
Kopsim kopības prātu!
A. Kronvalds

KRIMULDAS PAGASTS    LĒDURGAS PAGASTS

KRIMULDAS NOVADA
Nr. 1 (522)

pašvaldības  
bezmaksas izdevums

JANVĀRIS I/ 2018VESTIS
VEIKSMĪGU UN RADOŠU 2018. GADU!

Noslēdzies konkurss  
“Skaistākais Ziemassvētku noformējums” Krimuldas novadā 
29. decembrī noslēdzās konkurss “Skaistākais Ziemassvēt-

ku noformējums” Krimuldas novadā. Šogad konkursā tika pie-
teikti deviņi objekti, no kuriem divi pieteikti kategorijā uzņēmu-
mu ēku noformējums un septiņi objekti kategorijā privātmāju 
noformējums.

Krimuldas novadā konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformē-
jums” norisinājās jau otro gadu, kļūstot par svētku gaidīšanas laika 
tradīciju, kas priecē ikvienu novadnieku un novada viesi.

Konkursa mērķis ir veicināt Krimuldas novada iedzīvotāju un uz-
ņēmumu aktīvu līdzdalību Ziemassvētku noformējuma veidošanā 
novada teritorijā. Par konkursā pieteiktajiem objektiem varēja balsot 
interneta vietnē www.krimulda.lv, kā arī sūtot īsziņu ar objekta numu-
ru. Konkursam pieteiktos objektus vērtēja arī žūrijas komisija piecu 
locekļu sastāvā.

Par skaistākajiem, izdomas bagātākajiem un svētku sajūtu raisošiem 
Ziemassvētku noformējumiem Krimuldas novadā šajā gadā tika atzīti 
uzņēmumu kategorijā SIA “Aģes centrs”, kas ieguva 1. vietu, veici-
nāšanas balvu uzņēmumu kategorijā saņēma SIA “JASS RUDZĪŠI”. 
Privātmāju kategorijā pirmo vietu dalīja E. Melngaiļa iela 10 un Ga-
vēņu iela 8 Raganā. Trešo vietu ieguva “Grantskalni” Lēdurgā. Veici-
nāšanas balvas tika pasniegtas Ozolu ielai 9, Lēdurgā, mājai “Birzītes” 
Krimuldas pagastā, mājai “Vanagi” Lēdurgas pagastā, daudzdzīvokļu 
mājai “Turaida 1” Turaidā.

Konkursa uzvarētāji un veicināšanas balvu saņēmēji tika apbalvoti 
ar naudas balvām. Uzvarētāju vietu sadalījums tika paziņots un laureā-
ti sumināti Krimuldas novada Vecgada ballē 29. decembrī, kas notika 
Krimuldas tautas namā, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā.

Paldies visiem konkursantiem un Krimuldas novada pašvaldībai par 
atbalstu un svētku sajūtas radīšanu!

Krimuldas vidusskolas 6.b klase kopā ar skolotāju Danuti Staku un 
bāriņtiesas darbiniekiem

Krimuldas novada bāriņtiesa pateicas Krimuldas vidusskolas 5.a 
un 6.b klasei, kā arī viņu skolotājām Agritai Saulītei, Danutei Stakai 
un skolēnu vecākiem par sagādātajām Ziemassvētku dāvanām 
bērniem, kuru ģimenes ir trūcīgas, vai kuri palikuši bez vecāku gā-
dības un dzīvo audžuģimenēs vai pie aizbildņiem. 

Skolēni bija sarūpējuši apģērbu, rotaļlietas, rakstāmpiederumus, 
grāmatas, dāvanu kartes un saldumus. Īpaši tika iepriecinātas divas 
meitenes – Elizabete (15g.) un Samanta (7g.), kuras saņēma arī vēstules 
un viņām personiski sagatavotas dāvanas. Meitenes nu ir ieguvušas 
jaunus draugus. Elizabete kopā ar 5.a klasi janvārī dosies uz Valmieras 
teātra izrādi, biļeti meitenei dāvinās 5.a klases skolēnu vecāki.

Skolotājas Danutes Stakas klase jau otro gadu sadarbojas ar Krimul-
das novada bāriņtiesu. Pagājušā gada Ziemassvētkos 5.b klases skolēni 
ar glīti noformētām dāvanām iepriecināja 24 bērnus.

Paldies Jums par spēju dalīties svētku priekā! Jūsu sirds siltums un 
līdzcietība iepriecināja bērnus vairākās ģimenēs, tādējādi nesot dāvi-
nātājiem gandarījumu par paveikto sirdsdarbu!

Apbalvotie: Aivis un Gundega Krišjāņi, Vilnis un Vineta Krišjāņi; Antra 
un Guntis Šverni

Pateicība
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2018. g. 31. janvārī plkst. 11:00  
Krimuldas Tautas namā  

(Parka iela 1, Raganā) 
notiks informatīvais seminārs 

Jaunā nodokļu reforma 

Programmā:
• Likuma ”Par iedzīvotāju ienākuma no-

dokli” normu piemērošanas kārtība;
• Jaunie grozījumi likumā “Par valsts soci-

ālo apdrošināšani”;
• Jaunie grozījumi PVN likumā;
• Jaunā UIN aprēķināšanas kārtība.
Lektore: Sarmīte Kirhnere, nodokļu kon-

sultante.
Aicināti visi interesenti!  

Seminārs bezmaksas!

Pieteikties līdz š.g. 29. janvārim, rakstot 
uz e-pastu: inara.krasovska@krimulda.lv  
vai zvanot pa mob.t. 27744016.

Uzmanību!
Pirmskolas vecuma bērnu Ziemassvētku 
paciņas, kuras netika izņemtas Ziemas-
svētku pasākumā var saņemt Krimuldas 
Tautas namā līdz 31. janvārim. Paciņas 
tiks izsniegtas pret iepriekš saņemto ku-
ponu pie tautas nama vadītājas Līvijas Us-
tupas un Valsts un pašvaldības vienotajā 
klientu apkalpošanas centrā pie Madaras 
Liepiņas.

Ekskursija
2018. gada 18.–23. augusts

Visiem ceļot gribētājiem piedāvāju 
iepazīt Eiropas dabas un kultūras krāš-
ņumus: Mozeli, Māsu, Mainu un Elbu. 
Papildus iepazīsim Luksemburgu un 
Trīri, brauksim ar kuģi pa Reinu un ap-
skatīsim Dievišķīgo ieleju „Dimant”. 

Turpceļā dosimies ar lidmašīnu (Rī-
ga-Brisele) un atpakaļceļā – ar autobusu 
(no Drēzdenes).

Ceļazīmes cena ir 485,- eiro.

Pieteikties var līdz 1. martam,  
zvanot Inārai K. uz mob.t.29662384

Finanšu komitejas sēde 
17. janvārī pl.15:00

Novada domes sēde 
26. janvārī pl.10:00

Sludinājums
Krimuldas novada dome rīko atklātu mutisku cirsmu izstrādes izsoli ar augšup-

ejošu soli vienpadsmit cirsmām:

Cirs-
mas 
Nr.

Īpašuma
nosaukums Cirtes veids

Cirtes 
izpildes 

veids

Kvar-
tāla 
Nr.

Noga-
bala 
Nr.

Kadastra 
apz.

Pārdo-
šanas 

platība 
ha

Nogabala 
sākuma 

(nosacītā) 
cena EUR

1. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Kopšanas cirte Kopšanas 
cirte

49 1 66560020490 4.02 ha 1570.00 

2. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Galvenā cirte Kailcirte pēc 
caurmēra

49 2 66560020490 0.53 ha 2900.00

3. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Galvenā cirte Kailcirte 49 6 66560020490 0.54 ha 3550.00

4. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Galvenā cirte Kailcirte pēc 
caurmēra

49 16 66560020490 4.48 ha 42800.00

5. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Galvenā cirte Kailcirte pēc 
caurmēra

49 25 66560020490 0.26 ha 3900.00

6. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Galvenā cirte Kailcirte 51 4 66560020490 2.67 ha 32400.00

7. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Kopšanas cirte Kopšanas 
cirte

51 13 66560020490 0.61 ha 130.00

8. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Galvenā cirte Kailcirte 51 12 66560020490 1.83 ha 11300.00

8. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Galvenā cirte Kailcirte 51 18 66560020490 2.07 ha 13100.00

8. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Galvenā cirte Kailcirte 51 26 66560020490 0.44 ha 10500.00

9. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

Galvenā cirte Kailcirte 51 24 66560020490 0.48 ha 7200.00

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 
1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas 
lapā www.krimulda.lv

Izsoles objektu apskate dabā noteikta 2018.gada 18.janvārī, pulcēšanās plkst. 10:00 
pie Lēdurgas pagasta pārvaldes E.Melngaiļa ielā 2, Lēdurga. Kontaktpersona - Krimuldas 
novada Mežu jautājumu komisijas loceklis Gatis Megris tālr. 26400185.

Izsole notiks 2018.gada 23.janvārī plkst.14:00 Krimuldas novada domes telpās Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Pieteikšanās izsolei līdz 2018.gada 22.janvāra plkst.17:00. 
Nodrošinājuma naudu 10% apmērā no katras cirsmas sākuma cenas iemaksāt Krimuldas no-

vada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 
A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Krimuldas novada 
dārgumi

2017.g. 29.decembrī laikraksta “Auseklis" la-
sītāji līdz ar gada pēdējo numuru saņēma arī 
krāšņu pielikumu “Krimuldas novada dārgu-
mi”. Tajā var izlasīt par lietām, vietām, cilvē-
kiem, ar ko Krimuldas novads lepojas. Pie-
likums izdots, pateicoties Valsts reģionālās 
attīstības aģentūras atbalstam.

Ja kāds krimuldietis iebrauc Limbažos, tad to 
vēl var nopirkt “Ausekļa” redakcijā (Limbaži, 
Jūras iela 6, automātiskais atbildētājs: 64070223; 
www.auseklis.lv).  

Laikraksts “Auseklis” ir Alojas, Krimuldas, 
Limbažu un Salacgrīvas novadu laikraksts, kurā 
tiek runāts par aktualitātēm un novadniekiem, 
tāpēc interesenti to var abonēt.

Limbažu Diabēta biedrības izbraukums
 uz Lēdurgas pensionāru biedrību “Kamolītis” 

2018. gada 16. janvārī pl. 10.00
1. Endokrinoloģes Dr. Arnicānes lekcija.
2. Psihologa konsultācija par klimata pārmaiņu ietekmi uz cilvēku veselību.

Aicinām ierasties uz analīzēm un konsultāciju.
Limbažu Diabēta biedrība
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2017. gada 18. decembrī Krimuldas kultūras nama mazajā zālē noti-
ka Krimuldas novada grants ceļu sabiedriskā apspriešana 

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2017.gada 24.novembra lē-
mumā (prot. Nr.13, 10.p.) apstiprinātiem ceļu izvērtēšanas kritērijiem 
un 27.10.2017. lēmumu par Apsekoto grants ceļu saraksta iekļaušanu 
Krimuldas novada pašvaldības Investīciju plānā 2017.-2019.gadam, 
publiskai apspriešanai tika nodoti pārbūvei plānotais grants ceļu sa-
raksts. Pašvaldības grants ceļu sarakstu Krimuldas novada pašvaldība 
sastādīja pēc iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas, pēc tam tika veikta 
sarakstā iekļauto grants ceļu posmu apsekošana.

Sabiedriskajā apspriedē piedalījās uzņēmēji, pašvaldības un SIA 
“Entalpija” pārstāvji, kā arī   pārstāvis no SIA “MZA”, pašvaldības 
grants seguma ceļa posmu apsekošanas dokumentācijas izstrādāji.

Tika izskatīti visi ceļi sarakstā, dalībnieki iepazinās ar ceļu stāvokļa 
novērtējumu, kurš veikts 2017.gada 28.novembrī., fotogrāfijām, kritē-
rijiem, punktiem. Diskusijā tika runāts arī par ceļu stāvokli novadā, 
greiderēšanas apjomiem un kvalitāti. 

Ar sabiedriskās apspriešanas dokumentiem iespējams iepazīties 
www.krimulda.lv/sabiedrības līdzdalība.

Projekts tiek īstenots atbilstoši Zemkopības ministrijas izstrādāta-
jiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Sa-
vienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos" atklātu projektu iesniegumu 
konkursu veidā”.

Informācija par projektu Krimuldas novada domes Attīstības noda-
ļā, tālrunis: 25549748 vai e-rakstot e-pastā: attistiba@krimulda.lv.

Par pašvaldības grants ceļu pārbūvi 

Krimuldas novada prioritārais grants ceļu saraksts, paredzēt pārbūvēt pēc MK noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības at-
balsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu 
veidā. Sabiedriskā apspriešana 2017.gada 18.decembris Krimuldas kultūras nama mazajā zālē plkst. 17.30.

Ceļu rindojums saskaņā ar Krimuldas novada domes 24.11.2017. Lēmumu “Par grozījumiem 29.01.2016. lēmumā “Par grozījumiem 
30.10.2015. lēmumā “Par ceļu  atlases kritēriju apstiprināšanu Lauku atbalsta programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros””.

N. 
p. 
k.

Pagasts Ceļa  
nosaukums

Kadastra  
apzīmējums

Ga-
rums 
(km)

Km remonta 
sākums 

Kritērijs 
1.1.

Komersan-
tu uzņēmē-
ju skaits/
vērtējums

Kritērijs 
1.2.

Uzņēmumi 
lauksaim-

nieki/vērtē-
jums

Kritērijs  
1.3.

Laukaugu 
platības/

vērtējums

Kritērijs 
1.4.

Mājas/vēr-
tējums

Kritērijs 
1.5.

Dzīvnieku 
novietnes/
vērtējums

Kritērijs 
1.6. 

Ceļu no-
vērtējums/
vērtējums

Kritērijs 
1.7. 

Ceļu ka-
tegorija/

vērtējums 

Kopā 
pun-
kti

Pagasti
vietas

1 Lēdurgas pagasts Kuguļi – Induļi 
(Kods L-37)

66560020560 1,22 No L36 – 1,22 km 4 4 235 ha/ 3 4/ 2 2 4,25 C/ 1 20,25 L-1

2 Lēdurgas pagasts Jugla - Mežapi-
ņi (Kods L-14) 
tilta seguma 
atjaunošana

66560030066 0,8 No V128 līdz til-
tam, tilta seguma 
atjaunošana

4 3 60 ha/ 2 4/ 2 3 2,5 A/ 3 19,5 L-2

3 Lēdurgas pagasts Vanagi – Līves 
(Kods L-24)

66560050104 0,85 No V81 4 4 80 ha/ 2 2/ 1 2 2,75 C/ 1 16,75 L-3

4 Lēdurgas pagasts Zaltes – Aģes 
ezers 
(Kods L-22)

66560050103 0,45 No V 81 –0,45 km 4 2 45 ha/ 1 4/ 2 1 B/ 2 11 L-4

5 Lēdurgas pagasts Ābelītes – Eg-
laines 
(Kods L-34)

66560020558 0,67 No V129 –0,76km 4 1 56 ha/ 2 2/ 1 1 1,75 B/ 2 10,75 L-5

6 Lēdurgas pagasts Atmodas – 
Šicas 
(Kods L-25)

66560060184 1,6 No V150 –1,6km 2 1 20 ha/ 1 3/ 1 0 1,5 C/ 1 7,5 L-6

7 Krimuldas pagasts Dārza iela – 
Laimu dīķis – 
Kapūnas (Kods 
K-49)

80680100124, 
80680100122

80680070408001

1,49 No K-50 parkam, 
no V92 līdz par-
kam

3 3 85 ha/ 2 2/ 1 2 3,25 A/ 3 17,25 K-1

8 Krimuldas pagasts Ērgli – Mālkal-
ni – Melandri 
(Kods K-44)

80680080213 1,28 No P 7 –1,28km 4 2 100 ha/ 2 7/ 3 1 2,75 B/ 2 16,75 K-2

9 Krimuldas pagasts Čārpas – Zie-
meļu kapi 
(Kods K-04)

80680070572, 
80680070536

80680070592001

2,52 No P6 –2,52 km 3 1 70 ha/ 2 8/ 3 1 2,25 A/ 3 16,25 K-3

10 Krimuldas pagasts Ilgas – Birz-
nieki – Turaida 
(Kods K-35)

80680090316 3,67 No V90 – P 8  4 1 102 ha/ 3 10/ 3 0 2,12 A/ 3 16,12 K-4

11 Krimuldas pagasts Dzirnavas – 
Pauskas šķūnis 
(līdz Spārēm) 
(Kods K-03)

80680070499 0,63 No Saules ielas
4 2 54 ha/ 2 4/ 2 1 2 A/ 3

16 K-5

12 Krimuldas pagasts Inciems – Grī-
vas – Valmie-
ras šos. 
(Kods K-22)

80680050287, 
80680050313

1,28 No A3 uz fermu, 
uz Inciemu

4 2 47 ha/ 1 4/ 2 2 1 A/ 3 15 K-6

13 Krimuldas pagasts Asari (Sējas 
nov.) – Ziediņi 
(Kods K-02)

80680070496 0,53 No maiznīcas Flo-
ra ražotnes

3 1 30 ha/ 1 4/ 2 1 3 A/ 3 14 K-7

14 Krimuldas pagasts Graši - Austriņi 
(Kods K-28)

80680090313 1,43 No P 8 –1,43km 4 2 50 ha/ 2 3/ 1 0 1 A/ 3 13 K-8

15 Krimuldas pagasts Vecteiči – Ru-
dzīši – Valmie-
ras šos. 
(Kods K-23)

80680050288, 
80680050311

2,19 No V89 –2,19 km 3 1 0 7/ 3 0 1 A/ 3 11 K-9

Kopā: 20,60

Apsekoto ceļu saraksts ir aktuāls līdz tiek apgūts viss pieejamais finansējums attiecīgajā atbalsta programmā.
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Krimuldas Tautas namā 6. janvārī rosī-
ba, ieradās saposušies seniori, un gaisā 
virmoja kopā sanākšanas un atkalredzē-
šanās prieks. Notika tradicionālais Kri-
muldas novada Zvaigznes dienas pasā-
kums senioriem. Šoreiz bija ieradušies 
160 viesi no visa novada, arī kaimiņu – 
Sējas novada senioru kopa. 

Omulīgā gaisotnē, klātesošos sveica Kri-
muldas novada domes priekšsēdētājs Li-
nards Kumskis:

“Svētkos, Zvaigznes dienā, kad trīs ķē-
niņi sekoja zvaigznes gaismai ir viegli – 
ir mērķis; arī  ikdienā novēlu nepazaudēt 
pavedienu uz gaismu. Latviešu tradīcijās 
Zvaigznes dienai ir dažādi ticējumi: “Ja 
Zvaigznes dienā spīdēs saule, tad nebūs 
lietaina vasara.” Cits ticējums vēsta, ka 
Zvaigznes dienā ir jāiet pie ābeles un jāpu-
rina to, sakot: “Cik zvaigznes debesīs, tik 
ābolu ābelē.” Lai bagāta ābolu raža, īpaši 
mūsu – novadā ar deviņiem āboliem ģerbo-
ni. Tas no mūsu senču gudrībām.

Jaunajā gadā, lai ir ass prāts domāt un 
vērtēt, kas notiek apkārt, kas notiek Latvijā 
un pasaulē; siltu sirdi, labas domas vienam 
par otru, par sevi, cienīt vienam otru; trešā 
lieta, ko vēlēt – stipra veselība!

Gatavojoties Latvijas 100 gades jubilejai, 
radīsim, lai priecīgs un neaizmirstams šis 
gads. Ļoti ceru, ka Latvija ir tāda kā bijām 
cerējuši un vēlējušies, un visi jūtamies labi 
mūsu dzimtenē. Arī mans pienākums ir, 
šobrīd esot šajā amatā, darīt visu, lai mēs 
justos labi Krimuldas novadā. To līdz šim 
esmu darījis gan kā Latvijas, gan Krimuldas 
novada patriots. Lai Latvijas 100 gades laiks 
ir bagāts un piepildīts ar notikumiem!”

Krimuldas novada domes Sociālās ko-
mitejas vadītājs, Zvaigznes dienas tradī-
cijas aizsācējs Krimuldas novadā – Juris 
Salmiņš, sveicot klātesošos, atcerējās, ka 
šīs tradīcijas iesākums meklējams 90.gadu 
sākumā – laikā, kad valstij bijām atguvuši 
neatkarību: ”Tie nebija viegli laiki,– mēs 
visi atceramies dažādās pārmaiņas, priva-
tizāciju, arī to, kā ikdienišķu preču iegādei 
bija nepieciešami taloniņi. Šodien varam 
atskatīties kritiski uz daudzām lietām, taču 
viss, kas notika, bija atbilstošs tā laika aps-
tākļiem. Taču nemainīgi – gan toreiz, gan 
tagad, seniori vēlas tikties, izbaudot kopā 
būšanas prieku. Zvaigznes dienas pasā-
kums tolaik palicis atmiņā vienmēr ar lielu 

Tiekoties Zvaigznes dienas gaismā

Ziemassvētku tirdziņa dalībnieku tikšanās
Krimuldas Tautas namā 4. februārī tradicionālā Ziemas-

svētku izstādes – tirdziņa eksponātu un preču piegādātāji 
aicināti uz tikšanos, lai pārrunātu tirdziņa aktualitātes un 
apzinātu pilnveidošanas iespējas šogad. 

Ierašanās no pl. 15.00 ar groziņiem.
Sākums pl. 16.00. 

Laipni aicināti visi dalībnieki!

Krimuldas Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Podziņas”, skolotāja Dina Sipjagova, sniedza 
koncertu senioriem, kuru vidū arī jauno mākslinieku vecvecāki

Ēdnīcas Krimulda viesmīļi: Nauris Ustups, Monika Bušujeva, Vineta Ilve, Laima Bundze, Ieva 
Tauriņa. Pavārītes: Baiba Vimba un Sanita Zariņa jau bija devušās veikt citus pienākumus. Darbs 
nav grūts, reizēm arī grūts, bet patīkams, viesmīļi atzina, ka senioru balles vienmēr ir patīkami 
apkalpot, jo viesi ir jauki un atsaucīgi: “Mēs to savstarpēji saucam par Mīļo banketu.”

salu un sniegu, tomēr arī toreiz tautas nama 
zāle bija pilna.  

Novēlu saglabāt aktivitāti sabiedriskajā 
dzīvē, veselību, sirdsmieru, savstarpēju 
mīlestību. Lai laimīgs Jaunais gads!”

Pasākumā sumināja Zvaigznes dienas 
pasākuma vecāko apmeklētāju – Liliju 
Šicu,– 97 gadi nav šķērslis būt iesaistītai 
notikumos un rīkoties. Lai izdodas! 

Zvaigznes dienas senioru pasākuma cie-
nastu no pašiem pirmsākumiem nemainīgi 
sarūpē ēdnīcas Krimulda kolektīvs, vadītā-
ja Ilze Noreika. Paldies I.Noreikai un ēdnī-
cas kolektīvam par rūpēm, gādājot cienas-
tus, domājot ne tikai par garšas kārpiņām, 
bet arī par košumu un skaistu pasniegšanu. 
Lai darbi sokas un viss izdodas!

Ināra Miškina

PATEICĪBA
Izsakām pateicību SIA “Pansijas” kafejnīcas kolektīvam par sirsnī-

go uzņemšanu 21.decembrī, uzņemot Inciema un Raganas pensionāru 
kopas 28 dalībniekus sadraudzības pēcpusdienas pasākumā. Paldies 
“Pansijas” kolektīvam, īpaši Elitai un Zanītei par jauko galda klājumu, 
sirsnīgu un cieņpilnu uzņemšanu.

Pensionāru Inciema kopas un Raganas “Miķelīšu” vadītājas  
Anna Ruduka un Mudīte Buliņa  

P.S. Aicinām pievienoties kopām arī citus pensionārus kopīgi veidotām, saturīgām ik-
mēneša aktivitātēm. Kopā jautrāk!
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Par lietošanas mērķiem 
nekustamiem īpašumiem

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 
9.panta pirmo daļu zemes vienībai un zemes vienības daļai 
vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim 
piekrītošo zemes platību. To atbilstoši Ministru kabineta no-
teiktajai kārtībai un vietējās pašvaldības teritorijas plānoju-
mā noteiktajai izmantošanai vai likumīgi uzsāktajai izman-
tošanai, izņemot likumā minētus gadījumus, nosaka vietējā 
pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas konkrētā 
zemes vienība (tās daļa).

Noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteik-
šanas un maiņas kārtība”, kas izdoti uz šā likuma 9.panta tre-
šās daļas pamata un reglamentē nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu noteikšanas un maiņas kārtību, 2.punktā paredzēts, ka 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi kadastrālās vērtēša-
nas vajadzībām nosaka atbilstoši detālplānojumam, vietē-
jās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves pašrei-
zējai izmantošanai. Atbilstoši noteikumu 3.punktam lietoša-
nas mērķi reģistrē Nekustamā īpašuma valsts kadastra infor-
mācijas sistēmā, lai sabiedrība tiktu nodrošināta ar aktuālu 
kadastra informāciju par visiem valsts teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem, un to varētu izmantot  nekustamā 
īpašuma nodokļa administrēšanai, kā to paredz Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likuma 2.pants un 8.panta 4.punkts. 

Noteikumu Nr.496 16.punkts noteic, ka lietošanas mērķi 
nosaka, ja tiek izveidota jauna zemes vienība (tās daļa) vai 
zemes vienībai (tās daļai) nav noteikts lietošanas mērķis. 
Savukārt noteikumu 17.punkts reglamentē gadījumus, kad 
tiek ierosināta lietošanas mērķa maiņa (ko saskaņā ar noteiku-
mu 18.punktu var darīt arī pašvaldība). Tā, piemēram, lietoša-
nas mērķi var ierosināt mainīt: ja zemes vienībai ar vairākiem 
lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no 
blakus esošas zemes vienības; ja izsniegta būvatļauja, kuru 
īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids, un tas ne-
atbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; ja stājies spē-
kā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas 
mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļau-
tajai) izmantošanai; ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā ne-
apbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes 
lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai 
plānotajai (atļautajai) izmantošanai.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanā tiek ņemts 
vērā attiecīgā nekustamā īpašuma lietošanas veids, kam ir jā-
būt saskaņā ar teritorijas plānošanas dokumentos noteikto un 
atbilstošam īpašuma paredzētajai (plānotajai) funkcijai.

Kā jau iepriekš  minēts, dati par zemes lietošanas mērķi 
tiek izmantoti nekustamā īpašuma nodokļa administrēša-
nai. Šo nodokli saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 8.panta pirmo daļu nekustamā īpašuma īpašnieks 
iemaksā tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā te-
ritorijā atrodas nekustamais īpašums. Atbilstoši minētajam 
likumam šo nodokli administrē attiecīgā pašvaldība. Likumā 
ir noteiktas konkrētas likmes, saskaņā ar kurām nodoklis tiek 
aprēķināts, savukārt 9.panta pirmajā daļā tiešā tekstā ir no-
teikts nekustamā īpašuma īpašnieka pienākums nodokli no-
maksāt laikus un pilnā apmērā. 

Nodokļu nomaksa ir visas sabiedrības leģitīma interese, 
tie ir finanšu līdzekļi, kuri paredzēti izlietošanai tieši sa-
biedrības kopīgajām vajadzībām. Nekustamā īpašuma no-
dokļa gadījumā tā ir attiecīgās pašvaldības teritorijā dzīvojošā 
sabiedrība, kura ir ieinteresēta, lai nodoklis tiktu iekasēts tādā 
apjomā, kā tas paredzēts likumā. Ja pašvaldības kļūdas pēc 

Ugunsdrošu 2018. gadu!
Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības apvienības 

valde (LBUB AV) un visi Latvijas brīvprātīgie ugunsdzēsēji 
novēl ikvienam Latvijas cilvēkam veselību, lai to nebojātu ne-
savaldīta, savās gaitās palaista uguns. Tai  nevar ļaut brīvu 
uzvedību, un tā ir pat iegrožota ar Valsts likumu. Likums uz 
uguni darbojas tiktāl, cik to ievēro cilvēks!

Latvijas BUB AV loceklis Jānis Rubīns

P.S.: Ugunsdrošības kalendārā esmu izmantojis latviešu folkloras (dainas, 
ticējumi, tradīcijas) pierakstus. Tiem var ticēt/neticēt, bet lasīt, pārdomāt, 
izprast gan ieteicams. Tāpat pārrakstīju dažnedažādus izrakstus no citu 
autoru darbiem un, protams, pamatā likdams ugunsdrošības prasības.

Janvāris
Atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izs-

trādi saimnieciskās darbības objektam vai publiskam objektam 
(izņemot neapbūvētu teritoriju un teritoriju, kurā nenotiek būv-
niecība). Ugunsdrošības instrukcija ir saimnieciskās darbības 
objekta un publiska objekta lietošanas mērķim atbilstošs uguns-
drošības prasību kopums. (UN – 2016 – 138; sad. 6, p. 176.)

Izstiep ugunij pretī rokas ar atvērtām plaukstām. Līdz ar ie-
elpu uguns spēks ieplūst labajā plaukstā, plūst pa labo roku, 
ienāk sirds apvidū, tad pa kreiso roku, caur plaukstu atgriežas 
ugunī. 

 Kad beidz kurināt uguni, tad to vajaga apraust ar pelniem, 
lai pūķis nenāk un neaiznes to. /M. Auziņa, Rīga./

Ugunsgrēkā pāri palikušos baļķus nedrīkst iebūvēt citur – 
nodegs atkal. /A. Rudīte, Rīga./

Ja ziemu sapnī redz ugunsgrēku, tad gaidāms stiprs sals. /K. 
Briņinieks, Sēme./

personai ir aprēķināts mazāks nodoklis, nekā tai atbilstoši li-
kumam būtu jāmaksā, sabiedrības interese labot šo kļūdu un 
turpmāk saņemt nodokļa maksājumus pilnā apmērā ir lielāka 
nekā atsevišķas personas tiesiskā paļāvība uz attiecīgu nodok-
ļa summu visu turpmāko laiku. Izskatāmās lietas kontekstā tas 
nozīmē, ka, pat ja pašvaldība iepriekš nebija noteikusi atbil-
stošu zemes lietošanas mērķi un aprēķinājusi mazākus nodok-
ļus, sabiedrības interesēs tā var pārskatīt savulaik pieņemto 
lēmumu, noteikt pareizo zemes lietošanas mērķi un turpmāk 
iekasēt likumam atbilstošus nodokļa maksājumus. 

Ar Krimuldas novada domes 29.07.2016.gada lēmumu ap-
stiprināts Krimuldas novada teritorijas plānojums uz izdoti 
saistošie noteikumi Nr. 5 “Krimuldas novada teritorijas plā-
nojumu no 2016.gada grafiskā daļa un teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumi” (protokols Nr. 8, p.3). Atbil-
stoši teritorijas plānojumam 2016.gada nogalē tika precizēti 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi Lēdurgas, Lodes un 
Turaidas ciemos, bet 2017. nogalē, lietošanas mērķi tika pre-
cizēti Krimuldas pagasta Raganas ciemā.

Lēmumi par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu  
īpašumiem ir vai tiks nosūtīti katram īpašniekam. Neskaidrību 
gadījumos, lūdzam sazināties ar Zemes lietu speciālisti Anitu 
Viškeri, tālr. 6454209, e-pasts: anita.viskere@krimulda.lv
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar Krimuldas novada domes 24.11.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.3, 21.p.)

PRECIZĒTI Ar Krimuldas novada domes 29.12.2017. sēdes lēmumu (prot. Nr.14, 32.p.) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
24.11.2017.  Nr. 13

Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 
 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu 

un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”
Izdoti saskaņā ar LR likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.pantu, 
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu, 

likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.²panta piekto daļu un 14.panta sesto daļu 
un 2009.g. 17.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā 

minimālā  ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.un 15.punktu,
 Ministru kabineta 2006.g. 19.decembra noteikumu Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu 

un Ministru kabineta 2005.g. 15.novembra noteikumu Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31.un 31¹. punktiem.

Izdarīt Krimuldas novada domes 30.01.2015.saistošajos noteikumos 
Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trū-
cīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas 
novadā” šādus grozījumus:
1. Svītrot no saistošo noteikumu tiesiskā pamatojuma Ministru ka-

bineta 30.03.2010.noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.punktu.

2. Izteikt VII  nodaļu šādā redakcijā:
 “VII Pabalsts krīzes situācijā”
 39. Pabalsts krīzes situācijā, neizvērtējot personas (ģimenes) ma-

teriālo situāciju, tiek piešķirts pamatvajadzību nodrošināšanai līdz 
400 EUR vienai personai gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevu-
mus, pēc sociālā darbinieka individuāla situācijas novērtējuma. 
40. Pabalsta piešķiršanai nepieciešams:
 40.1. Personas iesniegums, kurā norādīta krīzes situācija, vē-

lamais risinājums un nepieciešamais pabalsta apmērs;
 40.2. Krīzes situāciju apliecinoši dokumenti vai dokumentāli 

pamatots nepieciešamo līdzekļu apjoms pamatvajadzību no-
drošināšanai (pakalpojumi, preču izmaksas, u.c.).;

 40.3. Sociālā darbinieka atzinums par palīdzības nepiecieša-
mību.

41. Lēmumu par pabalsta apmēru un piešķiršanu pieņem Sociālā 

dienesta vadītājs, pamatojoties uz sociālā darbinieka indivi-
duālā krīzes situācijas novērtējuma pamata.

3. Izteikt XII. nodaļu šādā redakcijā:
 XII. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai

54. Sociālās rehabilitācijas mērķis ir novērst vai mazināt invali-
ditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, 
atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās 
sociālās sekas personas dzīvē, nodrošināt sociālā statusa at-
gūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.

55. Sociālais dienests veic personas individuālo vajadzību un so-
ciālās situācijas izvērtēšanu, un pieņem lēmumu par pabalsta 
piešķiršanu personai, kas nepieciešami sociālās rehabilitāci-
jas mērķu sasniegšanai.

 55.1.Pabalstu izmaksā personai pēc izdevumu apliecinošu do-
kumentu iesniegšanas Sociālajā dienestā bezskaidras naudas 
norēķinu veidā vai skaidrā naudā pēc izvēles, vai ar pārskai-
tījumu pakalpojuma sniedzējam.

4. Izteikt 43.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
 43.2.pašvaldības ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai au-

džuģimenē, kurš audžuģimenē ievietots ar Krimuldas nova-
da bāriņtiesas lēmumu ir saskaņā ar valstī noteikto pabalsta 
apmēru.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 32.pants nosaka, ka sociālās palīdzības mērķis ir sniegt ma-
teriālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām personām (ģimenēm), lai apmierinātu 
to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā. 
Lai nodrošinātu pašvaldības mazaizsargāto un trūcīgo personu interešu aizsardzību un atvieglotu pabalstu sa-
ņemšanu, izstrādātais saistošo noteikumu projekts nosaka noteiktus precizējumus. Saistošo noteikumu projekts 
paredz pabalstu krīzes situācijā un iespēju sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanu, kā arī izmaņas ikmēneša 
pabalsta apmēra bērna uzturēšanai audžuģimenē .

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošajos noteikumos noteikti sekojošu pabalstu saņemšanas precizējumi un apmērs:
1. lai varētu nodrošināt sociālās rehabilitācijas mērķa sasniegšanu un novērst vai mazināt invaliditātes, darb-
nespējas, brīvības atņemšanas soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās 
sociālās sekas personas dzīvē, nodrošināt sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā
2. pabalsts krīzes situācijā, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo situāciju, tiek piešķirts pamatvajadzību 
nodrošināšanai līdz 400 EUR vienai personai gadā, nepārsniedzot faktiskos izdevumus, pēc sociālā darbinieka 
individuāla situācijas novērtējuma. 
3. pašvaldības ikmēneša pabalsts bērna uzturēšanai audžuģimenē, kurš audžuģimenē ievietots ar Krimuldas 
novada bāriņtiesas lēmumu ir saskaņā ar valstī noteikto apmēru.
4. Svītrota XII nodaļa par aprūpes pabalstu, kas tiks nodrošināta ar pakalpojumu aprūpe mājās.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi 
uz pašvaldības budžetu. 

Finansējums Krimuldas novada Sociālā dienesta budžeta ietvaros

4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā.

Uzņēmējdarbības vidi saistošo noteikumu projekts neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Atbilstoši Krimuldas novada Sociālā dienesta funkcijām un administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo grozījumi nepasliktina so-

ciālās palīdzības saņemšanu pašvaldībā.
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2017.gada 27.decembrī Lēdurgas kul-
tūras namā notika par ikgadēju tradīciju 
kļuvušais “Kamolīša” Ziemassvētku pa-
sākums, kurā piedalījās visas novada 
pensionāru biedrības, apvienības un ko-
pas, kā arī līdzbiedri.

Visi svētku dalībnieki saņēma sirsnīgus 
apsveikumus un laba vēlējumus Jaunajā 
gadā no novada domes deputāta un So-
ciālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja 
Jura Salmiņa, un Attīstības nodaļas vadī-
tājas Ingas Ķerzumas.

Ziemassvētku koncertu senioriem ar 
mīļu gādību noorganizēja Lēdurgas kultū-
ras nama direktore Ilze Runce, tajā pieda-
lījās un patīkamas emocijas dāvāja Lēdur-
gas kultūras nama bērnu un jauniešu deju 
kolektīvi. Lielākais pārsteigums – septiņu 
rūķīšu pirmais iznāciens ar dažādu Eiro-
pas valstu Ziemassvētku dziesmām.

Pasākuma laikā ieradās arī Ziemassvēt-
ku vecītis ar rūķīti, kuru jautrība visus 
iepriecināja. Tika sveikti 2017. gada “Ka-
molīša” gaviļnieki, ar sirsnīgu sponsoru 
gādību un Ziemassvētku vecīša un rūķīša 

palīdzību katrai biedrībai, apvienībai tika 
Ziemassvētku pārsteiguma dāvaniņas, mīļi 
novēlējumi un rotaļas.

Tālāk sekoja svētku mielasts, sadziedā-

“Kamolīša” Ziemassvētki

šanās, atkalredzēšanās prieks un savstarpē-
jas sarunas. Ballē par deju mūziku gādāja 
Valmieras pensionāru biedrības muzikantu 
grupa “Džambulaja”. Dejotāji bija ļoti aktī-
vi un pozitīvas emocijas guva visi.

Liels paldies Krimuldas novada domei 
un Lēdurgas kultūras nama direktorei Ilzei 
Runcei par atbalstu “Kamolīša” Ziemas-
svētku pasākumam!

Paldies visiem svētku koncerta dalībnie-
kiem par jaukajiem priekšnesumiem!

Paldies Ziemassvētku vecītim un rūķī-
tim par jautrību un aktivitātēm pasākumā, 
muzikantiem par izturību un dāvāto deju 
prieku!

Paldies dziedošo vīru kopai par septiņu 
rūķīšu pirmā iznāciena pārsteigumu!

Paldies sponsoriem – Jura Gierkena zem-
nieku saimniecībai un deputātam Mārti-
ņam Ozoliņam!

Paldies pasākuma dalībniekiem par akti-
vitāti un līdzdarbošanos!

“Kamolīša” valdes priekšsēdētāja  
Olga Juhneviča

Paldies!
Dod, Dieviņ, kalnā kāpt,
Ne no kalna lejiņā;
Dod, Dieviņ, otram dot,
Ne no otra mīļi lūgt.

Biedrība “Kultūra.Vide.Sabiedrība” izsaka pateicību Krimul-
das novada domei par atbalstu projektu īstenošanā.

Paldies folkloras kopai “Putni” un vad. Ilzei Kļaviņai par sa-
darbību pasākumā ”Ķekatas Krimuldā”.

Paldies uzņēmējiem, kas atbalstīja un piedalījās pasākumā:
 SIA Maiznīcai Flora un Evetai Krūmiņai;
 SIA”4ozoli” un Gintai Saulītei, SIA ”Aģes centrs” un Evitai 

Megrei LĒDURGĀ;
 SIA “Pansija”kafejnīcai un Elitai Iliško un Zanei Berdinskai 

INCIEMĀ;

 Veikalam“Spārītes” un Agnesei Antonovai RAGANĀ;
 SIA “Arturs IN” un firmas „Krimulda” darbiniekiem, SIA 

"Sterliņš" veikalam un Edgaram Gabranovam SUNĪŠOS!

Paldies Lēdurgas Kultūras nama un Krimuldas Tautas nama 
darbiniekiem.

Paldies visiem, kas kūra ugunskurus.

LAI BAGĀTS UN VEIKSMĪGS JAUNAIS GADS  
KATRAM UN VISAM NOVADAM KOPĀ!

“Kamolīša” Ziemassvētki bija kupli apmeklēti. Krimuldas novada Sociālo jautājumu komitejas 
priekšsēdētājam J.Salmiņam pēc uzrunas tika pasniegti ziedi 

Lēdurgas kultūras nama dziedošo vīru kopa un vadītāja Ilze Krūmiņa pārtapa par septiņiem 
rūķīšiem un sniegbaltīti
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ZAAO aktualitātes
13.decembrī Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā 

"Daibe" notika ikgadējās SIA ZAAO (ZAAO) EKO laukumu pār-
ziņu mācības, lai papildinātu darbinieku kompetences ikdienas 
darbu veikšanai un teicamai klientu apkalpošanai.

ZAAO darbības teritorijā ir 21 EKO laukums otrreizējai pārstrā-
dei derīgu materiālu nodošanai. EKO laukumā Raganā ir arī iespē-
ja nogādāt un bez maksas nodot vismaz 0,25 m3 pārstrādei derīgu 
materiālu: papīru, kartonu, PET pudeles, polietilēnu, metālu, stikla 
pudeles, burkas – saņemt vienu zīmodziņu atlaižu kartē. Sakrājot 
10 zīmodziņus, var saņemt atlaidi maksai par sadzīves atkritumu 
izvešanu.

ZAAO kā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums saviem dar-
biniekiem nodrošina regulāras apmācības dažādās grupās un lī-
meņos, lai pārrunātu uzņēmuma darbības virzienus un uzlabotu 
klientu servisu.
EKO LAUKUMA RAGANĀ DARBA LAIKS:

 Pirmdiena 10- 14
 Otrdiena 10- 14
 Trešdiena – brīvs
 Ceturtdiena – 14 – 18
 Piektdiena – 14 – 18
 Sestdiena – 10 – 14
 Svētdiena – brīvs

Veselību 2018. gadā! 
Daudzi nemaz nezina, ka normāls cil-

vēka mūžs ir 100–140 gadi, ja vien Zemē 
ir pietiekoši daudz dažādu minerālvie-
lu! Daudzi aizmirsuši kādreiz lasīto par 
mikroelemntu lomu dzīvē, domājot, ka 
"bioloģiski tīra zeme" ir tā kurai neko ne-
dod, kaut patiesībā tai ir "mikroelementu 
bads"...

Laiks sākt domāt mūsdienīgi, tāpēc ie-
saku tuvāku uzzināt par pasaulē slavena 
vetārsta, humānā ārsta un zinātnieka (No-
bela prēmijas medicīnā kandidāta Уоллак 
Джоэл) atklājumiem šajā sakarā. Informā-
ciju var atrast arī angļu valodā, meklējot 
internetā rakstus no Joel D. Wallach (Joel 
D. Wallach, the "mineral doctor").

Mikroelementu „bads” Latvijas zemē 
un tā novēršana.

Šī informācija domāta integrētās un bio-
loģiskās lauksaimniecības metožu cienītā-
jiem. Nedz Latvijas skolās, nedz pat augst-
skolās nav „ģeoķīmijas” kursa, kas ir gana 
interesants ķīmiķiem. Dārzkopjiem der zi-
nāt dažus faktus no vietējās ģeoķīmijas.

Latvijas augsnes auglīgā kārta ir veidoju-
sies ilgstoši, augiem uzņemot ne tikai augsnē 
esošās vielas, bet arī ar lietu un mākoņiem 
atnestos vulkānu pelnos esošos mikroele-

mentus un to savienojumus, izskalojot tos, 
kas slikti saistās uz daļiņu virsmas.

Mūsu augsnēs parasti trūkst sekojošu ele-
mentu: vara (Cu), kobalta (Co), selēna (Se). 
Lauksaimnieki zina, ka kobata trūkums no-
saka mūsu aitu vilnu izturību un lokanību, 
varš sevišķi ietekmē linšķiedru un kaņepju 
šķiedru izturību, bet selēns ir cilvēka un 
dzīvnieku ilga mūža „noteicējs”;

Dārzkopjiem svarīga ir kālija, cinka un 
bora klātbūtne augsnē, jo tie ļoti ietekmē 
audu veidošanos, samazina saslimšanu.

Vēršu jūsu vērību, ka Latvijā, Igaunijā, ES 
ir atļauts lietot pelnus augsnes ielabošanā arī 
bioloģiskā lauksaimniecībā – kā kaļķošanas 
materiālus. Retais no dārzniekiem zina, ka 
Igaunijas degakmens ir veidojies ļoti senā 
laikmetā no dažādiem augiem un kokiem. 
Tāpēc Igaunijas degakmens pelni ir ļoti at-
šķirīgi no mūsu kūdras, salmu vai dažādu 
koku pelniem. Sevišķi izdevīgi degakmens 
pelni ir ar to vidēji nelielo kaļķošanas spēju, 
salīdzinot ar CaO – 60% un ar ārkārtīgi dau-
dzu mikroelementu labu saturu pelnos. Ar 
malto dolomītu pelnus korekti nevar salīdzi-
nāt, jo dolomītā ir liels magnija pārsvars pār 
kalciju un tajā ir ļoti maz mikroelementu.

Daži man iebildīs, ka vairāki mikro-
elementi jau ir pievienoti kompleksajiem 
minerālmēsliem. Tas tā ir, bet daudzviet 
mikroelementu iznese ar ražu ir lielāka par 

minerālmēslu pienesi, jo minerālmēslu de-
vas aprēķina pēc pamata elementu slāpek-
ļa-fosfora-kālija satura. Pareizi ir izmantot 
jau pašas Dabas veidotus mikroelementu 
koncentrātus – pelnos. Sevišķi svarīgi ir šo 
materiālu izmantot bioloģisko lauksaim-
niecības produktu audzēšanā, ganībās un 
siena ražošanā. Prakse un pētījumi rāda, 
ka lauksaimniecības pelnu deva ir no 2 līdz 
4 t/ha, ko vēlams iestrādāt jau rudenī, kas 
veicinās augsnes neitralizāciju un vienmē-
rīgāku mikroelementu izkliedēšanu augsnē.

Pētnieciskā jaunsaimniecība „Gundegas” 
ir noslēgusi līgumu ar Igaunijas degakmens 
pelnu ražotājiem lauksaimniecības vajadzī-
bām. Mēs gatavojamies izveidot hermētisku 
iepakošanas iecirkni (pa 25 kg). Vēlamies 
iekļauties dolomīta miltu cenu diapazonā (4- 
8 eur/ paka 25 kg), kaut šis kaļķošanas mate-
riāls ir daudzkārt vērtīgāks par dolomītu, ko 
nosaka plašais mikroelementu saturs.

Plānojam izmantot maza spiediena tehni-
ku, lai izkliedētu pelnus virs mīkstas kūdras 
vai slapjas zemes, sniedzot šādu unikālu pa-
kalpojumu zemniekiem.

Lūdzu informēt par iespējamo pieprasīju-
mu: andris@gundegas.lv  
vai pa mob.t. 26128457.

Andris Ansis Špats, 
zemnieks, tehnisko zinātņu doktors

Krimuldas vidusskolas peldbaseina klientiem piedāvājam 
izmantot Reiņa trases pakalpojumus ar 20% atlaidi! 

Pēc savstarpējā SADARBĪBAS LĪGUMA Nr.002 no 2016.gada 21.aprīļa
- tiek piemērota atlaide peldbaseina klientiem Reiņa trasē (izņemot kafejnīcu un instruktoru), ja tas ir izmantojis vismaz 
vienu stundu baseina vai trenažieru zāles pakalpojumus;
- tiek piemērota atlaide Krimuldas peldbaseina apmeklētājiem, ja tas ir izmantojis vismaz vienu stundu Reiņa trases 
pakalpojumus, izņemot kafejnīcu  un instruktoru.
Atlaidi BASEINA un Reiņa trases sniegtajiem pakalpojumiem klients var izmantot 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no 
Pušu sniegtā pakalpojuma saņemšanas brīža, uzrādot kases čeku, kurā norādīts apmeklējuma laiks un sniegtā pakalpo-
juma apjoms.

Reiņa trase piedāvā klientiem izmantot Krimuldas 
vidusskolas peldbaseina pakalpojumus ar 20% atlaidi: 

- relaksācijas baseins ar ūdens kaskādi un masāžas burbuļiem,
- 25 m peldbaseins ar 4 celiņiem,

- sauna un tvaika pirts,
- trenažieru zāle.

EKO laukumu pārziņu mācības
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Izmaiņas sociālajā jomā 2018. gadā 
Turpinājums

No 2018. gada 1. marta
 Tiks nodrošināta lielāka finansiālā atbalsta sniegšanu ģime-

nēm, kurās ir ne mazāk, kā divi bērni, un papildus esošajai 
ģimenes valsts pabalsta sistēmai darbosies jauns atbalsta 
mehānisms – piemaksa. Piemaksas pie ģimenes valsts pabal-
sta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam 
audzināšanu apmērs par diviem bērniem būs 10 eiro mēnesī, 
par trīs bērniem - 66 eiro mēnesī. Par katru nākamo bērnu 
piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par ie-
priekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē. Tas nozīmē, 
ka par četriem bērniem piemaksa būs 116 eiro mēnesī; par pie-
ciem bērniem – 166 eiro mēnesī; par sešiem bērniem – 216 eiro 
mēnesī; par septiņiem bērniem – 266 eiro mēnesī u.tml. Lai 
VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sis-
tēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA aprēķinās pie-
maksas apmēru par periodu no 2018. g. 1. marta un izmaksās 
to ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

No 2018. gada 1. aprīļa
 Stāsies spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kura mērķis ir veici-

nāt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt soci-
ālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinā-

tību, radot sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās 
darbības vidi.

No 2018. gada 1. jūlija
 Paaugstinās piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stā-

ža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. g. 31. decembrim, līdz 1,5 eiro 
(līdzšinējo viena eiro vietā) cilvēkiem, kuriem līdz 1995. gada 
beigām bija sasniegts vecuma pensijai nepieciešamais vecums 
un piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija. 

 Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas au-
džuģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei) un reģionālie atbal-
sta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem.

No 2018. gada 1. oktobra
 Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu pensiju indeksā-

cijā piemēros lielāku daļu (līdzšinējo – 50% vietā) no apdrošinā-
šanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:
• 60%, ja apdrošināšanas stāžs no 30 līdz 39 gadiem un pensi-

jām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos, vai sevišķi 
kaitīgos un smagos darba apstākļos, 

• 70%, ja apdrošināšanas stāžs ir 40 un vairāk gadu. 

Svarīgākais par E-veselību
Iesākoties E-veselības sistēmas obligātās lietošanas uzsākšanas 

laikam, 2018. gada 1. janvārim, no kura darbnespējas lapas un re-
ceptes valsts kompensējamo zāļu saņemšanai ārstiem būs jāizraks-
ta elektroniski, Nacionālais veselības dienests ir apkopojis biežāk 
uzdotos iedzīvotāju jautājumus par E-veselības lietošanu. Aicinām 
iepazīties ar šiem jautājumiem un noskaidrot, kuri no tiem ir pa-
matoti, bet par kuriem mēdzam dzirdēt mītus.

Vai E-veselības sistēmā tiek nodrošināta datu aizsardzība?                                                                                              
E-veselības sistēmā tiek izmantota daudzpakāpju aizsardzības 

sistēma (autorizēšanās tikai ar drošas piekļuves līdzekļiem – inter-
netbanku, e-parakstu vai personas apliecību (EID)). Tādējādi ne-
piederošām personām piekļuve pacientu datiem ir liegta! Pacienta 
medicīniskos datus E-veselības sistēmā drīkst apskatīt tikai viņa 
ārstniecībā iesaistītās personas un pats pacients. Jebkura sistēmā 
veiktā darbība tiek reģistrēta, tādējādi iedzīvotājam E-veselībā ir 
pieejama informācija par to, kurš un kad ir skatījies viņa datus. 
Sistēmas drošības pārbaudes tiek veiktas regulāri.

Kāpēc E-veselības sistēmā nav redzami mani medicīniskie 
dati?

E-veselības sistēmā ir redzami tikai tie medicīniskie dati, ku-
rus tajā ievadījušas ārstniecības personas, līdz ar to šī informācija 
sistēmā uzkrājas pakāpeniski. Tā būs redzama, tiklīdz pacients 
saņems pirmo e-darbnespējas lapu, e-recepti vai, piemēram, ārsts 
ievadīs sistēmā pacienta vizuālās diagnostikas izmeklējuma rezul-
tātu. Jo aktīvāk ārsti lietos E-veselību, jo vairāk informācijas tajā 
uzkrāsies. Pacientu vēsturisko medicīnas datu ievade ārstiem nav 
obligāta, tomēr to var darīt brīvprātīgi, izvērtējot nepieciešamību. 

Vai E-veselības sistēmai ir noteikts darba laiks?
E-veselības sistēma darbojas visu diennakti, līdz ar to ārstnie-

cības personas un farmaceiti to var izmantot 24 stundas diennaktī 
(atbilstoši ārstniecības iestādes vai aptiekas darba laikam).

Vai darba devējs e-darbnespējas lapā redzēs darbinieka diag-
nozi?

Nē, jo darba devējam netiek nosūtīta informācija par darbinie-
ka diagnozi. To e-darbnespējas lapā redzēs tikai pacients un ārsts, 
kurš ir noslēdzis e-darbnespējas lapu. 

Kā darba devējs saņems noslēgto e-darbnespējas lapu?
Noslēdzot e-darbnespējas lapu, tā no E-veselības sistēmas tiek 

automātiski nosūtīta Valsts ieņēmumu dienestam, līdz ar to infor-

māciju par noslēgto lapu darba devējs nākamajā dienā redz savā 
EDS (VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma) profilā. Ja nepie-
ciešams, pacients var autorizēties E-veselības portālā un gan ap-
skatīt atvērto/noslēgto e-darbnespējas lapu, gan pēc e-darbnespē-
jas lapas noslēgšanas to nosūtīt uz darba devēja e-pastu. 

Vai papīra darbnespējas lapas ar roku var izrakstīt ātrāk nekā 
E-veselībā?

E-darbnespējas lapas izrakstīšana E-veselības sistēmā nozīmē, 
ka ārstam ir jāveic tikai divi klikšķi – jānorāda darbnespējas cēlo-
nis un informācija jāsaglabā, klikšķinot uz pogas “Saglabāt”. Pārē-
jā informācija e-darbnespējas lapā uzrādās automātiski.

Vai cits cilvēks var iegādāties man izrakstītos e-receptes me-
dikamentus?

Jā, var! Lai to izdarītu, aptiekā ir: 1) jānosauc vai jāuzrāda e-re-
ceptes ID numurs (redzams E-veselībā ārstam un pacientam); 2) 
jānosauc pacienta vārds, uzvārds; 3) jāuzrāda sava pase vai per-
sonas apliecība. Pērkot e-receptes zāles nepilngadīgam bērnam, 
e-receptes ID numurs nav jānosauc (medikamentus var iegādāties 
viens no vecākiem vai aizbildnis, uzrādot savu pasi vai personas 
apliecību un nosaucot bērna vārdu, uzvārdu).

Vai e-receptes medikamentus var iegādāties pa daļām?
Izmantojot parasto e-recepti (zilā krāsā), pacients var iegādāties 

medikamentus pa daļām vienā vai vairākās aptiekās, jo farmaceits 
E-veselības sistēmā redzēs atlikušo medikamentu daudzumu. Sa-
vukārt kompensējamo zāļu e-recepti (rozā krāsā) būs jāizmanto 
tāpat kā līdz šim – iegādājoties visus medikamentus vienā reizē. 
Normatīvie akti nosaka, ka kompensējamo medikamentu izsnieg-
šana pa daļām ir aizliegta. 

Kā noskaidrot, kurās aptiekās var iegādāties e-receptes me-
dikamentus?

E-receptes medikamentus var iegādāties aptiekās, kurās ir iz-
vietota uzlīme “šeit lieto E-veselību”. Ja tāda nav redzama, par 
e-receptes izmantošanu aicinām jautāt farmaceitam. Informācija 
par aptiekām, kuras ir noslēgušas E-veselības lietošanas līgumu, 
pieejama portāla www.eveseliba.gov.lv E-veselības interaktīvajā 
kartē. Ja aptiekā nav iespējams iegādāties e-receptes medika-
mentus, iedzīvotāji aicināti par to ziņot Lietotāju atbalsta dienes-
tam, rakstot uz e-pastu: atbalsts@eveseliba.gov.lv vai zvanot pa 
tālruni 67803300. 
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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.

KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

Es adīju raibus cimdus
Pa manami prātiņam,
Pa manami prātiņami
Pa manāmi rociņām. 

Aicinām Lēdurgas 
iedzīvotājus piedalīties  

CIMDU izstādes veidošanā! 
Sācies jauns gads, kas mūs visus ved pretī 

Latvijas valsts simtgadei. Šajā gadā esam iece-
rējuši daudzus pasākumus veltīt šai nozīmīgajai 
jubilejai. Un, tai gatavojoties, gribas runāt par 
garīgi bagātiem un  stipriem cilvēkiem mums lī-
dzās- cilvēkiem, kuri rada mīlestību un siltumu 
ne tikai sev, bet arī citiem. Tādi noteikti ir mūsu 
rokdarbnieki.

Latvijas simtgades svētkos mūsu rokas un 
arī sirdis sildīs silti un skaisti cimdiņi. Par 
to aizdomājoties, kultūras nama mazajā zālē 
esam paredzējuši izveidot  cimdu izstādi, kas 
būs pieejama apskatei visu februāra mēnesi .

Parasti februāris ir aukstākais ziemas mēne-
sis, kad lieti noder adītie dūraiņi un pirkstaiņi. 
Tā kā šogad tas nesolās būt pārāk auksts un 
bargs, iespējams, varēsim iztikt bez saviem 
iemīļotajiem rakstainajiem cimdiem un ierā-
dīt tiem goda vietu izstāžu zālē. Šī nu būtu tā 
reize, kad katrs pagasta iedzīvotājs varētu dot 
savu pienesumu izstādes tapšanai. Tādēļ aici-
nu visus, kam mājās ir silti un krāsaini, raks-
taini  un mīļi dūraiņi vai pirkstaiņi, padalīties 
ar šo bagātību,  kopīgi veidojot cimdu izstādi. 
Šie roku sildītāji var būt kā jauni, tā arī  seni - 
ar savu stāstu, mantoti no senčiem vai izņemti 
no kādas senas pūra lādes. 

IZSTĀDES ATKLĀŠANA 3. feb-
ruārī plkst. 17.00 paredzēta ar krāšņu un 
emocionālu kustību izrādi ‘’Kā man gribas 
iet,’’ kas stāsta par tautā mīlētas cimdu adītā-
jas, filozofes Jettes Užānes jeb Cimdu Jettiņas 
dzīvi. Tautas daiļamata meistare, kas savu 
mūžu kopš bērnības pavadīja ratiņkrēslā, ra-
dīja cimdus kā mazus gobelēnus, kuros ieadīja 
stāstus, gleznas un reizē mūsu tautas likteni. 
Dokumentālās piezīmēs balstīta neparasta 
kustību, vārdu  un skaņu eseja neatstāj vien-
aldzīgu nevienu skatītāju. Pēc šīs izrādes būs 
iespēja iegādāties mākslinieces audžumeitas 
Elīnas Apsītes veidoto grāmatu ‘’Jettes Dienu 
grāmata.’’ 

Mūsu cimdiņi būs gan kā dekorācija, gan kā 
silts un mājīgs papildinājums šai dejas izrādei, 
kas priecēs arī šīs dienas viesus.   

Izstādei paredzētos cimdus (adītus, tambo-
rētus vai jebkādā citā tehnikā darinātus) jūs va-
rat jau tagad nest uz kultūras namu. Darbus 
pieņemam katru darba dienu no plkst. 
9.00 līdz 19.00. Tos nav īpaši jānoformē, 
tikai jāpieliek zīmīte, kurā minēts cimdu dari-
nātāja vai īpašnieka vārds un uzvārds. Izstāde 
paredzēta līdz 28. februārim, un no 1.marta 
varēsiet savus rokdarbus saņemt atpakaļ.

Ja vēlies sniegt arī savu artavu ceļā uz Latvi-
jas simtgadi, piedalies cimdu izstādē!

Paldies tiem cilvēkiem, kas izlasījuši kultūras 
nama bukletā informāciju par izstādi, jau inte-
resējas par piedalīšanos!

Lēdurgas kultūras nama direktore,  
cimdu izstādes veidotāja  

Ilze Runce

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

Svētdienās plkst. 12.00 – Dievkalpojums 
Krimuldas baznīcā. Svētdienas 
skola bērniem Mācītājmājā (paralēli 
dievkalpojumam).

Pirmdienās un ceturtdienās
 plkst. 18.00 un 20.00 – sadraudzības, 

diskusiju un kino vakari „Ar filmu par dzīvi 
un ticību”.

Katra mēneša trešajā ceturtdienā
 plkst. 18.00 – Sievu vakars: sadraudzība, 

sarunas, lūgšanas. 
 Info: Anna Ādamsone, mob.t. 26407717.
Piektdienās
 plkst. 19.30 – BĪBELES studijas un 

iesvētāmo nodarbības.
Sestdienās
 plkst. 19.00 – KONTEMPLATĪVAIS 

DIEVKALPOJUMS Krimuldas baznīcā ar 
Svētā Vakarēdiena sakramentu.

Draudzes kanceleja atvērta Mācītājmājā svētdienās 
no plkst 11.00 pirms dievkalpojuma un pēc tā līdz plkst. 
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 plkst. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes

Dievkalpojumi
notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā 

plkst. 11.00.
Ir iespēja piedalīties Bībeles stundās, tās notiks katru 

ceturtdienu pl.18.00 baznīcā, sakristejā. 
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 plkst. 9.00 un 12.00.

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

Mācītājs Rihards Rasnacis

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu plkst. 11.00.

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

23. februārī plkst. 19.00 

Lēdurgas kultūras namā

notiks kolhozu "Draudzība" un 
"Lēdurga"  

bijušo kolhoznieku  
atmiņu vakars

Kolhozu gadiem jādod objektīvs vērtē-
jums gan par labo, gan slikto, gan par hu-
morpilnajiem notikumiem.

Atmiņu vakaram laicīgi un rūpīgi jā-
gatavojas. Būs arī izstāde, tāpēc Jaunajā 
gadā katru ceturtdienu "Kamolīša" telpās 
no plkst. 10.00 līdz 12.00 gaidīsim Jūs ar 
nostāstiem, fotogrāfijām, rakstiskiem do-
kumentiem. Piemēram, jaunatne nezina, 
cik liela alga mēnesī bija pirmajos kolhozu 
gados. Uzzinātā informācija tiks iespēju ro-
bežās publicēta ar faktu sniedzēja atļauju.

Pieteikšanās uz vakaru: 
"Draudzība" - Marijai Krūmiņai 

pa mob.t. 29113304, 
"Lēdurga" - Anatolijam Akūlovam 

pa mob.t. 27787746,
"Aijaži" - Mārtiņam Aņisimovam 

pa mob.t. 29299375,
"Atmoda" - Vitālijam Skrivļam 

pa mb.t. 26138756.
Orgkomitejas vārdā Karolis Treijs

Lēdurgas kultūras namā

16.01. pl.16.00 Leļļu izrāde “Vilks, kurš 
rija grāmatas”
Garlaicības mākts, vilcēns dodas līdzi zinātkāra-
jam zaķēnam mācīties pie gudrās pūces

Lielā zāle. Ieeja 2.00 EUR

27.01. pl.19.00 Dokumentālā filma “Ie-
vainotais jātnieks”
Filma par tēlnieku, Brīvības pieminekļa autoru 
Kārli Zāli, kuram 2018.gadā atzīmējam 130.jubi-
leju. Filmas galveno varoni atveido Valmieras te-
ātra aktieris Imants Strads. Režisore, scenārija 
autore Ilona Brūvere

Lielā zāle. Ieeja 2.50 EUR

3.02. pl.17.00 Muzikāla izrāde “Kā man 
gribas iet”
Dokumentālās piezīmēs un dzīvesstāstā balstī-
ta neparasta kustību, vārdu un skaņu eseja par 
mākslinieci ratiņkrēslā, cimdu adītāju, filosofi – 
Jetti Užāni

Mazajā zālē. Ieeja 3 EUR

10.02. pl.19.00 Dokumentālā filma 
“Turpinājums”
Skatījums uz dzīvi septiņu pirmklasnieku acīm, 
kas gadu garumā turpinās vērtēt sabiedriskos 
un politiskos procesus mūsu valstī šo varoņu 
redzējumā. Režisors Ivars Seleckis

Lielā zāle. Ieeja 2.50 EUR


