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Krimuldas novadā  
plīvo lielizmēra valsts karogs

Latvijas simtgades karogs sāka plīvot pēc izskanējušām dziesmām un 
dejām masta pakājē

Mīļie novada un Latvijas ļaudis!
Prieks jūs sveikt šajā vēsturiskajā un apaļajā mūsu Latvi-

jas 100. dzimšanas dienā!
Cilvēkiem dzimšanas dienā vispirms vēl veselību, ar pie-

bildi – ja tā būs, pārējo iespējams sasniegt. Savukārt valstij 
vispirms varam vēlēt brīvību. Gluži tāpat kā veselību, īpaši 
jaunībā, bieži vien nenovērtējam un uztveram kā pašsapro-
tamu, tāpat arī brīvību – esam pie tās pieraduši. Tomēr tau-
tas brīvība ir izcīnīta smagās cīņās un darbā.

Tie laiki, kad dzīvojām šķiru sabiedrībā – ja piedzimi 
kalpu ģimenē, tu vienmēr tajā vietā arī paliki un tikai eli-
tei bija iespēja tikt uz augšu, jau sen kā pagājuši. Un mēs 
ikviens esam spējīgi un kompetenti cītīgi strādāt savā un 
mūsu valsts labā.

Šodien, pēc neatkarības atgūšanas ir izaugusi jauna pa-
audze, kas ir brīva – brīva domās, brīva no aizspriedumiem 
un bailēm. 

Domāju, ka mēs kā nācija esam nobriedusi un spējīga pati 
pieņemt lēmumus, plānot, atzīt kļūdas, rast risinājumus, 
kompromisus un iekļauties Eiropas un pasaules kopienā.

Mēs vienmēr esam bijuši strādīgi, protam rīkoties un da-
rīt, lai lēmumus pildītu. “Man pašam kungam būt, man pa-
šam arājam.”

Manuprāt, mūsu nākamais mērķis ir censties, lai līdz ar 
attīstību mazinātos atšķirība Latvijas iedzīvotāju starpā 
dzīves līmeņa un kvalitātes ziņā – starp tiem, kas dzīvo bū-
diņā un starp tiem, kas pošas uz balli pilī.

Vēlos teikt visliekāko paldies mūsu senčiem, kuri izcīnī-
ja brīvību un neatkarību, un tiem, kuri 100 gadus uzturēja 
valsts ideju un ar savu darbu un domām bija un ir mūsu 
valsts spēka avots!

Saules mūžu Latvijai!
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs 

Linards Kumskis

Saules mūžu Latvijai!

Par godu Latvijas simtgadei plīvo lielizmēra (1,5x3 m) valsts ka-
rogs. 1.novembrī to uzvilka mastā novada centrā Raganā, Reģu 
kalnā, atklājot Krimuldas novadā Latvijas Valsts 100gades jubile-
jas mēnesi. Krimuldas novada dome iegādājās vienu no šīs vasaras 
Vispārējos Dziesmu un deju svētkos eksponētajiem 12 m augsta-
jiem mastiem. Latvijas karoga svinīgajā pacelšanā piedalījās Kri-

muldas novada vadība: priekšsēdētājs Linards Kumskis, izpilddi-
rektors Laimonis Ozols, vietnieks Vilnis Krišjānis, administrāci-
jas pārstāvji, PII “Krimulda” bērni un novadnieki. Par dziesmām 
un rotaļām rūpējās folkloras kopa “Delve”. 

Karogs no šosejas ir labi redzams arī braucējiem, kuri mēro ceļu 
Limbažu vai Rīgas virzienā. Lai labs ceļavējš!

Krimuldas novada pašvaldības priekšsēdētājs L.Kumskis un izpilddi-
rektors L.Ozols paceļ karogu mastā, klātesošajiem dziedot Latvijas 
Valsts himnu “Dievs, svētī Latviju!”
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Jauna mājas lapa 
Latvijas simtgadē Krimuldas novada 

pašvaldība saviem iedzīvotājiem dāvina 
jaunu mājas lapu, lai modernā un lie-
totājam ērtā vidē nodotu nepieciešamo 
informāciju par pašvaldības darbu un 
citām aktualitātēm Krimuldas novadā!

Krimuldas novada pašvaldības jaunā 
mājas lapa izveidota, lai ļautu novadnie-
kiem un citiem interesentiem, modernā 
un lietotājam draudzīgā veidā iegūt sev 
interesējošo informāciju. Galvenais uz-
svars mājas lapas izstrādē  ir vērsts  uz 
viedtālruņu lietotājiem, lai atvieglotu 
informācijas iegūšanas procesu atro-
doties ne tikai pie datora, bet arī citām 
viedierīcēm.

Mājas lapā atrodas sadaļas, kas vēl ir iz-
strādes stadijā, bet tikai lietojot mājas lapu 
mēs varam to padarīt lietotājam ērtāku un 
atrast lietas, kas būtu vēl jāuzlabo.

Jautājumus, komentārus un 
ierosinājumus  

lūgums sūtīt uz e-pastu 
dome@krimulda.lv 

Sniega tīrīšanu novada ceļiem 
2018./2019. gada sezonā  

veic z/s "Mieļēni",  
mob.t. 29266364

Mazā biznesa diena 
visā Latvijā

17. novembrī visā Latvijā atzīmēja Mazā 
biznesa dienu. Tā ir viena diena gadā, kad 
pievēršam īpašu uzmanību Latvijas mik-
ro un mazajiem uzņēmumiem, atbalstot 
viņus gan ar uzslavu vai padomu, gan pir-
kumiem vai pasūtījumiem. Mazā biznesa 
diena tiek organizēta iniciatīvas ''Atbalsti 
mazo biznesu'' ietvaros un ir viens no pub-
liskākajiem pasākumiem, kurā piedalīties 
var ikviens sabiedrības loceklis.   
Latvijas Biznesa savienība īsteno ini-
ciatīvu ‘’Atbalsti mazo biznesu!’’ un or-
ganizē Mazā biznesa dienu, kas iesaista 
vairāk kā 5600 uzņēmumu, kas ir turpat 
viena desmitā daļa no Latvijas aktīva-
jiem uzņēmumiem.

    www.mazabiznesadiena.lv

Aicinām Krimuldas novada esošos un topošos uzņēmējus  
uz semināru 

“Sociālo tīklu komunikācija”

Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības Rūpniecības kame-
ras Vidzemes nodaļu 4. decembrī plkst.10.00, Krimuldas Tautas namā organizē semināru 
"Sociālo tīklu komunikācija". Seminārs paredzēts Krimuldas novada esošajiem un topo-
šajiem uzņēmējiem.

Semināru vadīs Laura Celmāra, SIA “Digital Journey” sociālo mediju komunikācijas 
eksperte. 

Apmeklējot sociālo tīklu semināru Tu iegūsi praktiskas un teorētiskas zināšanas efek-
tīvas un mūsdienīgas komunikācijas veidošanā, reālus piemērus no prakses, kā arī node-
rīgus digitālos rīkus. 

Sociālie tīkli ir vieni no efektīvākajiem mārketinga komunikācijas instrumentiem pa-
saulē, kuru lielākā priekšrocība ir, ka tie ļauj apvienot dažādas satura formas un reklāmas 
kanālus vienuviet.

Semināra programma: 
 pasaules un Latvijas sociālo tīklu lietošanas dati;
 sociālo tīklu kanālu lietošanas paradumi Latvijā;
 kā izveidot profesionālu sociālo tīklu profilu;
 kā efektīvi plānot ikdienas komunikāciju;
 kā uzlabot savas biznesa lapas sociālo tīku algoritmu;
 kā izprast auditoriju un to vajadzības;
 sociālo tīklu satura formas izmantošana sava biznesa vajadzībām;
 kā analizēt iegūtos rezultātus un, kā gudri izmantot rezultātus turpmākai komunikāci-

jas veidošanai;
 kā tārgetēt auditoriju un boostot/ reklamēt sociālo tīklu ierakstus;
 dalīšanās ar noderīgiem digitālajiem rīkiem;
 prakses piemēri.

Semināra norises ilgums – 6h (no plkst.10.00 līdz 17.00). Semināra laikā iekļauta kafijas/
pusdienu pauze.

Reģistrēšanās semināram līdz 3. decembrim, aizpildot reģistrācijas formu:
https://goo.gl/forms/MMZalAE8HfZ8kN7T2 

Uz tikšanos!
Kontaktinformācija:

Linda Bernarde 
linda.bernarde@krimulda.lv, 25549745

Iemūrēts ELVI tirdzniecības centra 
pamatakmens

Tuvojoties Latvijas simtajai dzimšanas dienai, 14. novembrī Krimuldas novadā, 
Raganā, svinīgi tika iemūrēts jaunā ELVI tirdzniecības centra pamatakmens un lai-
ka kapsula.

Krimuldas novada Raganā tiek būvēts tirdzniecības centrs, kurā plānots atvērt SIA 
“ELVI Latvija” franšīzes partnerim SIA “Vita Mārkets” piederošu veikalu ELVI un zemo 
cenu dzērienu veikalu “AlkOutlet”. Būvniecības darbus pushektāru lielā teritorijā Raganā, 
Tirgus ielā 10 veic SIA “Konsors” un plānots, ka tie varētu beigties 2019. gada vasarā.

Laika kapsulas svinīgajā iemūrēšanā piedalījās arī Krimuldas novada domes priekšsē-
dētājs Linards Kumskis, izpilddirektors Laimonis Ozols, Krimuldas novada Būvvaldes 
vadītāja Māra Steķe un būvinspektors Andris Lauskis.

Jaunajā tirdzniecības centrā būs apmēram 20 jaunas darbavietas, tāpat ir padomāts par 
tuvējās infrastruktūras sakārtošanu – tiks izbūvētas piebrauktuves, ierīkota plaša, ap-
gaismota auto stāvvieta. Ceļotāju ērtībām tirdzniecības centrā tiks ierīkotas tualetes un, 
plānojot ELVI sortimentu, tiks domāts par to, lai veikalā var iegādāties ne vien ikdienai 
nepieciešamās preces, bet arī karstu, aromātisku kafiju, svaigas, turpat veikalā ceptas 
smalkmaizītes un dažādas sātīgas uzkodas ātrai izsalkuma remdēšanai. Centra ārpusē 
plānots izvietot āra tirdzniecības vietas, lai pie tirdzniecības centra savu produkciju varē-
tu tirgot novada zemnieki, amatnieki un mājražotāji.

Tirdzniecības centra vīzija ir kļūt par savējo Krimuldas novada iedzīvotājiem un viesiem, 
radot jaunas darbavietas, labiekārtotu vidi un mudinot Raganā piestāt arī tos, kas šajā cie-
matā nonāk vien caurbraucot.
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Filmējot dabu 
ar bezpilota 

lidaparātiem – 
pietāti un izpratni

Dabas aizsardzības pārvalde atgā-
dina – kā jebkura aktivitāte dabā, 
arī tās iemūžināšana jāveic ar pietāti 
un izpratni, un sevišķi tas attiecas 
uz bezpilota lidaparātu jeb dronu iz-
mantošanu. 

Latvijā pastāv noteiktas normas, kas 
jāievēro, lai to darītu. Papildus vispārī-
gajiem nosacījumiem, kas regulē bez-
pilotu lidaparātu izmantošanas laiku, 
vietu un kārtību, pastāv speciālas nor-
mas to lidošanai īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās.

Gaujas Nacionālajā parkā ir aizliegts 
veikt lidojumus (tajā skaitā ar dronu un 
gaisa balonu) virs dabas rezervāta zo-
nas un dabas lieguma zonas zemāk par 
300 metriem, izņemot gadījumus, kad 
ir saņemta Dabas aizsardzības pārval-
des atļauja lidojumiem fotografēšanai, 
filmēšanai, attālai novērošanai un datu 
iegūšanai, vai arī lidojumi veicami ār-
kārtējās situācijās, glābšanas un mek-
lēšanas darbiem.

“Lai filmētu, piemēram, Ķemeru 
tīreli rītausmā vai dabas lieguma zo-
nas Gaujas senlejā, ir jāsaņem Dabas 
aizsardzības pārvaldes atļauja. Iero-
bežojumi dronu lidošanai ieviesti, lai 
pasargātu dzīvās dabas pārstāvjus. Lai 
gan cilvēkiem šķiet, ka drons ir maza, 
nekaitīga un klusa iekārta, dzīvnieki 
un putni to uztver kā apdraudējumu, tā 
tuvošanās var radīt lieku stresu, likt vi-
ņiem pamest ligzdošanas vai barošanās 
vietas vai traucēt migrāciju,” skaidro 
pārvaldes savvaļas sugu nodaļas vadī-
tājs Jēkabs Dzenis.

Dzīvnieki bezpilota lidaparātus, 
kas gadījušies tiem ceļā, var uztvert 
kā potenciālus plēsējus vai nezināmu 
apdraudējumu, vai konkurentus, kas 
jāizdzen no teritorijas. Arī daudzviet 
pasaulē bezpilota lidaparāti nacionāla-
jos parkos ir vai nu aizliegti, vai to iz-
mantošanai nepieciešams vietējo dabas 
aizsardzības iestāžu akcepts.

www.daba.gov.lv

Krimuldas novada iedzīvotāji un uzņēmēji – rotājiet savas mājas 
un uzņēmumus Ziemassvētku noskaņās un piedalieties konkursā

“SKAISTĀKAIS ZIEMASSVĒTKU 
NOFORMĒJUMS”

Lai veicinātu uzņēmēju 
un iedzīvotāju aktīvu līdz-
dalību Ziemassvētku sajū-
tas radīšanā Krimuldas no-
vadā, pašvaldība arī šogad 
organizē Krimuldas novada 
noformēšanas konkursu 
“Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums”. 

Konkursā var piedalīties 
ikviena juridiska un fiziska 
persona ar Ziemassvētku 
tematikai atbilstošu Krimul-
das novada teritorijā esošu 
privātmāju, daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju un uzņē-
mumu ēku logu, fasādes, 
priekšlaukumu (ārtelpas) un 
publiskās piekļuves iekštel-
pu (turpmāk – objekti) no-
formējumu. 

Noformēto objektu dalī-
bai konkursā var pieteikt no 
2018.gada 1.decembrim līdz 
14.decembrim (ieskaitot) šī 
objekta īpašnieks/tiesiskais 
valdītājs vai jebkura cita fi-
ziska vai juridiska persona. 
Dalībai konkursā tiek iesniegts pieteikums (atbilstoši Konkursa “Skaistākais Ziemassvēt-
ku noformējums” nolikumā (apstiprināts ar Krimuldas novada domes 26.01.2018. sēdes 
lēmumu (prot. Nr.1,21.p) noteiktajai Pieteikuma formai), kuram ir pievienots Ziemassvēt-
ku noformējuma fotoattēls. 

Pieteikuma formu un informāciju par konkursa norisi un vērtēšanas kārtību, kritērijiem 
un rezultātiem skatīt mājas lapā www.krimulda.lv: Konkursa “Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums” Nolikums.

Pieteikumu iesniedz:
1) elektroniski, sūtot pieteikumu uz e-pastu: dome@krimulda.lv; attistiba@krimulda.lv;    
2) personīgi, iesniedzot pieteikumu Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Kri-

muldas nov., Krimuldas pag., darba dienās un noteiktā darba laikā.

Konkursam pieteiktos objektus vērtē ar Krimuldas novada domes lēmumu izveidota 
Konkursa žūrijas komisija 5 (piecu) locekļu sastāvā. 

Iedzīvotāji par sev tīkamāko objektu var nobalsot Krimuldas novada pašvaldības inter-
neta vietnē: www.krimulda.lv (1 balss – 1 punkts). Konkursa laikā var balsot tikai vienu 
reizi izvēloties no visiem pieteiktajiem objektiem vienu. Apbalvojumu “Simpātiju balva” 
saņem objekts, par kuru ir nobalsojuši visvairāk iedzīvotāji. 

Konkursam pieteikto objektu vērtēšana un iedzīvotāju balsojums notiek no kalen-
dārā gada 18. decembra līdz 22. decembrim plkst. 12.00, iedalot objektu vērtēšanu 
trīs kategorijās:
 privātmāju noformējums;
 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums;
 uzņēmumu ēku noformējums.

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti un sumināti Krimuldas novada Vecgada ballē.
Informācija par konkursu (t.sk. nolikums, pieteikuma veidlapa) un konkursa rezultātiem 

(pēc kalendārā gada 29. decembra) tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv 
un Krimuldas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas novada Vēstis”.

Lai mums kopīgi izdodas skaists un mierpilns svētku laiks!
Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa, 

tālr. 25549748.
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LATVIJAS VALSTS 100. jubilejas 
svētku mēnesis Krimuldas novadā

Apsveicam!
• Krimuldas Novada domes augstākā apbalvojuma “Goda Novadnieks” saņēmēju Juri 

Salmiņu – par īpašiem nopelniem Krimuldas pagasta un Krimuldas novada attīstībā.
• Daini Jēkabsonu - par godprātīgu attieksmi ugunsdrošības tehnikas uzturēšanā.
• Birutu Sidabru - par Krimuldas novada vārda popularizēšanu. 
• Ingu Ķerzumu - par ieguldījumu nevalstisko organizāciju darbības atbalstīšanā un 

novada sabiedrības saliedēšanā.
• Ievu Lapsu un Lindu Bernardi - par sabiedrisko aktivitāti vides labiekārtošanā Kri-

muldas novada  Lēdurgas pagastā.
• Biedrību "Smailes" - par sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu Krimuldas novadā.
• Māri Eisaku - par aktīvu darbību bioloģiskās lauksaimniecības attīstībā Krimuldas 

novadā.
No labās: Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis, “Goda 
Novadnieks” J.Salmiņš, deputāte Z.Segliņa, izpilddirektors L.Ozols

Pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvā, vad. Līga Dombrovska, raitu  soli apgūst 63 bērni

Pašvaldības apsveikumus saņēma: Biruta Sidabra, Inga Ķerzuma, Līvi-
ja Gridjuško, Ieva Lapsa, Linda Bernarde 

Koncertā “Labvakar, Latvija!” Latvijas himnu dzied komponists 
J.Lūsēns, dziedātāja K.Zadovska un visi klātesošie 

Vīru koris “Vecie draugi”, diriģents A.Tomiņš Ir labi dzīvot Latvijā, Krimuldas novadā!
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Labrīt, Latvija! Krimuldas un Siguldas novadu priekšsēdētāji ar palī-
giem paceļ Latvijas karogu mastā Turaidas muzejrezervātā

Latvijas simtgades rīta ieskandināšanā Turaidā pulcējās kupls skaits pat-
riotiskā pasākuma atbalstītāju, sūtot Latvijai savu spēku un mīlestību

Folkloras kopa “Putni”, vadītāja I.Kļaviņa, agrā rīta stundā Turaidā sa-
gaida Latvijas dzimšanas dienas sauleslēktu

8.novembrī Turaidas muzejrezervāta rīkotajā zinātniski praktiskajā kon-
ferencē veltītai Latvijas simtgadei

Bērnu ansambļa “Kastanīši” dziedātāji, dziedot māj sveicienus svētku 
viesiem, vadītāja M.Mazureviča-Motte 

Krimuldas novada domes priekšsēdētāju L.Kumski “Kamolīša” va-
dītāja O.Juhņeviča iepazīstina ar pašvaldības finansēto ekspedīciju 
fotoatskaiti 

Lāčplēša dienas pasākumā Lēdurgas baznīcā dzied vīru kopa, vadītāja 
I.Krūmiņa spēlē vijoli

Mācītājs O.Miglons un ar kundzi ieradies Mintauts Buks, mazdēls Lat-
vijas armijas ģenerālim Hermanim Bukam (1896—1942), kas apglabāts 
Lēdurgas kapos
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Latvijas Valsts svētku sarīkojumā piedalījās: 
 bērnu vokālais ansamblis "Podziņas”, vad. Ilze Krūmiņa, 
 pirmskolas vecuma bērnu deju kolektīvs, vad. Līga Dombrovska, 
 VPDK "Dzirnakmeņi", vad. Terēza Jozefa, koncertmeistare Sandra 

Ērgle, 
 vīru koris "Vecie draugi", diriģents Aivars Tomiņš, kormeistars 

Gatis Langenfelds.

Valsts svētku svinīgā koncerta  ‘’Saules mūžu Latvijai’’ 
dalībnieki:

 pirmsskolas bērnu deju kolektīvs, vadītāja Ieva Lapsa,
 1.-4. klašu skolēnu  deju kolektīvs, vadītāja Ieva Lapsa,
 5.-9.klašu skolēnu deju kolektīvs, vadītājs Kristaps Pelēkais,
 bērnu vokālais ansamblis “Kastanīši”, vadītāja Marita Mazureviča-

Motte,

 folkloras kopa “Putni”, vadītāja Ilze Kļaviņa,
 folkloras kopa “Lieli Putni”, vadītāja Ilze Kļaviņa,
 vokālais ansamblis “Jautrās vecmāmiņas”, vadītāja Mārīte Leimane,
 dziedošo vīru kopa, vadītāja Ilze Krūmiņa,
 sieviešu koris “Lettegore”, vadītāja Marita Mazureviča-Motte,
 jauniešu deju kolektīvs “Metieniņš”, vadītājs Kristaps Pelēkais,
 Maritas Mazurevičas-Mottes dziedošā ģimene,
 soliste Zane Martinsone,
 vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lēdurga”, vadītāja Inese Damber-

ga.
Koncerta vadītāji:
 Anete Rehtšprehere, Ansis Ābele, Ilze Runce, Jānis Rubīns;
 koncerta režisore: Ilze Runce.

Lai arī turpmāk veiksme un izdošanās, 
skanīgas balsis un raits deju solis!

PALDIES Krimuldas Tautas nama un  
Lēdurgas kultūras nama pašdarbības kolektīviem  

par svētku koncertu!

Mana sirds ir Krimuldas novadā

15.novembrī pirmskolas izglītības iestādē ir īpaša, atzīmējot Latvijas 
pirmo simtgadi, uzsāka jaunu tradīciju – katru gadu Valsts dzimšanas 
dienai par godu bērnu dārza izlaiduma bērni pacels mastā Latvijas 
valsts karogu. Šogad tie ir grupiņu “Taurenītis” un “Lāsītes” bērni

PII “Krimulda” vadītāja aicināja iestādes bērnus un darbiniekus uz svēt-
ku klinģera nobaudīšanu. Viesi varēja apskatīt kopīgi veidoto izstādi 
“Mana sirds ir Krimuldas novadā”

Dievs, svētī Latviju un svētī visus tos, kas ar sirdi un dvēseli, un čaklām 
rokām piedalījās šī pasākuma tapšanā un norisē: Ernesta tēti Didzi 
Cauci, Renāra un Alises tēti Aigaru Pavāru, Olivera tēti Kristapu Lūsa-
ru, Toma un Odrijas tēti Jāni Gailīti, Gustava tēti Arti Amoliņu, saimnie-
cības pārzini Santu, metodiķi Zandu, mūzikas skolotāju Indru, dārznie-
ci Valdu un visus darbiniekus ar vadītāju Solvitu Dreimani priekšgalā. 
Viņa teica: “Vislielākais paldies Krimuldas novada domei, ka dzīvojam 
un strādājam tik skaistā novadā, tik skaistā un modernā bērnudārzā!”

Fotoreportāžas 4.,5.,6.lpp. bildes: Krimuldas novada pašvaldības 
fotoarhīvs, Turaidas muzejrezervāta fotoarhīvs: Alberts Linarts, Pēteris 

Veģis, Irēna Olekša, Gundega Krišjāne, PII “Krimulda” fotoarhīvs
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Apsveicam visus akcijas 
"Nopeldi Latvijai 100"
 peldētājus ar nopeldētajiem 

100 un vairāk metriem  
Latvijai un SEV par prieku!
14. novembrī "Nopeldi Latvijai 100" piedalījās 
130 dalībnieki un kopā nopeldēti 28 377 m!

LĀČPLĒŠA KAUSS  
atradis īpašniekus

Lācplēša dienas priekšvakarā Krimuldas novada Inciemā Spor-
ta un atpūtas centrā “Namiņš” norisinājās Lāčplēša kauss spieša-
nā guļus uz atkārtojumu skaitu šoreiz dalību bija pieteikuši 58 da-
lībnieki no visas Latvijas, kas ir par 13 vairāk kā pagājušajā gadā. 

Bija liels prieks redzēt tik daudz aktīvu peldētāju, gan lielu, 
gan mazu un pavisam mazu – jaunākajam peldētājam, kurš pie-
veica 100 m drīz apritēs tikai 4 gadi! Tik pat liels prieks par se-
nioru aktivitāti! 

Sveicam ar tālāko 10 minūšu peldējumu:  
• jauniešu grupā meitenēm Dajana Vasiļjeva – Latvijai un Sev 

par godu nopeldēja 675 m;
• jauniešu grupā zēniem Renārs Vēveris – Latvijai un Sev par 

godu nopeldēja 550 m;
• sieviešu grupā Ilze Aigare – Latvijai un Sev par godu nopeldēja 

700 m;
• vīriešu grupā Artūrs Rukkalns – Latvijai un Sev par godu no-

peldēja 650 m.

MALAČI! MALAČI! MALAČI!

Uz tikšanos baseinā! 
Peldbaseina vadītāja Līga Ozoliņa

Pamazām tuvojas Ziemassvētki, un 
Turaidas muzejrezervāts aicina tiem ga-
tavoties jau laicīgi. Svētku norisēs daudz 
prieka jaunākajai paaudzei rodas tieši 
to gaidīšanas laikā, pašiem piedaloties 
svētku rīkošanā. Šajā laikā pārņem do-
mas par gaismu sevī, labiem darbiem un 
rodas vēlēšanās iepriecināt citus.

Aicinām pirmsskolas izglītības iestāžu 
vecāko grupu audzēkņus un 1. – 6. klašu 
skolēnus izzināt Ziemassvētku latviskās 
tradīcijas, viesojoties Turaidas muižā. Kat-
ram programmas dalībniekam pašam būs 
iespēja izgatavot dāvaniņu saviem mīļajiem, 
iemācīties Ziemassvētku dziesmas, spēlēt 
rotaļas un uzzināt, kā senākos laikos svinēja 

Ziemassvētkus. Būs gan mīklu minēšana, 
gan nākotnes zīlēšana, gan maskošanās! 
Gatavosimies svētkiem kopā! Program-
ma iekļauta arī iniciatīvas “Latvijas skolas 
soma” piedāvājumā.

Programma veidota kā radošā darbnīca, 
kuras laikā, iepriekš vienojoties ar Turaidas 
kalēju, dalībniekiem ir iespēja papildus citām 
norisēm arī liet laimes smēdē un, veroties ēnu 
atspulgos, ielūkoties nākotnē. Svētku sajūtas 
radīs eglītes smarža, svecīšu liesmiņas un 
cienāšanās ar piparkūkām un smaržīgu tēju.
Papildus piedāvājums:
• laimes liešana pie kalēja – papildus sa-

maksa kalējam, (cena par vienu laimīti – 
1.50 euro);

• iespējama vienošanās par skolas liecību 
izsniegšanu un Ziemassvētku dāvanu pa-
sniegšanu programmas gaitā.

Cena grupai: 31.30 EUR + ieejas biļetes 
(pirmsskolas vecuma bērniem ieeja muzej-
rezervātā bez maksas, skolēniem 0.70 EUR, 
pavadošajam skolotājam – bez maksas).
Programmas ilgums: 1,5 h.
Cilvēku skaits: līdz 35 personām.
Valoda: latviešu, krievu.
Programmu lūdzam pieteikt savlaicīgi pa 
tālruni 67971402, 26572142 vai e-pastu: 
turaida.muzejs@apollo.lv

Anda Skuja 
Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece 

komunikācijas darbā

Ar Lāčplēša Kausa pēdējo uzspiesto piegājienu noslēdzies 
2018. gada Latvijas Kauss spiešanā guļus. 
• Sievietēm labākā – Tatjana Guseva (Sporta klubs F1) ar 

27kg×43 reizēm, 
• vīriem – Sergejs Cviguns ar 72kg×35 reizēm.

Komandu vērtējumā – pirmie Valmieras SP sportisti, otrie Baus-
kas sportisti un trešie – Madonas SCK sportisti.

Sacensību mērķis ir svaru stieņa spiešanas guļus kā spēka trīscī-
ņas disciplīnas popularizācija Latvijā, spēka vingrinājumu popula-
rizācija Latvijā, Lāčplēša Kausa ieguvēju noskaidrošana, veselīga 
dzīvesveida popularizēšana.

Sacensības organizēja Latvijas Pauerliftinga federācija sadarbī-
bā ar Krimuldas novada domi, Siguldas pauerliftinga biedrību un 
biedrību “Spēka Pasaule”.

Paldies Krimuldas novada domei par sporta zāles piešķiršanu 
sacensību vietas nodrošināšanai un īpaši paldies Sporta un atpūtas 
centra Namiņš vadītājam Jānim Upītim.

Sacensības atbalsta interneta veikals sp.lv. Pasākumu līdzfinan-
sē Izglītības un zinātnes ministrija, Krimuldas novada dome, SIA 
“Pansija”, “Viesulis Plus”, “Rosība”, Siguldas pauerliftinga biedrība.

Sagatavoja Zane Berdinska

Ziemassvētku programmas 
Turaidas muzejrezervātā
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

Izdevējs: Krimuldas novada dome, Raganā, Parka ielā 1, tālr. 67976868.
Domes priekšsēdētājs: Linards Kumskis.
Redaktore: Ināra Miškina, Inciems, mob.t. 27744033 (LMT).
Maketētāja/datorgrafiķe: Venita Zariņa.
Iespiests: SIA „Creative Cat”, Rīgā, Cēsu ielā 20/1, tālr. 67311622.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1511. Avīze iznāk kopš 1994. gada septembra.

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

Krimuldas tautas namā
30. novembrī pl. 19.00 DRAUDZĪBAS 
KONCERTS
Lejaskurzemes Mūzikas skolu kamerorķes-
tris, diriģents Mārtiņš Bergs;
Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais 
orķestris, diriģents Aivars Buņķis 

6. decembrī  pl. 20.00  Raganas ama-
tierteātris aicina uz izrādi REGĪNA 
EZERA. SĀTANISKS STĀSTS
Izrādē piedalās: D. Višere, A. Baiža, S. Sirmā, 
J. Dūda-Čačs, K. Ozols-Ozoliņš, J. Rubīns, 
N. Stūris, K. Brisone, A. Krastkalne, S. Drei-
mane, M. Ozola, J. Tretjuks.
Tērpi un skatuves noformējums – A. Spridzā-
ne; dejas un kustība – L. Kaļva, gaisma un mū-
zika – J. Sirmais, režisore – Zane Zīle. 
12+ skatītāja vecuma ierobežojums. 

Ieeja: EUR 2,50

No 10. līdz 23. decembrim RODI IDE-
JU DĀVANAI…
Amatnieku darinājumu izstāde/pārdošana.
Darba dienās plkst. 9.00–20.00;
Sestd., svētd. plkst. 10.00–18.00
Tirgotājiem pieteikties pie Vēsmas Vītolas, 
mob.t. 26705246.

Laipni aicināti!

Lēdurgas kultūras namā
1. decembrī pl. 12.00 atzīmējot Starp-
tautisko dienu personām ar invalidi-
tāti, SARĪKOJUMS CILVĒKIEM AR ĪPA-
ŠĀM VAJADZĪBĀM.
Koncertu sniegs dziedātāja, komponiste, TV 
šova “X FAKTORS” dalībniece Līga Priede.
Kontaktpersonas: Indra Rostoka un Olga 
Juhņeviča.

1. decembrī pl. 19.00 pārpratumu ko-
mēdija HOMO NOVUS.
Pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem.

Ieeja: EUR 3,00

15. decembrī pl. 17.00 animācijas fil-
ma SAULE BRAUCA DEBESĪS. 

Ieeja: EUR 2,00

LĪDZJŪTĪBA
Tu aiziedama paliec-
Kā gaismu Tevi jūt.
 (A.Dāle.)

Izsakām līdzjūtību Jautrītei Liepiņai,  
māti guldot smiltājā. 

Pensionāru, invalīdu,  
politiski represēto biedrība “Kamolītis”

Inciema SAC “Namiņš” 
15. decembrī pl. 10.00.

ZOLĪTE
Pieteikšanās no pl. 9.30

Dalības maksa: EUR 5,00
Info: 28763844

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

Svētdienās pl. 12.00 – Dievkalpojums Kri mul das 
baznīcā. Svētdienas skola bērniem Mācītājmājā 
(paralēli dievkalpojumam).

Pirmdienās un ceturtdienās
 pl. 18.00 un 20.00 – sadraudzības, diskusiju 

un kino vakari „Ar filmu par dzīvi un ticību”.
Katra mēneša trešajā trešdienā
 pl. 19.00 – Sievu vakars: sadraudzība, 

sarunas, lūgšanas. Sievu vakarus vadīs 
Vineta Priekule, mob.t. 29429002.

Piektdienās
 pl. 19.30 – BĪBELES studijas un iesvētāmo 

nodarbības.
Sestdienās
 pl. 19.00 – KONTEMPLATĪVAIS 

DIEVKALPOJUMS Krimuldas baznīcā ar 
Svētā Vakarēdiena sakramentu.

Draudzes kanceleja atvērta Mācītājmājā svētdienās no 
pl. 11.00 pirms dievkalpojuma un pēc tā līdz pl. 15.00.
Vizītes pie draudzes mācītāja Mācītājmājā var pieteikt 
katru dienu (izņemot otrdienas) pa tālr. 26342291.
Draudzes mājas lapa: www.krimuldasbaznica.lv.
Draudzes e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv.
Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies 
grupai facebook.com/Krimuldas ev lut draudze! 

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes

Dievkalpojumi
9. decembrī pl. 12.00 

 2. Advente (viesu namā “Līgotāji”)
24. decembrī pl. 16.00  

SVĒTVAKARA dievkalpojums baznīcā
Mācītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās

no pl.17.00 – 18.00 baznīcā,  
pārējā laikā pa mob.tālr. 26536094  

e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.
Mācītājs Osvalds Miglons

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.

Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: 67971020
www.facebook.com/SiguldasDraudze
www.draugiem.lv/siguldasdraudze
www.twitter.com/rasnacis

Prāvests Rihards Rasnacis

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu pl. 11.00.

mob.t. 2920 3281; e-pasts: www.turaidasdraudze.lv.

Mācītājs Didzis Seržāns 

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Krimuldas Tautas namā 

ar Krimuldas novada domes atbalstu, 
piektdienās plkst. 15.00 – 16.30 

norisinās bezmaksas vingrošanas nodarbības 
sertificēta trenera Viestura Dumpja vadībā.

Aicināti visi interesenti vecumā 54+  
pavadīt piektdienas pēcpusdienas fiziskās 

aktivitātēs, lai pozitīvā gaisotnē uzlabotu gan 
fizisko, gan emocionālo veselību!

Uz tikšanos piektdienās Krimuldas Tautas namā!
–––––––––––––––

Raganā 
ES projekta ietvaros 

Piektdienās
plkst. 14.00–15.00

 notiek nūjošanas nodarbības  
un plkst. 15.00–16.00

vingrošana.
Nodarbības vada Viesturs

–––––––––––––––
Lēdurgas sporta hallē 

 katru ceturtdienu plkst. 19.00
sertificētas ārstnieciskās vingrošanas treneres 
Madaras Ansones vadībā ir iespēja apmeklēt 

veselības grupu, kurā tiek apgūti spēka un 
elpošanas vingrinājumi, dinamika.

Dalības maksa: 2 EUR  
Plašāka informācija klātienē  

vai zvanot pa mob.t. 26517271, Madara Ansone.
–––––––––––––––

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, 
politiski represēto biedrības 

"Kamolītis" telpās 
ar Krimuldas novada domes atbalstu, 

pirmdienās
plkst. 14.00–15.00

un 15.00–16.00
norisinās bezmaksas vingrošanas nodarbības 

sertificētas ārstnieciskās vingrošanas speciālistes 
Madaras Ansones vadībā.

Aicināti visi interesenti vecumā 54+  
un visi seniori pavadīt pirmdienu pēcpusdienas 

fiziskās aktivitātēs, lai pozitīvā gaisotnē  
uzlabotu gan fizisko, gan emocionālo veselību!

Uz tikšanos pirmdienās biedrības "Kamolītis" telpās,  
Em. Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā!


