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Tuvojas Lielā talka. Sakopsim novadu!
Jau trešo gadu pēc kārtas visā Latvijā vienlaicīgi norisinās Lielā
talka. Šogad talkosim 30.aprīlī!
Lielā Talka šogad notiek sestdien, 30.aprīlī, no pl.9.00 līdz 15.00 vienlaicīgi visā
Latvijā. Talkas norisi kopumā (tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu) katrā novadā un
republikas pilsētā pārrauga Lielās Talkas Koordinators. Inčukalnā tā ir projektu vadītāja
Margita Līce, tālrunis 67977108, e-pasts margita.lice@incukalns.lv.
Pašvaldības, izglītības iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti
ikvienā pilsētā un novadā reāli organizē kolektīvas talkas, oficiāli reģistrētās Lielās Talkas
mājas lapā un piesaka savas Talkas Atbildīgo personu.
30.aprīlī Tu vari pievienoties kādai no šīm talkas vietām. Visas oficiāli reģistrētās talkas
vietas būs redzamas Talkas mājas lapas
www.talkas.lv sadaļā “Talkas vietas”.
Par konkrētām talkas vietām Inčukalna novadā precizēta informācija
būs pieejama aprīļa otrajā pusē gan
mājas lapā www.incukalns.lv, gan
informācijas stendos.
Talkas dienā Tev būs nepieciešami
atkritumu maisi, kuri šogad ir īpaši
marķēti dzeltenā krāsā. Tos bez maksas būs iespējams saņemt 30.aprīlī ikvienā talkas norises vietā visā Latvijā.
Sakarā ar to, ka šogad nebūs iespējas
šos maisus saņemt citur, lūdzam Talku
Atbildīgos tos laikus sagādāt, zvanot
Koordinatoram.
Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj
reģistrētajā Talkas vietā un jāinformē
Talkas Atbildīgais. Talkas Atbildīgais savukārt informē Koordinatoru par precīzu šo maisu
atrašanos vietu un aptuveno skaitu.
Savukārt, ja Tu pats vēlies organizēt savu talku un kļūt par Talkas Atbildīgo, tad iepazīsties ar Atbildīgā pienākumiem, sazinies ar savas pašvaldības Lielās Talkas Koordinatoru, lai
saskaņotu talkošanas vietu, un pēc tam reģistrē to Talkas mājas lapā (www.talkas.lv), sadaļā
“Reģistrē savu talku!”. Atgādinām, ka talkošanas vieta nedrīkst būt privāta teritorija!
Visa informācija par Lielās Talkas aktualitātēm ir pieejama interneta mājas lapā
www.talkas.lv.
Margita Līce

Priecīgas Lieldienas!

Jau pūpoli mežu ielokā zied,
Un vizbulītes ēnā smaida.
Ik lapiņa saulei dziesmiņu dzied,
Un siltus sveicienus sūta.
Novēlam novada iedzīvotājiem
priecīgas Lieldienas, lai saulainās
krāsās, labās domas dvēselē zied!
Inčukalna novada domes vārdā
priekšsēdētājs Arvīds Blaus
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Interesanti fakti par Lielo talku
Pasākuma ideja ir balstīta uz brīvprātīgu līdzdalību vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu. Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece Anna Žīgure, bet
pati ideja aizgūta no igauņiem, kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pirmoreiz rīkoja 2008.
gada 3.maijā.
Projekta mērķis ir līdz 2018. gadam, Latvijas 100. dzimšanas dienai, padarīt mūsu valsti par
tīrāko un sakoptāko vietu pasaules kartē - dot iespēju dabai atveseļoties, attīrot to no atkritumiem,
kā arī mudināt iedzīvotājus pašiem labiekārtot un rūpēties par vidi sev apkārt.
www.talkas.lv
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DOMES ZIŅAS
INČUKALNA NOVADA DOMES
MARTA SVARĪGĀKIE LĒMUMI
• Uzdot Inčukalna novada pašvaldības dibināto iestāžu un struktūrvienību vadītājiem pārtraukt izveidoto iepirkumu komisiju darbu ar 01.04.2011. Visas Inčukalna
novada pašvaldības dibināto iestāžu un
struktūrvienību iepirkumu procedūras, kas
nepieciešamas darbības nodrošināšanai,
veikt Inčukalna novada domes iepirkumu
komisijai saskaņā ar normatīvajiem aktiem
un piešķirtā finansējuma apjomos.
• Piešķirt materiālo pabalstu 76 Inčukalna
novada represētām personām Ls30,- katrai.
• Piešķirt 12 veicināšanas balvas ar Inčukalna novada simboliku aktīvās atpūtas pasākumam „Laivu karnevāls” (sīkāka informācija par pasākumu – www.incukalns.lv).
Piešķirt autobusu pasākuma dalībnieku,
jauniešu nogādāšanai no Rāmkalniem uz
Siguldu.
• Piešķirt Inčukalna Galda hokeja kluba
biedriem autobusu uz 9.aprīlī Jēkabpilī
notiekošo Latvijas kausa izcīņas 4.posmā
galda hokejā;
• Noteikt baseina izmantošanas atlaides
invalīdiem:
Pirmās un otrās grupas invalīdiem –
50 % apmērā;
Bērniem invalīdiem -50 % apmērā.
Noteikt baseina izmantošanas atlaides
90 % apmērā ceturtdienās no pl.14.30. līdz
15.30. Inčukalna novada pirmās un otrās
grupas, trešās grupas invalīdiem, kā arī
bērniem invalīdiem, pamatojoties uz ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņu vai izstrādāto
individuālo rehabilitācijas plānu.
• Pieņemt saistošos noteikumus Nr.5/2011
„Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 17/2009
„Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem””.
• Pieņemt saistošos noteikumus Nr.6/2011
„Par grozījumiem Inčukalna novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums””.
• Slēgt PII „Jancis” no 4.jūlija līdz 31.jūlijam. Nodrošināt iespēju bērnu vecākiem
šajā laikā izmantot pārējo Inčukalna novada pirmsskolas izglītības iestāžu pakalpojumus.
• Piešķirt pašvaldības finansējumu līdz Ls
6000,00 Vangažu vidusskolas un Inčukalna
pamatskolas siltināšanas tehnisko projektu
izstrādāšanai.
• Izslēgt apgaismojumu Inčukalna novadā
pl.01.00 un no 01.06.2011. līdz 15.08.2011.,
izņemot dienas, kad Inčukalna novadā notiek pasākumi, neieslēgt vispār.
• Apstiprināt Inčukalna novada noteikumus „Noteikumi par fizisko personu datu
aizsardzību Inčukalna novada pašvaldībā,
tās struktūrvienībās un padotībā esošajās
iestādēs”.
• U.c.

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
ИНЧУКАЛНСКОГО КРАЯ В МАРТЕ

• Поручить руководителя учрежденных
самоуправлением учреждений и структурных подразделений Инчукалнского
края прервать работу созданных закупочных комиссий с 01.04.2011. Все процедуры закупки учрежденных самоуправлением учреждений и структурных
подразделений Инчукалнского края,
которые необходимы для обеспечения
деятельности, проводить закупочной
комиссии думы Инчукалнского края в
соответствии с нормативными актами
и в объеме выделенного финансирования.
• Предоставить материальную поддержку 76 репрессированным лицам
Инчукалнского края в размере Ls 30,каждому.
• Предоставить 12 поощрительных призов с символикой Инчукалнского края
мероприятию активного отдыха «Лодочный карнавал» (более подробная
информация о мероприятии приведена
на сайте www.incukalns.lv). Предоставить автобус для доставки участников
мероприятия, молодежи из Рамкални в
Сигулду.
• Предоставить автобус членам Инчукалнского клуба настольного хоккея
для поездки на проходящие 9 апреля в
Екабпилсе соревнования 4 этапа кубка
Латвии по настольному хоккею;
• Установить скидки на использование
бассейна для инвалидов:
инвалидам первой и второй группы – в
размере 50%;
детям-инвалидам – в размере 50%.
Установить скидки на использование
бассейна в размере 90% по четвергам с
14.30 до 15.30 инвалидам первой, второй и третьей группы, а также детяминвалидам Инчукалнского края на основании справки лечащего или семейного
врача или разработанного плана индивидуальной реабилитации.
• Принять обязательные правила №
5/2011 «Об изменениях в обязательных
правилах думы Инчукалнского края №
17/2009 «О предоставлении льгот плательщикам налога на недвижимость»».
• Принять обязательные правила №
6/2011 «Об изменениях в обязательных
правилах думы Инчукалнского края №
1/2009 «Положение о самоуправлении
Инчукалнского края»».
• Закрыть дошкольное образовательное учреждение «Jancis» с 4 июля до
31 июля. Обеспечить родителям детей
возможность использовать в это время
услуги других дошкольных образовательных учреждений Инчукалнского
края.
• Предоставить финансирование самоуправления до Ls 6000,00 для разра-

ботки технических проектов утепления
Вангажской средней школы и Инчукалнской основной школы.
• Выключать освещение в Инчукалнском крае в 01:00, и с 01.06.2011 до
15.08.2011, исключая дни, когда в Инчукалнском крае проходят мероприятия,
не включать вообще.
• Утвердить правила Инчукалнского
края «Правила по защите данных физических лиц в самоуправлении Инчукалнского края, его структурных подразделениях и находящихся в его подчинении
учреждениях».
• Прочее.
Tulkojums: SIA “Tulko”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
„Grozījumi saistošajos noteikumos
Nr. 1/2009
„INČUKALNA NOVADA
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 1.punktu
un 24.pantu.
Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumu 6.punktu ar
6.7.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„6.7. Inčukalna novada pirmskolas izglītības iestāde „Minka”;
2. Papildināt noteikumu 6.punktu ar
6.8.apakšpunktu sekojošā redakcijā:
„6.8. Inčukalna novada Vangažu pirmskolas izglītības iestāde „Jancis”;
3. Svītrot noteikumu 7.6.punktu;
4. Izteikt noteikumu 7.7.punktu sekojošā
redakcijā:
„7.7. Inčukalna novada bibliotēka”;
5. Svītrot noteikumu 7.11.punktu.
Novada domes priekšsēdētājs
Arvīds Blaus

CITI DARBI NOVADĀ
1. Marta sākumā atsevišķos ceļa posmos
tika “skrāpēts” ledus;
2. aktualizēts gājēju celiņu projekts
Inčukalna un Gaujas ciematos;
3. izsludināta cenu aptauja grants ceļu
greiderēšanai un asfalta ceļu bedrīšu
lāpīšanai;
4. Inčukalna katlumājai nomainīts jumts;
5. notiek abu skolu siltināšanas projektu
izstrāde.
Novada domes izpilddirektors
Oskars Kalniņš
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NOVADA VĒSTIS

UZŅĒMĒJVIDE NOVADĀ

Kas uzņēmējdarbībā izdzīvos vēl pāris gadus, tie pastāvēs ilgi
daļa saražotā
tiek realizēts
Latvijā. Atsevišķas piegādes ir bijušas
arī uz Krieviju un Igauniju. Līdz ar
to nav arī pārstāvju ārvalstīs,” uzsvēra
V.Dalke.

„SIA „Siguldas Bloks” nākamajā gadā
svinēs jau 20 gadu jubileju. 1992.gadā to
dibināja pieci cilvēki, šobrīd valdē ir trīs.
Kopš 1996.gada ražojam betona ceļu un
trotuāru apmales, betona bruģakmeņus
– ielu, ietvju, laukumu seguma izveidei
gan gājējiem, gan transporta kustībai. Tāpat tiek ražoti dekoratīvie un gludie dobie betona bloki, dekoratīvie sienu bloki,
kas plaši pielietojami ārsienu apšūšanā,
iekšsienu un atbalsta sienu celtniecībā,
civilo, rūpniecības un lauksaimniecības
ēku, vienstāvu un daudzstāvu māju būvniecībā,” sarunā ar laikrakstu „Novada
Vēstis” pastāstīja valdes priekšsēdētājs.
Kā teikts uzņēmuma mājas lapā, ražošanas process notiek, izmantojot vācu
firmas “HESS” un amerikāņu firmas
“BESSER” tehnoloģiskās iekārtas, un ir
automatizēts no betona sagatavošanas līdz
gatavās produkcijas iepakošanai.
SIA “Siguldas Bloks” ražoto materiālu
priekšrocība ir to ekoloģiskā tīrība, plašs
pielietojuma diapazons, ekspluatācijas
ilggadība, formu un krāsu daudzveidība.
Uzņēmumā ražotajiem materiāliem jau
kopš 1996. gada ir kvalitātes sertifikāts,
ko izsniedzis Latvijas Zinātņu akadēmijas
Sertifikācijas centrs. Izsniegtie atbilstības
sertifikāti apliecina, ka materiāli ir pārbaudīti un atbilst prasībām, kas noteiktas
standartā LVS EN 1338, 1339 un 1340.
Līdztekus jaunajām tehnoloģiskajām
iekārtām uzņēmumā ir saglabāta dzelzsbetona ražotne, kurā tiek izgatavoti dažādi
betona un dzelzsbetona izstrādājumi.
Lai nodrošinātu kvalitāti betona izstrādājumu ražošanā un klientu apkalpošanas
jomā, SIA “Siguldas Bloks” kvalitātes
vadības sistēma ir sakārtota un sertificēta
atbilstoši standarta ISO 9001 prasībām jau
2000.gadā.
„Tā kā saražotais materiāls ir ļoti smags
un nav tālu pārvadājams (lai atmaksātos
transporta izdevumi, materiālu vest tālāk
par 150 km nav rentabli), tāpēc lielākā

Krīzes
– pārbaudījums un iespēja
„ E s a m
vieni no pirmajiem, kuri
Latvijā sāka
strādāt šajā
jomā, tāpēc
piedzīvojam jau otro
ekonomisko
krīzi. Pirmā SIA “Siguldas Bloks” valdes priekšsēdētājs Vairis Dalke
bija 90.gadu
sākumā. Tajā
dzīvot šo grūto laiku,” piebilda uzņēmuma
laikā bijām spiesti no darba atbrīvot vivadītājs.
sus darbiniekus. Situācija uzlabojās tikai
pēc astoņiem gadiem. Tagad mēģinām
Uzņēmuma specifika – sezonas
izturēt otro kritumu. Tā saucamie labie
darbs
gadi bija 2007. un 2008.gads, kad naudas
Viena no uzņēmuma specifikām ir tā,
izteiksmē preču produkciju ražojām par
ka tas strādā no aprīļa līdz decembrim. Šajā
aptuveni diviem miljoniem latu. Pagājulaikā tiek saražota produkcija, savukārt
šajā gadā apjoms kritās par vairāk kā pusi.
pārējā laikā notiek iekārtu remontdarbi un
Otrā krīze sākās 2008.gada otrajā pusē.
gatavošanās nākamajai sezonai. „Ir bijuši
Tai par iemeslu bija ne tikai krīze, bet arī
gadi, kad esam sākuši strādāt arī martā,
fakts, ka labajos laikos tika saceltas dautas atkarīgs no pasūtījumu apjoma. Šajā
dzas bruģakmens rūpnīcas (tas izskaidroziemā diemžēl daļu cilvēkus bijām spiesti
jams ar plašo Eiropas Savienības līdzekļu
atbrīvot no darba, kā arī samazināt atalpieejamību tajā laikā). Tagad konkurentu
gojumu. Tagad, kad sezona ir atsākusies,
ir daudz, kuri produkciju pārdod par ļoti
pieņemsim darbiniekus atpakaļ darbā. Šos
zemām cenām. Ja salīdzina mūsu izcenodarbiniekus saucam par sezonas. Cik iejumus ar mūsu konkurentiem, mēs esam
spējams, darbiniekus apmācām uz vietas.
aptuveni pa vidu,” skaidroja V.Dalke.
Ir profesijas, kuras uz vietas nevaram apValdes priekšsēdētājs uzskata, ka ir
mācīt, piemēram, elektriķi un metinātāji,
pamatotas cerības, ka situācija uzlabosies.
tāpēc meklējam gatavus speciālistus. Daļa
„Celtniecība ir nozare, kas pēdējā attopas
darbinieki ir no Gaujas, daļa – Siguldas,”
pēc krīzēm, tāpēc mums augšupeja vēl
stāstīja valdes priekšsēdētājs.
jāpagaida. Tas ir saprotams, jo cilvēks
vispirms domā, kā viņam paēst, tikai tad
– ko uzlabot mājoklī.”
Jana Bunkus
Grūtos laikus izturēt palīdz arī fakts,
ka uzņēmumam nav kredītsaistību. „Tie,
kuri labajos laikos bija piesardzīgi, tiem
šobrīd ir vieglāk. Tiem arī ir vieglāk pār-

Foto: Jana Bunkus

Tā uzskata SIA „Siguldas
Bloks” valdes priekšsēdētājs Vairis Dalke, kurš minēto uzņēmumu
vada jau gandrīz 20 gadus. „Visu
nosaka fakts, cik uzņēmumi bija
prātīgi labajos laikos. Ja netika
ņemti lieli kredīti, darbība tika
optimizēta, neatstājot neko lieku,
tad ir cerība, ka viņi izdzīvos,”
piebilda V.Dalke.
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PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE “MINKA“

Čaklās „Minkas” skolotājas dara un rada
Visa mācību gada garumā pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) „Minka” skolotājas
strādā gluži kā čaklie Ziemassvētku rūķīši
– ada, tamborē, šuj, griež, līmē, darina
attīstošās spēles, tā pilnveidojot
attīstošo vidi grupiņās.
Grupas „Kāpēcīši” skolotājas Vita Segliņa un Līga
Zambare izgatavojušas spēles rokdarbiem: „Tamborēta
somiņa”, „Tamborēts tārpiņš”,
„Krāsainā spēle” „Apģērbsim
lellītes”, „Krāsainais rāmītis”
- pirkstu sīkās muskulatūras
attīstīšanai, pogāšanas un sasiešanas iemaņu attīstīšanai
un pamatkrāsu apguvei, kā
arī spēles ritma un klausīšanās
iemaņu attīstīšanai: „Skanošā
pasaule” un „Skaļās podziņas”
Grupas „Sprīdīši” skolotājas Diāna Millere un Ilze
Jakovicka izgatavojušas spēles matemātisko priekšstatu veidošanai:
„Cimdiņi”, „Sniegavīri”, „Odziņas”; spēles runas attīstīšanai: „Nosūti vēstuli”,
„Burtu kartiņas”; rokdarbiem – pogāšanai,
vēršanai, siešanai, tīšanai – pirkstu sīkās
muskulatūras attīstīšanai, kāsu apguvei:
„Krāsainie kamoliņi”, „Atrodi pec krāsas”. „Krāsainie ziediņi”, „Maciņi”.
Skolotājas saka paldies „Sprīdīšu”
grupas vecākiem par nepieciešamo materiālu sarūpēšanu spēļu izgatavošanai.
Grupas „Rūķīši” skolotājas Ausma
Kronberga un Sanda Dārzniece izgatavojušas spēles runas attīstīšanai: „Burtu
loto”, „Jautrie stūrīši”, „Vārdu puzle”attīsta prasmi lasīt zilbes, kā arī spēli „Es
un mana veselība” jeb „Veselības skola”kura palīdz izprast, kādus produktus ieteicams lietot, lai nenodarītu ļaunumu savai
veselībai. Spēles rokdarbiem: „Krāsainie
kamoliņi”, „Saver pa krāsām”, „Jautrie
tunelīši”- pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšanai. Spēle matemātikas priekšstatu
veidošanai- „Ciparu puķītes. Instrumenti
ritma attīstības sekmēšanai- tamburīni,
šeikeri, bundziņas.
Skolotājas saka paldies „Rūķīšu”
grupas vecākiem par ritma instrumentu
„Jautrie pirkstaiņi” izgatavošanu.
Grupas „Kukainīši” skolotājas Ingrīda Šersta un Gianeja Paņkiva izgatavojušas spēli „Saulīte”- pogāšanas, siešanas
un pīšanas iemaņu attīstīšanai, kā arī spēli
dramatizācijas rotaļām – skatuvi ar dažādiem rotaļām nepieciešamiem tēliem.
Grupas „Kaķēni” skolotājas Alda Ločmele un Vivita Batānova izgatavojušas
spēles runas attīstīšanai un lasītprasmes
veicināšanai: „Burtu kārtis”, „Ārstniecības
augu loto”, „Meklē pāri”un spēles rokdarbiem – pirkstu sīkās muskulatūras un

iztēles attīstīšanai „Veiklie pirkstiņi” (locīšana, dažādu priekšmetu atveidošana).
„Kaķēnu” grupā spēļu izgatavošanā iesaistījušies arī vecāki. Adriana māmiņa
ir izgatavojusi materiālus pirkstu sīkās muskulatūras
attīstīšanai – vēršanas un siešanas
iemaņu veidošanai
un pilnveidošanai.
Sporta skolotāja
Inga Moškina ir
izgatavojusi
„Bumbiņas”
(ap-

tamborētas bumbiņas,
pildītas ar vati) – mešanai horizontālā
mērķī, vertikālā mērķī, ripināšanai un
kustību rotaļām; adītas aukliņas, lentas un
lakatiņus – vingrojumu izpildei, uzmanības vingrinājumiem, rullēšanai, siešanai –
pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšanai un
pareizas stājas veidošanai, kā arī „Hanteles”- ar smiltīm pildītas Actimel pudelītes
– vingrojumiem roku un plecu muskulatūras attīstīšanai un spēka attīstīšanai.
Paldies skolotājām un skolotāju palīdzēm
par radošo izdomu un ieguldīto darbu!
Veselības nedēļa
Lai veicinātu bērnu izpratni par veselību un veselīgu dzīvesveidu, mūsu bērnudārzā kā tradīcija ir „Veselības nedēļa”. Tā
norisinājās no 21.līdz 25.februārim.
Šajā nedēļā uzzinājām, ko nozīmē
veselīgs dzīvesveids un pārtika.Veidojām
izpratni par veselīga dzīvesveida ievērošanas nepieciešamību ikdienas dzīvē – pārrunājām, kā jākopj savs ķermenis. Kāpēc
un kā pareizi jātīra zobi? Uzzinājām, kas
palīdz izvairīties no saslimšanas. Attīstījām bērnos atbildības sajūtu par sevi un
savu veselību. Tēmas izzināšanā iesaistījām arī bērnu ģimenes. Rosinājām vecākus
papildināt bērnu zināšanas par apgūstamo
nedēļas tēmu.
Visas nedēļas garumā degustējām dažādus veselīgus pārtikas produktus, sniedzām bērniem priekšstatu par tautas medicīnu – dzērām zāļu tējas, izzinājām to
ārstnieciskās īpašības. Par veselīgiem pārtikas produktiem un zāļu tējām parūpējās
vecāki. Paldies vecākiem par sadarbību
veselības nedēļas norisē!
„Minka” aktīvi sporto!
Mūsu PII tiek realizēti uzdevumi:
saglabāt un nostiprināt bērnu veselību,

norūdīt bērnu organismu. Veicināt bērnu
fizisko attīstību. Attīstīt un pilnveidot pamatkustības – soļošanu, skriešanu, rāpošanu, mešanu u.c. Attīstīt fiziskās īpašības
– veiklību, ātrumu, izturību u.c. Veidot
veselīgu konkurenci, prasmes darboties
kopīgi. Attīstīt bērnu pašapziņu, kustību
prieku.
Lai realizētu šos
uzdevumus, iestādē regulāri notiek sporta nodarbības un dažādi pasākumi. Kā tradīcija ir dažādi
tematiskie sporta pasākumi
– ”Esi vesels!”, ”Lielā kartupeļu talka”, ”Rudens lapu
virpulī” u.c.
Februārī notika sporta
pasākums ”Jautrais pasts”.
Īss ieskats pasākuma norisē.
Bērnudārza ”Minka” (arī
filiāles ”Lapsiņa”) lielos bērnus sporta kompleksā sagaidīja pastnieks Valentīns, kurš
bija ļoti norūpējies, jo nespēj paveikt
darbu. Ļoti daudz vēstuļu, avīžu un telegrammu jāiznēsā. Tad vēl arī bandroles jāaizved. Pastnieks uzaicināja bērnus
palīdzēt un tādā veidā uzzināt, kāds ir
pastnieka darbs – grūts vai viegls. Lai šo
uzdevumu veiktu, bērniem veica dažādus
interesantus vingrojumus.
Nobeigumā čaklie pastnieki mūzikas
pavadījumā (dejojot) ”lasīja” avīzes. Par
čaklo darbu katra grupiņa un viņu skolotājas saņēma diplomus.
Filiālē ”Lapsiņa” mazās grupas bērniem notika sižetiskā sporta nodarbība
“Braucam tuvu, braucam tālu” tēmas
”Transports” ietvaros.
Liels prieks, ka iestādes sporta pasākumos iesaistās ne tikai bērni un viņu skolotājas, bet arī vecāki. Paldies vecākiem
par atbalstu un palīdzību!
PASĀKUMI APRĪLĪ
12.aprīlī pl.16.30 Angļu valodas tematiskā pēcpusdiena. „Lieldienas gaidot”
15.aprīlī Spodrības diena. Sakopsim sava
bērnudārza teritoriju.
19.aprīlī Sports grupu laukumos
„Lieldienu olu maršs” (mazajām grupām).
20.aprīlī Orientēšanās sacensības „Lieldienu olu meklējumos” (lielajām grupām).
21.aprīlī Lieldienas kopā ar Lieldienu
zaķi. Skolotāju izrāde bērniem. Rotaļas.
28.aprīlī Pargājiens „Putnu vērošana dabā”.
Filiālē „Lapsiņa”
18.-21.aprīlis Lieldienu nedēļa filiālē „Lapsiņa”
21.aprīlī Sporta diena „Lieldienu olu maršs”.
26.- 28.aprīlis Atvērto durvju dienas
filiālē „Lapsiņa”.
Apkopoja Inga Knite un Ilze Jakovicka,
Inga Moškina
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INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKA

Par dzīvi un kino
Foto: Vija Onskule

Kad Inčukalna novada bibliotēkā pulcējas lasītāji, jaušams, ka te atkal ieradīsies
kāda īpaša personība. Un tā nesen pie inčukalniešiem ciemojās literāte, scenāriste
un redaktore Austra Zīle. Šoreiz autore
lasītājus iepriecināja ar savas jaunās grāmatas atvēršanu. Tās nosaukums ”Vājību
garša”. Ilustrācijas veidojusi autores meita,
māksliniece Aija Bāliņa. Rakstniece no
jaunās grāmatas lasīja vairākus stāstus, kā
arī iepazīstināja klausītājus ar savu radošo
darbību.
Austra Zīle beigusi Vissavienības Valsts
kinematogrāfijas institūtu (1965.-1970.g.),
no 2005. gada ir kinematogrāfistu savienības biedre. Viņas radošā darbība daudzu
gadu garumā saistīta ar kino. Strādājusi
gan kā filmu redaktore, gan rakstījusi scenārijus. “Valsis mūža garumā’’, “Dīvainā
mēnesgaisma’’, “Emīla nedarbi’’, “Tās
dullās Paulīnes dēļ’’. Šie un vēl citi kinodarbi tapuši ar Austras Zīles līdzdalību.
Viņas rakstīti scenāriji ir filmām “Ģimenes
albums’’ un “Dunduriņš’’.
Lasītājiem A.Zīle atklāja kā tapuši atsevišķi stāsti. Pārsvarā tajos tverti vērojumi
no dzīves. Konkrētu prototipu esot maz,
toties sakrātie iespaidi un atziņas veidojuši
raibu kopumu, kas tālāk izmantots sižetos.
Darbos ieliktas arī bērnības, jaunības un
skolas gadu atmiņas, atziņas un dzīves pieredze. Pēdējā kara laikā Austrai bija desmit gadu, ģimene dzīvoja Morē. Spilgti iespaidi palikuši no Mores kaujām, kad bija

Literāte, scenāriste un redaktore Austra Zīle viesos pie Inčukalna lasītājiem

jābēg, jādodas bēgļu gaitās. Šo mūsu tautas
vēstures daļu rakstniece centusies saglabāt
ar rakstīto vārdu. Austra Zīle savos darbos
pratusi ievīt gaišu piesitienu, vieglu ironiju
par sabiedrībā notiekošo, spējusi runāt ar
smaidu par skumjo. Kā scenāristei un redaktorei Austrai bijusi radoša sadarbība ar
filmu veidotājiem un aktieriem. Tā atainota
krājumā “Sarunas aiz kadra’’(2007.g.).
Īpaši interesanta bijusi filmas “Tās dullās
Paulīnes dēļ” uzņemšana.
Vaicāta, kā tapuši stāsti, prozas darbi,
autore uzsver, ka allaž centusies veidot
atgriezenisko saikni ar lasītāju, nerakstot
vien sava prieka pēc.
Rakstniece dāvināja Inčukalna bibliotēkai savu jauno grāmatu ar autogrāfu.

Bibliotēkas darbinieces Vija un Māra, visi
klausītāji pateicās Austrai Zīlei par vispusīgo stāstījumu, dāvināja ziedus un kopīgi
nofotografējās.
Bibliotēkas vadītāja Vija Onskule šo
tikšanos organizēja arī Vangažu pilsētas
iedzīvotājiem. Arī te risinājās interesanti
dialogi, stāstu atmiņas. A. Zīli sveica ar
ziediem pateicīgie lasītāji, bibliotekāres
Regīna, Vineta un Māra. Dažs atmiņu
stāstījums izsauca pat acīs asaras, cik
emocionāls tas bija. Lasītāji pateicās bibliotekārēm par interesanto tikšanos, kā arī
novēlēja cienījamai Austas kundzei tālākos
panākumus atmiņu rakstīšanā.

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA mūzikas skolas pūtēju orķestris. Mūsu

Atvērto durvju dienas Inčukalna
novada Mūzikas un mākslas skolā:
1.-30.aprīlis Vizuāli plastiskās mākslas
nodaļas bērnu darbu izstāde. „Uzmini nu!”
Inčukalna pamatskolas 3. stāva vestibilā.
1.-14.aprīlis Vizuāli plastiskās mākslas
nodaļas bērnu darbu izstāde. „Joku nedēļa” mākslas skolas vestibilā Vangažos.
6.aprīlis Skolotājas Ineses Zanderes atklātais audzēkņu vakars Inčukalnā.
14. aprīlis Inčukalna mūzikas nodaļas audzēkņu koncerts „Ciemos pie mazajiem
draugiem PII „Minka”.
15.aprīlis Atvērto durvju diena Inčukalnā.
16.aprīlis Mākslas dienas Inčukalnā.
18.aprīlis Vangažu mūzikas nodaļas audzēkņu koncerts „Ciemos pie mazajiem
draugiem PII „Jancis”.
19.aprīlis Atvērto durvju diena Vangažos.
Ļoti gaidīsim visus muzicēt un zīmēt
gribošus bērnus un viņu vecākus pie
mums ciemos! Uz tikšanos!

Mēs lepojamies!
Marts Mūzikas un mākslas skolā
atnesis daudz uztraukumu, milzīgu
darbu un lieliskus rezultātus.
5.martā Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skatē Rīgas grupā
mūsu orķestris sasniedza augstāko rezultātu savā grupā un ieguva I pakāpes diplomu koncertprogrammā, kā arī II pakāpes
diplomu defilē programmā. Augstais novērtējums neļāva atslābt ne dienu, bet gan
spārnoja jaunos mūziķus un diriģentu Vitali Kikustu jauniem mērķiem un sasniegumiem. Svētdien, 20.martā, Valmieras
kultūras centrā noslēdzās IV Latvijas pūtēju orķestru konkurss, kurā piedalījās 30
orķestri (kopā ap 1000 dalībnieku). Četrās
grūtības pakāpes grupās tika piešķirtas sešas pirmās vietas, astoņas otrās un astoņas
trešās vietas. Par konkursa uzvarētājiem
III grupā kļuva Madonas kultūras nama
pūtēju orķestris „Madona” un Smiltenes

Inčukalna novada pūtēju orķestris ieguva
godpilnu III vietu. Tas ir augsts sasniegums mūsu orķestrim, jo konkurence ir
ļoti liela un mākslinieciskais sagatavotības
līmenis augsts.
Konkursa norisi un orķestru sniegumu
atzinīgi novērtēja obligāto skaņdarbu autori. Komponists Rihards Zaļupe uzsver,
ka „konkurss ir nepieciešams kā atskaites
punkts, un būtiski, ka tas rosina jaundarbu
rašanos dažādiem sastāviem”. Komponists
Andris Riekstiņš atzina, ka „orķestru kopējais līmenis ir augsts, un ir patīkami redzēt tik daudz jauniešu, kas nodarbojas ar
tik laikietilpīgu un sarežģītu žanru”.
Es gribu pateikt milzīgu paldies
Inčukalna novada pašvaldībai par atbalstu mūsu bērniem un jauniešiem. Paldies
vecākiem par uzticēšanos, paldies skolotājiem par pašaizliedzīgo darbu! Vislielākais paldies diriģentam Vitalim Kikustam,
kurš vienmēr ir bijis pārliecināts, ka mēs
varam un esam labākie! Lai veicas mūsējiem arī turpmāk!
Direktore Ieva Kikuste

Inta Martinsone
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Panākumiem bagātā sezona Vangažu handbolistiem
• Sudrabs 2010.gada Latvijas jaunatnes
čempionātā D2 grupā.
• 2010.gada jūlijā Vangažu handbola komanda piedalījās starptautiskajā handbola

dējot. Ir nodrošinātas bronzas medaļas, bet
cīņa par 1. vietu turpināsies maijā Dobeles
sporta kompleksā.
• Pirmās uzvaras ir arī Vangažu jaunajiem

Vangažu handbolisti virslīgas komandas sastāvā
turnīrā Lībekā (Vācija), 50 komandu konkurencē iegūstot 5.vietu. 2010.gada rudenī
Vangažu handbola komanda piedalījās
pārbaudes turnīrā Igaunijā.
• Cīņā par Latvijas 2011.gada jaunatnes
čempiona titulu ir aizvadītas 12 spēles ar
Ludzas, Stopiņu, Tērvetes novadu, Salaspils BSS, Rīgas un Auces komandām,
gūstot deviņas uzvaras un trīs spēles zau-

handbolistiem (1999. un 2000.gadā dzimušajiem).
• Pieredzes gūšanai Vangažu handbolisti
Lieldienu brīvdienās piedalīsies starptautiskajā handbola turnīrā Prāgā (Čehijā).
• Vangažu rezultatīvākie handbolisti D1
grupā: Igors Ignatjevs, Andreass Petkuns,
Daniels Balodis, Norberts Slavinskis, Ar-

Futbolistiem trīs godalgas
No 19.novembra SK „Super Nova
Vangaži” sadabībā ar SK „Super Nova
Sigulda” piedalījās Vidzemes reģiona futbola federācijas rīkotajā Vidzemes reģiona
jaunatnes čempionātā telpu futbolā, kas
tika rīkots ar mērķi popularizēt futbolu reģionā, sekmēt jauno futbolistu meistarības
izaugsmi un noskaidrot labākās komandas,
spēlētājus un trenerus.
Sacensības norisinājās no 19.novembra
- 17.martam sporta hallēs Ādažos, Allažos, Limbažos, Ogrē, Priekuļos, Smiltenē,
Valmierā un Valkā.
Visas pieteikušās komandas tika sadalītas divās grupās A un B pēc samērības
principa, par pamatu ņemot vērā 2010.
gada ziemas un vasaras sezonas rezultātus.
Katrā grupā sacensības notika pēc riņķa

sistēmas. Vangažu futbolisti šajā čempionātā piedalījās ar 2000.gadā dzimušajiem
futbolistiem. Katrai vecuma grupai bija
jānospēlē trīs kārtas. Spēles laiks 1x20
min.
SK „Super Nova Vangaži-Sigulda” tika
iedalīti B grupā. Komandas: Rūjiena/meitenes dzimušas 1996.gadā, VJFC Staicele,
VJFC Staicele-2, Salacgrīva, Smiltenes
BJSS – 2. SK „Super Nova Sigulda- Vangaži” pirmajā kārtā izcīnīja četras uzvaras,
apspēlējot Rūjiena/meitenes (2:1), VJFC
Staicele (6:0), VJFC Staicele-2 (3:0),
Salacgrīva (3:0). Neizšķirti nospēlējot ar
Smiltenes BJSS (0:0), izcīnīja 1. vietu. Otrajā kārtā izcīnīja četras uzvaras, apspēlējot Rūjiena/meitenes (5:0), VJFC Staicele
(2:0), VJFC Staicele-2 (3:0), Smiltenes

tūrs Kļavinš, Viktorijs Petkuns, Andrejs
Birjukovs.
• Vangažu rezultatīvākie handbolisti D2
grupā: Miks Patriks Korps, Marks Ignatjevs, Roberts Ozols, Sandis
Dambis, Jegors Akjamsovs,
Valdemārs Teterovskis, Kristaps Loža, Mārcis Klaģis.
• Treniņos aktīvi piedalās arī
jaunie handbolisti.
Saku lielu paldies savu
handbolistu vecākiem, jo to
visu nebūtu iespējams sasniegt bez vecāku atbalsta un
līdzdalības.
Panākumi ir arī Inčukalna
novada handbola kolektīva
spēlētājiem 2011.gada Latvijas čempionātā vīriešiem
virslīgā. Pēteris Trojanovskis
viens no rezultatīvākajiem
spēlētājiem Latvijas čempionātā, Emīls Reniņš un Artūrs
Lazdiņš ir izcīnījuši bronzas
medaļas Latvijas čempionātā
virslīgā.
Pirmo reizi Vangažu handbolists Jānis Grišanovs spēlē
Bundeslīgā Vācijā.
Liels paldies arī Inčukalna novada domei
par handbola kolektīva atbalstīšanu!
Valters Lījvaks

BJSS– 2 (1:0). Neizšķirti nospēlējot ar
Salacgrīva (1:1), izcīnīja 1. vietu. Trešā
kārtā izcīnīja četras uzvaras, uzvarot Salacgrīvu (1:0), VJFC Staicele-2 (5:0), Rūjiena/meitenes (2:0), VJFC Staicele (4:0).
Zaudēja Smiltenes BJSS-2 (0:1). Trešajā
kārtā izcīnīja 1.vietu. Kopvērtējumā ar trīs
punktiem izcīnīja 1.vietu.
Komandas sastāvs: Andrejs Černejs,
Dāvids Narsija, Toms Lamša, Alvis Sorokins, Vladislavs Puškins, Alberts Jēkabs
Jansons. Roberts Latkovskis, Niks Borītis,
Roberts Kanapolis, Raimonds Jēkabsons,
Mārtiņš Zemlītis, Ernests Zveja.
Labākais komandas spēlētājs - Niks
Borītis.
2002.gadā dzimušie tika sadalīti trijās
grupās A, B un C. Siguldieši iedalīti B
grupā.
Liene Kleinberga
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Inčukalna Galda hokeja klubs nr.1 arī Latvijā!
Rīgas čempionāts. Tuvojoties sezonas neslēgumam ir aizritējušas daudzas
sacensības galda hokeja lauciņā, kurās
savu augsto meistarību nodemonstrēja
kluba biedri. Janvārī tradicionāli norisinājās vecākais galda hokeja turnīrs Latvijā
(11 pēc kārtas) – Rīgas čempionāts, kurš
norisinājās pēc tādas pašas piedāvātās sis-

vidū Ventspilī norisinājās nomināciju
čempionāti – junioriem, dāmām un senioriem. Sava pirmā numura (pēc Pasaules
reitinga rādītājiem) statusu starp Latvijas junioriem apliecināja Roberts Kupčs,
kurš 44 dalībnieku konkurencē pirmo
reizi kļuva par junioru čempionu (jau 3
gadu pēc kārtas labākais juniors nāk no

Brāļi Saulīši un Didzis Ziemelis

tēmas, kā decembrī aizvadītais Inčukalna
CHALLENGE (skatīt mājas lapā www.
galdahokejs.lv ). Savdabīgu rekordu tajā
61 dalībnieka konkurencē uzstādīja pašlaik labākais galda hokejists Latvijā Edgars Caics, kurš 1.līgas ietvaros uzvarēja
visās spēlēs, bet sudraba medaļu izdevās
izcīnīt mūsu Jānim Kalnevicam! Tikai
nieka tiesa pietrūka, lai uz goda pjedestāla
zemākā pakāpiena kāptu vēl viens Inčukalna Galda hokeja kluba (GHK) pārstāvis
– Edgaram Saulītim ar 3.vietas īpašnieku
Jevgēniju Zaharovu no Skrundas GHK
noslēgumā bija vienāds punktu skaits, bet
zaudējums savstarpējā spēlē atsvieda viņu
uz 4.vietu. Augstvērtīgās vietās ierindojās
arī kluba vadītājs Sandis Kalniņš (5.vieta)
un juniors Roberts Kupčs (7.vieta). Robertam arī 1.vieta junioru konkurencē, kā arī
Ilzei Zucei-Tenčai bronza un uzvara dāmu
konkurencē. Trešo vietu dāmām izcīnīja
Elīna Gala.
Nomināciju čempionāti. Februāra

Inčukalna – pērn un aizpērn par čempionu
kļuva Matīss Saulītis). Tuvu bronzai bija
Rihards Gals, bet spēlē par 3.vietu piekāpās jūrkalnietim Elvijam Siliņam. Starp
10 labākajiem spēlētājiem spēja iekļūt arī
Daniels Laizāns (7.vieta), Ilze Zuce-Tenča
(9.vieta) un Ēriks Kuharjonoks (10.vieta).
Dāmām, tāpat kā Roberts, pirmo reizi par
čempioni kļuva Ilze Zuce-Tenča (līdz šim
bija izcīnītas gan divas sudraba medaļas,
gan divas bronzas medaļas). Bronzas medaļa tāpat kā Rīgas čempionātā, tika Elīnai
Galai. Diemžēl pēc operācijas čempionātā
nevarēja piedalīties vēl viena potenciālā
medaļniece Dārta Ozoliņa. Par medaļām
noteikti varētu pacīnīties Aivars Vāvers,
kurš nepiedalījās senioru čempionātā aizņemtības dēļ.
Inčukalna GHK nr.1 Arī Latvijā!
19.martā, tepat Inčukalna Tautas namā,
norisinājās 10.Latvijas čempionāts komandām un 19 komandu konkurencē pirmo
reizi kluba pastāvēšanas vēsturē par čem-

pioniem kļuva inčukalnieši! Jau decembra numurā rakstījām, ka Inčukalna klubs
uz neilgu laiku nonāca Pasaules reitinga
1.pozīcijā starp visiem Pasaules klubiem
(pašlaik klubs turas stabilā 3.vietā). Tas,
protams, tika sasniegts neklātienes cīņā,
bet uzvarēt čempionātā izdevās pirmo
reizi. Čempiona medaļas izkala Inčukalna
GHK pirmā komandā ar
brāļiem Edgaru, Matīsu
un Miku Saulīšiem, kā arī
Didzi Ziemeli sastāvā. Uz
to klubs gāja ilgi un soli
pa solītim – iepriekšējos
gados ieņemot 5., 4.vietu,
tad kāpjot uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena, bet
pērn tika izcīnīta sudraba
medaļa. Vēl vienu medaļu
– bronzas izcīnīja Inčukalna GHK otrā komanda
ar Kārli Balodi, Jāni Kalnevicu, Sandi Kalniņu un
Robertu Kupču sastāvā.
Sudraba medaļas Skrundas GHK pirmai komandai. Iepriekšējo gadu čempioni BJC Laimīte šoreiz
ierindojās vien 5.vietā, jo
šoreiz komandā spēlēja
jaunā maiņa.
Inčukalna Galda hokeja
līga. Noslēgumam tuvojas
arī klubu sezona, tai skaitā
arī Inčukalna līga (bez tās šosezon vēl palicis pats galvenais kluba turnīrs – Inčukalna čempionāts, kurš norisināsies 30.aprīlī ). Pēc aizvadītā priekšpēdējā posma
uzvaru kopvērtējumā jau ir nodrošinājis
Matīss Saulītis ar 270 izcīnītajiem punktiem. 2. un 3.vietās atrodas Sandis Kalniņš
(246 punkti) un Mikus Saulītis (244 punkti). Trijniekā vēl var ielauzties vien Haralds Gals, kuram tad pēdējā posmā vajadzīga uzvara, kas vēl nav izdevies. Junioru
konkurencē par uzvarētāju priekšlaicīgi ir
kļuvis Ēriks Kuharjonoks, bet 2.v. un 3.v.
attiecīgi atrodas Roberts Kupčs un Filips
Buhtujevs. Jaunāko junioru grupā vadošais trijnieks izskatās šādi – Filips Buhtujevs, Jānis Markulis un Rainers Kalniņš.
Dāmām uzvaru jau nodrošināja Monika
Džigure.
Sandis Kalniņš
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Pavasaris nāk? Pavasaris nāk!
kuma ir kā gaidāmā pavasara oāze, jo jau
kopš 12.marta tajā stabili ir iemājojis pavasaris, kas iesākās ar „Žagatu tirdziņu”,
ko ierosināja un organizēja Inčukalna meitenes ar Aneti Kokinu priekšgalā. Tie, kas
iegriezās varēja iegādāties milzum daudz
vajadzīgu lietiņu, varēja rosināt arī savu
iztēli, apskatot paštaisītas rotaslietas, cimdus, zeķes ,šalles, greznumlietiņas . Jaunās māmiņas ir pateicīgas tirdziņam par
iespēju lēti iegādāties apģērbu saviem ātri
augošajiem mazuļiem.

grupa “Medieval Child“

Fotogrāfiju un grafiku izstāde „Psihodēliskās vīzijas”,
kas vēl līdz 10.aprīlim ir apskatāma Tautas namā, 12.marta atklāšanā pulcēja gan mākslinieku
Valda Lancmaņa (Eltona) un
Lilitas Joņinas draugus un paziņas, gan tos, kas ieinteresējās
par to, ko tad īsti nozīmē vārds
„psihodēlisks” . Izstādes atklāšanā skanēja skanīgs roks grupas
„Medieval Child” izpildījumā,
ko paši mūziķi sauc par klasisku
roku. Mūzika bija lieliska un harmoniski papildināja fantastiskās
fotogrāfijas un smalki izpildītos
grafiskos darbus. „Viduslaiku Lolita Joņina un Eltons (Valdis Lancmanis)
bērna” mūzika gan vairs Tautas
namā neskan, bet Eltona fantāzijas fotogrāfiju izskatā un Lilitas Joņinas rūpīgi iz- Krieva jauno filmu „Dancis pa trim”.
zīmētie gan labsirdīgie, gan ar raksturiņu Neskatoties uz sniegu un vēju, Tautas
dažādie dzīvnieku portreti tur atrodas vēl nams piepildījās ar skatītājiem, un piektdienas vakars piepeši kļuva smeldzīgs, pajoprojām.
Komunistiskā genocīda upuru pie- vasarīgs un mīlestības pārpilns, jo filma
miņas dienā 25.martā pūta spēcīgs vējš, jau galvenokārt ir par savstarpējām attiekas izvilka līdz pat kaulam, bet ļaudis cībām, kas risinās pēdējās kara dienās.
Vispavasarīgākais no visiem pasākupulcējās Inčukalna dzelzceļa stacijā pie
miem
Inčukalna Tautas namā bija „Inčupiemiņas akmens, lai noliktu ziedus un
kalna
Cālis 2011”, kas norisinājās 26.
atcerētos mūsu tautai vissmagākos pārbaumartā.
Šogad mazo dziedātāju konkursā
dījuma brīžus - izsūtīšanas. Atmiņās bijām
bija izlēmuši piedalīties 30 pirmsskolas

Foto: Vita Oša

„Nevaram sagaidīt pavasari”, šādus
vārdus nākas bieži dzirdēt pēdējās nedēļās. Tomēr pirmie pavasara svētki Starptautiskā sieviešu diena tika atzīmēta
ar ziedu pirkšanu un dāvināšanu dāmām.
Kalendārā jau marta beigas, bet vēl snieg
sniegs, pat runči nav atjēguši, ka jāsāk
pavasara koncerti. Daži gājputni jau atlidojuši, cerēdami uz pavasari arī Latvijā.
Malkas šķūnīši jau bēdīgi tuvojas „iztukšītim”, bet mājas vēl jākurina, ja gribam
justies omulīgi. Par ielām gan neko labu
šoreiz neteikšu, vienīgi
to, ka mierina apziņa,
ka šādi staigāšanas un
braukšanas apstākļi ir
daudzviet Latvijā. Tajā
brīdī, kad pēkšņi atjēdzies sēdus pašā ielas
viducī, atliek vienīgi
cerēt, ka visi locekļi
veseli un ka varēs ar
godu pierausties kājās.
Tomēr arī tādam
laikam dabā ir savas
priekšrocības, jo pieMūziķu
mājas dārziņos pelēcīgas sniega kaudzes
vien, un atliek vairāk brīva laika citiem
vaļaspriekiem.
Savdabīgs ziemas sezonas noslēgums
ir fotokonkursam „Mans Inčukalns” iesūtīto fotogrāfiju pirmais apkopojums,
kuru pavisam drīz varēs apskatīt arī
„dzīvajā” . Pirmajā posmā (ziemas mēneši) desmit inčukalnieši iesūtīja ap 90
fotogrāfiju. Paldies Birutai Jākobsonei,
Brigitai Dambei, Everitai Šubei, Intai
Bērziņai, Vitai Ošai, Natālijai Biserovai,
Kristapam Ronim, Vinetai Kreicbergai,
Aivaram Vaičukam, Vinetai Grīnbergai.
Žūrija, kuru vada profesionāls fotogrāfs
Valdis Lancmanis īpaši ir atzīmējusi septiņas fotogrāfijas, kuru autores ir Vineta
Kreicberga, Vineta Grīnberga, Vita Oša,
Biruta Jākobsone. Gaidām visus konkursa
1.kārtas dalībniekus uz Inčukalna Mākslas
dienu atklāšanas pasākumu 16.aprīlī Inčukalna Tautas namā, kurā tiks pasniegtas
balvas uzvarētājiem un pateicības dalībniekiem, kā arī varēs apskatīt konkursa
fotogrāfijas.
Nākošais fotogrāfiju iesūtīšanas (pavasara) posms turpinās. Tas noslēgsies 1.jūnijā. Bildes jau krājas! Liekas, ka pavasarī būs vēl vairāk interesantu un skaistu
fotogrāfiju.
Inčukalna Tautas nams jau no marta sā-

kopā ar divreiz uz Sibiriju izsūtīto Ilmāru
Žuniņu, bijušo leģionāru Jāni Zvirbuli un
tā laika izsūtītā tēva meitu Dzintru Bērci.
Piemiņas brīdī klāt bija arī senioru koris
„Atblāzma” Ņinas Kiršteinas vadībā, kas
kopā ar atnākušajiem nodziedāja gan valsts
himnu, gan dziesmas par mūsu Dzimteni
un Mājām. Turpinājumā piemiņas brīža
dalībniekus gaidīja koncerts, ko sniedza
Inčukalna mūzikas un mākslas skolas
audzēkņi, M. Zīverta lugas „Zaļā krūze”
lasījums un tase karstas tējas Tautas namā.
Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumi
bija pārdomāti un labi sagatavoti. Paldies
par to visiem pedagogiem! „Zaļās
krūzes” fragmentu
lasījums lika skatītājiem vēlēties redzēt lugu visu līdz
galam, lai noskaidrotu, kā tad beidzās
kara laika mīlas
stāsts .
Tās pašas dienas vakarā inčukalniešiem bija iespēja
noskatīties Arvīda
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Foto: Zinta Nolberga

Cālīši pirms dziedāšanas
vecuma bērni (tik daudz mazo dziedātgribētāju vēl nekad nav bijis), kuri bija
sadalīti trijās vecuma grupās. Gan mazie
dziedātāji, gan viņu vecāki un pedagogi
bija ļoti cītīgi gatavojušies šim notikumam, un žūrijas komisijai bija sarežģīti
izcelt vienu vislabāko, tādēļ katrā vecuma
grupā tika noteikti uzvarētāji un piešķirtas
nominācijas. Jaunākajā grupā (2-3 gadus
vecie) visskanīgāk un artistiskāk dziedāja
Liene Kosta, kurai tika piešķirta pirmā
vieta. Otrā vieta pavasarīgajai cālītei Lindai Katrīnai Vanagai, trešā vieta stilīgajai
Emīlijai Rainai Grīnbergai. Vidējā vecuma
grupā (4-5 gadu vecie) dalībnieku bija visvairāk, tādēļ nolēma piešķirt divas pirmās
vietas, kuras izpelnījās elegantais Dāvids
Aļekperovs un smaidīgā Paula Urtāne.
Otrā vieta ļoti nopietnajai Nikolai Miklašēvicai, bet trešā sirsnīgajai Zanei Miķelsonei. Konkursa laikā ļoti bieži varējām
smaidīt un priecāties. Viens no smaida
iemesliem konkursa sākumā bija aizkustinoši draudzīgais pārītis: kautrīgais Tomass
Jakovļevs un mīlīgā Reičela Miklašēvica,
kuri atbalstīja viens otru sadevušies cieši
rokās, lai nebūtu bailīgi dziedāt. Trešajā
vecuma grupā (6-7 gadu vecie) piedalījās
ar pieredzi visbagātākie dalībnieki. Priekšnesumi bija smalki izstrādāti, interesanti,
tērpi pārdomāti. Tieši tāpēc bija ļoti grūti
izlemt par pirmo vietu, un žūrija piešķīra
trīs otrās vietas – dāmīgajai cālītei Kristīnei Sofijai Ozoliņai, daudzkrāsainajai

Paulai Zutei un spriganajai,
apburošajai Artai Kernai.
Jāatzīmē, ka šogad neviena
dziesma neatkārtojās, visas likās piemeklētas īpaši
konkrētajam dziedošajam
„cālim”.
Ieguldīts ir tiešām liels
darbs – gan vecāku, gan
muzikālo pedagogu. Lielāko
daļu mazo dziedātāju sagatavoja bērnudārza „Minka”
un „Lapsiņa” muzikālā pedagoģe Arta Laupace, kura
arī kā pavasara kukainītis
vadīja visu „cāļu” bariņu
Inčukalna Tautas namā. Arī
bērnudārza „Jancis” muzikālā pedagoģe Liene Nesperoviča sagatavoja daudzus dalībniekus, bet mazo,
Titula “Draudzīgākais pāris“ ieguvēji
uzņēmīgo Nikolu Keitu
Tomass Jakovļevs un Reičela Miklaševica
Niklasi, kas bērnu dārziņu
vēl neapmeklē, sagatavot
Allažu amatierteātri uzklausīja režisoru
palīdzēja Inčukalna pamatskolas un mūJuri Rijnieku un draudzīgi vērtēja viens
zikas skolas pedagoģe Jeļena Tresikova.
otru. Inčukalnieši skatītājiem piedāvāja
Liels paldies skolotājām un vecākiem par
fragmentus no M. Zīverta „Zaļās krūzes”.
sagādāto sirsnīgo baudījumu!
Kopā pavadītā diena domubiedru lokā dod
Bet 26.marta pēcpusdienā un līdz pat
jaunu enerģiju un ierosmi tālākajam darsvētdienas agram rītam Inčukalna amabam. Un tad jau arī pavasari var vieglāk
tierteātris piedalījās Starptautiskās teātra
sagaidīt...
dienas atzīmēšanas svētkos Siguldā, kur
kopā ar vēl trīs amatierteātriem - SigulZinta Nolberga
das Tautas teātri, Mores amatierteātri,
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Cālīši pulcējas un dzied
26.martā Vangažu kultūras
namā notika mazo vokālistu
konkurss “Vangažu Cālis 2011”.
Pasākumu tradicionāli atklāja bērnu
vokālais ansamblis “Karuselis” ar dziesmu
“Cālīši pulciņā”.
Lai mazajiem konkursantiem būtu drošāk spert pirmos soļus uz skatuves, viņiem
palīdzēja teātra studijas “Pigoriņi” dalībnieki ar izspēlētām teatrālām ainiņām.
Jau no pirmajām konkursa minūtēm
varēja manīt, ka visi mazie dziedātāji bija
rūpīgi gatavojušies. Pirmā uzstājās apburošā Marta-Rasma Andersone ar dziesmiņu “Sals”. Viņas vizuālais tēls bija īpaši
pieskaņots konkursam “Cālis”. Nākošā
uz skatuves nāca jaukā Dārta Mežale ar
dziesmiņām “Mazā Dace” un “Pīles desu
maize”. Dārtiņa īpaši meistarīgi atveidoja
savu dziesmu tēlus.
Piemīlīgā Laima Auziņa uzstājās ar
dziesmiņām “Kaķīts kurmi dancināja” un
“Divas pasaciņas”. Sevišķi mīļi izskanēja
šūpuļdziesma, kuras laikā mazā dziedātāja
līdz sirds dziļumiem aizkustināja skatītājus.
Īpaši pārliecinoši ar savu priekšnesumu skatītājus priecēja atraktīvā Laura
Jurģiļeviča dziedot dziesmiņas “Kaķīts
mans” un “Re, kur es!”.
Sirsnīgā Linda Kalniņa dziedāja rūpīgi sagatavotu dziesmiņu “Putniņi”.
Kā pašu skanīgāko “Vangažu Cāli
2011” žūrija atzina Emīliju Rosicku. Viņa

izpildīja dziesmiņas “Viena pati
magonīte” un “Putnu koris”. Mazā
un pārliecinošā Emīlija izcēlās ar
ļoti labi sagatavotu priekšnesumu.
Skanīgākais cālis atklās vokālo
konkuru “Vangažos dzied”, kurš
notiks 19.jūnijā Vangažos.
Kamēr žūrija apspriedās, kura
balstiņa bija tā skanīgākā, tikmēr
skatītājiem uzstājās iemīļotie dejotāji no deju kolektīviem “Ciprese”
un “Pīlādzītis”, kā arī dziedāja
kuplais bērnu vokālais ansamblis
“Karuselis”.
Skanīgās konkursa dalībnieku
dziesmiņas vērtēja žūrija: Inčukalna novada Mūzikas un mākslas
skolas klavierspēles skolotājs, kā
arī koncertmeistars profesionāSkanīgākais cālītis Emīlija Rosicka
liem dziedātājiem Jurijs Kaspers.
Un konkursa “Vangažos dzied”
ieguldīto darbu, gatavojot bērnus konkurdalībniece, kā arī mūzikas skolas
sam un rūpējoties par krāšņu un pārdoabsolvente Iveta Kauliņa.
mātu
vizuālo tēlu.
Visām dalībniecēm tika dāvātas skaisĪpašu
paldies sakām mūzikas skolotas lelles Bārbija, konfektes un diplomi,
tājai
Mairai
par uzņēmību un pacietību
bet Emīlija tika vēl viena liela skaista
sagatavojot
šos
talantīgos bērnus konkurlelle.
sam
un
iespēju
mums priecāties par labo
Paldies vadītājām, kuru kolektīvi
sniegumu.
piedalījās pasākumā - Ilonai Petrovskai,
Tiksimies nākošgad ar jaunām un
Mairai Lazdiņai, Evijai Ozolai! Turpmāk
skanīgām
dziesmiņām!
ceram uz lielāku atbalstu arī no citiem
Vangažu iestāžu vokālajiem pedagogiem
sagatavojot bērniņus konkursam „Vangažu
Sanita Ancveire-Auziņa
Cālis”.
Paldies vecākiem par sadarbību un

Deja kā dvēseles lidojums
Deju studija „Šeherezade” jau piekto
gadu apmāca meitenes, sievietes dažādās
Latvijas pilsētās (arī Vangažos) dejot šo
seno, skaisto, noslēpumaino deju. Deju var
salīdzināt ar meditāciju. Tā ir arī enerģija.
Deja un dziesma, ir enerģijas kopums,

kas rāda un rada dzīves identitāti, visumu
sevī.
Dejot nāk ne tikai sevis harmonizēšanai, bet arī lai sev pierādītu, ka varēs
šo deju iemācīties. Dažas nāk slepeni, lai
vēlāk iepriecinātu savu vīru, draugu. Mēs
cenšamies piedalīties
visos Latvijā rīkotos
austrumu deju festivālos, jo tās ir jaunas pazīšanās dejotāju vidū
un sava veida pieredze. Tuvākais festivāls
būs Viļānos 8.maijā.
To ar nepacietību gaidām un gatavojamies.
Tās meitenes, kuras
dejo jau no pirmsākumiem mūsu studijā
ne reti vien tiek aicinātas uz kādu jubileju

vai pasākumu, lai iepriecinātu viesus ar
skaistu austrumu deju programmu. Tāda
dāvana ilgi paliek atmiņā gan viesiem,
gan pašam jubilāram. Meitenes, kuras
dejo jau vairākus gadus, bieži izvēlās sev
otru - austrumniecisko vārdu, kurā saucam viena otru nodarbībās un uz skatuves.
Tas ir jautri un interesanti!
Daži piemēri: Džamilja (tulkojumā
– skaistā), Zafira (uzvarētāja,veiksmīgā),
Maljak (Eņģelis), Suraija (zvaigzne), utt.
Aprīlī mēs uzņemam jaunus dejotgribētājus Vangažos. Ja ir vēlme pamēģināt
– nepalaid garām – pievieno šķipsniņu
gribas un drosmes un mēģini!
Gaidām uz mūsu 5 gadu jubilejas
koncertu, kas notiks Vangažu kultūras
namā, 9.aprīlī pl.18.00. Ieeja bezmaksas. Būs viesu grupas no Siguldas un
Jelgavas. Uz tikšanos!
Inga Feldentāle
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Svētdien, 10.aprīlī
Inčukalna tirgus laukumā
PAVASARA GADATIRGUS
Visus tirgot gribētājus aicinām pieteikties
pie Vijas (tālrunis: 67977473)
Sestdien, 16.aprīlī, pl.14.00
INČUKALNA
MĀKSLAS DIENAS 2011
Inčukalna mākslinieku izstādes
atklāšana.
Konkursa „Minka nāk!” un fotokonkursa
„Mans Inčukalns 2011” (1. kārtas) dalībnieku apbalvošana.
Pavasarīgi muzikāls sveiciens.
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva.
UZMANĪBU!
Atgādinājums visiem Inčukalana Mākslas kopas biedriem - darbus gaidām līdz
11.aprīlim Tautas namā (sīkāka informācija pa tālruni:29478251). Tāpat arī konkursa „MINKA NĀK!” autoriem darbi
jānogādā Tautas namā līdz 11.aprīlim.
(Sīkāka informācija par konkursu februāra
„Novada Vēstis” numurā)
Pirmdien, Otrajās Lieldienās, 25.aprīlī
pl.11.00
Ja labs laiks - pie Tautas nama.
Ja lietains un nemīlīgs - Tautas namā.
Tradicionālais Lieldienu Jampadracis
„Kaķis
un
Zaķis
Lieldienās” ar rotaļām
un olu cīņām.
Aicinām ģimenes ar
bērniem!
Neaizmirstiet paņemt līdzi krāsotas
oliņas!
Visi mīļi aicināti! Ieeja brīva.
Piektdien, 29.aprīlī, pl.19.30
KONCERTS MĪ-LE-STĪ-BAI
VARIS VĒTRA - pārdodu vēju un zirgu
vēl klāt...
Aktiera un dziesminieka
pirmā dziesmu albuma
prezentācija.
Tautā jau iemīļotas
un vēl daudzas jaunas
dziesmas.
Albumu izdevis un koncertu rīko
BILŽU BIROJS.
Biļešu cena 6,-; 5,- un 4,- Ls
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
Tautas namā (tel.29478251), Inčukalna
bibliotēkā (tel.67977473), kā arī Biļešu

pardīzes kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.
Sestdien, 30.aprīlī,
VISLATVIJAS LIELĀ TALKA
Inčukalna Tautas nama kolektīvs aicina uz
novada vēsturisko vietu un dabas objektu
sakopšanas talku.
Pl.10.00 pulcējamies talkas vietās pie Inčukalna Velnalas, Indrānu parka un brāļu
kapiem, A.Ludiņas mākslinieku dārza.
Transports pl.10.00 no Tautas nama.
Trešdien, 4.maijā
Latvijas Republikas Neatkarības
deklarācijas pasludināšanas dienā pl.10.00
aicinām visus uz II Velobraucienu –
IEPAZĪSTI NOVADU.
Sīkāka informācija par maršrutu
novada mājas lapā un pie Zintas (tel. 29628445).

VANGAŽU KULTŪRAS NAMĀ
Sestdien, 9.aprīlī, pl.18.00
vēderdeju studijas “Šeherezade”
JUBILEJAS KONCERTS.
Koncertā ar savu deju sniegumu piedalīsies arī viesi no Siguldas un Jelgavas.
Ieeja bezmaksas.
Trešdien, 13.aprīlī, pl.12.00
pavasara izstādes
“PAR ATMODAS UN DZĪVOTPRIEKA
KO LIELDIENAS IK SIRDNĪ NES”.
atklāšana.
Izstāde būs apskatāma no 13. līdz 15.aprīlim, no pl.12.00 līdz 18.00. 16.aprīlī no
pl.12.00 līdz 16.00.
Organizē: Vangažu Pensionāru biedrība
Ceturtdien, 21.aprīlī, pl.18.00
Lieldienu noskaņu izrāde
“PAUKS UN ŠMAUKS”
teātra studijas “Pigoriņi” izpildījumā.
Ar dejām uz dziesmām izrādē piedalās:
bērnu tautu deju kolektīvs “Pīlādzītis”,
bērnu vokālais ansamblis “Karuselis”,
deju grupa “Ciprese”.
Ieeja bezmaksas.
Piektdien, 29.aprīlī pl.19.00
izrāde vecākiem ar bērniem
“KĀ SARKANGALVĪTE AR VILKU
SPĒLĒJĀS”.
Ieeja 1,00Ls.
Lugas autors un režisors:
Hermanis Paukšs.
Ar mūsu Sarkangalvīti ir
lieli joki! Tas, kā viņa spēlējas ar Vilku, vēl ir tīrais
sīkums! Bet ko viņa izdara ar Mednieku un

Vecmāmiņu - tie nudien ir īsti brīnumi! Un
pats galvenais - izrāde ir arī par čiekuriem un pīrādziņiem! Ļ-o-o-ti garšīgiem.
Nē, čiekuri nav garšīgi - tikai pīrādziņi!
Lomās:
Sarkangalvīte – GUNTA KUSIŅA,
INESE NEIJA
Vilks – TOMS SLIEDE, KRIŠS PUJĀTS
Vecmāmiņa – AGITA IJABA, RITA LASMANE
Mednieks – GINTS KĻAVIŅŠ, MĀRIS
BRINKMANIS, TOMS BĀRĪTIS.
Sestdien, 30.aprīlī
pašdarbības vokāli instrumentālo
ansambļu – kāzu
un pasākumu muzikantu spēkošanās
un vokālo ansambļu
sadziedāšanās par iekļūšanu festivāla –
konkursa „Vangažos dzied” finālā.
Atlases dalībniekiem kāzu un pasākumu
muzikantiem būs jāizpilda viena obligātā
Raimonda Paula dziesma – „Anno Domini” vai „Muļķe sirds” un viena dziesma
latviešu valodā pēc brīvas izvēles.
Vokālie ansambļi atlasei var izvēlēties sirdij tīkamāko Raimonda Paula dziesmu un
vienu tautasdziesmu a capella.
Festivālu organizē: Mūziķu apvienība
„Grieži” un Vangažu Kultūras nams.
Konkursa nolikumus un pieteikuma anketas var lejuplādēt www.griezi-muzika.lv.
Labdarības akcija
“IEPRIECINĀSIM PATVERSMĒ
MĪTOŠOS DZĪVNIEKUS”.
Organizē: Vangažu Kultūras nams un
mūziķu apvienība „Grieži”.
Aicinājums:
Līču dzīvnieku patversmē šodien mīt
desmitiem suņu un kaķu, kas vēl nezina,
kas ir mājas un saimnieks. Dzīvnieku patversmēs ir ļoti nepieciešamas – avīzes, kas
uzsūc mitrumu, segas, spilveni, pat salmi,
suņu pavadiņas, drošas rotaļlietas kaķēniem un kucēniem un arī kāds gardums.
Ja Tev ir kāda no minētajām lietām, ziedo
dzīvnieku patversmei nogādājot Vangažu
kultūras namā un atstāj mazajā zālē līdz
11.aprīlim.
15.aprīlī visi ziedojumi tiks nogādāti Līču
dzīvnieku patversmē.
Sīkāka informācija: 27460879.
Uzmanību vecākiem!
Ja vēlaties savu bērnu pieteikt Inčukalna
pamatskolas 1. klasē, lūdzu, ierodieties skolā
pie skolas direktores, līdzi ņemot savu pasi un
bērna dzimšanas apliecību. Ierašanās laiku,
lūdzu, saskaņojiet pa tālruņiem: 67977275
vai 29419329. Vēlams dokumentus iesniegt
līdz 2011.gada 31.maijam.
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Tev rūpēties vajadzēs,
Tev pieskatīt vajadzēs,

Par Dieva dāvanu un svētību,
Par bērniņu Tavu.

Lai vienmēr gaišs tavs skats,
Kaut arī sudrabā iemirdzas mats,
Sirdī vienmēr lai jaunība zied,
Bēdas un skumjas lai garām iet…

Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!
Annija Karavica
Karavica,, Artūrs Zvirbulis
Zvirbulis,, Endijs Saltums
Saltums,, Andrejs Svikša
Svikša,,
Gastons Caune
Caune,, Katerīna Grāve
Grāve,, Matīss Makars
Makars,, Ņikita Jaremenko,, Jesenija Meikšāne
ko
Meikšāne,, Marija Fila
Fila,, Linda Litkina
Litkina..

Mīļo, lasītāj, aicinām Tevi līdz 21.aprīlim apmeklēt radošo
darbnīcu „MANAS ČAKLĀS ROCIŅAS’’, kur zīmēsim saulīti un
veidosim dāvaniņas Lieldienu izstādei.
Visus darbam nepieciešamus materiālus atradīsi Vangažu bibliotēkā. Uz tikšanos!

INČUKALNA NOVADA NEKUSTAMO ĪPAŠUMU
ĪPAŠNIEKU IEVĒRĪBAI!
Paldies visiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kas ir
laicīgi samaksājuši nekustamā īpašuma nodokli (NĪN).
Veicot maksājumus, lūdzu norādīt personīgā konta numurus, lai varētu vieglāk identificēt maksājumus. Veicot maksājumus par vairākiem
īpašumiem, lai nerastos pārpratumi, lūdzu, norādiet personīgā konta
numuru un summu, kādu vēlaties pārskaitīt par norādīto īpašumu. Ja
veicat NĪN maksājumus nevis par visu gadu, bet pa daļām, tad paskaidrojumā norādiet, par kuru periodu (ceturksnis, pusgads, trīs ceturkšņi)
ir veikts maksājums, lai atvieglotu maksājumu identifikāciju. Cerot uz
savstarpēju sapratni, lai novērstu turpmākus pārpratumus.
Inčukalna novada domes nodokļu inspektore Ina Zvirbule,
tālrunis: 67977108.

Inčukalna novada dome sveic jubilārus martā!
75 gadi

Jekaterina Fiļipova, Konstancija Mežale,
Valentīna Petrova, Antons Šaroks

80 gadi

Jevdokija Mihailova, Ludmila Amosova

85 gadi

Ojārs-Armands Bedrītis, Ērika Kalniņa, Ēvalds
Ronis, Skaidrīte Seņkāne, Gaļina Aleksandrova,
Antoņina Šmaukstele

90 gadi

Līze Ernstsone

96 gadi

Matrjona Solovjova

92 gadi

Aina Rozenbaha

97 gadi

Skaidrīte Armane

Vissirsnīgākie sveicieni Goda inčukalnietei, ilggadējai
Inčukalna Pensionāru padomes vadītājai Skaidrītei Maksiņai
80 gadu jubilejā! Veselību un neizsīkstošu dzīvesprieku!
Inčukalna novada dome

“Neļauj ļaunumam sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunumu ar labu”.
/Rm.12:21/
VANGAŽU BAZNĪCĀ:
Klusajā sestdienā, 23.aprīlī pl.23.00 Lieldienu nakts vigīlijas
- Lieldienu gaidīšana, kuru pavadīsim lūgšanās un grēku
nožēlā. Autobuss pl.22.00 no Inčukalna un 22.15 no
Vangažiem.
Svētdien, 24.aprīlī, pl.14.00 Lieldienu Dievkalpojums
Autobuss pl.13.10 no Inčukalna, 13.20 no Vangažiem.
Lai Jums svētīgas Lieldienas!

Izsaku pateicību Ilgai un Vilhelmam Bahanovskiem, kas
līdz šai dienai saglabājuši Kārļa Ulmaņa draudzīgā aicinājuma
tradīciju un dāvājuši skolai grāmatas!
Inčukalna pamatskolas skolēnu vārdā
Inčukalna pamatskolas direktore Brigita Grūtupa
Es te pie jums, es jūsu vidū Pie jūsu pleca, jūsu sirds.

Parka ielā 2, Vangažos skaistumkopšanas salonā – blakus aptiekai
JAUNUMS! GĒLA NAGU LAKAS PĀRKLĀJUMS!
Lēti, ātri un rezultātā skaisti nadziņi uz 2 līdz 3 nedēļām bez
vīlēšanas, skābēm!
Iegādājoties solārija abonementu, ietaupi 15 % un saņem 10 reizi
bezmaksas, kā arī sejas krēmu dāvanā labākam iedegumam.

“Labo vecāku skola”

LABO

Skumju brīdī esam kopā ar Sarmu Ivenševu māsu
mūžības ceļā pavadot!
Inčukalna novada domes kolektīvs

Nav tādu vārdu, ar ko izsmelt bēdas
No sirdīm, kas sāpēm pielijušas.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Aldai Freimanei
tēvu mūžībā aizvadot!
Inčukalna novada domes kolektīvs
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nostājas blakus Tev draugi un klusē
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu… Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu.

Skumju brīdī esam kopā ar Adolfa Grīga piederīgajiem, viņu
mūžībā aizvadot!
Inčukalna novada domes kolektīvs

18.aprīlī pl.18.00 Parka ielā 2, 2.stāvā, DC “Vangaži”
telpās aicina uz nodarbību Lieldienu noskaņās. Līdzi
jāņem labs noskaņojums un krāsaina Lieldienu oliņa!
Sīkāka informācija: 29170955. Visas nodarbības ir bezmaksas!
skola

9.aprīlī no pl.10.00 līdz 13.00 Vangažu kultūras namā
Latvijā ražotu dīvānu, gultu un matraču tirdzniecība.
Sīkāka informācija: www.latvijasdivani.lv
Šajās saulainajās pavasara dienās gribu pateikt lielu paldies Inčukalna
novada domes sociālā dienesta vadītājai Zinaīdai Gofmanei par labi organizēto darbu sociālajā dienestā, kā arī sociālā dienesta darbiniekiem
un atbalstītājiem: sociālai darbiniecei Inārai Kalniņai par profesionalitāti un sapratni, DC „Vangaži” bijušajai vadītājas pienākumu izpildītājai Elīnai Miezei, vadītājai Svetlanai Cepurniecei par iespēju tikt uzklausītam un saņemt daudz pozitīvu emociju, kā arī par DC sniegtajiem
pakalpojumiem. Sirsnīgs paldies jāsaka psiholoģei Evijai Rozenlaukai,
kura sniedza psiholoģisku un morālu atbalstu grūtā brīdī. Liels paldies
Vijai Deņisovai un Ārijai Teivānei par palīdzīgas rokas sniegšanu šajā
bargajā un sniegiem bagātajā ziemā. Mīļš paldies Parka ielas 2 nama
pārvaldniecei Dzintrai Buliņai par sirsnību un laipnību.
Ar cieņu Andrejs Mazins
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