Labākā aktrise” piešķirta Katrīnei Sutai-Prančai.
un piemiņas balviņas no kultūras nama.
Vangažu kultūras nams
Paldies žūrijai par darbu!
Pasākumu vadīja klauniņi Oto (Evija
Ozola) un Toto (Ilona Petrvovska), kas
bērnus pavadīja uz skatuvi un iesaistīja rotaļās.
5. aprīlī kultūras namā jau trešo reizi viesojās tautā iemīļotais Baltinavas
teātris ar izrādi „Kuozu goda jubileja”.
Aktieru spēle bija lieliska un profesionāla, par to liecināja sirsnīgā atmosfēra zālē, skatītāji smējās līdz asarām.
Vēl 5. aprīlī Vangažos futbola laukumā notika starptautiskas lidmodelistu
sacensības. Sacensībās piedalījās ļoti
daudz dalībnieku, tās notika visu dienu, un bija daudz interesentu. RezulTeātra studijas „Pigoriņi” aktrises pēc veiksmīgās skates.
tātā:

Foto: Evija Ozola

Ceturtdien, 29. maijā
Estrādes deju grupas
„Ciprese” koncerts

būt aktīvāki. Bet ir gandarījums par to,
ka vecāki iesaistījās kopīgā sportošanā gan ar savu bērnu, gan viņa klasesbiedriem, darbojās mākslas darbnīcās
krāsojot, līmējot, veidojot.
Skolas direktore Indra Kalniņa

Foto: Evija Ozola

Ceturtdien, 15. maijā,
plkst. 18.00
Ģimenes dienas koncerts
Piedalās: bērnu vokālais
ansamblis „Karuselis”, bērnu
tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”, estrādes deju grupa
„Ciprese”, Mūzikas skolas
audzēkņu vijoļu ansamblis.
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Vecāku nedēļa Vangažu vidusskolā

Foto no personīgā arhīva

Maija
pasākumu
plāns
Vangažu
kultūras
namā
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Visi mazie Vangažu „cālēni” vienkopus pēc konkursa.
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Vangažu siltumapgādes līkloči
Ir pagājuši 17 gadi, kopš Vangažu daži Vangažu iedzīvotāji ir mēģinājuši
iedzīvotāji faktiski ar saviem visu šo padarīšanu apstrīdēt tiesās.
maksājumiem uzcēla katlumāju J. Šaroka vēl nesen mēģināja to
pilsētai, lai būtu neatkarīga un izdarīt, bet ir neiespējami kaut ko
(vismaz solīta) lētāka apkure. Tik pierādīt tiesā, ja nav pieejami visi
daudz slavas dziesmu tika uzrakstīts nepieciešamie dokumenti. Kā zināms,
šai katlumājai. Nav apstrīdams, tiesā katram pašam jāpierāda savi
ka tajā brīdī tas bija vienīgais pa- argumenti. Protams, 2009. gadā
reizais risinājums, kad rūpnīca to, iespējams, varēja izdarīt sevi tā
pamazām izjuka un nebija kur ņemt reklamējošais deputāts, kad klubā
finansējumu katlumājas izbūvei. Bet pat savāca parakstus, bet laikam
tālāk gan ir daudz nesaprotama. jau viens ir tēlot, ka rūpējas par
Varbūt ne visi toreizējie pašvaldības Vangažiem, bet pavisam kas cits –
lēmumi bija izvērtēti līdz galam, un darīt. Tagad pat izteicās, ka atbalstot
ne visi bija vērsti iedzīvotājiem par „Sildspēku”. Labi, lai tas paliek uz
labu (protams, neinformējot par viņa sirdsapziņas, ja, protams, viņam
to pašus iedzīvotājus). Piesedzo- tāda ir. (Ministram publiski sūdzēties
ties ar konfidencialitāti, faktiski par deputātes ne visai labo latviešu
iedzīvotājiem bija nolemts pelnīt valodas zināšanu? Protams, tas nav
naudu privātajam investoram. Pati labi, bet akcentēt to, kad runa gāja
par sevi jau ideja nebija slikta (no par novada attīstību… Nepietiek ar
pašvaldības vadītāju skatupunkta). ziņojumu Valsts valodas centram?
Valsts solīja iepirkt elektroenerģiju Bet kā tad tur ar mātes dzimto
par lielu naudu, kāpēc lai pašvaldība valodu, deputāta kungs? Jā-ā, ne
neizmantotu iespēju nopelnīt? Doma velti vēsture ir pierādījusi, ka dažreiz
jau bija (vismaz deklarētā) iegūt „dižākie urrāpatrioti” bija tie, kuri pie
līdzekļus pašvaldības attīstībai. To- tās nacionalitātes piederēja tikai
reiz jau neeksistēja ES fondi, kurus daļēji.)
varētu izmantot. Bet, kā parasti, laba
Diemžēl
tagad
vairs
nav
ideja pārvērtās par čuš... Sākumā jautājums – celt jaunu (šķeldas)
pašvaldības daļa „pēkšņi” stipri katlumāju vai ne? Tagad ir tikai
samazinājās, faktiski tikai nosaukumā jautājums – kurš to darīs? Ir pilnīgi
palika – pašvaldības uzņēmums. Un izmainījusies gan valdības pozīcija
tagad pat investori ir sapratuši, ka gāzes tirgus jautājumā, gan gāzes
toreizējais līgums ir bijis stipri „op- cenas, gan nākotnes prognozes nav
timistisks”, neviens neparedzēja, sevišķi rožainas. Solīto sašķidrināto
ka valsts pārdomās savu poli- gāzi vēl ir jāatved un kaut kādā
tiku jautājumā par koģenerāciju no veidā jāizkrauj. Neskatoties uz dažu
dabasgāzes. Jau no paša sākuma deputātu nostāju, ka mans viedoklis

ir subjektīvs (es gan nesaprotu, kurš ir
novērtējis viņu viedokli kā objektīvu),
uzskatu, ka tomēr Vangažu iedzīvotāji
ir jāinformē par radušos situāciju. Es
nevēlos, lai vēlāk, nākotnē, gadu
desmitiem mans vārds tiek pieminēts
ļoti sliktā kontekstā, kā tas notiek
ar iepriekšējā projekta realizācijas
dalībnieku vārdiem. Rudenī, kad
runājām par Inčukalna un Gaujas
apkures
sistēmas
sakārtošanu,
deputāti uzsvēra, ka tas esot jāveic
pašvaldības uzņēmumam (jo bija
ļoti slikta pieredze ar privātajām
kompānijām
Inčukalnā),
bet
nesaprotu, kāpēc Vangažos, kad
tagad ir radusies iespēja atgriezt
siltumapgādi pašvaldības pārziņā,
pēkšņi tiek izteikti citi viedokļi. Kur
tad ir vienlīdzības princips? Vai
gandrīz pusei no visa Inčukalna
iedzīvotājiem ir jāstrādā, lai radītu
peļņu privātajam biznesam? Vai
iepriekšējās domes deputāti ir
aizmirsuši tos dažus iedzīvotājus,
kuri gadu desmitiem centās norādīt
uz ne visai „labām darbībām”, izveidojot šo uzņēmumu?
Mans viedoklis ir, ka katlumāja
jāceļ pašvaldībai, nevis komersantam. Tagad ir daudz fondu, kuri var
piešķirt līdzfinansējumu līdz pat
75% no izmaksām ar noteikumu, ja
projektu realizē pašvaldība „savām
vajadzībām”, šie divi vārdi ir ļoti
būtiski. Protams, komersanti arī, saprotot, ka ir jāpārorientējas uz citu
kurināmo, ir izvērsuši ļoti aktīvu
darbību, lobējot savas intereses.

var ietekmēt dažu deputātu izvēli. It
sevišķi tā, kurš, uzdodot jautājumus,
nemaz negaida atbildi, bet pats sāk
uz tiem atbildēt. Laikam jau sajaucis iestādes, šeit nav Tvaika iela,
bet gan domes sēdes. Būtu vismaz
pamācījies pie savas partijas vadības
Saeimā, kura gan arī klaji ignorē
opozīciju, bet vismaz nepārtrauc un
ļauj izteikt savu viedokli. Laikam
vārds „ētika” netika iekļauts viņa
izglītības programmā.
Secinājums.
Ja
Vangažu
iedzīvotāji atkal neizteiks savu viedokli, var sagaidīt visādus rezultātus.
Nezinu, vai tajā tālajā vēsturē jūs
kāds pabrīdināja par plāniem jūsu
apmaksāto
katlumāju
ieguldīt
biznesā, bet tagad es (uzskatot to
par savu pienākumu) jums pavēstīju
par to, kas sāk risināties ap Vangažu
siltumapgādi. Varbūt pārstāsiet
sūkstīties virtuvēs, bet izteiksiet
savu viedokli domei, lai tā to sadzird?

16.04. „Sildspēka” valdes locekle
(valde – viena persona) tik „saldi”
aprakstīja nākotni un labumus, ko
sola sadarbība, ka pat šķebeni metās
ap dūšu. Zinot dažus neizpildītos
iepriekšējos solījumus, pazibēja
doma – ka tik pilsēta nedabū cukura diabētu, sagremojot visus
saldos solījumus. Es ļoti apšaubu,
ka pašvaldībai (iedzīvotājiem) būs
izdevīgi sadarboties ar komersantu, vismaz uz tagad piedāvātajiem
nosacījumiem, kur galvenais akcents tiek likts uz obligātu peļņas
nodrošināšanu šim uzņēmumam.
Paskatoties kaut vai Latvijas
siltumražotāju tarifos, tad tomēr
lētākie tarifi ir tur, kur katlumājas
pieder pašvaldībām, jo pašvaldībai
galvenā funkcija nav peļņas gūšana.
Es ceru, ka nevienam neienāks prātā
apgalvot, ka komersants nevēlas
P.S. Gribu pateikt Sanitai Skaistiegūt pēc iespējas lielāku peļņu un kalnei, ka lēmumu, kur un kad
ka šī peļņa nebūs iekļauta tarifos. greiderēt, pieņem izpilddirektors, bet
Varbūt pēkšņi komersants ir kļuvis jūsu nosauktā persona vispār tikai
par filantropu? Šis raksts gan iznāks „iznomā” savu tehniku. Bet gadījumā,
tikai maijā, bet komersants jau, ja viņš greiderē, tad pārkāpj listeidzamības kārtā, prezentēja sevi, kumu. Bet viņš taču ir tik „likuma
kā viņš „rūpēšoties” par Vangažu paklausīgs”, ka pat par valodas slikiedzīvotāju interesēm. Turklāt viņš to zināšanu tieši sūdzas ministram
ļoti kritizē pašreizējo „Namsaim- un citus deputātus pastāvīgi apsūdz
nieka” valdi (pat bija iesniegta likumu pārkāpumos. Jūsu uzrakstīto
prasība, lai dome nomainītu valdes varētu traktēt kā pierādījumu par šī
priekšsēdētaju), jo „Namsaimnieks” deputāta piedalīšanos koruptīvās
dara visu, lai nākotnē Vangažos būtu shēmās. Tāpēc nākotnē ieteikums labi
lētāka apkure, un vēlas, lai lielākā padomāt, pirms kaut ko publicējat
peļņas daļa tiktu izlietota Vangažos, Inčukalna mājaslapā.
nevis pārskaitīta kādam dividendēs.
Ar cieņu, I. Purmalis
Diemžēl apzinos, ka mans raksts ne-

Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola

2014./2015. • Pūtēju orķestris – orķestra māk duetā, kameransamblī, pūtējiem –
m ā c ī b u
slinieciskais vadītājs Vitalis Kikusts. orķestrī. Nav mazsvarīgi, ka skola
gadā
skola • Vizuāli plastiskā māksla – skolo- nodrošina jaunos mūziķus ar mūzikas
īstenos šādas
tāji: Kristīne Rone, Modris Balodis, instrumentiem (izņemot klavieres un
ģitāras). Mācību ilgums ir no 6 līdz 8
profesionālās
Ingūna Linde, Agnese Ozoliņa.
gadiem atkarībā no izvēlētā instrui evi r z es
izglītības proJaunajā mācību gadā īpaši menta.
Divas reizes pusgadā notiek skolēnu
grammas:
gaidīsim mazos censoņus akordeona,
flautas, vijoles, pūšaminstrumentu uzstāšanās mācību koncertos un
• Taustiņinstrumentu spēle:
un vizuāli plastiskās mākslas klasēs. tehnisko iemaņu pārbaude ieskaitēs.
Skola saviem audzēkņiem un vecākiem
klavierspēle – skolotāji: Inese Zandere, Inga Knite, Jurijs
Iestājpārbaudījumi jūnija sākumā. regulāri organizē atklātos klases
Kaspers, Marina Smirnova, Līga Sīkāka informācija pie Līgas Ceras vakarus un tematiskus koncertus,
Cera;
(tālr. 26333396) un Vitala Kikusta (tālr. piemēram, „Uzmanību – pirmklasnieki
nāk!”, Populārās mūzikas koncerts,
akordeona spēle – skolotāja 26592633).
„Ziemassvētku pasaka” u.c. Papildus
Svetlana Šalajeva.
ir iespēja piedalīties ārpusskolas
koncertos gan Inčukalna novadā, gan
• Stīgu instrumentu spēle:
ārpus tā. Skolotāji labprāt gatavo
vijoles spēle – skolotāja Līga
audzēkņus konkursiem, festivāliem.
Zaula;
Mācību ikdiena mākslas specialitātē
ģitāras spēle – skolotāji: Gintis
Kalniņš, Uģis Kagainis.
Inčukalna novada Mūzikas un sastāv no zīmēšanas, gleznošanas,
mākslas skola atrodas vienā ēkā ar kompozīcijas (no 3. klases), darba
• Pūšaminstrumentu un sitamins- vispārizglītojošo skolu gan Vangažos, materiālā, mākslas valodas pamatrumentu spēle:
gan Inčukalnā, tādēļ skolēniem ir tiem un veidošanas (no 4. klases).
trompetes, alta, tenora spēle, ērti uzreiz pēc mācībām turpināt Nodarbību skaits vienam audzēknim
trombona, tubas, sitaminstru- izglītošanos. Brīvais laiks tiek pavadīts nedēļā ir 4–12 stundas atkarībā no
mentu spēle – skolotāji: Jānis lietderīgi, un vecākiem nav jāuztraucas, klases. Kopējais mācību ilgums ir 5
gadi, no kuriem pēdējā gadā patstāvīgi
Raslavs, Aleksandrs Pļeskačs.
ko bērns dara pēc stundām.
Mācību
ikdiena
mūzikas jāizgatavo diplomdarbs.
Flautas, saksofona spēle – skoSkolēni regulāri piedalās konkursos
lotāji: Rasa Melngalve, Kaspars specialitātēs sastāv no mūzikas teorijas nodarbībām divas reizes nedēļā un izstādēs. Vairākas reizes gadā tiek
Puikevics-Puikevskis.
un mūzikas instrumenta spēles rīkotas mācību ekskursijas uz muze• Mūzikas valoda – skolotājas: nodarbībām divas reizes nedēļā. No 3. jiem, radošajām darbnīcām, izstāžu
klases audzēkņiem ir iespēja muzicēt zālēm u.c.
Jeļena Tresikova, Anita Bērziņa.

Ko mēs darām
Mūzikas un mākslas
skolā

Kādi ir ieguvumi no
mācīšanās Mūzikas
nodaļā

Bērns mācās plānot savu laiku,
stiprina gribasspēku. Darbinot pirkstus un smadzenes, pastiprināti
tiek attīstītas intelektuālās spējas.
Un, protams, pats svarīgākais –
iztēles, jūtu pasaules bagātināšana,
mūzikas
valodas
izpratnes
veidošana, mūzikas instrumenta
spēles apguve, kā arī dota lieliska iespēja turpināt profesionālo
mūzikas izglītību tālāk kādā no Latvijas mūzikas vidusskolām.

Ar ko jārēķinās,
mācoties Mūzikas
skolā

Jāieplāno nodarbību laiks 4
mācību stundas nedēļā, instrumenta
spēles
vingrināšanai
nepieciešamais laiks mājās. Vecāku
līdzfinansējums ir 14,23 eiro mēnesī.

Kādi ir ieguvumi no
mācīšanās Mākslas
nodaļā

Skolēnos tiek attīstīta izpratne
par dažādu materiālu īpašībām un

iespējām, pilnveidota audzēkņu
telpiskā uztvere, nostiprināta
izpratne par dažādiem mākslas
veidiem, stiliem. Paralēli praktisko iemaņu apgūšanai zīmēšanā,
gleznošanā un veidošanā tiek izkopta iztēle, tēlainā domāšana,
estētisko vērtību uztvere. Beidzot
Mākslas skolu, bērniem ir iespēja
turpināt mākslas izglītību kādā no
Latvijas mākslas vidusskolām.

Ar ko jārēķinās,
mācoties Mākslas
skolā

Jāieplāno
nodarbību
laiks
vismaz 4 mācību stundas nedēļā.
Vecāku līdzfinansējums ir 17,07
eiro mēnesī, kur ietilpst izdevumi
par mācību materiāliem.
Vecākiem,
kuriem
vairāki
bērni ģimenē apmeklē kādu
no
izvēlētajām
nodaļām,
līdzfinansējums ir samazināts.
Mīļie vecāki, aicinu jūs izvērtēt
sava bērna intereses, dotības,
iespējas un dot viņam unikālu
iespēju attīstīties un pilnveidoties
mākslas un mūzikas pasaulē!
Mūzikas un mākslas
skolas direktore
Ieva Kikuste
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Viss sākās entuziasma līmenī

Biedrība radās 2007. gadā. Kāds
bija šis sākuma posms?
Sākumā biedrības darbība aprobežojās ar dažiem pasākumiem un uzmanīgi tika veikti pirmie soļi zirdzinieku
pasaulē, bet nu jau notiek ļoti strauja
attīstība gan biedrības kā organizācijas līmenī, gan jātnieku skolas līmenī.
Pie mums strādā ļoti labi treneri, piemēram, vairākkārtēja Latvijas čempione konkūrā Maira Leja, un strauji aug
audzēkņu skaits. Viens no mūsu mērķiem ir izstrādāt jāšanas skolas pro
grammu un sistēmu, kas zina, varbūt
nākotnē pārtapt par pirmo šāda veida
koledžu Latvijā. Šobrīd tiek labiekārtota arī ziemas jāšanas manēža, lai
mācības varētu turpināties visu gadu.
Arī pasākumi notiek arvien biežāk, tie ir
lielāka mēroga un sportiski nopietnāki nekā sākumā, tos iemīļojuši daudzi
skatītāji no visas Latvijas.
Kāpēc tieši šeit, Inčukalnā?
Labs novads, laba vadība, labi novada cilvēki. Šeit ir ļoti veiksmīgs apvidus
un plaša teritorija, kur attīstīties un
augt. Arī tas, ka atrodamies netālu no
Rīgas, ir ļoti liels pluss. Rīdziniekiem
tas nav tālu, bet tajā pašā laikā pie
mums var sabraukt visu apkārtējo novadu iedzīvotāji.
Kāda ir bijusi teritorijas attīstība
šo gadu laikā?
Sākumā tika izveidots viss, kas ir
nepieciešams pasākumiem un sacensībām. Jāšanas laukumi ir vieni no
lielākajām vērtībām, jo jau sākotnēji ir
veidoti pēc pasaules līmeņa sacensību
prasībām un to izveidi ir konsultējuši
cilvēki, kuri veidojuši jāšanas lauku-

2007. gads bija tāds kā krīzes sākumposms, vai tas jūs nekādi neietekmēja?
Es strādāju šajā biedrībā otro gadu,
tāpēc man ir grūti atbildēt par krīzes
ietekmi, bet skaidrs, ka visstraujākā
attīstība kopumā notiek tieši šobrīd.
Zirgu nozari mēs gribam parādīt pēc
iespējas plašāk. Tā nav tikai lauksaimniecība vai tikai profesionālais sports.
Zirgi ietver sevī daudz vairāk – tas var
būt hobijs, tā var būt relaksācija, galu
galā veselības uzlabošana, dzīves
kvalitātes uzlabošana. Bērniem un
jauniešiem, kuri pie mums nāk, zirgs ir

Foto no personīgā arhīva
JJS valdes locekle Inga Praņevska ar poniju Kristoferu Robinu.

jās dažādu profesiju pārstāvji, kuriem
interesē reitterapija. Īpaši piedalīties
šajā nometnē mēs aicinājām mammas,
kuras audzina slimu bērniņu un kuram
var palīdzēt ar reitterapiju. Stāstījām,
rādījām, lai līdzcilvēki vairāk izprot,
kas ir reitterapija un kā tā var palīdzēt.
Šobrīd esam procesā, lai caur Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumu iegādātos jāšanas šķēršļu komplektu jauniešu treniņiem un
sacensībām.
Kā jūs jūtaties Inčukalna novadā?
Vai ar pašvaldību ir izveidojusies sadarbība?
Jā, ar pašvaldību ir bijusi laba sadarbība jau ilgus gadus, un mēs arī aktīvi

Šie zirgi ir tikuši aplokā, kur viņi ganās pēc īpaša grafika. To nosaka zirgkope, kas
pazīst viņu raksturus un zina, kuri var ganīties kopā.

unikāls sabiedrotais, ar ko iemācīties
pacietību un atbildību.
Vai jūs piesaistāt arī Eiropas Savienības naudu?
Protams, mums kā biedrībai, lai
realizētu savus mērķus, ir svarīgi piesaistīt gan Eiropas Savienības naudu,
gan sadarboties ar privātajiem sponsoriem. Piemēram, ziemas manēža ir
celta ar Lauku atbalsta dienesta Lauku attīstības programmas palīdzību.
Mēs regulāri piedalāmies Sabiedrības
integrācijas fonda izsludinātajos konkursos, un pagājušajā vasarā mums
izdevās realizēt vienu burvīgu sociālo
projektu – informatīvo reitterapijas
nometni brīvprātīgajiem, kurā piedalī-

līdzdarbojamies dažādos pašvaldības
rīkotajos pasākumos – piemēram, Lieldienu pasākumā un talkās, kuras rīko
biedrība „Inčukalna izaugsmei”, mēs
vizinām bērnus ar ponijiem, sarunājam
piepūšamās atrakcijas vai cienājam ar
zupu. Cik ir iespēja, novadniekiem vienam otru ir jāatbalsta un jāsadarbojas.
Sadarbība jau ir tāds abpusējs darbs.
Mēs vēlētos, lai paši iedzīvotāji kļūtu
aktīvāki un nebaidītos izmantot tās
iespējas, kas viņiem ir dotas tepat
blakus.
Mēs uz mūsu pasākumiem īpaši aicinām Inčukalna iedzīvotājus, izdomājam novadniekiem atlaides, un vismaz
divi pasākumi gadā mums vispār ir bez
maksas. Mēs esam ļoti demokrātiski

un gribam būt pieejami un parādīt, ka
jāšana un zirgi nav tikai profesionāļu
sports un ļoti dārgs hobijs, bet tas ir
pieejams gan bērniem, gan jauniešiem,
gan ģimenēm. Piemēram, Inčukalna
jaunieši pie mums var nākt brīvprātīgi
darboties un par to nopelnīt jāšanas
treniņus.
Kādi ir jūsu nākotnes plāni?
Primārais nākotnes plāns mums ir
labiekārtot jāšanas manēžu, jo tas ir
ļoti liels resurss, pateicoties kuram
mēs varēsim turpināt apmācīt bērnus
arī ziemā. Noteikti turpināsim organizēt pasākumus un sacensības, lai
uz Inčukalna novadu brauktu arvien
vairāk cilvēku. Attīstīsim šo teritoriju, lai tā kļūtu par „dzīvu organismu”,
kur labi jūtas gan sportisti, gan cilvēki,
kas vienkārši grib pavadīt laiku aktīvi
un brīvā dabā un iepazīt zirgu pasauli.
Nākotnes plānos ir domāts arī par reitterapijas manēžu, jo, kā izrādās, šādai
manēžai ir jābūt īpaši pielāgotai un tā
atšķiras no jāšanas manēžas. Līdz šim
mums ir izveidojusies laba sadarbība
ar reitterapeiti Natāliju Dreimani.
Vai pie jums var atbraukt arī tāpat
uz izjādi, vai nepieciešams vispirms
apgūt jāšanu?
Pie mums var atbraukt arī vienkārši
uz izjādi pa skaisto Inčukalna apvidu,
bet pēc savas pieredzes varu teikt, ka
daudz, daudz interesantāk ir tad, ja
vismaz pirmās jāšanas reizes notiek
kopā ar treneri. Instruktors pastāsta
pirmos soļus, kā pareizi jāt, kā pareizi noturēties zirgā, kā pareizi reaģēt.
Tādā gadījumā, pirmkārt, ir drošāk un,
otrkārt, pašam ir interesantāk – sāc
sajust un saprast zirgu. Apmācības neaprobežojas tikai ar jāšanu, tās sākas

Cik sacensības gadā jums šeit tiek
organizētas?
Vienā sezonā mums parasti ir četri
lieli pasākumi. Viens ir pavasarī, viens
ir rudenī un divi vasarā. Katrs ir ar cita
veida mērķi un akcentu. Piemēram,
Vislatvijas Zirgu dienas (šogad 5. un 6.
jūlijā) mēs organizējam tā, lai tās būtu
kā lieli svētki gan skatītājiem, gan
sportistiem. Tāds liels brīvdabas festivāls ar priekšnesumiem, atrakcijām,
amatnieku tirdziņu, kur var ieraudzīt,
cik zirgu pasaule īstenībā ir dažāda un
plaša.
Otrs lielais pasākums ir starptautiskās sacensības „Baltic Open”, kas
savukārt ir profesionālā sporta sacensības. Tās ir augsta līmeņa sporta
sacensības, kur var sajust lielā sporta
garšu, spožumu un kaislības. Tur sabrauc augstākā ranga jātnieki no visas
Baltijas un Austrumeiropas. Šogad
sacensības būs vēl augstākā līmenī
nekā parasti, jo zirgu sacensības vērtē ar zvaigznītēm, un mēs šogad esam
izpelnījušies divas zvaigznītes. Latvijā
līdzīgas sacensības organizē vēl tikai
Kleistos, kas ir valsts iestāde.
Pavasara un rudens sacensībās mēs
īpaši lutinām bērnus, mūsu pašus jaunākos jātniekus. Šeit sabrauc daudz
bērnu ar ponijiem, piemēram, jaunākajiem dalībniekiem ir četri gadi. Šādā
vecumā, protams, galvenais uzdevums
nav lēkt pāri šķēršļiem, bet gan pareizi
noturēties ponija mugurā un reaģēt uz
trenera norādēm. Mēs jau otro gadu
esam iedibinājuši īpašu tradīciju, lai
motivētu bērnus mācīties patstāvīgi,
mēs organizējam turnīrus – tas nozīmē, ka ir četras sacensības gadā, kur
viņiem obligāti ir jāpiedalās, un tādā
veidā viņi krāj punktus, turnīra noslēgumā labākais ponija jātnieks vinnē
ceļojumu uz Berlīni.
„Jauno Jātnieku skola” aicina uz
pirmajām sezonas sacensībām „Pavasaris 2014”. Sacensības notiks 24.
maijā Inčukalna novada „Zustrenēs”
„Jauno Jātnieku skolas” sporta
centrā visas dienas garumā. Būs
iespējams vērot gan kā sacenšas
bērni poniju konkurencē, gan augsta
līmeņa jātnieki no visas Latvijas.
Darbosies atrakcijas bērniem un
kafejnīca, kā arī varēs pavizināties
ar zirgu vai poniju.
„Novada Vēstis” redakcija

Foto: Anete Nolberga

Iesākumā, lūdzu, pastāstiet, kāda
ir biedrības rašanās vēsture?
Tas viss sākās entuziasma līmenī.
Jauno Jātnieku skola radās, kopā sanākot cilvēkiem, kuriem vienkārši interesēja un patika zirgi, bet ar profesionālo jāšanas sportu bija maza saistība.
Piemēram, mūsu biedrībā ir mamma,
kuras meita ilgus gadus trenējās jāšanas sportā, un redzot, kā notiek visi
pasākumi un sacensības, viņai šķita,
ka to visu var attīstīt vēl labākā līmenī
un padarīt vēl pieejamāku bērniem un
jauniešiem. Šīs saimniecības īpašnieks
nav ne sportists, ne rūdīts zirdzinieks,
bet vienkārši kaislīgs un aizrautīgs zirgu mīļotājs.

Vai biedrībā biedru skaits ir mainījies, ja salīdzina ar sākumu?
Protams, biedri mums aug gan līdz
ar biedrību, gan līdz ar Jauno Jātnieku skolas sporta klubu. Mums ir tādi
biedri, kas startē zem mūsu vārda kā
sportisti sacensībās. Mums ir arī tādi
biedri, kas skaļi nes mūsu vārdu pasaulē, piemēram, jātnieks Kristaps
Neretnieks. Un mums ir tādi biedri, kurus mēs saucam par goda biedriem, ne
obligāti saistīti ar zirgiem ikdienā, tie
ir cilvēki, kas atbalsta ar savu padomu,
ar savu enerģiju, ar savu darba spēku.

Foto: Anete Nolberga

„Mēs mīlam zirgus un cienām mūsu
jātniekus un viņu panākumus. Lai
kļūtu par jauno jātnieku, kā mēs sevi
saucam, nav nekādu vecuma, dzimuma
vai citu ierobežojumu – ir jāmīl zirgi un
jāvēlas darboties to labā.”
Tā rakstīts Jauno Jātnieku skolas
(turpmāk JJS) mājaslapā. Šī biedrība
Inčukalna novada teritorijā mitinās
kopš 2007. gada. „Novada Vēstis” redakcija devās ciemos, lai parunātos ar
biedrības valdes locekli Ingu Praņevsku par biedrības attīstību, nākotnes
plāniem un daudz ko citu.

ar zirga iepazīšanu un komunikāciju,
zirga tīrīšanu un apseglošanu. Tas ir
kopējs process.

mus arī olimpiskajām spēlēm. Apmeklētāju ērtībām tika izveidotas tribīnes
un kafejnīcu, semināru teltis, šobrīd
galvenokārt tiek domāts par jāšanas
skolas vajadzībām – tiek labiekārtota
jāšanas manēža un staļļi, tiek domāts
par jātnieku drošību un ērtībām.

Ziemas manēža, kas neļaus sezonalitātei ietekmēt sportistu treniņus.
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Inčukalna novada Sociālais dienests sveic
maija 75, 80, 85, 90… gadu jubilārus, vēlot
labu veselību un možu noskaņojumu!
Šī diena lai tev skaistāka par citām,
Šī diena tikai reizi gadā aust,
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst.

SLUDINĀJUMI
Apstrādā mazdārziņus ar zemes
frēzi, cena pēc vienošanās.
Tālr. 25985566.
Muzikants (balss, sintezators)
spēlē visu laiku labāko latviešu
mūziku kāzās, jubilejās, izlaidumos un citās ballēs.
Tālr. 25985566.

Pārdodu plastmasas mucas
200 l, plastmasas konteinerus ar
metāla rāmi 1T (1000 l), metāla
mucas ar vāku un aizveri 200 l,
kā arī bebru, jenotu slazdus,
caunu un sesku slazdus, slazdiem iespējama piegāde
pa pastu.
Tālr. 29227761 (Aldis).

Pārdodu un piegādāju ar pašizgāzēju beramās akmeņogles – 175 eiro
par tonnu, ar piegādi. Tālr. 26376844.

LĪDZJŪTĪBAS
Mēs klusējot paliekam...
Vēji šalko un mierina mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Ir, bija un vienmēr būs.

Ir sāpes, ko nespējam
dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu,
kas mierināt spētu.

Visdziļākā līdzjūtība Valdai
Pavlovičai, pavadot vīru.

Izsakām
visdziļāko
līdzjūtību Igoram Purmalim,
māti mūžībā
pavadot.

Inčukalna
novada
dome

Inčukalna
novada dome

Par Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienu
25. martā Inčukalnā bija ļoti labs Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
dienas pasākums. Tikai žēl, ka nebija padomāts par apskaņošanu, jo grūti
bija dzirdēt, ko runā. Prieks, ka pasākumu apmeklēja deputāti A. Blaus, A.
Freimane, L. Vorobjova, priekšsēdētājs A. Nalivaiko, sabiedrisko attiecību
speciāliste A. Nolberga, Vangažu kultūras nama direktors A. Čamkins u.c. un
bija daudz skolēnu. Paldies pamatskolas administrācijai un I. Rafeldei, kā arī
kultūras nama vadītājai I. Freimanei.
Citreiz velētos šāda veida pasākumos jaunsargu klātbūtni formas tērpos.
Andrejs Mazins

Olu cīņas bibliotēkā
Pēdējā dienā pirms Lieldienām Inčukalna bibliotēkā zinātkārajiem bērniem stāstījām par Lieldienām, tradīcijām, par
olu krāsošanu. Katram bērnam vajadzēja vienu olu izdaiļot
ar krāsainiem krītiņiem, kaut vai uzrakstīt savu vārdu, tad
samērcēt ūdenī, tad pagrozīt smalkajos makaronos, putraimos, pietīt kādu krāsainu sīpola mizu, ietīt marlītē un likt
kastrolī ar ūdeni. Dažiem sanāca tīri labi, bet vienam bērnam tā ola pirkstiņos neizturēja – saplīsa! Nekas, vajadzēja
darbu turpināt vēl ar nākamo olu. Olas vārījās sīpolu mizās,
un mēs ar nepacietību gaidījām, kāda katram sanāks. Paši
darbojoties, bērni saprata un izmēģināja, kā var nokrāsot
skaistas olas. Visinteresantākā tomēr bija olu ripināšana –
kuram ola aizripos tālāk. Te emocijas sita augstu vilni un
prieks bija neviltots. Daži bērni krāsoto olu apēda, bet daži
nesa mājās – parādīt vecākiem. Visi interesenti bibliotēkā
apskatīja grāmatu izstādi par Lieldienām.
No 2014. gada 22. līdz 26. aprīlim visā Latvijā norisinās
Bibliotēku nedēļas pasākumi. Tradicionāli Bibliotēku nedēļu
atzīmē aprīlī, jo 1996. gadā UNESCO 23. aprīli pasludināja
par Pasaules grāmatu un autortiesību aizsardzības dienu.
Saskaņā ar kataloniešu leģendu Svētais Juris, cīnīdamies
ar tumsonības un māņticības pūķi, izglāba princesi. Vietā, kur
ievainotā pūķa asinis skārušas zemi, uzplaukusi sārta roze.
Tāpēc arī radusies tradīcija Svētā Jura dienā dāvināt rozes

Foto: V Ludmila Vorobjova
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Pirmās klases bērni ar skolotāju Lanu (no labās) parāda savas
krāsainās Lieldienu olas.

un grāmatas, bet Bibliotēku nedēļā – nākt uz bibliotēku.
Mūsu bibliotēkā, tāpat kā daudzās Rīgas rajona bibliotēkās,
jau tradicionāli notiek zibakcija. Zibakcija ir cilvēku grupa,
kas pēkšņi sanāk kopā publiskā vietā, īsu laika sprīdi veic
neierastu darbību un pēc tam ātri izklīst. Mēs sanācām
kopā ar Inčukalna pamatskolas 1. un 4. klases skolēniem un
klases audzinātājām rotaļu laukumā un lasījām grāmatas.
Dažus bērnus paņemtās grāmatas ieinteresēja, un viņi tās
paņēma līdzi. Daudzi bērni pēc stundām atkal nāca uz bibliotēku, lai palasītu grāmatas un žurnālus, ieietu internetā.
Bibliotekāre M. Aleksejeva

Tauriņu salidojums Vangažos
Vangažu pensionāru biedrībā Lieldienām sākām gatavoties, tiklīdz iesākās šis gads. Domājām par tēmu,
ko darīt, kā darīt, un pamazām radās kopīga ideja par krāsainajiem
tauriņiem, kuri ierodas pie mums
pavasarī.
Katra dalībniece nāca ar savu ideju, un arī kopīgi veidojām daudzus
krāsainus tauriņus. Kopā darbojoties,
vienmēr rodas labas domas un ir arī
rezultāts. Viss jau bija sagatavots, un
pēkšņi – kultūras namā remonts. Ko
nu?! Mīļš paldies mūsu domei un pārvaldei, it sevišķi novada domes priekšsēdētāja vietniecei L. Vorobjovai, kura
atbalstīja ierosinājumu rīkot izstādi
pārvaldes ceremoniju zālē. Darbošanās atsākās ar jaunu prieku, un mūsu
jautrie tauriņi, galveno lielo spalvu
tauriņu ieskaitot, salidoja Vangažu
pārvaldē.

Šie pavasara vēstneši lidoja
gar sienām, rotājās uz pudelēm,
rādīja priecīgu vaigu izšuvumos,
tamborējumos, origami, veidojumos
no koka, papīra, filcējumos un baltā
darbā. Netika aizmirstas arī olas un
zaķu ligzdas.
Ļoti liels prieks mūsu sirmajām
dāmām un kungiem ir par sadarbību ar
bērnudārzu „Jancis”. Izstādē piedalījās 2. grupiņa audzinātājas Lindas vadībā ar ļoti koši zīmētiem un veidotiem
tauriņiem. Bērni arī ieradās apskatīt
izstādi.
Jauka sadarbība jau vairākās izstādēs ir ar Mākslas skolas skolotājas Ingunas Lindes audzēkņiem, kuri piedalījās ar zīmējumiem un savu redzējumu
par tauriņiem.
Paldies „Jancim” un Mākslas skolai!
Un tā 10. aprīlī viss bija iekārtots,
lai sagaidītu apmeklētājus. Liktenis

11. un 12. aprīlī Baložu vidusskolas Sporta kompleksā jau trešo
gadu norisinājās līnijdeju olimpiāde.
Arī mēs – Inčukalna bērnu līnijdeju
grupa – devāmies startēt sacensībās un pārbaudīt savas prasmes arī
tur.
Šoreiz pārstāvji no Inčukalna bija
Lauma Vītola, Dace Rukmane, Arta
Adrija Kerna, Kristaps Neimanis, Stefānija Lasmane, Inese Reinfelde, Sāra
Vīnberga, kā arī grupas vadītāja Kitija
Vāvere. Šī bija ļoti jauka un dejiska
diena, kurā baudījām ne tikai dejošanu, bet redzējām vienreizēju un iedvesmojošu vakara šovu, kurā piedalījās dažādas zināmas deju grupas no
Latvijas, pārsteigumus sagādāja arī
paši sacensību tiesneši, kas bija uzaicināti no dažādām valstīm – Anglijas,
Holandes, Spānijas u.c. Pārsteigumi
neizpalika arī no pašmāju māksliniekiem. Pēc labi padarīta darba arī šo-

reiz mēs mājās neatbraucām tukšām
rokām:
Lauma Vītola – „Social Junior”
grupā – 1. vieta;
Arta Adrija Kerna – „Social Junior”
grupā – 2. vieta;
Dace Rukmane – „Social Teen” grupā – 9. vieta;
Kristaps Neimanis – „Newcomer
Youth Male” grupā – 1. vieta;
Sāra Vīnberga – „Newcomer Youth
Female” grupā – 1. vieta;
Stefānija Lasmane – „Newcomer
Youth Female” grupā – 2. vieta;
Inese Reinfelde – „Newcomer Teen
Female” grupā – 1. vieta.
Mīļš paldies visiem, kas mūs atbalstīja. Apsveicu visus dejotājus,
esmu ļoti priecīga par mūsu panākumiem. Turpināsim darboties un gatavoties nākamajiem izaicinājumiem.
Kitija Vāvere

Foto: Anete Nolberga
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Izstādi apskatīt ienāca arī ministrs R. Naudiņš, kurš tieši šajā dienā ciemojās Inčukalna novadā.

Peldēšanas sacensības Piņķos
15. aprīlī Piņķu baseinā notika Babītes novada 2014. gada
atklātās sacensības peldēšanā starp Rīgas rajona skolām.
Pēc tradīcijas šīs sacensības tiek rīkotas katru gadu
aprīļa vidū. Sacensībās piedalījās bērni no sešām Rīgas
rajona skolām vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
Distances tika noteiktas atkarībā no vecuma – 25 un 50
metri dažādos stilos – krauls, brass un uz muguras.
Šī gada sacensībās piedalījās arī mūsu ūdenspolo komandas „Inčukalna zibens” dalībnieki. Viņi pārstāvēja
Vangažu vidusskolu, pavisam 17 dalībnieku.
Mēs esam ļoti lepni par mūsu komandas dalībniekiem
Irinu Kireevu, Daniilu Bogdanovu un Vjačeslavu Ternov

dažreiz piespēlē ko negaidītu. Novadā pārrunāt aktuālus jautājumus bija
ieradušās cienījamas amatpersonas,
un tā nu mums bija iespēja izstādes
atklāšanā tikties ar VARAM ministru
R. Naudiņu, kurš izrādīja patiesu interesi par mūsu darbiem. Uz atklāšanu
bija ieradušies arī novada domes deputāti A. Blaus, J. Liepiņš, I. Purmalis,
A. Freimane, izpilddirektors O. Kalniņš,
Sociālā dienesta vadītāja Z. Gofmane,
domes priekšsēdētājs A. Nalivaiko un
viņa vietniece L. Vorobjova. Sekoja
apsveikumi un laba vēlējumi. Paldies
visiem! Liels paldies Vangažu kultūras nama direktoram A. Čamkinam un
E. Ozolai par atsaucību, palīdzību un
diplomiem dalībniekiem. Sevišķi mīļš
paldies māksliniecei Marijai Jakubovskai par nesavtīgu darbu izstādes iekārtošanā visas dienas garumā.
Un tā mainījāmies ar olām, cienājāmies ar dāvātajiem gardumiem, un
vēlāk mūsu izstādes dalībnieki kopā
ar L. Vorobjovas kundzi pie kafijas
tases dalījās iespaidos. Bet tas vēl
nav viss. Nākamā diena atnesa vēl
vienu pārsteigumu – mūsu pārvaldē
pašvaldības policija atzīmēja savu
jubileju, un mūsu izstādi apmeklēja
krietns pulciņš brašo policistu meiteņu un puišu. Viņi priecājās, fotografēja
mūsu darbiņus un izrādīja lielu interesi.
Patiess prieks un gandarījums
mums visiem.
Paldies visiem dalībniekiem, kuri
piedalījās. Lai arī turpmāk daudz jaunu ideju un kopā būšanas prieka!
Visiem veselību vēlot,
Inta Tetere

ski, kuri ieguva pirmās nopietnās medaļas
Inčukalna novada krājkasei, tādējādi parādot
mūsu darba rezultātus:
1. vieta – zelts – ieguva Irina Kireeva un Vjačeslavs Ternovskis;
3. vieta – bronza – ieguva Daniils Bogdanovs.
No visas sirds apsveicam mūsu jaunos čempionus, viņu
vecākus un trenerus, visiem mūsu sportistiem novēlam
iegūt jaunas uzvaras un sasniegumus!
Kā arī aicinām visus interesentus papildināt mūsu
rindas.
Tālrunis uzziņām un pierakstam 20544154, Dmitrijs
Tončinskis.
Dmitrijs Tončinskis

