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Jaunumi labākai pašsajūtai un kvalitatīvākai atpūtai

Foto: Jana Bunkus

LAIKRAKSTS

PRIECĪGUS LĪGO SVĒTKUS!PRIECĪGUS LĪGO SVĒTKUS!

Pavasaris novadā aizritējis ar 
spraigiem darbiem. Pilnveidotas 
atpūtas iespējas, tiek asfaltētas 
ielas, arvien tiek uzlabota 
apkārtējā vide, tiek organizēti 
interesanti pasākumi. 

Novada iedzīvotāji būs pamanījuši, 
ka novada teritorija aizvien vairāk tiek 
sakopta, padarīta estētiski pievilcīgāka 
– tapuši skaisti apstādījumi. „Vangažos 
lielu paldies jāsaka pensionāru biedrībai, 
kas aktīvi piedalās apkārtējās vides 
sakārtošanā. Pateicoties biedrībai, tapusi 
jauna puķu dobe Gaujas ielā paralēli 
Smilšu ielai,” sarunā ar „Novada Vēstīm” 
pastāstīja Vangažu pilsētas pārvaldes 
vadītājs Aivars Nalivaiko.

Pēc iedzīvotāju ierosinājuma, Vangažos 
uzstādīti trīs soliņi kopā ar atkritumu 
urnām Gaujas ielā ceļā uz rūpnīcu. Šo 
gājēju posmu vangažnieki iecienījuši kā 
pastaigas vietu. Tagad tur varēs arī piesēst 
un atpūsties. Nākotnē soliņus paredzēts 
uzstādīt arī Priežu ielā mazdārziņu 
virzienā. 

Šajā pavasarī novadā uzsākts nopietns 
projekts – skolu siltināšana. „Darbi rit pilnā 
sparā, un paredzēts, ka tie tiks noslēgti līdz 
ar jaunā mācību gada sākumu,” uzsvēra 
Inčukalna novada domes izpilddirektors 
Oskars Kalniņš. 

Līdz ar vasaras atnākšanu mazākie 
novada iedzīvotāji var priecāties par 
diviem atjaunotajiem un vienu demontēto 
un iekārtoto no jauna bērnu laukumiņu 
Vangažos. Egļupē izveidots jauns bērnu 
laukumiņš.

Gaujā noasfaltētas divas Krasta ielas 
šķērsielas, savukārt Vangažos notiek ielu 
bedrīšu remonts. 

„Vangažu iedzīvotāji būs jau 
pamanījuši arī Kultūras nama nepabeigto 

būvju demontāžu. 
Tas palīdzēs sakārtot 
pilsētas vidi, kā arī 
novērs īs jauniešu 
atpū tu b īstamajās 
celtnēs. Šobrīd tiek 
novākti gruveši, un jau 
drīzumā tiks uzsākta 
vides sakārtošana šajā 
teritorijā,” piebilda 
A.Nalivaiko. 

I n č u k a l n a 
pamatskolā sākusies 
pirmsskolas izglītības 
g r u p i ņ a s 
izveide. Lai to 
varētu realizēt, 
ķ ī m i j a s 
k a b i n e t s 
pārcelts  uz 
citu telpu. Arī 
tur tiks veikti 
r e m o n t d a r b i 
un kabineta 
iekārtošana. 

Ar aprīli 
Inčukalna novadā darbu sākusi 
Pašvaldības policija, kura par 
savu darbu regulāri informēs arī 
laikrakstā „Novada Vēstis” un 
mājas lapā www.incukalns.lv. 
Lūdzam iedzīvotājus izmantot 
iespēju un nepieciešamības 
gadījumā vērsties pie policijas 
pēc palīdzības. „Neapšaubāmi, 
ne viss ir labi. Ir cilvēki, kuriem 
otra paveiktais ir vienaldzīgs, 
tāpēc viņi uzskata, ka to var 
demolēt. Būsim modri, jo tikai 
kopīgiem spēkiem ir iespēja 
panākt sakoptu vidi ap mums,” 
uzsvēra A.Nalivaiko. 

Zemes īpašniekiem lūgums kopt ne 
tikai īpašumā esošās, bet arī piegulošās 

teiritorijas. Lūgums arī automašīnas 
nenovietot zālienos, lai nebūtu jāsaņem 
aizrādījums pat sods. Jana Bunkus
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SVARĪGĀKIE LĒMUMISVARĪGĀKIE LĒMUMI
• Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.10/2012 
„Par grozījumiem saistošos noteikumos Nr. 
4/2012 „Par Inčukalna novada pašvaldības 
budžetu 2012.gadam”. 
• Ņemt aizņēmumu Ls 615339,24 apmērā Valsts 
kasē, lai nodrošinātu pašvaldības fi nansējumu 
projekta „Inčukalna novada domes pašvaldības 
izglītības ēku - Inčukalna pamatskolas un 
Vangažu vidusskolas renovācija, veicot 
energoefektivitātes pasākumus un nodrošinot 
oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu” 
īstenošanu.
• Ņemt aizņēmumu Ls 398006,59 apmērā Valsts 
kasē, lai nodrošinātu pašvaldības fi nansējumu atklātā 
konkursa „Siltumnīcas gāzu emisiju samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” ietvaros iesniegtā projekta 
„Apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija 
Inčukalna novadā” īstenošanu.
• Izskatot Latvijas Nedzirdīgo sporta federācijas 
iesniegumu, piešķirt fi nansiālu atbalstu Aivim 
Grāvītim Ls 90,- apmērā transporta un 
ēdināšanas izdevumiem dalībai Starptautiskajā 
Nedzirdīgo basketbola turnīrā Stokholmā, 
Zviedrijā Latvijas izlases sastāvā.
• Izskatot iesniegumu, piešķirt futbola klubam 
„FK Vangaži” Ls 300 daļējai dalības maksas 
izdevumu segšanai dalībai Rīgas vasaras telpu 
futbola čempionātā. 
• Izskatot iesniegumu, piešķirt Ināram 
Dubkevičam vienreizēju fi nansiālu atbalstu Ls 
89,- apmērā dalībai Latvijas III. Olimpiādē. 
• Atļaut organizācijai „International dog breeders 
club from baltics” 25.augustā Vangažu pilsētas 
futbola laukumā rīkot suņu izstādi.
• Piešķirt Inčukalna pamatskolai papildus 
fi nanšu līdzekļus Ls 948,34 apmērā elektrības 
remontam skolas virtuvē. Veikt Inčukalna 
pamatskolas siltummezgla remontu Ls 5500, 
apkures sistēmas remontu Ls 34000, iekšējās 
ūdensapgādes sistēmas remontu Ls 28000, 
iekšējās kanalizācijas sistēmas remontu Ls 
8000, ārējā ūdensvada sistēmas remontu Ls 
2500, ārējās kanalizācijas sistēmas remontu 
Ls 12200 apmērā.
• Atbalstīt biedrības „Inčukalna izaugsmei” 
lūgumu par Inčukalna novada jaunsardzes 
grupas izveidošanu un lūgt LR Aizsardzības 
ministrijai piešķirt līdzekļus instruktora amata 
vietas apmaksai.
• Piešķirt Vangažu ukraiņu biedrības kolektīvam 
„Jatraņ” vienreizēju fi nansiālu atbalstu Ls 360,- 
apmērā (Ls 20,- 18 bērniem) ceļa izdevumu 
segšanai nokļūšanai festivālā Ukrainā. Piešķirt 
Ls 100 video klipa izveidei. 
• Apstiprināt noteikumus „Specializētā 
autotransporta samaksas kārtība Inčukalna 
novada pašvaldībā personām, kurām ir 
apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar 
pārvietoties ar sabiedrisko transportu”.
• Piešķirt Vangažu pilsētas pensionāru biedrībai 
līdzfi nansējumu Ls 200,00 dalībai projektā 

Latvijas kopienu iniciatīvu fonda programmā 
“Veselībai un dzīvotpriekam”. 
• Nodot ārstniecības korpusu (Medību pili) 
“Kārļzemniekos”, iznomāšanai, veicot mutisku izsoli.
• Noteikt pirmsskolas izglītības iestāžu darba 
laiku vasaras periodā:
PII „Minka” slēgt no 16.jūlija līdz 27.jūlijam;
Filiāli „Lapsiņa” slēgt no 2.jūlija līdz 
13.jūlijam;
PII „Jancis” slēgt no 13.augusta līdz 
24.augustam.
• Apstiprināt Inčukalna novada domes saistošos 
noteikumus Nr.11/2012 “Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 16/2010 “Par personu, kurām 
nepieciešama palīdzība dzīvokļu jautājumu 
risināšanā, reģistrācijas kārtību””.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.12/2012 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.13/2010 „Inčukalna novada transporta būvju 
aizsardzības noteikumi””.
• Apstiprināt Inčukalna novada saistošos 
noteikumus Nr.13/2012 „Par grozījumiem 
Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 14/2010 „Par teritorijas labiekārtošanu un 
kopšanu, būvju uzturēšanu un apstādījumu 
aizsardzību Inčukalna novadā””.
• U.c.

• Утвердить обязательные правила № 10/2012 
«Об изменениях в обязательных правилах № 
4/2012 «О бюджете самоуправления Инчукал-
нского края на 2012 год». 
• Взять в Государственной кассе заем в раз-
мере Ls 615339,24 для обеспечения финан-
сирования самоуправлением реализации 
проекта «Реновация зданий образователь-
ных учреждений самоуправления думы Ин-
чукалнского края – Инчукалнской основной 
школы и Вангажской средней школы путем 
проведения мероприятий по энергоэффек-
тивности и обеспечения снижения выбро-
сов диоксида углерода».
• Взять заем в размере Ls 398006,59 в Госу-
дарственной кассе для обеспечения финан-
сирования самоуправлением реализации 
поданного в рамках открытого конкурса 
«Снижение выбросов тепличных газов в 
инфраструктуре освещения общественных 
территорий самоуправлений» проекта «Ре-
конструкция инфраструктуры освещения в 
Инчукалнском крае».
• Рассмотрев заявление Латвийской федера-
ции спорта глухих, выделить финансовую 
поддержку Айвису Гравитису в размере Ls 
90,- на расходы на транспорт и питание для 
участия в Международном баскетбольном 
турнире глухих в Стокгольме, Швеция, в 
составе латвийской сборной.
• Рассмотрев заявление, выделить фут-
больному клубу «FK Vangaži» Ls 300,- для 
частичного покрытия расходов на плату за 
участие в Летнем чемпионате Риги по фут-
болу в помещениях.

• Рассмотрев заявление, выделить Инарсу 
Дубкевичу одноразовую финансовую под-
держку в размере Ls 89,- для участия в III 
Олимпиаде Латвии. 
• Разрешить организации «International dog 
breeders club from Baltics» 25 августа про-
вести выставку собак на футбольном поле 
города Вангажи.
• Выделить Инчукалнской основной школе 
дополнительные финансовые средства в 
размере Ls 948,34 на ремонт электричества 
в школьной столовой. Осуществить в Инчу-
калнской основной школе ремонты в размере: 
теплоузла – Ls 5500, системы отопления – Ls 
34000, системы водоснабжения – Ls 28000, 
системы внутренней канализации – Ls 8000, 
системы внешнего водопровода – Ls 2500, 
системы внешней канализации – Ls 12200.
• Поддержать просьбу фонда «Inčukalna 
izaugsmei» о создании группы молодых опол-
ченцев Инчукалнского края и просить Минис-
терство обороны ЛР выделить средства для 
оплаты ставки инструктора.
• Выделить коллективу Украинского общества 
Вангажи «Ятрань» одноразовую финансовую 
поддержку в размере Ls 360,- (18 детям по Ls 
20,-) для покрытия дорожных расходов при 
поездке на фестиваль в Украину. Выделить Ls 
100 для создания видеоклипа. 
• Утвердить правила «Порядок оплаты спе-
циализированного автотранспорта в само-
управлении Инчукалнского края для лиц, 
которые испытывают трудности с переме-
щением и которые не могут перемещаться 
общественным транспортом».
• Выделить Обществу пенсионеров города 
Вангажи софинансирование Ls 200,00 для 
участия в проекте по программе Фонда 
инициатив общин Латвии «Для здоровья и 
жизнерадостности».
• Передать лечебный корпус (Охотничий за-
мок) в «Карльземниеки», в аренду, проведя 
устный аукцион.
• Установить время работы учреждений до-
школьного образования в летний период:
учреждение дошкольного образования «Minka» 
закрыть с 16 июля до 27 июля;
филиал «Lapsiņa» закрыть со 2 июля до 13 июля;
учреждение дошкольного образования 
«Jancis» закрыть с 13 августа до 24 августа.
• Утвердить обязательные правила думы 
Инчукалнского края № 11/2012 «Об из-
менениях в обязательных правилах думы 
Инчукалнского края № 16/2010 „О порядке 
регистрации лиц, которым необходима по-
мощь в решении квартирного вопроса”».
• Утвердить обязательные правила Инчукал-
нского края № 12/2012 «Об изменениях в 
обязательных правилах думы Инчукалнского 
края № 13/2010 „Правила защиты транспорт-
ных сооружений Инчукалнского края”».
• Утвердить обязательные правила Инчукал-
нского края № 13/2012 «Об изменениях в 
обязательных правилах думы Инчукалнского 
края № 14/2010 „О благоустройстве и уходе 
за территорией, содержании сооружений и за-
щите насаждений в Инчукалнском крае”».
• Прочее.
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Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr. 19/2011 „Kārtība, kādā 

Inčukalna novada pašvaldība 
īsteno pirmsskolas izglītības 

nodrošināšanas funkciju”

Nr.9/2012 (protokols Nr. 4 - 46.§.)
2012.gada 18.aprīlī

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 4.punktu un 43.panta 

trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta pirmo daļu 
Vispārējās izglītības likuma 21.pantu un  26.panta 

pirmo daļu.

Izdarīt Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 19/2011 
„Kārtība, kādā Inčukalna novada 
pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības 
nodrošināšanas funkciju” šādu 
grozījumu:

Izteikt noteikumu 43.1.punktu šādā 
redakcijā:

„43.1. bērna un vecāku vai bērna 
likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta 
Inčukalna novada administratīvajā 
teritorijā”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 
kārtībā.

Domes priekšsēdētājs  Arvīds Blaus

Grozījumi saistošajos noteikumos 
Nr. 3/2012 „Par Inčukalna novada 
pašvaldības autoceļu uzturēšanas 

klasēm”

Nr.8/2012 (protokols Nr.4-44.§.)
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 

9.marta noteikumu Nr.224 „Noteikumi par valsts
 un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas

 prasībām un to izpildes kontroli” 
4.2.apakšpunktu

Izdarīt Inčukalna novada domes 
saistošajos noteikumos Nr. 3/2012 „Par 
Inčukalna novada pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klasēm” šādu grozījumu:
1. Izteikt norādi, uz kāda normatīvā akta 
pamata pašvaldības saistošie noteikumi 
sagatavoti, šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 
2010.gada 9.marta noteikumu Nr.224 
„Noteikumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un 
to izpildes kontroli” 4.2.apakšpunktu”;
2. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 
nosaukumu šādā redakcijā:
„Inčukalna novada pašvaldības autoceļu 
saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm 
ziemas un vasaras sezonā”;
3. Svītrot no saistošo noteikumu pielikuma 
Vangažu pilsētas un Inčukalna pagasta 
ielas.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma 
“Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 
kārtībā.

Domes priekšsēdētājs  Arvīds Blaus

SAISTOŠIE NOTEIKUMISAISTOŠIE NOTEIKUMI

Specializētā autotransporta 
samaksas kārtība Inčukalna novada 

pašvaldībā personām, kurām ir 
apgrūtināta pārvietošanās un kuras 

nevar pārvietoties ar sabiedrisko 
transportu

2012.gada 16.maijā
(protokols Nr. 5 – 25.§.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 7.punktu un  41.panta 

2.punktu,  Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta otro daļu un 9.panta 

pirmo daļu

I. Vispārīgie noteikumi
1.Noteikumi nosaka specializētā 
autotransporta pieprasīšanas, piešķiršanas 
un samaksas kārtību Inčukalna novada 
pašvaldībā.
2. Specializētā autotransporta pakalpojumu 
ir tiesīgas saņemt personas, kurām ir 
apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar 
pārvietoties ar sabiedrisko transportu 
II.Pakalpojumi un to samaksas apmērs
3. Personas ar funkcionāliem traucējumiem, 
kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un 
kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko 
transportu (1. un 2.grupas invalīdi, bērni 
invalīdi), kā arī vientuļie pensionāri:
3.1. vienu reizi mēnesī specializēto 
autotransporta pakalpojumu izmanto bez 
maksas;
3.2. pārējās reizes apmaksā specializēto 
autotransporta pakalpojumu 50% 
apmērā.
4. Specializētā autotransporta pakalpojuma 
izmantošanas maksa ir Ls 3,64 par stundu 
un Ls 0,22 par kilometru.
III. Pakalpojuma pieprasīšana, 
piešķiršana un samaksa
5.  Lai saņemtu specializētā autotransporta 
pakalpojumu, persona vai tās pilnvarota 
persona iesniedz Sociālajā dienestā 
rakstisku iesniegumu pakalpojuma 
piešķiršanai, kā arī uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu. 
6.Iesniegumam par pakalpojuma 
piešķiršanu jāpievieno invaliditāti 
apliecinoši dokumenti.
7. Sociālais dienests organizē 
pakalpojuma saņemšanu un sniedz 
informāciju par pakalpojuma saņemšanas 
laikiem un pakalpojuma cenām.
IV. Noslēguma jautājumi
8. Atbildīgais par specializētā 
autotransporta izmantošanas kārtību un 
Noteikumu izpildi ir Sociālā dienesta 
vadītāja.
9. Noteikumi stājas spēkā 2012.gada 
1.jūnijā.

Domes priekšsēdētājs  Arvīds Blaus

SLUDINĀJUMSSLUDINĀJUMS
Izsolāmās tiesības - nekustamā īpašuma Izsolāmās tiesības - nekustamā īpašuma 
Inčukalna novadā, Inčukalnā, Krustiņos, Inčukalna novadā, Inčukalnā, Krustiņos, 
„Kārļzemnieki” - ārstniecības korpusa „Kārļzemnieki” - ārstniecības korpusa 
nomas tiesības.nomas tiesības.
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par latiem 
tiek nodots nomā Inčukalna novada domei 
piederošais nekustamais īpašums, kas atrodas 
Inčukalna novadā, Inčukalnā, Krustiņos, 
„Kārļzemnieki”. Nomas tiesību izsoles 
objekts - ārstniecības korpuss, kadastra 
Nr.806 400 201 270 005, ar telpu kopējo 
platību 959,8m², vasaras guļamkorpuss, 
kadastra nr.806 400 201 270 006, ar kopējo 
telpu platību 105,8m², pagrabs, kadastra 
Nr.806 400 201 270 007, ar telpu kopējo 
platību 63,7m², un pieguļošās teritorijas 
nomu 1,7ha platībā.
Saņemt izsoles noteikumusSaņemt izsoles noteikumus var Inčukalna 
novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, 
no informācijas publicēšanas brīža līdz 
29.jūnija pl.12.00.
Iepazīties ar objektuIepazīties ar objektu iespējams darba 
dienās iepriekš saskaņojot laiku ar Inčukalna 
novada domes izpilddirektoru Oskaru 
Kalniņu pa tālruņiem 67977381, 29432381 
līdz 29.jūnija pl.12.00.
Dalībniekiem jāreģistrējasDalībniekiem jāreģistrējas uz nomas 
izsoli Inčukalna novada domē, Atmodas 
ielā 4, Inčukalnā, ne vēlāk kā līdz 29.jūnijā 
pl.12.00.
Izsole notiksIzsole notiks 2012.gada 29.jūnijā, Inčukalnā, 
Atmodas ielā 4, pl.12.00.
Kopējā nosacītā sākuma izsoles cenaizsoles cena, 
sastāda 4368,29 Ls/gadā + PVN.
Nomas tiesību termiņšNomas tiesību termiņš 30 gadi.
NodrošinājumsNodrošinājums, kas sastāda 10% no 
sākumcenas, tas ir par Nekustamā 
īpašuma Inčukalna novadā, Inčukalnā, 
Krustiņos, „Kārļzemnieki” nomu – 
Ls 436,82 iemaksājams līdz 29.jūnijam 
pl.12.00. Pašvaldības kontā: SEB banka, 
Siguldas filiāle, norēķinu konta Nr.:
LV90UNLA0027800130800,  kods 
UNLALV2X, reģ. nr.90000068337, vai, 
iemaksājot Inčukalna novada domes kasē, 
Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna 
novads.
Izsoles dalības maksaIzsoles dalības maksa Ls30 iemaksājama 
līdz  29.jūnijam pl.12.00. Pašvaldības 
kontā: SEB banka, Siguldas fi liāle, norēķinu 
konta Nr.:LV90UNLA0027800130800, 
kods UNLALV2X, reģ.nr.90000068337, 
vai iemaksājot Inčukalna novada domes 
kasē, Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna 
novads.
Izsoles veidsIzsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu 
soli. Soļa apmērs 5% no nosacītās gada 
maksas sākumcenas, kas sastāda 218,41 
Ls.
Samaksas kārtība:Samaksas kārtība: Saskaņā ar līgumu.
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Pašvaldības policija: mūsu mērķis ir 
izglītot, nevis sodīt

Reģ ionā lās pašvald ības 
policijas Inčukalna novada 
nodaļa 28.maijā aicināja novada 
iedzīvotājus uz tikšanos ar 
policijas vadību.

Publiskās kopā sanākšanas mērķis 
bija iepazīstināt iedzīvotājus ar to, kas ir 
pašvaldības policija, ar ko tā nodarbojas 
un kādas ir tās tiesības un pienākumi 
attiecībā pret novada iedzīvotājiem. 
Tikšanos noteica arī nepieciešamība 
noskaidrot iedzīvotāju viedokli par 
izmaiņām sabiedriskajā kārtībā, kā arī 
par piedāvātā pakalpojuma kvalitāti. Viens 
no sanāksmes uzdevumiem bija uzzināt 
novadnieku aktualitātes, kurām tuvākajā 
laikā pievērst pastiprinātu uzmanību. 
Protams, īpaši aktuāls bija jautājums, vai 
pašvaldības policijas darbības Inčukalna 
novadā ir atstājušas vēlamo rezonansi 
sabiedrībā par noteikumu cienīšanu, kā arī 
par to, vai pastāv pazīmes par tiesiskās 
apziņas izmaiņām.

Būtiska loma šīs diskusijas laikā tika 
piešķirta jēdzienu “cieņa”, “tikums” un 
“kārtība” apspriešanai, kas ir pamats 
pašvaldības policijas ikdienas darbam. 
Tieši šie koncepti ir policijas darbinieku 
vadmotīvs, pildot dienesta pienākumus 
un rūpējoties par ikviena iedzīvotāja 
drošību.

Inčukalna novada nodaļas vadītājs 
Juris Vanags uzstāšanās laikā novadnieku 
priekšā uzsvēra, ka sodīšanas funkcija 
esot galējais līdzeklis, lai nodrošinātu 
normatīvajos aktos paredzēto kārtību un 
drošību. Ja katrs iedzīvotājs ievēros kārtību 
un cienīs pārējos, neradīsies pārpratumi 
likuma priekšā, visi novadā jutīsies droši. 
Tas visvairāk attiecas uz smēķēšanu un 
alkohola lietošanu sabiedriskās vietās.

“Visa pamatā ir cieņa,” atzina J.Vanags. 
“Tikai tad, ja viens pret otru izrādīsim 
cieņu, mēs spēsim ievērot tikumus un 
kārtību, un, ja ir sanācis pārkāpt likumu, 
tad tikai cieņpilnas attieksmes brīdī cilvēks 
spēj uzvesties miermīlīgi, apzinoties sava 
nodarījuma sekas, nožēlojot izdarīto un 
atzīstot vainu,” norādīja Inčukalna novada 
pašvaldības policijas priekšnieks.

Tikšanās laikā Reģionālā pašvaldības 
policija aicināja iedzīvotājus līdzdarboties 
novada drošības un kārtības uzturēšanā, 
l ikumpārkāpumu novēršanā  un 

nepieļaušanā, aktīvi komunicējot ar 
policijas darbiniekiem. Pašvaldības 
policijas vadība uzsvēra, ka bailēm par 
informācijas sniegšanu nav pamata, 
jo cilvēks, kas sniedz vērtīgas ziņas 
likumpārkāpuma prevencijai, pēc paša 
vēlēšanās var palikt anonīms. Kurš gan 
cits sakārtos apkārtējo vidi, ja ne paši 
iedzīvotāji?

Sanāksmē tika aktualizēti arī jautājumi 
par nepilngadīgo uzturēšanos uz ielām 
nakts stundās un automašīnu novietošanu 
zālienos.

Goda novadnieki tiekas 
gadskārtējā pasākumā

28.maijā pirmo reizi kopā 
sanāca visi – gan Inčukalna, gan 
Vangažu, Goda novadnieki, lai 
baudītu viņiem veltīto koncertu, 
uzklausītu Inčukalna novada 
domes pārstāvju stāstīto par 
aktualitātēm, kā arī izteiktu savu 
viedokli.

Pasākumu iesāka Inčukalna novada 
Mūzikas skolas audzēkņi Kristiāns, Paula 
un Eduards, kuri atskaņoja skaistus, 
pavasarīgus skaņdarbus. Eduards Strauts 
novadniekus iepriecināja ar īpašu 
priekšnesumu, ar kuru viņš uzvarēja šī 
gada Inčukalna pamatskolas konkursā 
„Zelta talanti”. 

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs 
Arvīds Blaus, izpilddirektors Oskars 
Kalniņš un Vangažu pārvaldes vadītājs 
Aivars Nalivaiko iepazīstināja ar 
jaunumiem un aktualitātēm novadā, 
padarīto un ieplānoto. 

Savukārt Tautas nama vadītāja Inga 
Freimane vairāk stāstīja par kultūras un 
izklaides tēmām, uzsverot, ka priecājas par 
daudzajiem pasākumiem novadā. Vienīgā 
problēma – iedzīvotāju nevarēšana nokļūt uz 
tiem transporta trūkuma dēļ. Šim viedoklim 
piekrita arī vairāki Goda novadnieki, 
uzsverot, ka gan Vangažos, gan Inčukalnā 
notiek daudz un dažādi interesanti pasākumi, 
kuri tiešām būtu saistoši. Domes vadība 
diskusiju laikā apsolīja, ka šis jautājums 
iespēju robežās tiks risināts. 

Diskusijas laikā tika skartas tādas tēmas, 
kā: Mednieku pils nākotne, soliņu izvietošana, 
“Sēnītes” kompleksa sakārtošana – vai ir 
iespējams ietekmēt īpašniekus rīkoties un 
sakārtot apkārtni, pasta nodaļas un aptiekas 
nepieciešamība Gaujā, bijušās Vangažu 
arodskolas ēkas nākotne, u.c. 

Izskanēja arī paldies par labajiem darbiem 
un sirsnīgi sveicieni visiem, kuri iegulda 
savu sirdi un darbu novada izaugsmē. 

Tradīcija sanākt kopā  Goda 
novadniekiem aizsākās Vangažu pilsētā 
un šīs tradīcijas autors bija toreizējais 
Vangažu pilsētas domes priekšsēdētājs 
Vilmārs Lucāns. Pēc apvienošanas šāda 
tradīcija tika ieviesta arī Inčukalnā. Šogad 
tika nolemts veidot kopēju pasākumu 
gan Inčukalna, gan Vangažu Goda 
novadniekiem kopā. 

Pateicība Inčukalna novada domes Pateicība Inčukalna novada domes 
priekšsēdētājam Arvīdam Blaua kungam priekšsēdētājam Arvīdam Blaua kungam 
un sabiedrisko attiecību speciālistei Janai un sabiedrisko attiecību speciālistei Janai 
Bunkus par skaisto pasākumu, par labajiem Bunkus par skaisto pasākumu, par labajiem 
vārdiem mums. Paldies dakterim Aināram vārdiem mums. Paldies dakterim Aināram 
Rudziņa kungam par interesanto stāstījumu Rudziņa kungam par interesanto stāstījumu 
pie Mednieku pils. pie Mednieku pils. 

Goda novadnieku vārdā Goda novadnieku vārdā 
Andrejs MazinsAndrejs Mazins

Jana Bunkus

Pašvaldības policijas priekšnieks 
pieņem iedzīvotājus:

• Atmodas ielā 6/3, Inčukalnā, katru 
ceturtdienu no pl.15.00 līdz 19.00 

• Meža ielā 1, Vangažu pilsētas 
pārvaldes 8. kabinetā, Vangažos, katru 
pirmdienu no pl.14.00 no 19.00. 

Savus jautājumus, ierosinājumu, kā 
arī kritiku Inčukalna novada iedzīvotāji 
var sūtīt uz pašvaldības policijas e-
pasta adresi: incukalns@pp.gov.lv.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAŠVALDĪBAS POLICIJA 
ATGĀDINA, KA ATGĀDINA, KA 

DEŽŪRDAĻAS DIENNAKTS DEŽŪRDAĻAS DIENNAKTS 
TĀLRUNIS IR 67937102. TĀLRUNIS IR 67937102. 



NOVADA VĒSTIS 5NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS 55

UZMANĪBU!

Mācīšanās procesā sniegtais atbalsts
VANGAŽU VIDUSSKOLAVANGAŽU VIDUSSKOLA

Skolā regulāri tiek apzinātas to 
skolēnu vajadzības, kuriem ir grūtības 
mācībās. Šiem skolēniem tiek organizētas 
individuālās konsultācijas pie mācību 
priekšmetu skolotājiem. Atbalsta personāls 
mērķtiecīgi strādā ar skolēniem, kuriem ir 
grūtības mācībās, zema motivācija mācību 
sasniegumu paaugstināšanai, kuri nav 
ilgstoši apmeklējuši skolu. Priekšmetu 
skolotāji, klašu audzinātāji un vecāki 
sadarbojas ar atbalsta personālu, lai rastu 
individuālu risinājumu katrai situācijai. 
Vienu reizi mēnesī skolā tiek organizētas 
paplašinātas atbalsta personāla sanāksmes, 
piedaloties arī Bāriņtiesas pārstāvim, 
sociālajam darbiniekam un Dienas centra 
darbiniekam. 

2010./2011.mācību gadā tika licenzētas 
divas programmas bērniem ar speciālajām 
vajadzībām un šajā mācību gadā sākām tās 
realizēt „Vangažu vidusskolas speciālās 
pamatizglītības programma izglītojamiem 
ar mācīšanās traucējumiem”, „Vangažu 
vidusskolas speciālās pamatizglītības 
mazākumtautību programma izglītojamiem 
ar mācīšanās traucējumiem”.

Skolas vadība un skolotāji atbalsta un 
veicina skolēnu piedalīšanos olimpiādēs, 
konkursos, sacensībās u.c. pasākumos. 
Skolā tiek nodrošinātas individuālās 
konsultācijas talantīgo skolēnu izaugsmei. 
Regulāri tiek organizēti mācību motivāciju 

veicinoši pasākumi. 
Skola piedalās laikraksta „Diena” 

organizētājā erudītu konkursā. Vizuālās 
mākslas pulciņi sistemātiski piedalās 
dažādos konkursos novadā un valstī. 
Skolas sportisti ar labiem panākumiem 
piedalās novada rīkotajās sacensībās. 
Skolā apdāvināto bērnu darbība tiek 
stimulēta - katra mācību semestra beigās 
skolēniem par teicamiem un izciliem 
mācību sasniegumiem tiek piešķirtas 
balvas (dāvanu kartes). Balvas saņem arī 
godalgoto vietu ieguvēji novada olimpiādēs 
un Interešu izglītības konkursos. Skolēni 
par sasniegumiem tiek apbalvoti arī ar 
skolas atzinības rakstiem, diplomiem, 
grāmatām.

Katru gadu skolēni uzrāda labus 
un augstus sniegumus Pierīgas novada 
mācību priekšmetu olimpiādēs un dažādos 
konkursos. 

Apsveicam Vangažu vidusskolas visus 
2011./2012.mācību gada Pierīgas novada 
olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību 
uzvārētājus! Novēlam viņiem turpmāk būt 
tikpat gudriem, strādīgiem , stipriem un 
radošiem! 

Bibliotēkas jaunumi Bibliotēkas jaunumi 
līgotāju mēnesīlīgotāju mēnesī

Aicinu  jūs visus piedalīties „Bērnu 
žūrijas” komandā, jo šoreiz var piedalīties 
skolēni no 1.-12.klasei, kā arī vecāki. Visi 
būsim grāmatu eksperti un izvēlēsimies 
labākās grāmatas! Bērniem būs divtik 
prieka, ja arī vecāki izteiks savas domas 
par izlasītām grāmatām. Noslēgumā visus 
gaida brīnišķīgs pārsteigums. Lasīsim! 

Bibliotēkas draugus gaida literatūras 
jaunumi. Ceļotgribētājiem noderēs uzziņu 
materiāls E.Rukas grāmatas „Tadžikistāna, 
Kirgistāna un Uzbekistāna”. Jānis 
Klētnieks ir piedalījies Latvijas Ārzemju 
mākslas muzeja organizētajos Karnakas 
tempļa un Džosera piramīdas izpētes 
darbos Ēģiptē, kā arī senatnes pieminekļu 
apsekošanā dažādās valstīs. Lasiet viņa 
grāmatu „Svētie noslēpumi”!. Etjēns 
van Herdens aicina jūs savā romānā 
„30 naktis Amsterdamā’’ceļojumā pēc 
mantojuma. J.Bolis savā grāmatā „Likuma 
vārdā” attēlo dramatiskas un pavisam 
nelāgas izmaiņas jauna cilvēka raksturā, 
ko ietekmēja Latvijas okupācija. L.Pīrsa 
romānā „Bella” stāsta par meiteni, kura 
ir pārdota verdzībā. Vai viņai izdosies 
pārraut baismo noziedzības ķēdi un 
atgriezties mājās? 

Dž.Dīvers ir 28 starptautiski atzītu 
bestselleru autors. Šoreiz jūsu vērtējumam 
piedāvājam „Carte blanche” . Bērnus gaida 
tikšanās ar tādām interesantām grāmatām: 
V.Cielēnas „Ēžuļa peldriņķis”, A.Rozes 
„Lielais brūns un mazā sārtule”, K.Ulbergas 
„Zaļā vārna” un daudzas citas. 

Nāciet uz bibliotēku, un jūs gaida interesanta 
tikšanās ar grāmatu.

Bibliotekāre M.Aļeksejeva

INČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKAINČUKALNA NOVADA BIBLIOTĒKA

SKOLĒNU REZULTĀTI PIERĪGAS SKOLĒNU REZULTĀTI PIERĪGAS 
NOVADA MĀCĪBU OLIMPIĀDĒSNOVADA MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS

Fizika Ņikita Kondrahins, 11.b, I vieta, 
skolotājs Igors Klemenoks
Aleksandrs Ivanovs, 11.b, III vieta, 
skolotājs Igors Klemenoks
Vēsture Vineta Polkmane, 12.a, III vieta, 
skolotāja Valentīna Čerņeja
Krievu valoda  Marta Gernere, 12.a, I 
vieta, skolotāja Marija Popazova
Skatuves runas konkurss krievu valodā
Jana Krastiņa, 9.a, II vieta, skolotāja 
Tatjana Everse
Latviešu valoda Kristiāna Runce, 9.a, 
Atzinība, skolotāja Indra Kalniņa
Ķīmija Ņikita Kondrahins, 11.b, III vieta, 
skolotāja Vanda Girgensone
Sintija Lubanova, 9.a, II vieta, skolotāja 
Vanda Girgensone
Matemātika Ņikita Kondrahins, 11.b, II 
vieta, skolotāja Natalīja Marhele
Anastasija Babarikina, 5.b, Atzinība, 
skolotāja Ina Kiselitsa
Kristīne Tarvida, 8.a, III vieta, skolotāja 
Marta Laizāne
Ekonomika
Ņikita Kondrahins, 11.b, III vieta, skolotāja 
Dace Mālniece

SKOLĒNU REZULTĀTI PIERĪGAS SKOLĒNU REZULTĀTI PIERĪGAS 
NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NOVADA INTEREŠU IZGLĪTĪBAS 

KONKURSOSKONKURSOS

Valentīna Čerņeja

Dejas konkurss “Dejas brīnums’’
Dejas grupa “Kolibri” 1.-2.klase, III vieta, 
skolotāja Tatjana Everse
Dejas konkurss “Dejas brīnums’’
Dejas grupa “Kolibri” 4.-5.klase, III vieta, 
skolotāja Tatjana Everse
Dejas konkurss “Dejas brīnums’’
Deju grupa „Cat” 5.-6.klase, III vieta, 
skolotāja Evija Ozola 
Koru skate
Koris 2.-4.klase, I vieta, skolotājas 
Melitina Sipčenko un Maira Lazdiņa
Vizuālas mākslas konkurss
“Toņi un pustoņi”, 5.-9.klasēm, Jana 
Krastiņa, III vieta, skolotāja Inga Lījvaka

SKOLĒNU REZULTĀTI VIDZEMES, SKOLĒNU REZULTĀTI VIDZEMES, 
PIERĪGAS, SIGULDAS NOVADA PIERĪGAS, SIGULDAS NOVADA 

SPORTA SACENSĪBĀSSPORTA SACENSĪBĀS
Vieglatlētika (četrcīņa)
5.-7.klase, I.vieta
5.-7.klase (zēnu komanda), I vieta
4.-5.klase (meiteņu komanda), II vieta
4.-5.klase (zēnu komanda), II vieta
Vieglatlētika (trīscīņa)
5.-7.klase, III vieta
Vieglatlētika
7.-9.klase (meiteņu komanda), III vieta
Stafetes
4.-5.klase (zēnu komanda), III vieta
Skolotāji: Larisa Medvedeva un Valters 
Lījvaks

Inčukalna novada dome lūdz Inčukalna novada dome lūdz 
iedzīvotājus nelaistīt dārzus ar ūdeni iedzīvotājus nelaistīt dārzus ar ūdeni 
no centrālā ūdensvada no pl.6.00 līdz no centrālā ūdensvada no pl.6.00 līdz 
23.00. Paldies par sapratni!23.00. Paldies par sapratni!

Lasīšana un vērtēšana ir sākusies!Lasīšana un vērtēšana ir sākusies!
 Aicinām bērnus, jauniešus un vecākus 

piedalīties projektā „Bērnu un jauniešu 
žūrija 2012’’. Būs pieejamas jaunākās un 
labākās  grāmatas un katram ekspertam 
jāizlasa vismaz piecas no tām. Šogad 
arī vecākiem piedāvājam piedalīties šajā 
projektā.

 Apmeklējiet bibliotēku kopā un 
palīdziet atrast bērnam interesantas tēmas, 
aizraujošus un izklaidējošus stāstus un 
dzejoļus, šādi Jūs vilināsiet bērnu lasīt.

Lasīšana ir kvalitatīvi pavadīts laiks un 
tā attīsta bērna valodu, iztēli, domāšanu, 
kā arī spēju izteikt savu viedokli.

Vangažu bibliotekāres
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SPORTSSPORTS

Veiksmīgākā fl orbola sezona Inčukalnam
Liels prieks par padarīto šajā gadā 

it īpaši par mazajiem sportistiem, kuri 
bija aktīvākie gan treniņu apmeklējumā, 
gan sacensībās . Mazie U-8 spēlētāji 
trenējās gan Inčukalnā, gan Vangažos, 
sezonas laikā tika piesaistīti sportisti pat 
no Vangažu pirmskolas iestādes „Jancis”. 
Kā arī U-8 grupas pamatsastāva spēlētāji 
ieguldīja lielu darbu startējot U-10 grupā, 
īpaši gribētos uzslavēt Robertu Suharevu 
un māsu Megiju par atzīstamu sniegumu 
U-10 grupā. Prieks arī par rezultātiem 
U-8 grupā visos turnīros bijām starp 
trijām labākajām komandām un turnīra 
noslēgumā Daniels Bunkus ierindojās 
pirmajā vietā spēlētāju statistikā – vidēji 
spēlē gūto punktu ziņā 2.47 punkti vidēji 
spēlē.

Inčukalna fl orbolisti šogad pirmo reizi 
ir izcīnījuši Latvijas čempionāta godalgas, 
un to paveica mūsu meiteņu komandas : U-
14 grupā sudrabs un U-16 grupā bronza.

Komandas sastāvā: Monika Džigure, 
Liliāna Jakovicka, Dagnija Ivanova, 

Marija Bite,T īna 
J a k o v ļ e v a , L o r e t a 
T o c u p e , P a u l a 
U p e n i e c e , M e g i j a 
S u h a r e v a , L o t e 
Bagņuka, Antra Anete 
Z a l c m a n e , J u s t īn e 
P r i e k u n a , K a t r īn a 
B i l l e , M a r i j a 
Rogonova.

Meitenēm U-14 
grupā - sudrabs, fi nālā 
dramatiskā cīņā ar 
minimālu rezultātu 2:3 
piekāpjoties turnīra 
līderēm „Rīgas Lauvām”. Jāpiebilst, ka 
visu fi nāla spēli aizvadīja sešu meiteņu 
sastāvā bez maiņām (pretiniecēm 
cīnījās 12 meitenes), spēles laikā spēja 
pietuvojoties no rezultāta 0:3 , bet beigās 
pietrūka sportiskās veiksmes un mazliet 
spēka. Savukārt par turnīra rezultatīvāko 
spēlētāju kļuva Monika Džigure, 18 spēlēs 
gūstot 61 (51 vārti + 10 piespēles) punktu, 

un turnīra labākā vārtsardze Lote Bagņuka 
ar 85,23% atvairīto metienu vidēji spēlē.

Paldies palīgiem: Inčukalna Sporta 
kompleksa direktoram, Vangažu 
vidusskolas direktorei un Inčukalna 
novada domei!  Liels paldies sportistiem 
un vecākiem par izrādīto cieņu pret sportu 
un treniņa procesu!

 Uz tikšanos! Ģirts Bunkus

Laivu karnevāls pulcina jautros un smaidīgos

Arī šogad atpūtas parks 
„Rāmkalni” 1.maijā sarīkoja  Laivu 
karnevālu. Šogad kopā bija ieradušās 
62 komandas, 220 cilvēku.

1.maijā, kad visai Latvijai bija 
brīvdiena, vairāk kā 200 cilvēku pulcējās 
Siguldas kempingā „Dainas”. Laiks mūs 
lutināja, jo bija saulīte, kas sildīja, bet vējš 
neļāva sakarst. Rīta agrumā kempingā sāka 
sarasties interesanta publika: sivēni, pūķi, 
dakteri, meksikāņi, bizbizmārītes, Šreks ar 
savu uzticamo kompāniju, bebīši, vilki, 
gan vikingi, hipiji, vēl daudz un dažādi 
interesanti personāži. Šo Laivu karnevālu 
mēs varam saukt par internacionālu, 
jo ceļu pie mums bija atraduši 33 itāļu 
vidusskolnieki un vilcienā uzrunāts poļu 
pāris. Arī viņi visi piedalījās šajā aktīvās 
atpūtas pasākumā. Pēc svinīgās parādes un 
uzrunām visi devās uz savām sapostajām 
laivām, lai dotos ceļā.

Pavasara upe Gauja karnevāla 
dalībniekus nesa līdz pirmajam 
kontrolpunktam, kur visiem bija uzdevums 
pacelties tuvāk debesīm piedzīvojumu 
parkā „Tarzāns” un salikt vārdu no 
atrastajiem burtiem. Siguldas pludmale 
jau sen nebija redzējusi tik daudz laivu 
un tik daudz krāsaini ģērbtu cilvēku. Pēc 
tam visi draudzīgā gaisotnē devās tālāk pa 

upi. Uz upes jautrības netrūka. 
Kurš stāstīja anekdotes, kurš 
dziedāja, kurš cienāja visus ar 
siltu tēju, kurš cepa desas, kurš 
spēlēja fl autu. Visi laimīgi un 
smaidīgi satikās Rāmkalnos, 
kur varēja izstaipīt kājas un 
uzēst siltu zupu.

Laivu karnevāls nebija jāveic uz ātrumu, 
bet gan tika ņemta vērā atraktivitāte un 
kopējā atmosfēra. Lai to visu novērtētu, 
tika izvirzīta žūrija, kas arī dienas 
noslēgumā apbalvoja labākos, kas atbilda 

izvirzītajām nominācijām. Visi saņēma 
balviņas, pa kādam gardumam, bet pie 
pirmajām trīs balvām un jūras ceļojuma 
kopā ar TALLINK tika komandas „Zaķu 
koris”, „Bizzi – Iizi – Biz” un „Ilgi un 
laimīgi”. Nedrīkstu arī paklusēt, kas 
slēpjas zem galvenās GRAND PRIX 
balvas ieguvējiem „Ilgi un laimīgi” – 
lempīgais, bet labsirdīgais Šreks, smaidīgā 
Fiona, mīlīgais Runcis Zābakos un skaļais 
un aktīvais Ēzelītis – tie ir mūsu paši 
inčukalnieši. Sakritība vai kas cits, bet arī 
šogad mūsējie lieliski iejutās savās lomās 
un visus uzmundrināja. Prieks par to!

Paldies visiem, kas atbalstīja šo 
pasākumu. Liels paldies galvenajiem 
draugiem SEB Studenta bankai, TALLINK, 
Inčukalna novada domei un Siguldas 

p i l s ē t a i . 
Bez jums 
šis aktīvās 
a t p ū t a s 
pasākums 
n e b ū t u 
tik labi 
i zdev ies . 
Un milzīgs 
paldies arī 

visiem, kas gatavoja tērpus, atbalstīja un 
devās šajā pasākumā ar tādu prieku. 
Jūs noteikti bijāt vistrakākie laivotāji 
un laivošanas sezonas atklājēji šajā 
pavasarī!

Anete

Šajā 2011./2012.gada sezonā Inčukalna novads startēja Latvijas 
čempionātā ar septiņām komandām: vīriešu 2.līga, sieviešu 1.līga, 
jauniešu U-14 zēniem, jauniešu U-10, jauniešu U-8, jauniešu U-16 
meitenēm, jauniešu U-14 meitenēm.

Galvenās balvas ieguvēji, Galvenās balvas ieguvēji, 
komanda “Ilgi un laimīgi”komanda “Ilgi un laimīgi”

Foto: Atpūtas parks “Rām
kalni”
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Dīvainās personības autosportā – dvīņi 
Šādu apzīmējumu kādā 

televīzijas raidījumā ieguva 
inčukalnieši Ivars un Armands 
Cīrulnieki. Dīvainākais un 
apbrīnas vērts esot fakts, ka šie 
brāļi ir vienīgie dvīņi Latvijas 
autosportā.

Ivars Cīrulnieks strādā Inčukalna novada 
domē, bet Armands Cīrulnieks strādā 
Pašvaldības aģentūrā Sociālās aprūpes mājā 
„Gauja” un novada domē ir šī sasaukuma 
deputāts. Abi brāļi jau sen pazīstami ar savu 
entuziasmu autosportā, patriotismu, ilgus 
gadus darbojoties Zemessardzē. Jautāti, 
vai tiešām patiesībai atbilst 
stereotips, ka dvīņu starpā ir 
īpaša saikne, brāļi atbildēja: 
„Mūsu starpā noteikti. Ja ir tāds 
brālis, kā man, tad dzīvē ir krietni 
vieglāk. Es zinu, ka jebkurā brīdī 
varu viņam piezvanīt un viņš 
nevilcinoties man palīdzēs,” 
intervijā ar laikrakstu „Novada 
Vēstis” uzsvēra Ivars. 

Autosportā – no hobija līdz 
autosportistiem

Ar ziemas autosportu Ivars 
un Armands nodarbojas jau 
sen, tomēr tikai no 2007.gada ofi ciālās 
sacensībās. „Pirms tam braucām kopā ar 
draugiem pa aizsalušiem ezeriem, ziemai 
sagatavotām trasēm. Dažreiz piedalījāmies 
arī, kā mēs draugu vidū sakām, kaktu 
sacensībās. Dažreiz arī tādas organizējām. 
Vēlāk nolēmām, ka jāpamēģina braukt arī 
kādās Latvijas Auto Federācijas rīkotajās 
sacensībās un 2007.gadā Auciemā pirmo 
reizi startējām Latvijas čempionātā ziemas 
autosprintā,” pastāstīja Armands. 

Pirmā reize izrādījās ļoti veiksmīga, 
un Armands ieguva 1.vietu. „Startējām ar 
pilnīgu standarta auto, neko īpaši neķīlējām. 
Sapratām savu līmeni, ka varam godam 
konkurēt ar profesionāļiem, ilggadējiem 
un titulētiem braucējiem. Tālāk jau bija 
liels āķis lūpā,” uzsvēra Ivars. 

Pirms pieciem gadiem brāļi iegādājās 
vecāku, bet jaudīgāku auto, kuru laika 
gaitā un cik atļāva līdzekļi, izveidoja 
par konkurentspējīgu auto. Šis auto tika 
regulāri pašu rokām skrūvēts. Pagasta 
popularizēšanai uz motora pārsega tika 
uzlīmēts Inčukalna ģerbonis – kaķis. 
„Piedalījāmies visos iespējamos ziemas 
čempionātos. Sezonas laikā vajāja arī 
tehniskas problēmas, tomēr uzvaras 
daudzos posmos bija mums abiem,” uzsvēra 
Armands, piebilstot, ka aizvadītā ziema 
dvīņiem autosportā bija visveiksmīgākā 
– abiem bija iespēja kļūt par Latvijas 

čempionu ziemas 
autosprintā. „Uz 
finālu gājām kā 
Vidzemes reģiona 
līderi, uzvara bija 
ļoti tuvu, tomēr 
p iev ī la  la ika 
apstākļi un bija 
arī šādas tādas 
tehniskas ķibeles. 
Rezultātā, Ivaram 
3.vieta Latvijā!” 

Pēdējo gadu 
laikā lielu atbalstu 
brāļiem sniedzis 

19.Bataljona operatīvās daļas priekšnieks 
kapteinis Andris Šņukuts, kurš sākumā 
autobraucējiem līdzi uz sacensībām 
devās intereses pēc. Vēlāk Andris kļuva 
par kaislīgu atbalstītāju, fanu, menedžeri, 
tagad arī sēdies pie sacīkšu autostūres.  

Ja kādam uzņēmējam ir interese 
atbalstīt fi nansiāli autosportu, brāļi labprāt 
izvietos reklāmu uz sava auto.

Patriotisms un apziņa, ka vari būt 
noderīgs

Otra brāļu dzīves aizraušanās ir 
Zemessardze, kurā Ivars un Armands 
iestājās 1996.gadā, laba paziņas Jāņa 
Bautra pozitīvi iespaidoti. „Mēs daudz 
bijām dzirdējuši no Jāņa, daudz redzējuši, 
tāpēc tas šķita ļoti interesanti. Iestāties 
mūs pamudināja arī patriotiskas jūtas, 
apziņa, ka mēs savā novadā varam palīdzēt 
ārkārtas situācijās, glābšanās darbos, 
utt. Toreiz tas bija absolūts brīvprātības 
princips. Mēs palīdzējām jaunsargiem, 
piedalījāmies nometnēs, veidojām 
priekšstatu, organizējām sacensības un 
mācības,” skaidro Armands.

Brāļi aktīvi piedalās dažādās mācībās 
un dalās ar zināšanām. Viņu zināšanas un 
ķēriens uz tehniku tika novērtētas arī brīdī, 
kad Zemessardzes bataljons dāvinājumā no 
Zviedru armijas saņēma tehniku, tajā skaitā 
arī Hagglunds fi rmas ražotās amfībijas 
Bandvagn-206. Toreiz Armandam un 

Ivaram piedāvāja vienu no Bandvagn-206 
pārveidot par mežu ugunsgrēku dzēšanas 
transportu. „Iztaisījām projektu un ideju 
realizējām. Ceram, ka šī projekta veiksmīgā 
realizācija mudināja ZS vadību izlemt par 
ZS 19.kājinieku bataljona pārveidošanu 
par nodrošinājuma bataljonu, kā rezultātā 
bataljona autoparks uz šo brīdi sastāda 
pāri par 30 tehnikas vienībām. Sadarbībā 
ar Valsts Meža dienestu esam piedalījušies 
vairāku meža ugunsgrēku dzēšanā. 
Starptautisko mācību laikā Ādažu poligonā 
novērsām mežu degšanu, kas radās no 
kaujas lādiņu sprāgšanas. 2011.gada janvārī 
ar šīm amfībijām piedalījāmies arī ārkārtas 
situācijas novēršanā Latvijas laukos, kur 
tūkstošiem mājsaimniecību palika bez 
elektrības. Amfībijas bija neaizvietojamas 
šādos dziļa sniega un neizbraucamu brikšņu 
apstākļos, ko novērtēja gan Sadales tīklu 
pārstāvji, gan A/S „Latvenergo” vadība” 
piebilda Ivars. 

Brāļi pašaizliedzīgi un profesionāli 
darbojas Zemessardzē arī šodien, un 
viņu pūles novērtētas ar pirmās, otrās un 
trešās pakāpes medaļām „Par kalpošanu 
Zemessardzei”. „Jūtamies vajadzīgi, 
noderīgi, un man tas ļoti patīk. Ja es 
varu palīdzēt arī ar savām zināšanām un 
prasmi, tas man ir būtiski,” ar lepnumu 
stāstīja Ivars. 

Ņemot vērā dvīņu aizņemtību, rodas 
jautājums – ko par to saka ģimenes, 
otrās pusītes? „Vēl neko..vai jau vairs 
neko...,” smejot piebilda gan Ivars, gan 
Armands. Brāļi atzīst, ka ģimenes atbalsta 
viņu nodarbošanos un to novērtējusi arī 
Zemessardzes bataljona vadība, pasniedzot 
ģimenēm pateicības rakstus. 

Ja kādam ir interese par Zemessardzi, 
lūdzam apmeklēt māja slapu www.zs.mil.
lv.

Jana Bunkus

Ivars (no kreisās) un Armands CīrulniekiIvars (no kreisās) un Armands Cīrulnieki
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Maijs ar krāsām un svētkiem
Pavasaris ir laiks, kad aiz 

muguras tiek atstāta pelēcība un 
sākās krāsu spēles dabā. Tikpat 
krāsains bija maijs arī Vangažu 
kultūras namā – sveicām 
māmiņas, svinējām jubileju un 
vēl daudz ko citu.
Ukraiņu dziesmu ansamblim „Jatraņ” 10 gadi

Visi zina, ka lielās upes Dņepra 
Ukrainā un Daugava Latvijā veidojas no 
daudzām mazām upītēm. Tā arī ukraiņu 
dziesmu ansamblis „Jatraņ” ar savu nelielo 
straumi ieplūst Baltijas ukraiņu diasporas 
kopējā dzīvē.

Ne visi novērtē, cik simboliska ir 
ansambļa „Jatraņ”, kurš šī gada 29.aprīlī 
Vangažu kultūras namā atzīmēja savas 
radošās darbības desmitgadi, darbošanās 
Vangažos. Liekas, kas gan ir 10 gadi? Mazs 
skaitlis, bet būtībā šie gadi kolektīvam ir 
ļoti svarīgi, katrs gads piepildīts ar darbu 
un cilvēku vēlmi darīt labu, atcerēties 
ukraiņu kultūru un tradīcijas, kas dzimušas 
Ukrainas tautā un kuras daudz kur ir 
līdzīgas Latvijas tautu tradīcijām.

Jubilejas koncerts sākās ar 
tautasdziesmu „Tur, kur Jatraņa strauji 

plūst”, kuru izpildīja Vasilijs Komanovskis. 
Bet dziesma „Černobrivci” skanēja kā 
dziļa pateicība mātēm. Dziesmas tēmām 
krāsainību piešķīra videosižeti, ko 
speciāli koncertam bija sagatavojis Igors 
Rozonovs. 

Ir patīkami dzimšanas dienā sagaidīt 
viesus, un arī pie „Jatraņ” tie bija ieradušies. 
Bija ieradies Ukrainas vēstniecības Latvijā 
ukrainas vēstnieka padomnieks Aleksandrs 
Kušmira kungs, kurš pasniedza Goda 
rakstu ansambļa vadītājai Irinai Dukulei.

Bija arī vietējā vara - Inčukalna novada 
domes priekšsēdētājs Arvīds Blaua kungs 
kopā ar pilsētas pārvaldes vadītāju Aivaru 

Nalivaiko kungu, kuri apsveica ansambli 
ar lielu svētku kliņģeri.

Kolektīvu sveica sens Vangažu 
biedrības draugs ukraiņu dziesmu 
ansamblis „Dnipro”, kuru 
vada Ukrainas nopelniem 
b a g ā t a i s  k u l tū r a s 
darbinieks Nikolajs 
Belošicko.

S a v d a b ī g i  u n 
interesanti  „Jatraņ” 
sveica kolektīvi „Javir” 
no Jēkabpils un ansamblis 
„Smereka” no Jelgavas.

Bija apsveikumi no 
Latvijas Ukraiņu biedrību 
apvienības un no Latvijas 
Ukraiņu savienības vadības. 

Labs draugs un biedrs 
Nikolajs Kolocilo radošā 
gara uzturēšanai ansamblim pasniedza 
pašdarinātu „hrenovuhas” krūku.

Pārsteiguma moments bija bērnu vokālā 
ansambļa „Karuselis” mazās dalībnieces 
Lauras Mamedovas, bērnu dziesmu 
konkursa „Cālis 2012” uzvarētājas, 
muzikāls sveiciens ukraiņu valodā.

Ar draudzīgiem aplausiem skatītāji 
uzņēma dziesmu 
„Mana Ukraina-
sarkanais irbenājs” 
a n s a m b ļ a 
solistes Lienes 
N e s t e r o v i č a s 
izpildījumā.

S i l t i  b i j a 
apsveikumi arī no 
„Jatraņ” senajiem 
un uzticamajiem 
d r a u g i e m 
a n s a m b ļ i e m 
„Žuravka”, „Krievu 
k a d r i ļ a ”  u n 
„Veselka”.

Jāatzīmē, ka visu koncertu padarīja 
krāšņāku kolektīva „Kolibri” dejas (vadītāja 
Tatjana Everse). Visi deju priekšnesumi 
izpelnījās sirsnīgus aplausus.

Noslēgumā „Jatraņ” kopā ar viesiem 
izpildīja kopēju dziesmu, kuras teksts bija 
veltīts skatītājiem „Kad visi vārdi pateikti 
un visas dziesmas izdziedātas, atkal mēs 
kopā uzsauksim tostu par labestību un laimi 
visiem, par veiksmi un mieru uz zemes!”

Kolektīva vadītāja Irina Dukule 
noslēgumā pateicās visiem viesiem, kuri 
palīdzēja gatavot šo koncertu: sponsoriem, 
pirmajai ansambļa radīšanas iniciatorei 
Jekaterinai Šarokai, koncerta vadītājiem 

Vitai Kļujevai un Jurijam Karpenskim. 
Līdz nākamajai tikšanās reizei!

 Biedrības padomes loceklis 
Vasilijs Litviņuks

Māmiņu diena
Parasti māmiņas stāsta pasakas un dzied 

dziesmiņas bērniem, bet šoreiz, 10.maijā, 

pēc garās darba dienas bērni aicināja 
māmiņas un vecmāmiņas uz muzikālu 
uzvedumu „Jampadracis liedagā”, lai 
izspēlētu, izdziedātu, izdejotu pasaciņu 
mīļajām māmiņām. 

Pasākumu atklāja bērnu vokālā 
ansambļa „Karuselis” (vadītāja Maira 
Lazdiņa) jaunākā grupa, kas nodziedāja 
māmiņām mīļas dziesmiņas. Jau dziesmiņu 
nosaukumi norāda māmiņas īpašo lomu 
bērna dzīvē – „Mīļo, mīļo māmiņ” un 
„Saulīte-māmiņa”. 

„Karuseļa” vecākā grupa ieguldīja 
ļoti lielu darbu muzikālā uzveduma 
sagatavošanā un izrādes gaitā dziedāja 
daudz tematiskas dziesmas atbilstoši 
ludziņas sižetam. 

Teātra studijas „Pigoriņi” (vadītāja 
Sanita Ancveire-Auziņa) bērni sagatavoja 
teatrālas ainas, kas stāstīja par Vilnītes 
piedzīvojumiem. Bērni bija krāšņi ģērbti 
un iejutās pasaku tēlos: Vilnīte, Saulīte, 
Mēnestiņš u.c.

Estrādes deju grupa „Ciprese” (vadītāja 
Ilona Petrovska) piedalījās uzvedumā ar 
krāšņām dejām, kas kuplināja, kā arī padarīja 
spraigāku un atraktīvāku visu izrādi.

Ar ī  tautas  deju kolekt īvs 
„Pīlādzītis” (Ilona Petrovska, Evija 
Ozola koncertmeistare Aļona Kolčina) 
veltīja māmiņām dejas „Draudziņi” un 
„Vāverdancis”.

Par ludziņas skatuvisko noformējumu 
rūpējās māksliniece noformētāja Marija 
Jakubovska.

Pasākumā pavisam piedalījās 120 
bērni. Paldies kolektīvu vadītājiem, 
bērniem un vecākiem par ieguldīto darbu 
jaukā uzveduma sagatavošanā! 

Teātra studija “Pigoriņi” Māmiņu dienāTeātra studija “Pigoriņi” Māmiņu dienā

Foto: K
arīna Škirm

ante
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 Konkurss „Vangažos dzied” 
Konkursa idejas autors ir mūziķu 

apvienības „Grieži” vadītājs Jānis Radziņš, 
pasākumu palīdz organizēt Zanda Radziņa 
un Vangažu kultūras nams. Konkursā var 
piedalīties vokālie ansambļi un solisti. 

Jau no agra rīta vokālisti no visas 
Latvijas pulcējās Vangažos uz mēģinājumu, 
pēc tam sekoja koncerti visas dienas 
garumā.

Konkursu vērtēja žūrijas vadītāja 
estrādes un džeza dziedātāja, vokālais 
pedagogs Antonija Breidaka, country 
dziedātāja un divkārtēja Pasaules čempione 
līnijdejās, Zvaigžņu Klases „Regal” 
dejotāja Iveta Kalniņa, operdziedātāja un 
vokālais pedagogs Inese Jasmane - Rūrāne, 
bērnu vokālā ansambļa „Karuselis”, 
Vangažu vidusskolas kora diriģente Maira 
Lazdiņa, diriģente Ilga Radziņa. Vokālo 
ansambļu konkursu vadīja Kristiāna Runce 
un fi nāla koncertu Beata Bērziņa.

Šogad Lielo balvu – iespēju ierakstīt 
dziesmu skaņu ierakstu studijā, izcīnīja 
Adele Podiņa (Rīga) ar dziesmu 
„Bērna lūgšana”, 1.vietu izcīnīja grupa 
„Svilpastes” (Ogre) ar dziesmu „Savādā”, 
2. vietā duets Jana un Sanda (Rēzekne) 
ar „Buramdziesmiņu” 3. vietā ierindojās 
Laura Margeviča (Burtnieki) ar dziesmu 
„Apvij rokas”. Žūrijas balva tika piešķirta 
Margaritai Sēkliņai (Ogre) par „Zeltītes 
dziesmu”, mūziķu balva Asnatei Bērziņai 
(Rīga) par „Pavasara dziesmiņu”, skatītāju 
simpātiju balva tika piešķirta grupai 
„Ledenes” (Gulbene) par dziesmu „Diena”, 
veicināšanas balvu saņēma Anna Brīvlauka 
(Rīga) ar dziesmu „Kad Ēģiptē snieg”, 
bet žūrijas vadītājas balvu izcīnīja Anta 
Bērziņa (Rīga) par dziesmu „Stacija”.

Starp vokālajiem ansambļiem 1.vietā 
ierindojās ansamblis „Guns” (Jelgava), 2. 
vietu izcīnīja ansamblis „Mēs” (Mežotne) 
un 3. vietā ansamblis „Solem” (Kuldīga), 
savukārt oriģināldziesmas autora balvu 
izpelnījās ansamblis Ilūzijas (Trapene).

Paldies par fi nansiālu un materiālu 
atbalstu “Vangažos dzied’’ Inčukalna 
novada domei, SIA „Cita $ Ko”, A/S 
“Tukuma piens’’, tautas daiļamatmeistarei 
stikla apgleznotājai Kristīnei Osītei.

Paldies par telpām vidusskolā Indrai 
Kalniņai un Mūzikas un mākslas skolā 
Ievai Kikustei!

Karina Bērziņa, Evija Ozola

Viesošanās Inčukalnā
Tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” jau 

otro gadu viesojās Dejas un mūzikas 
svētkos Inčukalnā. Ar lielu interesi bērni 
skatījās citu kolektīvu deju priekšnesumus, 
kā arī paši dejoja ar prieku un aizrautību, ko 

novērtēja skatītāji ar sirsnīgiem aplausiem. 
Liels prieks bērniem un kolektīva 
vadītājām (Ilona Petrovska, Evija Ozola, 
koncertmeistare Aļona Kolčina) bija iet 
gājienā aiz skanīgā Inčukalna novada 
pūtēju orķestra. 

Paldies vecākiem par atbalstu, 
nodrošinot bērnu aizvešanu uz svētku vietu 
un rūpēm, pucējot un pieskatot bērnus! 

Pateicoties ļoti aktīvai un enerģiskai 
mammai Jogitai Bercei un viņas vadītajam 
uzņēmumam SIA „Monitorings GJ” 
kolektīva meitenēm tika uzšūti jauni koši 
tautas deju svārki. Paldies! 
Teātra diena

Turpinot tradīciju, jau astoto gadu 
mūsu pilsēta svinēja Teātra dienu. Kopā 
bija sapulcējušās mūsu pilsētas teātra 
studijas un viesi:
1.Vangažu vidusskolas teātra studija 
„Licedejs” ar lugu „Jasmīns” - vadītāja 
Marina Zlotņikova.
 2.Vangažu vidusskolas sākumskolas teātra 
studija ar lugu „Fedoras bēdas” - vadītāja 
Olga Kravčenko.
3.Vangažu vidusskolas pamatskolas teātra 
studija ar lugu „Kriksis”- vadītāja Solvita 
Runce.
4.Vangažu kultūras nama teātra studija 
„Pigoriņi” ar stilizētu lugu „Jampadracis 
liedagā - vadītāja Sanita Ancveire-Auziņa.
5. Cesvaines vidusskolas teātra studija ar 
lugu „Sprīdītis” - vadītāja Olita Ķimele.

Pasākuma atklāšanā, iededzot sveci, 
katrs teātra studijas vadītājs veltīja 
skatītājiem un dalībniekiem mīļus un 
sirsnīgus vārdus.

Visas Teātra studijas bija nopietni 
gatavojušās un ieguldījušas milzīgu darbu 
- bija gan krāšņi kostīmi, gan piemeklētas 
atbilstošas melodijas un dekorācijas 
ludziņām. Bija redzamas dažādu stilu 
izrādes gan latviešu, gan krievu valodā. 
Paldies visiem bērniem un vadītājiem par 
ieguldīto darbu!

Sestdien, 16.jūnijā, pl.14.00 Sestdien, 16.jūnijā, pl.14.00 
Līgo uzvedums Līgo uzvedums 

„ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ”„ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ”  
(pie ezera)(pie ezera)

Piedalās:Piedalās:
• bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”;• bērnu vokālais ansamblis „Karuselis”;
• sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”;• sieviešu vokālais ansamblis „Kaprīze”;
• tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”;• tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis”;
• teātra studija „Pigoriņi”;• teātra studija „Pigoriņi”;
• Vangažu vidusskolas teātris;• Vangažu vidusskolas teātris;
• estrādes deju grupa „Ciprese”;• estrādes deju grupa „Ciprese”;
• ritmikas deju grupa „Kolibri”;• ritmikas deju grupa „Kolibri”;
• Ropažu deju kolektīvs;• Ropažu deju kolektīvs;
• Vangažu līnijdeju grupa.• Vangažu līnijdeju grupa.

Apsveicam Līvu Mariju OzoluLīvu Mariju Ozolu 
ar piedalīšanos bērnu un jauniešu 
popmūzikas festivāla „Gaujas atbalsis” 
fi nālā. Festivālā pēc atlasēm piedalījās 
jaunie talanti no visas Latvijas 
novadiem. Paldies skolotājai Mairai 
Lazdiņai par ieguldīto darbu!

Jau tradicionāli festivālu ar košām un 
atraktīvām dejām sveica ritmikas deju 
grupa „Kolibri”(vadītāja Tatjana Everse) 
un estrādes deju grupa „Ciprese”(vadītāja 
Ilona Petrovska).

Ar skanīgām dziesmām festivālu 
sveica arī bērnu vokālā ansambļa 
„Karuselis”(vadītāja Maira Lazdiņa) 
meitenes - Līva, Daina, Sabīne.

Pasākumu vadīja Valmieras drāmas 
teātra aktrise Ilze Lieckalniņa, kura uzsvēra, 
„ka šī diena ir svētki pašiem aktieriem”. Pēc 
pasākuma bija tikšanās ar aktrisi un bērni 
spēlēja teātra sporta spēles.

Festivāla dalībniekus ar laba 
vēlējumiem sveica Vangažu pārvaldes 
vadītājs Aivars Nalivaiko.

Katra teātra studija saņēmu atzinības 
rakstus, konfektes un skaistas parūkas, 
kuras izmantot nākošajām izrādēm.

Paldies Vangažu vidusskolai par 
sadarbību!

Mākslinieciskās daļas vadītāja 
Evija Ozola

Tautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” ar skolotājām Ilonu Petrovsku un Eviju OzoluTautas deju kolektīvs „Pīlādzītis” ar skolotājām Ilonu Petrovsku un Eviju Ozolu

Foto: K
ristīne Rosicka
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Viss plaukst, zied, dzied un dejo
Zied viss - gan dabā, gan pārnestā 

nozīmē pašos cilvēkos. Atkal klāt ilgi 
gaidīts pavasaris. 

Kaut arī gribam būt čakli pēc dabas, 
tomēr visi priecājamies par mēneša 
sākumā daudzajām brīvajām dienām. 
Aktīvākajiem inčukalniešiem bija iespēja 
piedalīties interesantos pasākumos gan tieši 
Inčukalnā, gan arī tuvākajā apkārtnē. 

Inčukalna Tautas nams jau trešo reizi 
4.maijā (Latvijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienā) piedāvāja  pavasara 
velobraucienu. Iepriekšējos gadus laiks 
bija apmācies, lietains un vēss, bet šī 
gada saulainā diena kopā pulcēja 49 
braucējus un vienu suņuku, līdzskrējēju. 
Tas ir rekordskaitlis! Maršrutu 42 km 
garumā pieveica visi, arī jaunākie 
dalībnieki - mazās māsas Reičela  un 
Nikola. Savas kājiņas kārtīgi izvingrināja 
arī četrkājainais draugs, kurš nepavisam 
neizskatījās noguris. Inčukalna novada 
un Ropažu novada mežu ceļus izbraukt 
brīžiem nebija viegli, tomēr neviens 
nepadevās. Brauciena „krusttēvs” Jānis 
Vītiņš un viņa palīdze Gunita Ganus kā 
parasti bija parūpējušies arī par to, lai 
dalībnieki saņem informāciju par maršruta 
nozīmīgākajām vietām.  Ropažos ceļiniekus 
sagaidīja māksliniece Gunta Darbvare 
un izrādīja svarīgākos kaimiņu novada 
objektus. Paldies visiem dalībniekiem 
par atsaucību un disciplinētību brauciena 
laikā! Sekojiet informācijai - šogad vēl 
būs kāds velobrauciens.

Mātes dienas koncertā 13.maijā 
Inčukalna mazie skolotājas Zandas 
Krastiņas bērni dziedāja mīļas dziesmas 
savām māmiņām un skaitīja dzejolīšus. 
Savu prasmi dejot pirmo reizi plašākai 
publikai rādīja Kitijas Vāveres bērnu 
līnijdeju grupa. Veikli vadīja diabolo 
Inčukalna pamatskolas talantu konkursa 
uzvarētājs Eduards Strauts. Jauniešu 
Signes Laukmanes, Edgara Cīruļa, Zinta 

Kārkliņa un 
Riharda Keiša 
priekšnesumi 
b i j a  k ā 
i z a u g s m e s 
paraugstunda 
m a z a j i e m . 
Visu bērnu 
m ā m i ņ a s 
varēja justies 
lepnas par 
s a v i e m 
bērniem, par 
viņu prasmi un 
priecāties par 
saņemtaj iem 
ziediem no 
m a z a j i e m 
māksliniekiem.

D e j a s 
un mūzikas 
svētki 19.maijā 
I n č u k a l n ā 
šogad pulcēja 
r e k o r d l i e l u 
s k a i t u 
d a l ī b n i e k u . 
K o n c e r t ā 
dejoja, dziedāja 
un spēlēja 19 
kolektīvu dalībnieki: no Siguldas novada 
Allažiem un Siguldas pilsētas, Priekuļu 
novada Liepas pagasta, Limbažu novada 
Skultes pagasta, Talsu novada Pastendes 
pagasta, Ropažu novada, Ādažu novada, 

Inčukalna novada 
Vangažu pilsētas un 
Inčukalna pagasta, 
no Rīgas un no 
Pierīgas. Dalībnieku 
kopskaits bija ap 
350. Tos lieliski 
varēja novērtēt 
skatītāji, vērojot 
n e b e i d z a m o 
gājienu uz koncerta 
vietu parkā, kā arī 
pēdējās dejas laikā, 
kad uz skatuves un 
ap to izvietojās visi 
dejotāji. Koncerts 
bija krāšņs un 

bagātīgs. Uz skatuves dažādu paaudžu 
deju kolektīvi mainījās tik veikli un ātri, 
it kā šim koncertam būtu gatavojušies 
vismaz nedēļu. Izdejojās visi no sirds – kā 
dalībnieki, kuri sāka savus mēģinājumus 
jau 11 no rīta, tā skatītāji, arī tie, kuri 
pievienojās dalībniekiem vakara otrajā 
daļā – zaļumballē. Lielu ieguldījumu 
svētku norisē ir devuši Inčukalna tautas 

nama deju kolektīvu vadītāji Andrs 
Briņķis un viņa palīdzes Inga Meiere un 

Līga Dombrovska, kā arī pašmāju dejotāji. 
Jums izdevās lieliski - paldies! 

Lieliski veicās arī Inčukalna pūtēju 
orķestrim, kas 25. un 26.maijā piedalījās 
VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju 
orķestru festivālā Jelgavā. Prieks par 
savējiem, redzot, ka Rīgas un Pierīgas 
orķestru muzicēšanas brīdī uz skatuves 
atradās tikai Rīgas 6.vidusskolas orķestris, 
Zvejniekciema vidusskolas orķestris, 
Siguldas Valsts ģimnāzijas orķestris un 
mūsējie! Liels paldies Inčukalna novada 
domei par atbalstu orķestrim, lai piedalītos 
tik jaukos svētkos! 

Inčukalna pamatskolas koris skatē 
saņēma 1.pakāpes diplomu, kas sniedza 
atļauju piedalīties Rīgas bērnu un jauniešu 
mūzikas svētkos „Mēs pilsētai ceRīgai”, 
kas notika Rīgā 1. un 2. jūnijā. Garlaicīgais 
ikdienas darbs, lai gatavotu dziesmas 
koncertam, ir vainagojies ar iespēju 
dziedāt Mežaparka lielajā estrādē. Tās ir 
sajūtas, kuras katram būtu jāizbauda. Tikai 
tad tā pa īstam saproti, kāpēc dziedāt ir 
gan derīgi, gan interesanti. Daudzbalsīgs 
koris, draugi, piedzīvojumi un emocijas. 

Ne mazāk emocionāls un skaists 
piedzīvojums bija senioru korim 
“Atblāzma”, piedaloties Republikas 
senioru koru un deju kolektīvu svētkos 
Saulkrastos 26.maijā un deju kolektīvam 

Dejas un mūzikas svētkiDejas un mūzikas svētki

Foto: Vita O
ša
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20 gadi ir apritējuši kopš 1992.gada Vasarsvētkos 
mācītājs Arnis Bergmanis no jauna iesvētīja Vangažu 
evaņģēliski luterisko baznīcu. Ar Dieva svētību 
draudze 90.gadu sākumā atguva savu dievnamu, kurā 
gandrīz 30 gadus saimniekoja citi - tur bija stikla taras, 
minerālmēslu un spēļu automātu nokliktavas. 1990.
gada pavasarī, kad draudze sanāca uz pirmo tikšanos 
pie baznīcas, dievnamā vairs nebija P.Kundziņa veidotā 
altāra, A.Annusa altārgleznas, ērģeļu, solu, grīdas dēļu, 
durvju.

Draudzei nekad nav bijušas lielas iespējas izremontēt 
visu dievnamu. Viss, kas ir izdarīts, ir darīts Dieva spēkā, 
ticībā un ļoti palēnām. Jā, arī ar Vangažu pilsētas un Inčukalna pagasta atbalstu. 

Mēs varam būt lepni un 
ceļotāji, velobraucēji 
patīkami pārsteigti par 
vienīgo, bet no ārpuses 
labi sakopto valsts 
nozīmes kultūras un 
vēstures pieminekli 
mūsu novadā, kuram 
ir Vangažu vārds, bet 
atrodas Inčukalna 
pagasta teritorijā. 

Draudzei priekšā 
stāv vēl lielāki darbi 
– baznīcas iekštelpu 
remonts ,  apkures 
ierīkošana un draudzes 

nama piebūve.  Tiek izstrādāts jauns altāra projekts. Paldies ikvienam par palīdzību! 
Īpaši pateicamies Ivetai Tillerei par veiksmīgi pieteikto projektu Lauku atbalsta 
dienestam baznīcas iekšpuses remontam. Tāpat pateicība Inčukalna novada domei 
par transportu lielāko baznīcas svētku reizēs. Šajos Vasarsvētkos draudze saņēma 
dāvanu – mērķa ziedojumu 400Ls no jaunās biedrības „Inčukalna izaugsmei”, 

lai  inčukalniešiem, gan 
vangažniekiem atvieglotu 
nokļūšanu uz svētdienas 
dievkalpojumiem. Paldies!

Vasa r svēkos  d raudz i 
apciemoja arī pirmais jaunatgūtās 
Vangažu baznīcas draudzes 
mācītājs, nu jau emeritus 
(aktīvo kalpošanu beidzis) Arnis 
Bergmanis, un izteica patiesu 
prieku par ieraudzīto – saliedētu 
draudzi, sakopto baznīcu un 
altāri. Dievkalpojumu noslēdza   
skanīgais Inčukalna koris 

„Mežābele”. 
Bet svētki vēl turpinājās baznīcas dārzā pie tējas un draudzes sarūpētiem našķiem, 

kā arī kora dziedātām latviešu tautasdziesmām. 
Ikviens varēja atgriezties mājās ar pārliecību, ko teicis reiz pravietis Jesaja 

svētajos rakstos: „Mums ir stipra pilsēta; aizsardzībai tai Dieva izveidots ir tās mūris 
un ārējais valnis. Atveriet vārtus, lai ieiet taisna tauta, kas tur ticību! Kam stipra 
ticība, tam Tu dodi mieru, tiešām – mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi! Paļaujieties uz 
to Kungu vienmēr, jo Dievs tas Kungs jums ir mūžīga klints!”  

Vangažu ev. lut. draudzes vārdā Inga FreimaneVangažu ev. lut. draudzes vārdā Inga Freimane

PASĀKUMIPASĀKUMI
Mēs būsim tik stipri, cik mūsu atmiņa, 
griba un vienotība 
Ceturtdien, 14.jūnijā, pl.14.00 
Aicināts ikviens pie pieminekļa 
komunistiskā genocīda upuriem 
Inčukalna stacijas laukumā, lai 
pieminētu 1941.gada 14.jūnijā un 1949.
gada 25.martā latviešu tautas izvestos 
dēlus un meitas. 

Sestdien, 16.jūnijā, pl.17.00
Inčukalna parka estrādē
PIERĪGAS NOVADU KORU PIERĪGAS NOVADU KORU 
SADZIEDĀŠANĀS SVĒTKISADZIEDĀŠANĀS SVĒTKI
Inčukalna Dziesmu dienā 
Pl.16.45 Svētku gājiens no Tautas 
nama.
Pēc koncerta zaļumballe. Spēlēs grupa 
„Vēju muzikanti”.
Cienījamie vecāki, atcerieties, bērni līdz 16 
gadu vecumam pasākumos pēc pl.22.00 var 
uzturēties tikai jūsu uzraudzībā un  alkoholu 
drīkst lietot tikai no 18 gadu vecuma! 
Darbosies kafejnīca.
Visi mīļi aicināti!
Uz pasākumu Jūs varat nokļūt ar autobusu 
pl.16.00 pa maršrutu – Gauja-Indrāni-
Kārļzemnieki-Vangaži- „Brālis”- „Sēnīte”-
Inčukalns.

Sestdien, 23.jūnijā, pl.22.00 
LĪGO SVĒTKILĪGO SVĒTKI
Inčukalna parka estrādē 
Ar ielīgošanu un nakts balli pie Jāņuguns. 
Spēlēs grupa „Patafons”.
Darbosies bufete.
Visi mīļi aicināti!

Piektdien, 29.jūnijā, pl.20.00
Inčukalna amatierteātris ielūdz uz 
PIRMIZRĀDI „MILJONĀRA PIRMIZRĀDI „MILJONĀRA 
UGUNSKURA VIETA”UGUNSKURA VIETA”
Režisore: Zigrīda Ezeriņa
Lomās: Arnis Miķelsons, Armands Pētersons, 
Tamāra Mūrniece, Liliāna Vancāne, Rihards Keišs, 
Zinta Nolberga, Aivis Liepiņš, Ināra Koltova, Alberts 
Macurs, Jānis Liepiņš, Inga Freimane, Andrejs Asītis, 
Brigita Ziemele, Lana Jēkabsone, Andris Andersons, 
Jevgenijs Grahoļskis, Regīna Logina.
Visi mīļi aicināti!

“Virši” Pierīgas deju svētkos Stopiņos 
2.jūnijā.

Ziedošais maijs jau garām, arī mācību 
gads gandrīz beidzies. 31.maijā izlaidums 
bija Inčukalna mākslas un mūzikas 
skolā, bet 1.jūnijā izlaidumu svinēja 
pirmsskolas izglītības iestādes „Minka” 
audzēkņi. Inčukalna pamatskolas 9.klases 
absolventi izlaidumu svinēja 9.jūnijā. 
Esam pārliecināti, ka mūsu bērniem 
veiksies, vasara būs brīnišķīga (brīžiem 
arī silta un saulaina), un nākošās mācību 
iestādes sagaidīs mūsējos ar prieku.

Zinta NolbergaZinta Nolberga  

VANGAŽU BAZNĪCAVANGAŽU BAZNĪCA

Vangažu draudzes māc ītājs Videmars Rumpeters (no Vangažu draudzes māc ītājs Videmars Rumpeters (no 
2004.gada) un pirmais atjaunotās draudzes māc ītājs 2004.gada) un pirmais atjaunotās draudzes māc ītājs 
Arnis Bergmanis (1991.-1993.)Arnis Bergmanis (1991.-1993.)

Goda novadniece Elvīra Zeltiņa (pateicoties viņas Goda novadniece Elvīra Zeltiņa (pateicoties viņas 
apņēmībai, draudze 1991.gadā atguva dievnamu)apņēmībai, draudze 1991.gadā atguva dievnamu)

VANGAŽU DRAUDZEI SVĒTĀ GARA SVĒTKIVANGAŽU DRAUDZEI SVĒTĀ GARA SVĒTKI



NOVADA VĒSTISNOVADA VĒSTIS1212

75 gadi

80 gadi80 gadi
85 gadi85 gadi

INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS”INČUKALNA NOVADA LAIKRAKSTS “NOVADA VĒSTIS” reģ.Nr.2003 reģ.Nr.2003
Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, Materiālus apkopoja un maketu sagatavoja Jana Bunkus, tālr.: 29170955,  iespiests tipogrāfi jā “Dardedze Hologrāfi ja”, Ķengaraga iela 10a, Rīga, 

tālrunis: 67076700. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lvtālrunis: 67076700. E-pasts: novada.vestis@inbox.lv, tirāža 2000 eks. “Novada Vēstis” internetā: www.incukalns.lv
Par ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokliPar ievietotās informācijas precizitāti atbild raksta autors vai reklāmas devējs. Rakstu un reklāmu saturs ne vienmēr pauž redakcijas un izdevēja viedokli

91 gads91 gads

Maijā savu laulību Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējuši:

98 gadi98 gadi

Un saule tik mīļi, tik spožiUn saule tik mīļi, tik spoži
Pie skaidrā ziluma mirdz,Pie skaidrā ziluma mirdz,
Un lapoti meži tik koši,Un lapoti meži tik koši,
Un līksmi pukst cilvēka sirds.Un līksmi pukst cilvēka sirds.

Inčukalna novada Inčukalna novada 
dome sveic jubilārus!dome sveic jubilārus!

GADATIRGI GADATIRGI 
JŪNIJĀJŪNIJĀ

VangažosVangažos InčukalnāInčukalnā

Inčukalna novada dome sveic jaundzimušos bērniņus!
Dāvids Kanaševics, Markuss Daniels Ansons, Dāvis Aleksejs 
Vavilovs, Sigita Zelma Reklaite, Elīze Elizabete Suta, Sāra Onskule, 

Artjoms Motiļkovs

Agnese Koklača un Vladimirs Gandibula

Ar mīlestības vīrusiem
Ir apburts pavasars.

No sirds sveicam kolēģi Māri Onskuli ar skaisto notikumu - 
meitiņas Sāras piedzimšanu!

Sirsnības pilnus sveicienus sūtam arī kolēģei Anetei Šicai savu 
pirmdzimto dēliņu Ādamu sagaidot!

Abām ģimenēm vēlam veselību un izturību!

Ar saldākajiem garšaugiem
Plaukst mīlestības zars!

Inčukalna novada domes kolektīvs

23.jūnijā 23.jūnijā 
Jāņu gadatirgusJāņu gadatirgus

17.jūnijā17.jūnijā
Zāļu gadatirgusZāļu gadatirgus

Pieteikties: 67977473

21.JŪNIJĀ PL.12.00 
PARKA IELĀ 2, VANGAŽOS

SIRSNĪGA UN JAUTRA SAULGRIEŽU DIENAS SVINĒŠANASIRSNĪGA UN JAUTRA SAULGRIEŽU DIENAS SVINĒŠANA..

Pinam kroņus, sienam sieru
Sagaidām Jāņu dienu!

Ar mums kopā būs Ikšķiles un Gaujas seniori. Apkārtni pušķos mūsu 
veidotā košā Jāņu izstādeJāņu izstāde! Esat mīļi gaidīti!

Organizē Vangažu pilsētas pensionāru biedrība

Es ticu tam, ka dzīve dota,Es ticu tam, ka dzīve dota,
Lai viņā ceļu spējam rast.Lai viņā ceļu spējam rast.
Sveicam pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatskolas un vidusskolas Sveicam pirmsskolas izglītības iestāžu, pamatskolas un vidusskolas 

absolventus! Novēlam rast pareizo ceļu dzīvē un mērķtiecīgi arī uz absolventus! Novēlam rast pareizo ceļu dzīvē un mērķtiecīgi arī uz 
to iet!to iet!

Kur saulains miers mums sirdi rotā,Kur saulains miers mums sirdi rotā,
Kā zāļu jūru rotā krasts.Kā zāļu jūru rotā krasts.

Inčukalna novada domeInčukalna novada dome

2010.gada 27.decembrī Inčukalna novada dome 
ir noslēgusi līgumu par projekta „Inčukalna novada 
domes pašvaldības izglītības ēku - Inčukalna 
pamatskolas un Vangažu vidusskolas renovācija, 
veicot energoefektivitātes pasākumus un nodrošinot 
oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu” īstenošanu 
Nr. KPFI-7/14. Projekta kopējās izmaksas pēc patreiz 

noslēgtajiem līgumiem ir LVL 962 910,24, no tām projekta attiecināmās 
izmaksas- LVL 817 814,49. Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes 
pasākumu kopumu divās pašvaldības izglītības ēkās, lai samazinātu 
siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu, tādejādi nodrošinot vides 
ieguvumu - samazināt oglekļa dioksīda emisijas daudzumu.

Abās izglītības iestādēs siltumenerģijas patēriņš aptuveni trīs reizes 
pārsniedz apjomu, kas būtu sasniedzams, veicot energoefektivitātes 
pasākumus. Pēc projektā ieplānoto energoefektivitātes pasākumu 
īstenošanas Vangažu vidusskolas ēkas apkures energoefektivitātes 
novērtējums būtu vismaz 70,30 kWh/m2 gadā, savukārt Inčukalna 
pamatskolai – 67,40 kWh/m2 gadā. Tādejādi tiktu sasniegts ne tikai 
izlietotās enerģijas samazinājums, bet arī vides ieguvums, jo tiktu 
samazināts oglekļa dioksīda emisijas apjoms par 418 958 kg/gadā kopā 
abās skolās. Kopējais projektā plānotais efektivitātes rādītājs, kas raksturo 
oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu pret projekta pieprasīto fi nanšu 
instrumenta fi nansējumu, ir 0,60 kg/CO2/Ls. 

Projekta realizācija nenorit, kā sākotnēji bija plānots, tomēr pēc ilga 
administratīvā darba un garas iepirkuma procedūras, ir sākusies projekta 
redzamā daļa - tikko ir uzsākti būvdarbi abās izglītības iestādēs. Būvdarbus 
abos objektos veic SIA „SZMA Rīga”. 

PROJEKTU FINANSIĀLI  ATBALSTA  KLIMATA PĀRMAIŅU 
FINANŠU INSTRUMENTS .

Klimata pārmaiņu fi nanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas 
valsts budžeta programma, kura sniedz līdzfi nansējumu 85 % apmērā no 
projekta attiecināmajām izmaksām.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Zinaidas Elksnītes tuviniekiem, no 
viņas atvadoties. 30 darba gadus Elksnītes kundze nostrādāja Vangažu 
bērnu bibliotēkā.

Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,

Inčukalna novada dome un bibliotēkas darbinieki

Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.

Maija un jūnija pasākumus atceroties...
Pavasaris atnes košumu dabā, tomēr arī pārdomas man, cilvēkam, kurš 

tik daudz dzirdējis stāstus par kara laiku. Joprojām jāpiedomā par tiem 
cilvēkiem, kuri toreiz bija varoņi un paliks tādi vienmēr. Piemēram, 1919.gada 
18.maijā notika dramatiska kauja Kauguros.Atbrīvošanas cīņu laikā krita rotas 
komandieris kapteinis Zolts. Acu gaismu zaudēja arī vada komandieris Ādolfs 
Kincis. Pārpratuma dēļ kareivjiem nebija patronu, bet tas viņus neatturēja 
cīnīties. Viņi naidniekus padzina ar dunčiem.

Dramatisks bija arī 14.jūnijs, kad tika arestēti Latvijas armijas virsnieki un 
izsūtīti uz Noriļsku. Pēc kara ar kara tribunāla spriedumu arī es tur nonācu. 
Tur arī daudzus satiku un dzirdēju varoņpilnus stāstus par to, kā viss notika 
patiesībā. Augstākos artilērijas virsniekus nosūtīja pie Lamas ezera akmeņainā 
vietā, drošā nāvē. 1990.gadā vēsturnieka Bambala vadībā tika organizēta 
ekskursija. Tur uzstādīja krustu un pieminekli. 

Andrejs Mazins

Sakam paldies Sarmai Ivenševai, Aleksandram Ivenševam, Sakam paldies Sarmai Ivenševai, Aleksandram Ivenševam, 
Zinaīdai Gofmanei un Birutai Jēkabsonei par Annas Stroncevas Zinaīdai Gofmanei un Birutai Jēkabsonei par Annas Stroncevas 
aprūpes un bēru organizēšanu!aprūpes un bēru organizēšanu!

INČUKALNA SPORTA KOMPLEKSS VASARAS SEZONĀ BŪS INČUKALNA SPORTA KOMPLEKSS VASARAS SEZONĀ BŪS 
SLĒGTS NO 18.JŪNIJA LĪDZ 12.AUGUSTAMSLĒGTS NO 18.JŪNIJA LĪDZ 12.AUGUSTAM

Jūnija sākumā uzsākti Inčukalna Aleksandra parka brīvdabas estrādes 
soliņu atjaunošanas darbi. Atjaunošana tiek veikta pēc biedrības 
„Inčukalna izaugsmei” iniciatīvas ar mērķi jau 16.jūnijā sniegt 
iedzīvotājiem un Inčukalna novada dziesmu dienu 
dalībniekiem iespēju sēdēt uz jaunajiem soliņiem 
un baudīt mākslinieku sniegumu.

Estrādē vecie koka konstrukcijas soliņi jau 
tuvākajās dienās tiks nomainīti pret 
jauniem, kas, cerams, kalpos ilgāk, jo 
tiks beicēti, lai pasargātu no nelabvēlīgo 
laika apstākļu ietekmes.

Biedrības „Inčukalna izaugsmei” 
vadītājs Modris Jaunups pastāstīja, ka 
kopumā izmantoti vairāk kā 5m3 koka 
dēļu, kas iegādāti no vietējā Inčukalna 

novada uzņēmuma SIA „Vēsmiņas”. Soliņu atjaunošanas laikā nokrāsoti 
cementa pamati, lai darītu soliņu izskatu acīm tīkamāku. Biedrības vadītājs 
arī izsaka cerību, ka jau veiktie darbi Lielās Talkas laikā, kopjot parka apkārtni 
un tajā uzstādot putnu būrīšus, kā arī tagad veiktie estrādes soliņu atjaunošanas 
darbi, ne tikai darīs uzturēšanās laiku tīkamāku Aleksandra parkā, bet arī 
veicinās Inčukalna novada iedzīvotājos vēlmi piedalīties novada kultūras 
dzīves norisēs.

Trešdien, 4.jūlijā, pl.18.00 PIEMIŅAS BRĪDISPIEMIŅAS BRĪDIS 
Inčukalna Vecajos kapos Raganas kaujas upuru piemiņai.

Biedrība “Inčukalna izaugsmei”

Daina Kristapsone, Rūta Kalniņa, Aleksandra Meikšāne, Daina Kristapsone, Rūta Kalniņa, Aleksandra Meikšāne, 
Jānis Saliņš, Zita Serova, Smaida Stepiņa Jānis Saliņš, Zita Serova, Smaida Stepiņa 
Leontīna ŅikitinaLeontīna Ņikitina
Vallija CepurnieceVallija Cepurniece
Valentīna TreijaValentīna Treija
Magdalena RomislavaMagdalena Romislava

PiederīgiePiederīgie


