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LAIKRAKSTS

2010.gada maijs

Princeses Alises piedzīvojumi Inčukalnā
Foto: Jana Bunkus

Sanāciet, Jāņa bērni,
Sagaidiet Jāņa dienu,
Jāņa diena lepni nāca,
Ugunīs vizēdama.

PRIECĪGUS LĪGO
SVĒTKUS!

18.maijā Inčukalna sporta kompleksā pie PII „Minkas” bērniņiem
viesos bija atbraukusi šova „Latvijas princese 2009” uzvarētāja Alise
Piterniece. Viņa līdzi bija paņēmusi pašas un viņas draugu sagādātu
dāvanu.
„Šis stāsts sākās ar to, ka mani uzrunāja kāda bērniņa mamma – Marina, kura pastāstīja,
ka bērnudārzā „Minka” trūkst basketbola groza. Lai par to pārliecinātos, es pati atbraucu
ciemos. Tiešām biju patīkami pārsteigta, cik fantastisks ir šis bērnudārzs. Tajā bērniņiem
ir gandrīz viss, izņemot basketbola grozu. Es nolēmu, ka varu kaut ko darīt lietas labā vai
vismaz mēģināt to darīt. Tā man radās doma par to, ka mani draugi varētu saziedot naudu,
lai iegādātos šo grozu. Man ir ļoti atsaucīgi draugi, kuri bieži ir piedāvājušies palīdzēt.
Šī bija tā reize, kad lūdzu viņu palīdzību. Lielākoties tie visi ir sportisti, kuri izprot šāda
sporta inventāra nepieciešamību jebkurā izglītības iestādē,” sarunā ar laikrakstu „Novada
Vēstis” pastāstīja Alise.
Princese izsūtījusi e-pasta vēstules saviem draugiem, uztraucoties, vai kāds atsauksies,
vai nē. „Es biju pārsteigta, ka atsaucās gandrīz visi, katrs bija gatavs ziedot. Tā nebija
liela summa. Bet es tieši vēlos uzsvērt, ka nevajag daudz, nav jābūt bagātam, lai kādam
palīdzētu. Mēs kopā saziedojām 60 latus, lai iepriecinātu 100 mazus bērnus. Vai tas nav
fantastiski?”
Ziedotāju vidū bija arī Alises draudzenes, Latvijas nacionālās sieviešu basketbola līgas
basketbolistes Liene Jansone un Ieva Kubliņa, kuras arī bija atbraukušas līdzi princesei,
lai mazākajiem novada iedzīvotājiem novadītu sporta stundu, bērniem apmācot basketbola
spēles pamatus un noteikumus. Par basketbola paraugdemonstrējumiem parūpējās basketbolists Edmunds Dukulis.
Sporta stunda izvērtās jauka un jautra, liekot smaidīt ne tikai bērniņiem, bet arī Alisei
un viņas draugiem, kuriem bērneļi uzdāvināja pašu veidotus taureņus, PII „Minka” – gardu
kliņģeri, bet Inčukalna novada dome – nelielus, bet noderīgus suvenīrus.
Jāpiebilst, ka nelielu artavu groza iegādē devuši arī paši vecāki. Tāpēc sirsnīgs paldies
Alisei, viņas draugiem un visiem, kas atrada iespēju tik jauki iepriecināt mazos brašuļus!
Pasākuma organizēšanā un piemērota basketbola groza meklēšanā aktīvi iesaistījās sporta
skolotāja Inga Moškina un māmiņa Marina. Paldies!
Jana Bunkus
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Iedzīvotāju ievērībai!

Veidosim kopā!
Pavisam pēc neilga laika apritēs gads, kopš Inčukalna novads kļuvis lielāks. Līdz ar administratīvo teritoriju apvienošanu
mantojām divus skaistus ģerboņus. Pienācis laiks veidot vienotu
novada ģerboni.
Tāpēc aicinām novada iedzīvotājus aktīvi iesaistīties jaunā
Inčukalna novada ģerboņa izveidē un iesūtīt savas idejas ko jūs
vēlētos redzēt jaunizveidotajā ģerbonī. Lūdzam iesūtīt nevis zīmējumus un skices, bet gan ideju aprakstu! Veidosim kopā, mums ir
svarīgs jūsu viedoklis!
Jūsu idejas – aprakstus gaidīsim līdz 18.jūnijam.
Ideju iesūtīšanas veidi:
Pasts: Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads,
LV – 2141 vai Vangažu pilsētas pārvalde Meža iela 1, Vangaži, Inčukalna novads,
LV-2136. Ar norādi – Ģerbonis.
E-pasts: Inčukalna novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Bunkus,
jana.bunkus@gmail.com.
Var iesniegt personiski Inčukalna novada domē vai Vangažu pilsētas pārvaldē.

Arī šogad tiek veikti infrastruktūras uzlabošanas darbi
piesaistot Eiropas Savienības
fondu līdzekļus.
Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu maijā
tika rekonstruēta daļa Priežu ielas Inčukalnā, to paplašinot un izveidojot asfaltbetona segumu. Līdzfinansējums no ELFLA
ir 75% apjomā no kopīgām izmaksām,
bet 25% - pašvaldības ieguldījums. Tuvākajā nākotnē plānots ar šī fonda atbalstu,
pieejamo līdzekļu robežās, noasfaltēt vēl
trīs ielas Inčukalna un Gaujas ciematos.
Ilgtermiņā šāds ieguldījums atvieglos ceļu
uzturēšanas izdevumu slogu, jo šāda tipa
ielas, kuras nav speciāli veidotas, bet tikai iebrauktas, prasa regulāru un dārgu
uzturēšanu, jo smilšu segums ātri tiek izbraukāts, veidojas bedres, bet mitrā laikā
- dubļi.
Inčukalna ielu asfaltēšana arī paplašina
iedzīvotāju pārvietošanās iespējas, jo vairs
nav jāizvēlas maršruts ar labāko ceļa segumu, bet gan tiek dota iespēja izvēlēties
īsāko ceļu, kā nokļūt līdz mērķim.
Ir novērots, ka nesen asfaltētās ielas
cilvēki labprāt izmanto pastaigām, kā
arī aktīvajai atpūtai ar velosipēdiem un
skrituļslidām. Priežu iela, kas vijas cauri
mežaparka tipa apbūvei, ir koku un krūmu
ieskauta, un tāpēc īpaši piemērota veselīga dzīvesveida aktivitātēm, elpojot skuju
koku ēterisko aromātu.
Margita Līce

INČUKALNA NOVADA
DOMES SOCIĀLAIS
DIENESTS INFORMĒ:
No š.g. 24.maija būs atvērta apģērbu
noliktava (novada domes iekšpagalmā)
– aicinām trūcīgas un maznodrošinātas
personas.
Darba laiks:
Pirmdiena
14.00 – 19.00
Trešdiena
10.00 – 16.00
Ceturtdiena 9.00 – 15.00

ATGĀDINĀJUMS
Aicinām Inčukalna trūcīgās
personas saņemt Latvijas Sarkanā Krusta pārtikas pakas
Dienas centrā „Sarma”, Atmodas ielā 1, T.67977102.
Līdzi jāņem trūcīgās personas/ģimenes izziņa, kura izdota
sociālajā dienestā, izvērtējot
personas/ģimenes ienākumus.

Inčukalna novada domes 2009.
gada 16.decembra saistošie noteikumi
Nr.16/2009 „Par sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā” punkts 12.42 , Inčukalna
pagasta 2005.gada 19.janvāra saistošie
noteikumi Nr.21/2005 „Par Inčukalna
pagasta teritorijas labiekārtošanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību”, 2.
punkts un Vangažu pilsētas domes 2000.
gada 10.februāra saistošie noteikumi Nr.25
„Vangažu teritorijas un tajā esošo ēku un
būvju uzturēšanas noteikumi” 2.punkts
nosaka pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un namīpašuma, gruntsgabalu,
pagalmu un pieguļošo teritoriju uzturēšanas un kopšanas noteikumus.
Inčukalna novada dome lūdz ievērot
minētos noteikumus un savlaicīgi sakopt
īpašumā un apsaimniekošanā esošās teritorijas, jo par noteikumu neievērošanu ir
noteikta administratīvā atbildība.
Ar noteikumiem var iepazīties
Inčukalna novada mājas lapā- www.incukalns.lv
Vēlreiz atgādinām, ka ir pagarināts
Elektrības norēķinu karšu (500kWh)
derīguma termiņš, arī pēc 2010.gada
31.marta kartes varēs saņemt līdz šī
gada oktobrim Sociālajā dienestā jebkurš iedzīvotājs, kuram ir piešķirts trūcīgā iedzīvotāja statuss.
Lūdzam izmantot šo iespēju!
Sociālajā dienestā katru pirmdienu (9.00-12.00) un ceturtdienu
(8.00-12.00) ierasties personai, ar
kuru ir noslēgts Latvenergo līgums,
līdzi ņemot:
• pasi;
• trūcīgās personas /ģimenes statusa
izziņu;
• līgumu ar Latvenergo;
• pēdējo nomaksāto kvīti un vienu
tukšu kvīti.

Katru trešdienu ir iespēja saņemt
siltu zupu no pulksten
11.00 līdz 12.00
• sociālā mājā Gaujā, Gaujaslīči 3;
•Invalīdu biedrībā, Inčukalnā,
Plānupes ielā 15;
• Vangažu tirgus laukumā, Vidzemes
ielā 8.

Sociālais dienests
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NOVADA VĒSTIS
Inčukalna novada domes
maija svarīgākie lēmumi
• Izskatīti četri jautājumi par pirmpirkuma
tiesībām uz nekustamajiem īpašumiem. Visos
gadījumos nolemts atteikties no pirmpirkuma
tiesībām.
• Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai Inčukalna novada Inčukalna
pagasta teritorijas plānojuma 2007.-2019.g.
grozījumu 1.redakcijas projektu.
• Izskatot Vangažu pilsētas iedzīvotāju, kuri
izmanto mazdārziņus pašvaldības zemes īpašumā Priežu ielā, iesniegumus par zemes iznomāšanu mazdārziņu uzturēšanai, noslēgt zemes
nomas līgumus ar faktiskajiem, pašreizējiem
mazdārziņu lietotājiem uz pieciem gadiem no
lēmuma pieņemšanas brīža Inčukalna novada
domē.
• Uzdot pašvaldības arhitektam Pēterim Veidemanim
izstrādāt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
„Kārļzemnieki” ēku rekonstrukcijas projektu.
• Piešķirt Inčukalna galda hokeja kluba spēlētājiem Edgaram Saulītim, Matīsam Saulītim,
Mikum Saulītim, Sandim Kalniņam, Jānim
Kalnevicam, Elīnai Galai un Ilzei Zucei-Tenčai vienreizēju finansiālu atbalstu Ls 50 apmērā katram, daļējai ceļa izdevumu segšanai
braucienam uz Eiropas čempionātu Zviedrijā
š.g. jūnijā.
• Piešķirt Jānim Rozītim finansiālu atbalstu treniņa procesa nodrošināšanai un dalībai Krievijas stantraidinga čempionātā Ls 100,-.
• Piešķirt sporta deju dejotājiem Paulam
Višinskim, Ralfam Pļasunovam, Melānijai Keišai, Lindai Šarlotei Ūtēnai, Samantai Apsītei
treniņa procesa nodrošināšanai Ls 30,- apmērā
katram.
• Sakarā ar remontdarbiem, slēgt Inčukalna
novada Sporta kompleksu no 2010.gada 14.
jūnija līdz 8. augustam.
• Atļaut Inčukalna novada bibliotēkām no 1.
jūnija līdz 31. augustam sestdienās nestrādāt.
• Divām personām piešķirt sociālo dzīvokli,
kā arī vienu personu uzņemt sociālo dzīvokļu
rindā.
• Noteikt SIA „Vangažu namsaimnieks” valdes
locekļiem mēnešalgu 20% apmērā katram no valdes priekšsēdētāja algas ar 2010.gada 1. jūniju.
•Noteikt amata algu pašvaldības dzīvojamā
fonda pārvaldnieka amatam Ls 450,- mēnesī.
• Piedalīties projektu konkursā ar projektu
„Krasta ielas posmu rekonstrukcija”, atbilstoši 2008.gada 7.jūlija MK noteikumiem Nr.
525 “Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas
Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””,
veicot Krasta ielas Gaujas ciematā neasfaltēto
posmu rekonstrukciju (kopumā ~450 metru garumā) un noklājot šos posmus ar asfaltbetona
segumu. Projekta īstenošanai nepieciešamais
finansējums var sastādīt Ls 25 000,-. Finansējuma avoti: priekšfinansējumam un līdzfinansējumam tiks izmantoti pašvaldības 2011. gada
budžeta līdzekļi.
• Izsludināt 60 dienu sabiedrisko apspriešanu
par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu

audzēšanai Inčukalna novadā.
• Piešķirt Ls 1406,65 trīs ūdens gūliju izbūvei
Vangažos, Siguldas ielā.
• Nodot Inčukalna novada domes īpašumā
esošo ūdens un kanalizācijas iekārtu un sistēmu apsaimniekošanu PSIA “Vangažu Avots”
bez tiesībām nodot apakšnomā.
• Veikt iepirkuma procedūru, remontdarbu
veikšanas pretendenta izvēlei Inčukalna novada Vangažu pārvaldes telpām.
• Iedalīt Inčukalna pamatskolas budžetā papildus līdzekļus līdz Ls 10000 apmērā ugunsdzēsības trauksmes signalizācijas ierīkošanai.
Novada domes iepirkumu komisijai veikt
iepirkuma procedūru, lai līdz nākošā mācību
gada uzsākšanai ierīkotu minēto signalizāciju
pamatskolas pirmā stāva telpās.
• Veikt iepirkuma procedūru par sabiedriskās
kārtības pakalpojumu nodrošināšanu uz vienu
gadu Inčukalna novadā. Izstrādājot 2011.gada
budžetu, izskatīt jautājumu par pašvaldības policijas izveidošanu Inčukalna novadā.
• U.c.

Важнейшие решения
думы Инчукалнского
края в мае
• Рассмотрены четыре вопроса о праве преимущественной покупки на недвижимую собственность. Во всех случаях решено отказаться
от права преимущественной покупки.
• Передать на общественное обсуждение и
получение заключения проект 1-й редакции
изменения территориальной планировки
Инчукалнской волости Инчукалнского края
на 2007-2019 гг.
• Рассмотрев заявления жителей города
Вангажи, использующих садово-огородные
участки на земле в собственности самоуправления по ул. Приежу, о сдаче в аренду
земли для содержания садово-огородных
участков, заключить договоры об аренде
земли с лицами, фактически использующими садово-огородные участки в настоящее время, на срок пять лет с момента принятия решения думой Инчукалнского края.
• Поручить архитектору самоуправления
Петерису Вейдеманису разработать проект реконструкции зданий принадлежащего
самоуправлению недвижимого имущества
«Kārļzemnieki».
• Оказать одноразовую финансовую поддержку игрокам Инчукалнского клуба настольного хоккея Эдгару Саулитису, Матису Саулитис, Микусу Саулитису, Сандису
Калниньшу, Янису Калневицу, Элине Гала и
Илзе Зуце-Тенча в размере Ls 50 каждому
для частичного покрытия дорожных расходов при поездке на чемпионат Европы в
Швеции в июне с.г.
• Оказать финансовую поддержку Янису Розитису в размере Ls 100,- для обеспечения
тренировочного процесса и участия в чемпионате России по стантрайдингу.
• Оказать финансовую поддержку танцорам
спортивных танцев Паулсу Вышинскису,

Ралфсу Плясунову, Мелании Кейша, Линде
Шарлоте Утена, Саманте Апсите в размере
Ls 30,- каждому для обеспечения тренировочного процесса.
• В связи с ремонтными работами закрыть
Спортивный комплекс Инчукалнского края
с 14 июня по 8 августа 2010 г.
• Разрешить библиотекам Инчукалнского
края не работать по субботам с 1 июня по
31 августа.
• Выделить двум лицам социальную квартиру, а также принять одно лицо в очередь
на социальную квартиру.
• С 1 июня 2010 г. установить месячную
зарплату каждому члену правления ООО
«Vangažu namsaimnieks» в размере 20% от
зарплаты председателя правления.
• Установить должностной оклад для должности управляющего жилым фондом самоуправления в размере Ls 450,- в месяц.
• Принять участие в конкурсе проектов
с проектом «Реконструкция участков ул.
Краста», предусматривающим реконструкцию неасфальтированных участков ул.
Краста в пос. Гауя (всего длиной ~450 м) и
покрытие этих участков асфальтобетонным
покрытием, в соответствии с Правилами
КМ № 525 от 7 июля 2008 г. «Порядок оказания поддержки государства и Европейского союза мероприятию «Основные услуги
для экономики и жителей» в виде открытых
конкурсов проектных заявок». Размер финансирования, необходимого для реализации проекта, может составить общую сумму
Ls 25 000,-. Источники финансирования: для
предварительного финансирования и софинансирования будут использованы средства
бюджета самоуправления 2011 г.
• Объявить 60-дневное общественное обсуждение запрета выращивать генетически модифицированные культуры в Инчукалнском крае.
• Выделить средства в размере Ls 1 406,65
для строительства трех дождеприемников
на ул. Сигулдас в Вангажи.
• Передать хозяйственное управление находящимися в собственности думы Инчукалнского края системами и оборудованием
водоснабжения и канализации ООО самоуправления «Vangažu Avots» без права передачи в субаренду.
• Осуществить процедуру закупки для выбора претендента на выполнение ремонтных
работ в помещениях управления Вангажи
Инчукалнского края.
• Внести в бюджет Инчукалнской основной
школы дополнительные средства в размере до
Ls 10 000 для установки пожарно-тревожной
сигнализации. Закупочной комиссии краевой
думы осуществить процедуру закупки, чтобы
до начала следующего учебного года установить
указанную сигнализацию в помещениях первого
этажа основной школы.
• Осуществить процедуру закупки для
обеспечения услуг общественного порядка
в Инчукалнском крае на один год. При разработке бюджета 2011 г. рассмотреть вопрос
создания в Инчукалнском крае полиции самоуправления.
• Прочее.

Tulkojums: SIA “Tulko”
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Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas radošās darbības
pavasarī
Aprīļa ceturtajā nedēļā gan mūzikas,
gan mākslas nodarbībās bērni iepazina
putnus. PUTNU DIENĀS tie audzēkņus
un pedagogus priecēja ar dziesmām, skaņdarbiem, kā arī izdaiļoja skolas telpas.
Mākslas nodaļas audzēkņi izgatavoja
dažādus putnus, izmantojot krāsaino pa-

pīru locījumu un aplikācijas tehniku,
papjē - mašē tehniku, krītiņu tehniku, no
dažāda biezuma stieplēm, kā arī origami
tehniku. Atgādinām, ka mākslas pulciņā ir
iespēja apgūt mākslas pamatus jau pirmsskolas vecuma bērniem, kuri jau paspēja
piedalīties skolas izstādē.
Solfedžo nodarbībās Inčukalnā bērni
zīmēja putnus un piemēroja katram savu
mūzikas instrumentus, kā arī izdziedāja
latviešu tautas dziesmas par putniem.
Putnu tēmu komponistu daiļradē un latviešu pop - rokmūzikā audzēkņi iepazina
mūzikas literatūras stundās.
2010.gada 30.aprīlī J.Rozentāla Rīgas
mākslas vidusskolā norisinājās Latvijas
mākslas skolu audzēkņu un pedagogu forums NEDEKORĒ - KOMUNICĒ! Tajā
piedalījās 80 audzēkņi un 140 skolotāji no
60 Latvijas mākslas skolām. Mūsu skolu
šajā forumā pārstāvēja divas audzēknes Santa Kauliņa un Liene Korsaka, kā arī
pedagogi Diāna Krieviņa un Agnese Ozoliņa. Forumā notika dažādi paralēli pasākumi – pedagogu tālākizglītības semināri,
skolēnu radošais darbs, skolu ekspozīcijas
un prezentācijas, aktivitātes skolēniem.
Kamēr pedagogi piedalījās seminārā,
audzēkņi veidoja telpiski konceptuālu

objektu „Komunicē”, kurā attēloja komunikāciju ar citplanētiešiem. Par to mūsu
meiteņu komanda ieguva
nomināciju
„Bīstama
spēle”.
Skolas
savu pieredzi
bija „atvedušas” gan
tradicionālajā
formātā - eksponējot planšetes skolas
gaitenī, gan
sagatavojot
digitālā formā
- kā prezentācijas. Mūsu
skola savus
darbus eksponēja uz planšetēm. Tās attēloja divus uzdevumus, ko mākslas nodaļas audzēkņi un skolotājas veica divu
mēnešu laikā - vides mākslas instalāciju
„Sniegi kūst- krāsas sajaucas” un laikmetīgās mākslas instalāciju „Plastmasa kūst,
pārvēršas, bet neizkūst”.
Pēc pasākuma šī ekspozīcija tiks eksponēta Pārdaugavas Mūzikas un mākslas
skolā no 3.jūnija līdz 25.augustam.
Mūzikas nodaļas audzēkņi no 10. līdz
14. maijam veltīja muzikālus priekšnesumus KONCERTOS MĀMIŅĀM un ģimenēm. Koncertu mērķis bija ļaut ikvienam
bērnam iegūt uzstāšanās pieredzi, jo skolas kopīgajos koncertos tas nav iespējams.
Klausītāju atsaucība bija liela, savus lolojumus
atbalstīt bija
atnākušas
mammas,
tēti,
vecmāmiņ a s ,
vectētiņi,
brāļi,
māsas
un citi
radi un
draugi.

Ar šiem koncertiem esam aizsākuši
jaunu tradīciju mūsu skolā - ciešāku sa-

darbību ar vecākiem, ļaujot viņiem iepazīt
mācību procesu un sava bērna sasniegumus, kā arī izkopt muzikālo gaumi, koncerta klausīšanās kultūru. Vairākiem koncertiem sekoja turpinājums - klases vakari,
kur vecāki ar skolotājiem varēja pārrunāt
aktualitātes un bērni izklaidējās muzikālās
rotaļās.
Maija pēdējās dienās ir notikusi jauno
audzēkņu uzņemšana mūzikas un mākslas programmās, bet nav iemesla noskumt
tiem, kuri nepaspēja pie mums atnākt.
Gaidīsim interesentus arī septembra pirmajā nedēļā. Par iespējām apgūt konkrētu
specialitāti lasiet Inčukalna un Vangažu
mājas lapās.
Līga Cera un Ieva Kikuste
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„Vangažos dzied” lielā balva ceļo uz Alūksni
1.maijā Vangažos notika ikgadējā vokālā konkursa „Vangažos
dzied” fināls. Grand Prix – dziedātās dziesmas ierakstu profesionālā skaņu
ierakstu studijā ieguva
16 gadus
vecā Santa
Kupča no
Alūksnes
„Ritma un
mākslas studijas”.
Santa dziedāja pozitīvo un gaišo Raimonda Paula „Balto dziesmu”. Šo skaņdarbu viņa izvēlējusies, jo šobrīd, kad sabiedrībā valda negatīvisms un depresija,
tad vismaz mūzikā, jāļauj ieskanēties
pozitīvām notīm. Vaicāta, ko Santa darīs

Pavasaris ar dziesmu
Skanīgi un saviesīgi senioru ansamblis „Gauja” ir aizvadījis pavasara mēnešus
– aprīli un maiju.
Kā ierasts, ik trešdienu, Gaujas ciemata
dziedošie seniori mājīgajā, saulainajā namiņā dienas centrā „Gauja” pulcējās, lai
mēģinātu, veidotu jaunas dziesmas, plānotu tuvākus un tālākus pasākumus, kā arī
lai uzņemtu viesus!
23.aprīlī ar skanīgām balsīm, klātu
svētku galdu senioru ansamblis „Gauja”

ar ierakstu, viņa ir mazliet samulsusi un
stāsta, ka par to būs priecīgi mājinieki. Ja
ierakstā viņa savas vokālās prasmes spēs
parādīt par visiem 100 %, tad to piedāvās
Latvijas raidstacijām.
Žūrija, kuras sastāvā bija profesionāli
mūziķi - vokālais pedagogs un dziedātāja Inguna Švāne, vokālais pedagogs un
Latvijas Nacionālās operas soliste Inese
Jasmane – Rūrāne un ģitāras spēlēs pasniedzējs – mūziķis Pēteris Ločmelis,
un „Vangažos dzied – 2009” lielās balvas ieguvēja Cēsu baltā kora soliste Līga
Konrāde. Grand Prix ieguvēju izvēlējās
pēc tiem kritērijiem, kas dziedātājam nepieciešami, lai strādātu studijā – perfekta
intonācija, vienmērīgs balss skanējums un
laba dikcija.
Šī gada konkurss no iepriekšējiem
atšķīrās ar to, ka tajā varēja izpildīt arī
savas kompozīcijas. Par labāko pašsacerētās dziesmas izpildītāju tika atzīta
Dagnija Millere. Viņai ar nelielu koncertun vietējie ciemata seniori dienas centrā
uzņēma sadraudzības kolektīvu no Allažiem – amatierteātri „Aka”. Pasākumā
piedalījās arī Inčukalna novada domes
priekšsēdētājs Arvīds Blaus un Vangažu
pensionāru biedrības priekšsēdētāja Inta
Tetere, kā arī dziedošā Inčukalna pensionāru padomes priekšsēdētāja Ņina Bērziņa. Ansambļa „Gauja” sniegumā varēja
noklausīties muzikālu koncertu, taču amatierteātris „Aka” uzstājās ar Izoldes Pētersones lugu „Dzimšanas dienas torte”,
kā arī ar fragmentu no izrādes „Skroder-

Allažos

programmu rudenī būs iespēja uzstāties
Vangažu Kultūras nama 50 gadu jubilejas
vienā no pasākumiem. Skatītāju simpātija
– protams, vangažniece Elīna Ušakeviča.
Mūziķu apvienība “Grieži” savu balvu izvēlētas dziesmas profesionāla pavadījuma
veidošanu piešķīra divām dalībniecēm –
Aucei Javai no Trapenes un Lingitai Linai
Bopulu no Rīgas.
Šī gada pasākums aizsāka vēl kādu
jauku tradīciju – turpmāk konkursam
ziedu kompozīcijas veidos čaklās Vangažu
pensionāru biedrības floristes.
Baudot svētku kūku, organizatori un
žūrija nolēma, ka nākamgad uz konkursu
tiks aicināti pārstāvji no Latvijas kaimiņzemēm – Lietuvas, Igaunijas, Krievijas,
Ukrainas un Baltkrievijas. Līdz ar to pasākums, kurš pirms trim gadiem bija domāts kā vienkāršs konkurss dziedošajiem
Vangažu pilsētas iedzīvotājiem, kļūs par
starptautisku jauno dziedātāju sacensību.

Zanda Radziņa

dienas Silmačos ”. Tam visam sekoja vēl
individuāli priekšnesumi un draudzīgas
sarunas.
Seniori atzina, ka šādas jaukas dienas
labprāt izbaudītu biežāk.
Neilgi pēc šī pasākuma ansamblis
„Gauja” saņēma ielūgumu no saviem
draugiem Sēlijā, Aknīstē. Senioru ansamblis „Dzīvotprieks” maijā aicināja uz
savu 15 gadu darba jubileju. Nekas cits
neatlika, kā gatavot jaunu priekšnesumu
un doties ceļā, lai sveiktu sadraudzības
ansambli viņu nozīmīgajā dienā!
Tā 15.maijā devāmies ceļā un
pavadījām skanīgu, burvīgu dienu.
Iepazināmies ar Elkšņu pagasta
senioru ansambli, vietējiem Aknīstes kolektīviem – senioru tautas
deju ansambli, sieviešu vokālo ansambli, kā arī ar garīgās mūzikas
ansambli „Cantabile”. „Dzīvotprieku” bija ieradušies sveikt arī
Aknīstes novada priekšsēdētāja
I.Vendele, bijušais priekšsēdētājs
L.Medveckis un citi vietējās pašvaldības pārstāvji. Aknīstē dzīvo
ne tikai muzikāli, bet arī ļoti sirsnīgi cilvēki. Tikām brīnišķīgi
uzņemti, tāpat arī pavadīti. Esam
smēlušies daudz pozitīvas enerģijas un papildinājuši savu muzikālo
pieredzi.
Inese Strauta
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Vangažu vidusskolas darba izvērtējums
Šajā mācību gadā tika plānota Vangažu
vidusskolas akreditācija. 22. un 23. martā
Vangažu vidusskolā tika veikta skolas
un četru izglītības programmu akreditācija. Skolas darba izvērtējums tika veikts
7 pamatjomās pēc 19 rādītājiem, kas visi
saistīti ar mācību procesa kvalitātes nodrošinājumu.
Skolā novērtēja: mācīšanas kvalitāti,
izglītojamo mācīšanās kvalitāti, vērtēšanu
kā mācību procesa sastāvdaļu, sadarbību
ar vecākiem, izglītojamo sasniegumus ikdienas mācību darbā, izglītojamo sasniegumus valsts pārbaudes darbos, atbalstu izglītojamo profilaktiskās veselības aprūpes,
neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošinājuma jomā un drošības garantēšanā,
atbalstu izglītojamā personības veidošanā
atbalstu turpmākās izglītības un profesijas izvēlē, atbalsta nodrošinājumu mācību
darba diferenciācijai, izglītības iestādes
mikroklimatu, izglītības iestādes fizisko
vidi, telpas, iekārtas un materiāltehniskos
resursus, finanšu resursus, cilvēkresursus,

personāla pārvaldību, personāla tālākizglītību, izglītības iestādes darba pašvērtēšanu,
izglītības iestādes attīstības plānu, izglītības
iestādes vadības darbu.
Akreditāciju veica ekspertu komisija
- priekšsēdētājs Andris Priekulis, Rīgas
3.ģimnāzijas direktors, Priekuļu vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Anita
Skrastiņa un Salaspils 1.vidusskolas direktore Vera Kalniņa.
Akreditācija sākās ar skolas prezentāciju. Divu dienu laikā komisija iepazinās
ar skolas dokumentāciju, kurā rada apstiprinājumu katram pašvērtējuma ziņojumā
izteiktajam apgalvojumam, tikās ar skolotāju kolektīvu, skolas metodisko padomi,
skolas administrāciju, skolēnu padomi un
skolas padomi, skolas atbalsta personālu,
Inčukalna novada domes priekšsēdētāju
A.Blauu.
Akreditācijas komisija piedalījās un
izvērtēja mācību procesu 34 mācību stundās.
Rezultātā skola ir saņēmusi ļoti augstu

Mūsu ceļš uz dziesmu svētkiem
2010.gads mums paliks atmiņā ar spilgtu
piedzīvojumu – gatavošanos X Latvijas skolu
un jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.Ceļš
uz šo mērķi bija laikietilpīgs, sviedros un
grūtā darbā veikts. Gatavošanās tiem mums
deva lielisku pieredzi gan kā jaunajiem dziedātājiem, gan kā cilvekiem, kuri dzīvē vēlas
ko sasniegt.
Lai sasniegtu mūsu mērķi - uzstāties Mežaparka estrādē, mums vajadzēja daudz strādāt.
Koru skatēm sākām gatavoties jau divus gadus iepriekš. Katru dienu vairākas stundas
apguvām dziesmu svētku repertuāru. Daudzi
netika uz dažādām citām nodarbībām, vairāki
skolēni neizturēja smago darbu un skolotāju
M.Sipčenko un M.Lazdiņas augstās prasības.
Nedrīkstējām padoties, jo zinājām, ka visu
varam sasniegt, tikai jāstrādā. Reizi mēnesī
mēs braucām uz kopmēģinājumiem, kuri notika Siguldā. Tur mēs gan precizējām dziesmu
skanējumu - skaņu tīrību, intonācijas pareizību,
gan guvām pārliecību, ka dziedam labi, gan ieguvām jaunus draugus, iepazinām otru mūsu
novada kori no Inčukalna pamatskolas.
Pirms skates katru dienu pēc pusdienām
gājām uz klasi un vairākas stundas no vietas
dziedājām. Daž’ dien stundas pagāja ātri, bet
daž’ dien tās „vilkās” kā gliemezis. Kad bija
palikusi tikai viena diena līdz skatei, visi bijām
mazliet satraukušies, bet gribējām tikai strādāt
un strādāt.
Skates dienā Siguldas 1.pamatskolā mūs
nevarēja vien apklusināt, jo bijām ļoti uz-

traukti. Pēc nodziedāšanas skolotāja pateica,
ka bija labi un varam cerēt uz otro skates kārtu.
Pēc rezultātu paziņošanas uzzinājām, ka mūsu
koris ir novērtēts ar visaugstāko punktu skaitu
mūsu grupā - 44 no 50 iespējamiem.
Bet atkal nāca jauns uztraukums. Uztraucāmies par to, kādas dziesmas izlozēsim II
kārtas konkursam - vai grūtas, vai vieglas.
Šoreiz ciparu izloze tika atstāta kora ziņā.
Kopīgi nolēmām, ka izlozēsim numurus 1
un 6. Tie bija mūsu laimes skaitļi, kas nesa
veiksmi. Kad bijām uzzinājuši, kuras dziesmas
mums „jāatrāda”, sapratām, ka visa cīņa vēl
priekšā. Un tad sākās ,,īstā cīņa”. Mēģinājumos pagāja ļoti liela daļa mūsu brīvā laika. Lai
gan tobrīd mēs čīkstējām un īdējām par to, cik
mums ir grūti, zinājām, ka tas ir tā vērts.
II skates kārtas diena tika pavadīta lielā uztraukumā. Uznākuši uz podestiem sapratām,
ka atpakaļ ceļa vairs nav. Mūs vēroja un kritizēja Latvijas labākie virsdiriģenti J.Vanags,
E.Grāvītis, A.Platpers, J.Erenštreits. Kājas
trīcēja ne pa jokam, bet, ieraugot diriģentes
Mairas mierīgo sejas izteiksmi, sapratām, ka
viss būs labi.
Pašlaik jau zināmi rezultāti, un droši zinām,
ka tiekam uz X Latvijas Skolu un jaunatnes
Dziesmu un deju svētkiem. Šobrīd atpūšamies
un palēnām gatavojamies svētkiem.
Pašiem un citiem prieks par padarīto!
Kora dalībnieces Kristiāna Runce
Elza Elīza Kalniņa

novērtējumu.
No 19 kvalitātes rādītājiem 16 iegūts
vērtējums „ļoti labi”, 3 – „labi”. Nākamā
akreditācija noteikta pēc 6 gadiem.
Ar akreditācijas gaitu un rezultātiem
tika iepazīstināti skolēnu vecāki kopsapulcēs, kas notika 2010. gada 20.un 21. aprīlī.
Skolas kolektīvam šīs dienas bija saspringtas un grūtas, bet sasniegtie rezultāti
iepriecina, un gandarī.
Paldies skolas padomes pārstāvjiem padomes priekšsēdētajai Ņinai Petkunai,
ilggadējai skolas padomes pārstāvei Natalijai Buglovai un Ruslanam Ņikiforovam
par ieinteresētību un atsaucību skolas darba
izvērtēšanā.,
Paldies vecākiem, skolēniem, skolotājiem par izturību un atbildību, pozitīvi vērtējot mūsu skolu. Ceru, ka arī turpmāk mūsu
kopīgais darbs būs vērsts uz labiem mācību
un audzināšanas darba rezultātiem.
Vangažu vidusskolas direktore
Indra Kalniņa

Cerības koncerts
Jau otro gadu pēc kārtas Vangažu vidusskolas teātra studija
„Licedejs” un deju grupa „Kolibri” viesojas Sociālajā aprūpes
centrā „Oāze”, Rīgā. Mūs gaida,
atceras, un mēs, protams, braucam ciemos!
Koncerts notika 20.maijā, siltā, īsti vasarīgā dienā. Un tieši tāda bija tikšanās atmosfēra. „Oāze” ir vieta, kur jūtas mājīgi
kā vientuļi seniori ar dažādām slimībām, tā
pusaudži ar sarežģītu likteni. Viņiem šeit ir
iespēja apmeklēt koncertus, saņemt medicīnas aprūpi, siltus ēdienus un pats galvenais
- komunicēt ar citiem.
Mūsu skolēni parādīja labāko, ko mācēja: brīnišķīgi dejoja, dramatizēja Čehova
stāstus. Skatītāji bija sajūsmināti par skolēnu
dāvāto koncertu. Bet mēs bijām ļoti apmierināti ar iespēju dāvināt prieku un cerību tiem,
kuriem tas ir tiešām nepieciešams!

Marina Zlotņikova
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Vangažu vidusskolas 50.gadu jubileja un salidojums
Tu atmiņu gaismā vēl, skola,
tā pati,
Mēs citi, sen citi.
Citam vakara migla blāv matos,
Citam kaut kas no sniegotās
mākoņu strēles,
Un liekas – kļava un kastanis
nāk jaunību satikt
Un zālē atkal kāds valsi
sāk spēlēt.
Šogad mūsu skolai apritēja 50 darba
gadi. Pietiekami ilgs laiks, lai pierādītu
sava vārda skanējumu un darbības nozīmi sabiedrībā. Skolas jubilejas laiks ir
īpašs, jo vērtējam paveikto, atceramies
skolotājus un absolventus, pateicamies par
viņu devumu skolas izaugsmē un vēlam
izturību, darba prieku visiem, kas ikdienā
rūpējas par mācību procesa norisi, tā kvalitāti un skolas turpmāko attīstību. Padarīts
ir daudz.
Piecdesmit darba gados izglītību Vangažu vidusskolā ir ieguvuši 3255 skolēnu
(pamatskolā 2399, vidusskolā 856). Iepriecina, ka absolventu vidū ir gan ārsti
un skolotāji, gan lielu uzņēmumu un iestāžu vadītāji, gan banku darbinieki, gan
juristi, gan godprātīgi un čakli darba rūķi
dažādos amatos.
30.aprīlī Vangažu vidusskola svinēja
50 gadu jubileju. Svinīgā koncerta programma tika veidota apkopojot skolas vēsturi 5 desmitgadēs. Atmiņu krelles kopā
savērt palīdzēja foto mirkļi un desmitgadei
īpaši piemērotais muzikālais priekšnesums.

Vangažu vidusskolu jubilejā siltiem vārdiem
sveic Inčukalna pamatskola
Liels paldies koncerta programmas veidošanā jāsaka ir skolas muzeja darbiniecei un
pedagogam O.Sutai un Inčukalna novada
Mūzikas un mākslas skolas pedagogiem!
Esam priecīgi par laba vēlējumiem un pateicības vārdiem, ko šajā vakarā dzirdējām
gan no bijušajiem pedagogiem, absolventiem, gan no domubiedriem.
Absolventu salidojumā tiekas cilvēki,
kurus vieno kopīgas bērnības atmiņas, tomēr šķir darba un ikdienas gaitas. Tādēļ
salidojums ir lieliska iespēja atgriezties
pagātnē, izbaudīt skolas telpu īpašo auru,
pateikties saviem bijušajiem skolotājiem.
Salidojumā piedalījās aptuveni 300 absolventu.
Skola mainās līdz ar laiku un skolē-

niem, turklāt nav laika novecot! Degsmes
un bērnišķības dzirksts acīs bija manāma
gan bijušajiem pedagogiem, gan absolventiem. Lai mums izdodas visiem saglabāt
bērnišķības noskaņas pieaugušo pasaulē!
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Solvita Runce

Sporta aktivitātes Vangažu vidusskolā
Šogad skolēniem sacensības sāka organizēt tikai no janvāra. Agrāk bija Rīgas
rajona sacensības, tagad Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes organizētie pasākumi. Vairs nepiedālās visas
skolas no bijušā Rīgas rajona, bet piedalās
arī jaunas skolas no Lēdurgas.
Mēs neesam piedalījušies visās sascensībās, jo pietrūkst laika trenēties.
Esam piedalījušies tautas bumbas turnīrā. Zēni ieguva 2.vietu, meitenes - 4.
Volejbola turnīrā zēniem B grupā ir
3.vieta, C grupai - 4.
Piedalījāmies arī sacensībās - krosa
stafetes. Šis starts nebija tik veiksmīgs.
D un C grupām ir 8.un 5.vieta, kaut ce-

rējām uz 3.vietu.
Mūs aicināja uz stafešu sacensībām
,,Drošie un veiklie”, kuras organizēja
Siguldas sporta skola. Izveidojām divas
komandas. Vienai no tām 2.vieta, otrai 4. Paldies 5.a klases skolēniem par aktīvo
piedalīšanos sporta dzīvē!
Šogad aktīvi iesaistījāmies visās iespējamās peldēšanas sacensībās, ko organizēja Inčukalna sporta komplekss. Nenobijāmies no tā, ka citiem notiek aktīva
peldēšanas apmācība.
Vislabākie sasniegumi ir bijuši vieglatlētikas 4-cīņā (bumbiņas mešana, 60m
skriešana meitenēm, 500 m skriešana
zēniem 800m, tāllēkšana), kas notika

Siguldā. Zēnu komanda ieguva 1.vietu.
Meitenēm četri individuālie sasniegumi:
3.vieta Agnesei Zeltiņai un Maksimam
Kompaniecam, kurš uzlaboja skolas rekordu. Visvairāk mūs pārsteidza Ralfs
Logins, kurš
aizmeta bumbiņu 74,80m tālumā . Arī
tas ir jauns skolas rekords.
Mēs arī organizējam draudzības sacensības ar Inčukalna pamatskolu. Tas bija
tautas bumbas turnīrs zēniem un meitenēm
starp 5.-4. klases skolēniem. Uzvarēja Inčukalna zēni un Vangažu meitenes. Tika
organizētas jautrās stafetes 2.-3. klasēm,
kurās veiklākie izrādījās vangažnieki.
Sporta skolotāja Larisa Medvedeva
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Pavasaris ar dziesmām, dejām, teātri un izstādi
Vangažu kultūras nams maijā
bija notikumiem raibs mēnesis.
9.maijā par godu Māmiņdienai Vangažu kultūras namā teātra studija “Pigoriņi” uzstājās ar uzvedumu “Mauglis”.
Krāšņāku to padarīja bērnu vokālā ansambļa “Karuselis” jautrās dziesmas, tautas
deju kolektīva “Pīlādzītis” un deju grupas
“Ciprese” interesantās dejas.
Ar šo izrādi “Pigoriņi” 6.maijā viesojās arī PII”Jancis”, kur juta prieku un
atsaucību no mazajiem skatītājiem.
18.maijā “Mauglis” tika izrādīts sociālās aprūpes centrā “Ezerkrasti”. Izrādes
dalībnieki saņēma pateicības rakstu, par,
ko juta lielu gandarījumu. Labestības aura
un prieks sirmgalvju acīs rosināja pārdomas, ar kādu jauku uzvedumu tur uzstāties
atkal.

ris sniedza arī interviju, ko sagatavoja
Kristīne Tarvida:
Kristīne: Es esmu par jums lasījusi, ka
jau bērnībā bijāt liels dabas pētnieks, tāpēc
es vēlētos uzzināt, kāds bija dīvainākais
kukainis vai rāpulis, ko jūs pētījāt?
Aldis: Dīvaināko nav, bet ir tāds, kuru es
pētīju visilgāk - kolorādo vabole, jo man
tās bija jālasa kartupeļu laukā un man tas
ļoti nepatika.
K.: Kas jūs gribētu būt, ja nebūtu aktieris?
A.: Nezinu, varbūt par mežsargu vai bārmeni, jo ar bārmeņiem bieži notiek daudz
kas jautrs.
K.: Ko jūs darītu, ja rīt jums piedāvātu
filmēties Holivudā?
A.: Protams, filmētos, tikai labāk Krievijā,
jo manas angļu valodas zināšanas nav pilnīgas, bet es tās mēģinu pilnveidot.
K.: Jūsu pašreiz visaktuālākā loma ir seriālā „UGUNSGRĒKS”, bet vai ir kāda
loma, kas jums ir palikusi atmiņā kā jūsu
mīļākā loma?
A.: Ar lomām ir tā, ka katra loma ir laba,
katrā lomā cilvēks ieliek daļu no sevis,
tāpēc man visas lomas ir mīļas.
No 20. līdz 21.maijam Vangažu kultūras namā varēja aplūkot Maijas Bāguntes
mīļdarbiņu izstādi. Maija Bāguntes kundze
jau vairākās izstādēs ir piedalījusies ar saviem smalkajiem un rūpīgi izstrādātajiem
rokdarbiem. Šoreiz personālizstādē varēja
vērot visus šos jaukos darbiņus vienkopus. Izstādē bija aplūkojamas oriģinālas
filcētās rotaslietas, izšūtas sedziņas, salvetes, galdsegas, kā arī krāšņas mežģīņu
piespraudes.
Šo bagātīgo rokdarbu klāstu papildi-

nāja Vangažu pensionāru biedrības sagādātās pavasara ziedu kompozīcijas.
Paldies čaklajai Maijai Bāguntes kundzei un aktīvajām pensionāru biedrības dāmām par uzburto vasaras svētku sajūtu!

Sanita Ancveire-Auziņa

Foto: Jana Bunkus

11.maijā Vangažu kultūras namā notika Starptautiskā Teātra diena. Mūsu pilsētā teātra dienu atzīmē jau sesto gadu.
Arī šogad sadarbojāmies ar Vangažu
vidusskolu un visiem skolēniem bija iespēja apmeklēt pasākumu.
Vangažu pilsētā ir vairākas grupas,
kam teātris ir darbs, sirds lieta vai aizraušanās.
Teātra kolektīvi skatītājus aizrāva un
sajūsmināja ar savu profesionalitāti un
atraktivitāti: sākumskolas teātra studijas
bērni (vadītāja Olga Kravčenko) ar interesanto izrādi “Zosis,gulbji”, kultūras nama
teātra studija ‘’Pigoriņi’’ (vadītāja Sanita
Ancveire-Auziņa) ar bērnu izrādi “Mauglis”, Vangažu vidusskolas teātra studija
“Licedejs’’ (vadītaja Marina Zlotņikova)
rādīja trīs izrādes, kas veltītas dramaturga
un rakstnieka Antona Čehova 150gadei “Bildinājums”,”Drāma” un “Ķirurģija”.
Pateicoties uzņēmīgajai skolotājai Olgai Sutai, pirmo gadu mūs priecēja Vangažu vidusskolas 4.a klase ar izrādi “Mazā
raganiņa.”
Ar aizraujošu viesizrādi pie mums viesojās draugi no Ādažu vidusskolas bērnu
amatierteātra (vadītāja Vaira Baltgaile).
Paldies deju grupai “Ciprese” (vadītāja
Ilona Petrovska) un ritmikas deju grupai
“Kolibri”(vadītāja Tatjana Everse), kas
uzstajās ar apsveikuma dejām! Paldies arī
vokālā ansambļa “Kaprīze” dalībniecēm
par jauko teātra himnas izpildījumu!
Pasākumu vadīja Dailes teātra aktieris
Aldis Siliņš, ievijot atraktīvus stāstus, spēles un dziesmas. Pasākuma laikā aktie-

Aktieris Aldis Siliņš kopā ar
“Cipreses“ meitenēm

Maija Bāgunte
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Maijs klāt ar sauli un odiem
Maija sākuma dienas atnāca
ar lietu, vēju, aukstumu, drūmu
noskaņu. Tomēr...
Pateicoties Goda inčukalnieša Jāņa
Vītiņa iniciatīvai, Latvijas neatkarības
atjaunošanas 20.gadadiena – 4. maijs nelikās ne lietaina, ne drūma. Ierosmi šajā
dienā ar velosipēdu apceļot savu novadu
atbalstīja 26 inčukalnieši. Rīts bija miglains un vējains, cerības sagaidīt braukt
gribētājus likās visai mazas, tomēr mēs
bijām daudz, mazākajam trīs gadi, bet lielākajam pāri sešdesmit. Raibā kompānijā,
Jāņa Vītiņa virzīti, apciemojām Inčukalna
jātnieku sporta centru, kurā mūs sagaidīja
saimniece Maija, Egļupi, „Gaujas” ciematu, klausījāmies Jāņa stāstījumā vietā,
kur agrāk atradās tā saucamā „sarkanā
skola”, apskatījām 1.Pasaules kara dzotu
un saņēmām paskaidrojumus un bērnības
atmiņas no blakus dzīvojošā inčukalnieša
Jāņa Ozoliņa. Nopelnītā pusdienu pauzē
baudījām gardas pusdienas „Rāmkalnos”

vācu kapiem. Liels paldies Jānim Vītiņam par lielisko ideju!
Mēs, pirmie šāda brauciena dalībnieki, esam pārliecināti, ka
gribam braukt vēl un vēl. Kopumā ceļā pavadījām apmēram
septiņas stundas un nobraucām
aptuveni 35 kilometrus. Tā bija
lieliska atpūta!
Ļoti ceram, ka ir iesākusies jauna tradīcija Inčukalnā
- 4.maijā par godu Latvijas
Republikas Neatkarības deklerācijas parakstīšanas gadskārtai
apceļot ar velosipēdiem tuvāku
un tālāku apkārtni.
Pirmajā maija svētdienā
svinam Māmiņu dienu, kuru
šoreiz atzīmējām 7.maijā, vienā
koncertā apvienojot gan Inčukalna pamatskolas, gan Inčukalna Tautas nama bērnu
pašdarbības kolektīvus. Iepriekšējās dienas bija tik lietainas, ka tika nolemts kon-

Velobrauciena dalībnieki
un devāmies tālāk gar Velnalu, kur daži
braucēji nemaz iepriekš nebija bijuši, gar
„Zušiem”, pa ceļam pievēršot uzmanību
bijušajai medību pilij „Kārļzemniekos”.
Ceļš no „Kārļzemniekiem” uz Vangažu
pusi jau bija saulains un pavisam viegls
– kā nekā braucām no kalna lejup. Pakavējāmies arī operdziedātājas Annas Ludiņas
mākslinieku dārzā kopā ar turpat kaimiņos
dzīvojošo aktieri Ivaru Kauliņu, bet Vangažu baznīcā varējām sasildīties ar siltu
tēju un konfektēm. Tur arī svinīgi tika izdalīti sertifikāti, kas apliecina katra dalību
šajā velobraucienā.
Mājupceļs bija dubļains un nelīdzens
un beidzās pie vecajiem 1.Pasaules kara

certu rīkot Inčukalna Tautas nama telpās,
bet tieši šajā dienā atnāca siltums! Kas to
varēja paredzēt!? Māmiņu un bērnu daudzums Tautas namā diemžēl pārsniedza
krēslu skaitu. Cerams, ka māmiņas to neņēma ļaunā. Bērnus koncertam sagatavoja
skolotājas Zigrīda Ezeriņa – Tautas nama
dramatiskā kolektīva vadītāja, Zanda Krastiņa – vismazāko dziedātāju skolotāja,
Jeļena Tresikova – Inčukalna pamatskolas koru vadītāja, Inga Indriksone skolas
un Tautas nama deju kolektīvu vadītāja un
Vitāls Kikusts – pūtēju orķestra vadītājs.
Dzejoļus izvēlēties palīdzēja skolotāja Lilita Atare. Kopumā izdevās liels, nopietns
un mīļš veltījums māmiņām, vecmāmiņām

Vasarsvētku koncerts
un arī skolotājām.
Šogad pirmo reizi radās doma, ka arī
Vasarvētki ir gana labs iemesls, lai priecētu skatītājus ar koncertu. Un kāpēc gan
ne – ja laiks ir īsti vasarīgs un apkārt sīcošie odi īpaši sprigani? Tāpēc 21.maijā
Inčukalna parka estrādē pirmo reizi šogad
skanēja dziesmas, ņirbēja tautisko dejotāju
brunči, skanēja līnijdejotāju ritmiskie kāju
piecirtieni un klāt bija neiztrūkstošais pūtēju orķestris. Koncerta noskaņu var raksturot ar Agras Dages dzejoļa rindām: Un
bites jau lido ziedos, Drīz kļavu ziedi birs
takās, Un zaļi bērzi un ievas Nāk visos
ceļos mums blakus.
Koncertā piedalījās Inčukalna deju
kolektīvs „Virši”, vadītājs Andrs Briņķis,
Ropažu deju kolektīvs „Cielava”, vadītāja Gundega Rotova, divi skolas deju
kolektīvi, vadītāja Inga Indriksone, divi
senioru kori „Atblāzma” un vieskolektīvs
no Siguldas „Gāle”, vadītāja Ņina Kiršteina, koncertmeistare Solveiga Ilvase un
pūtēji Vitāļa Kikusta vadībā. Pirmo reizi
plašākai publikai un brīvā dabā dziedāja
jaunie solisti Signe Laukmane un Rihards
Keišs kopā ar dāmu klubiņu „Rudzupuķes”. Visiem izdevās lieliski, tāpēc nobeigumā spēlētajā zaļumballē bija labs noskaņojums, ko uzturēja muzikants Ilmārs
Miķelsons un papildināja Aivara Vāvera
vadītie līnijdejotāji. Tātad vasara parka estrādē sākusies! Nepalaidiet garām nākošo
koncertu un balli!

Zinta Nolberga
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Pasākumi Inčukalna
Tautas namā
Sestdien, 5.jūnijā pl.18.00
Inčukalna parka estrādē
Vangažu starptautiskā folkloras festivāla
„SLĀVU VAINAGS” koncerts
piedalās:
• Aizkraukles Kultūras nama krievu kopienas sieviešu vokālais ansamblis;
• Ukraiņu folkloras ansamblis „Ručņičok”.
Visi mīļi aicināti!
Trešdien, 9.jūnijā pl.19.00
Inčukalna pamatskolas izlaidums
Sestdien, 12.jūnijā pl.17.00
Inčukalna parka estrādē
41.mazie Inčukalna dziesmu svētki
DZIESMUDIENA 2010
No 15.00 amatnieku tirdziņš pie estrādes (amatniekus lūdzam pieteikties pa
tālr.67977473 Vija, vai 29478251 Inga).
16.45 Svētku dalībnieku gājiens no
Tautas nama - priecāsimies par inčukalniešu sveicieniem gājiena ceļmalās. Pēc
koncerta zaļumballe ar grupu “Varavīksne” no Dobeles, darbosies bufete, sildīs
ugunskurs.
Visi mīļi aicināti!

Svētdien, 13.jūnijā
Inčukalna tirgus laukumā
JĀŅU GAIDĪŠANAS GADATIRGUS
Tirgotājus aicinām pieteikties pa
tālr.67977473 (Vija).
Pirmdien, 14.jūnijā pl.14.00
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas
brīdis pie pieminekļa Inčukalna stacijas
laukumā.
Uz pasākumu jūs varat nokļūt ar transportu 13.30 pa maršrutu Indrāni-GaujasKārļzemnieki-Vangažu kult.n.-”Brālis”Vangažu stacija-Sēnīte-Inčukalns.

Pasākumi Vangažu
kultūras namā
Sestdien, 5.jūnijā
FESTIVĀLS “SLĀVU VAINAGS”
Krievu, baltkrievu un uzkraiņu kopienas
no dažādām Latvijas pilsētām.
Vangažu pašadarbības kolektīvi.
Viesi no Ukrainas, Krievijas un Baltkrievijas.
Dalībnieku gājiens 13.30-14.00
Koncerts (pie ezera) 14.00 - 18.00

Pirmdien, 21.jūnijā pl.19.30
Inčukalna amatierteātris aicina
kopā ar Rūdolfa Blaumaņa
„SKRODERDIENAS SILMAČOS”
saimes ļaudīm mīlestībā ielīgot Jāņus
Inčukalna Tautas namā
Visi mīļi aicināti - ieejas kartes var saņemt
Inčukalna bibliotēkā un Tautas namā.
Trešdien, 23.jūnijā
pl.23.00
JĀŅU
NAKTS
BALLE
Inčukalna parka estādē
Kopā ar Valmiermuižas
muzikantiem grupu „Pagrabs”.
Darbosies bufete „Brālis”, un sildīs ugunskurs.
Visi mīļi aicināti!

PAZIŅOJUMS PAR INČUKALNA NOVADA TERITORIJAS
PLĀNOJUMA 2007.-2019.G. GROZĪJUMU 1.REDAKCIJAS
SABIEDRISKO APSPRIEŠANU
Inčukalna novada dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 par Inčukalna novada teritorijas plānojuma 2007.-2019.g. grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš tiek noteikts no 07.06. līdz 17.07.2010. (6
nedēļas). Inčukalna novada teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas materiāli
būs apskatāmi Inčukalna novada domes telpās (Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads). Ar tiem varēs iepazīties darbdienās no pl.9.00 līdz 17.00, laika
posmā no 07.06. līdz 17.07.2010.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 22.07.2010. pl.17.00 Inčukalna
novada Tautas namā.
Visi priekšlikumi un ierosinājumi iesniedzami rakstveidā Inčukalna novada
domes sekretārei darba dienās no pl. 9.00 līdz 17.00 vai nosūtāmi pa pastu:
Inčukalna novada dome, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141.
Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi
iesniegumi, netiks ņemti vērā.

Pirmdien, 21.jūnijā pl.18.00
pie pārvaldes ēkas
LĪGO IESKAŅU KONCERTS
uzstāsies:
bērnu tautas deju kolektīvs “Pīlādzītis”;
bērnu vokālais ansamblis “Karuselis”;
teātra studija “Pigoriņi”;
sieviešu vokālais ansamblis “Kaprīze”.
Varēs vērot arī Vangažu Pensionāru biedrības rīkoto ziedu izstādi.
Sirsnīgi pateicamies mūsu Goda
Novadniekiem, kuri atsaucās uz aicinājumu tikties ar novada domes
priekšsēdētāju Arvīdu Blauu, izpilddirektoru Oskaru Kalniņu un
Vangažu pilsētas pārvaldes vadītāju
Aivaru Nalivaiko (Vangažu tikšanā)
un kopā pārrunāt novada aktualitātes,
interesējošos jautājumus un idejas.
Mūsu tikšanās ir vainagojusies ar
rezultātiem un dažas no izrunātajām
idejām jau realizētas.
Vangažos šādas tikšanās jau
ir sena tradīcija. Ceram, ka arī
Inčukalnā tā iesakņosies, cerīgi par to
liek domāt aprīlī notikusī pirmā šāda
veida tikšanās.
Paldies par jūsu ieguldījumu
novada attīstībā, par idejām un
entuziasmu!
Uz tikšanos!
Jana Bunkus
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Jaunas grāmatas jūnijā Vangažu bibliotēkā
No 7.jūnijā bibliotēkas apmeklētājiem tiks piedāvāta jaunieguvumu izstāde:
LATVIEŠU PROZA UN DZEJA
Rimants Ziedonis. Austrumu robeža.
Edvarts Virza. Kārlis Ulmanis.
Andris Grūtups. Maniaks.
Ēriks Kūlis. Viesu nama romāns.
Sirma Latvija/ sajutu pavārgrāmata
Harijs Gulbis Brīnišķīga dzīve
Kornēlija Apškrūma. Skaistākās mājas.
Māris Bērziņš. Gūtenmorgens
Knuts Hamsuns. Pa aizaugušam takām.
Austra Zīle. Sapņu pils pie jūras.
Bla bla jeb NASING SPEŠAL.
TULKOTA LITERATŪRA
Irina Hakamada. Mīlestība. Ārpus spēles
Saša Sokolovs. Muļķu skola.
Arturs Konans Dails. Bāskervilu suns.
Garijs Kasparovs. Kā dzīve imitē šahu.
Sūzana Kolinsa. Spēle ar uguni.
Rejs Bredberijs. Marsiešu hronikas.
Sūzana Filipsa. Spoža mazulīte.

Heidena Errera. Frīda.
Mihaels Peinkoders. Rūnu brālība.
Aleksandra Mariņina. Skats no mūžības.
Anpiņa Dzjiņa. Istais Konfucijs.
PRAKTISKĀ UN NOZARU LITERATŪRA
Lusinda Gandertone. Liela rokdarbu grāmata
Džons Brukss. Maza dārza veidošana.
Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums Rīgā.
Dārza rokasgrāmata. Radoši plānojumi un
izmēru dārziem.
Maikls Moriss. Veiksmīga biznesa sākums.
РУССКАЯ ПРОЗА
Г. Романова. Любовь окрыляет.
В. Золотухин. Секрет Высоцкого
С. Пономаренко. Ведьмин пасьянс.
Т.Устинова. Всегда говори «Всегда»
Г.Щербакова. Вам и не снилось.
Е.Сухов. Воровская зона.
Д.Вересов. Смотритель.
Ю.Козловский. Дети ангелов

Д. Белов. Двадцать восемь
Е.Вильмонт. Цыц!
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Э.Лоран Нефтяные магнаты. Кто делает
мировую политику.
М. Гленни. Теневые владыки. Кто
управляет миром.
Д.Макнот. Помнишь ли ты…
А.Бесерра. Неподвластная времени.
Vineta Bordane

„Bērnu žūrija 2010”
Arī šogad no 7.jūnija Vangažu pilsētas bibliotēka aicina bērnus piedalīties
projektā „Bērnu žūrija 2010”. Nāciet uz
bibliotēku un lasiet jaunās Bērnu žūrijas
grāmatas. Grāmatas (no Bērnu žūrijas
kolekcijas, gan citas jaunas, aizraujošas
grāmatas) var lasīt gan uz vietas, gan
paņemt līdzi uz mājām. Mēs lasām, lai
iegūtu jaunu emocionālo pieredzi un zināšanas, lai paplašinātu savus fantāzijas
apvāršņus.
Lasīsim vairāk grāmatu nekā tikai
skolā uzdots!
Bibliotekāre Regīna

Inčukalna bibliotēkas jaunumi vasarā
Atver acis
Atver plaukstas
Ļauj lai
Zvaigznes tajās birst
/A. Saukāne/
Bibliotēkas darbinieki var iepriecināt
pašus mazākos bērniņus ar brīnišķīgām
grāmatiņām - runājošām un skanošām,
jo daudzi bērni nemaz nav dzirdējuši dažādu dzīvnieku skaņas: meža iemītnieku,
mājdzīvnieku, u.c. Izrādās, skaņas ir arī
lietum, sniegam, vējam, traktoram, vilcienam utt. Tas viss ir ļoti interesanti ne tikai
bērniem, bet arī pieaugušajiem. Gaidām
mazos ķiparus bibliotēkā kopā ar vecākiem, jo katra grāmata gaida lasītājus ar
dažādiem pārsteigumiem.
Ar lielu sajūsmu piedāvājam lasītājiem
vienu no visiecienītākajiem romāniem S.
Kolinsas „Bada spēles” 2 daļu – „Spēle
ar uguni”.
Vēl piedāvājam vēsturiski bagātu,
sižetiski aizraujošu un cilvēciski aizkustinošu D.Lissa romānu „Vērtspapīru sazvērestība” par nežēlīgo finanšu pasauli,
kas ļauj vilkt skarbas paralēles ar šobrīd
ekonomikā notiekošo.

Par dvīņu māsu piedzīvojumiem, kuras šķirtas uzreiz pēc dzimšanas, lasīsiet L.Dreimanes konkursa „Zvaigznes
grāmata” laureātes grāmatu ”Vilcenes
stāsts”.
Gaišs, dzīvi apliecinošs H.Gulbja
romāns „Brīnišķīgā dzīve” par cilvēka
spēju pieņemt sevi, citus un likteņa pavērsienus.
Par lauku viesu nama ikdienas piedzīvojumiem varēsiet uzzināt, izlasot Ē.Kūļa
grāmatu ”Viesu nama romāns”.
Jauniešiem piedāvājam izlasīt par neparastiem meitenes Mollijas Mūnas piedzīvojumiem Dž.Bingas darbā „Mollijas
Mūnas hipnotiskais ceļojums laikā”.
Lasītāju ievērībai: no 1.jūnija līdz
31.augustam bibliotēka sestdienās
nestrādās!
Grāmatbusā 11.augustā mācību
(un ne tikai) grāmatas skolai varēs
iegādāties visā Inčukalna novadā: pie
Inčukalna bibliotēkas pl.10.00, Gaujā pl.13.00 pie dienas centra, pl.13.30 pie
Vangažu vidusskolas.
Visi pirktgribētāji laipni aicināti!
Bibliotekāre M.Aļeksejeva

Izlaidumu laiks
Vangažu
vidusskolā
10.06. pl. 19.00 izlaidums
9.a klases skolēniem.
11.06.pl. 17.00 izlaidums
12. klases skolēniem.
18.06.pl. 18.00 izlaidums
9.b klases skolēniem.

Kopā Vangažu vidusskolā apliecību par pamatizglītību iegūs 30
skolēnu, 13 skolēni iegūs atestātu par
vidējo izglītību.
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Saules zelta piebiruši
Visi mazi pudurīši
Būt tādam saulainam
Tavam dzīves gājumam!

Inčukalna novada dome
sveic jaundzimušos bērniņus!

Elīnu Kaļvu, Darju Lepi, Margaritu Pikuli un
Robertu Zablocki!
Inčukalna novada dome informē par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu visā Inčukalna administratīvajā
teritorijā. Inčukalna novada domē var iesniegt priekšlikumus un iebildumus par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu (līdz 01.08.2010).

Baiba Toča
Vangažos kopš marta sākuma darbojas dienas centrs, kas
piedāvā gan pieaugušajiem, gan bērniem un jauniešiem pavadīt
savu brīvo laiku pilnvērtīgi un atbilstoši katra cilvēka individuālajām interesēm, kā arī:
ir pieejami jaunākie žurnāli, laikraksti un daiļliteratūra, ir iespējama
TV un video skatīšanās, bērniem un jauniešiem pieejamas galda
spēles un iespējas zīmēt, līmēt, krāsot un rotaļāties kopā ar citiem,
apmeklēt interešu un atbalsta grupas, kā arī dienas centra telpās ir
iespēja lietot datorus ar interneta pieslēgumu.
Pieejamas arī: psihologa konsultācijas, sociālās palīdzības organizatora konsultācijas, iespēja izmazgāt veļu un lietot dušu, iespēja
nodot un saņemt humāno palīdzību, iespēja tikties ar vadītāju individuāli.
Arī vasaras brīvlaikā dienas centrā „Vangaži” bērni un jaunieši
ir gaidīti, lai kopā zīmētu, līmētu, spēlētu rotaļas un plānotu kopīgus
sportiskus un radošus pasākumus.
Dienas centrs „Vangaži” atrodas Parka ielā 2, 2.stāvā
Darba laiki:
P. 10.00 - 18.00
C. 09.00 - 18.00
O. 10.00 - 18.00
Pk. 09.00 - 16.00
T. 10.00 - 18.00
Dienas centra „Vangaži” vadītājas v.i. Elīna Mieze
Sveicam Jāni Rozīti (Stuntfighters Team Latvia) ar iegūto
1.vietu Krievijas streetbike freestyle čempionātā! Novēlam
tikpat lielus panākumus arī turpmāk!
Inčukalna novada dome

AICINĀM PIETEIKTIES VANGAŽU
VIDUSSKOLAS 10.KLASĒ AR
• latviešu mācību valodu • krievu mācību valodu
līdz 2010.gada 18.jūnijam
Pieteikties skolas kancelejā no pl.9.00-17.00, iesniedzot:
vecāku iesniegumu, skolēna pases kopiju, apliecību par pamatskolas izglītības apgūšanu, sekmju izrakstu.
Tālrunis papildus informācijai 67995765, 67995629.
9.06. pl.19.00 vecāki tiek aicināti uz atvērto durvju dienu!
Vangažu vidusskolas administrācija

Izskrējuši caur dzīvi kā vēji,
Augstākais, tas, ko patiesi dabūjam,
Ir mēnessgaismas spožie smējieni,
Gaismas spēles uz pilniem āboliem.

Inčukalna novada dome sveic
jubilārus maijā!
Kurzemniece Biruta
Pētersons Artūrs
Čaščeva Jeļizaveta
Bērziņš Osvalds
Felifova Genrieta
Jakimenko Gaļina
Stepanova Anna
Jakušenoka Marija
Romislava Magdalena

75
75
75
80
80
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96

gadi
gadi
gadi
gadi
gadi
gadi
gadi
gadi
gadi

VANGAŽU DIENAS CENTRĀ
15. JŪNIJĀ Pl. 12.00 VER DURVIS

personības imidža studija jauniešiem

“harizma”

Piedalīties aicināti jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem
INČUKALNA NOVADA JAUNIEŠIEM DALĪBA
STUDIJĀ – BEZ MAKSAS!
PROGRAMMĀ:
1. Nodarbības pašvērtējuma paaugstināšanas nolūkā.
2. Nodarbības sasniegumu motivācijas attīstības nolūkā.
3. Nodarbības saskarsmes spēju uzlabošanas nolūkā.
4. Nodarbības profesionālās orientācijas nolūkā.
5. Nodarbības ārējā tēla izkopšanas nolūkā (tai skaitā make-up
mākslas pamati jaunietēm)
6. Publiskas uzstāšanās mākslas pamatu apguve.
7. Stresa pārvarēšanas metožu apguve.
8. Personības psiholoģiskā pašizpēte.
Studijas vadītāja – psiholoģe Evija Rozenlauka
Nodarbības notiks katru otrdienu no 12.00 līdz 13.30
Vangažos, Parka ielā 2. pirmajā stāvā.

Cik daudz prieka, cik daudz bēdu
Glabā tēva mūža stāsts.
Tomēr visiem laikiem pāri
Liecas dzimtās zemes glāsts.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aldai Ločmelei,
tēti mūžībā pavadot.
Inčukalna pirmsskolas izglītības iestādes “Minka” kolektīvs
INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955, iespiests tipogrāfijā “Dardedze Hologrāfija”, Ķengaraga iela 10a, Rīga,
tālrunis: 67076700. E-pasts: jana.bunkus@gmail.com, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.vangazi.lv un www.incukalns.lv
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

