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FEBRUĀRIS II/ 2018VESTIS
Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā 

ar Salaspils novada bibliotēku piedāvā ap-
skatīt Salaspils bibliotēkas veidoto izstādi 
“Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli.”

Izstāde no 2. marta līdz 18. martam apska-
tāma Krimuldas Tautas nama mazajā zālē. 
Apmeklētājiem tiek dota iespēja iepazīties 
ar materiāliem par eksprezidentes bērnības 
un bēgļu gaitām, prezidentūras un pēcpre-
zidentūras darbību. Izstāde ietver faktu un 
foto liecības, tematiskās mapes, grāmatas 
(biogrāfijas, oriģināldarbi) un periodiskos 
izdevumus.

“Saules motīvs ir cieši ievijies Vairas Vī-
ķes-Freibergas mūžā. Maroka, Daurata un 
Kasablanka pasaules kartē šodien iezīmē-
jas kā viena no Latvijas prezidentes mītnes 
un patvēruma zemēm bēgļu gaitās pēc Otrā 
pasaules kara. Varbūt tieši tur tālumā, siltās 
dienvidu saules apspīdēta, viņa sāka aizdo-
māties par savas dzimtenes sauli un pasauli 
un tās abas atrada latvju dainās?”, tā retoriski 
izskan minējums Ausmas Cimdiņas biogrā-
fiskajā apcerē „Brīvības vārdā”. 

Latviešu tautasdziesmu pētniecība, kas aiz-
sākās aizvadītā gadsimta 60. gados trimdā, 
turpinājās arī pildot valsts prezidentes pienā-
kumus. Knuts Skujenieks par Vairas Vīķes-
Freibergas grāmatu „Siltā saule” (2002) saka: 
„Šeit tekstā ieiet pašas autores atmiņas un ie-

Ceļojošā izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli.” 
 Krimuldas Tautas namā

Turaidā jau notikušas vairākas tikšanās ar Latvijas Orientēša-
nās federācijas pārstāvjiem, jo šogad no 4. līdz 12. augustam 
Latvijā noritēs Pasaules čempionāts orientēšanās sportā. Čem-
pionāta sprinta sacensības notiks Rīgā, bet meža distances tiks 
ierīkotas Siguldas apkārtnē, tajā skaitā arī Turaidas muzejrezer-
vāta teritorijā.  

2018. g. 9.–12. augustā Turaidas muzejrezervātā notiks sacensību 
starti un finiši, bet skrējienu maršruti atradīsies Gaujas senielejas 
mežos. Čempionātā piedalīsies vairāk nekā 50 valstu labākie orien-
tieristi. Sacensību tiešraides un pārskatus katru dienu translēs vairā-
ku valstu televīzijas.

Paralēli Pasaules čempionātam notiks arī skatītāju jeb līdzjutēju 
sacensības “LATVIA O-Week” vai “Latvijas O-nedēļa”, kas gatavo-
jas uzņemt vairākus tūkstošus dalībnieku no Latvijas un ārzemēm.. 
“Latvijas O-nedēļas” dalībniekiem būs iespēja gan vērot Pasaules 

čempionāta dalībnieku startus, gan pašiem iziet dažādas trases 
organizētās sacensībās Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, 
Carnikavā, Mazajos Kangaros, Rīgā un Siguldā, kā arī pierādīt savu 
izturību garajā distancē Turaidā.

Pasaules čempionāta norisi kuplinās vēl kādas sacensības – Eiro-
pas mežinieku orientēšanās čempionāts, kas piesaistīs vēl vairākus 
simtus dalībniekus. Arī šīs sacensības notiks čempionāta ierīkotajās 
trasēs Rīgā, Siguldā, Līgatnē un Turaidā.

Pasaules čempionāta darba grupa, kuras vadītājs ir ilggadējais 
orientierists, Latvijas Orientēšanas federācijas viceprezidents, tu-
raidietis Jānis Lazdāns nopietni gatavojas sacensību norisei un da-
lībnieku uzņemšanai. Visa informācija par čempionāta norisi un 
dalībnieku reģistrācija pieejama mājas lapā: www.woc2018.lv

Anda Skuja
Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas daļas vadītāja

Pasaules čempionāts orientēšanās sportā 2018  
notiks arī Turaidā

spaidi, nostāsti un ģimenes tradīcijas. Un tas 
absolūti netraucē nopietnai, dziļai analīzei. 
Šeit nav bailes no subjektīvisma, savas inter-
pretācijas. Mēs tai varbūt nepiekritīsim, mēs 
to varbūt redzēsim citādi, bet ne tas ir svarī-
gi. Mēs esam ierosināti, mēs esam iedziļināti 
šajā milzīgajā gaismas būvē…” 

2016. gadā apgādā „Pētergailis” klajā nāca 
noslēdzošais pentaloģijas „Trejādas saules” 
sējums: „Mitoloģiskā saule”, par kuru autore 
2017.gadā saņēma Latvijas Zinātņu akadēmi-
jas Gada balvu zinātnē.”*

Saule, latvietība un latviskās vērtības ir 
tikai dažas no tēmām, kuras savos zinātnis-
kajos darbos pētījusi un publiskajā telpā at-
spoguļojusi Vaira Vīķe-Freiberga.

Aicinām aplūkot izstādi par spilgtu un Lat-
vijai nozīmīgu pasaules mēroga personību, 
kuras veikums ir neaptverams. Izstāde ap-
meklētājiem pieejama no 2. līdz 18. mar-
tam Krimuldas Tautas nama mazajā zālē, 
katru darba dienu. Ieeja bez maksas.

*www.biblioteka.salaspils.lv

Izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli.”
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E-pakalpojumu 
priekšrocība

Latvija.lv portālu vismaz reizi dzīvē iz-
mantojuši tikai 13% jauniešu

E-pakalpojumi ir ne tikai efektīvs saziņas 
veids ar valsti, bet tie ietaupa laiku, atbrīvojot 
no stāvēšanas garās rindās, un nereti samazi-
na izmaksas par pakalpojumu saņemšanu. 

Šie e-pakalpojumi ir pieejami: 
1. Lasi grāmatas un žurnālus. 
2. Reģistrējies studijām.
3. Rūpējies par savu veselību. E-veselība 
4. Aizsargā dabu. www.videssos.lv, kur ie-

spējams sekot līdzi to statusa gaitai – no pār-
kāpuma reģistrēšanas līdz tā novēršanai. 

5. Pārliecinies par sava rajona drošību. 
vp.gov.lv 

6. Reģistrē velosipēdu. e.csdd.lv.  
E-pakalpojumi ir pieejami portālā 

www.latvija.lv, kā arī valsts un pašvaldību 
iestāžu tīmekļa vietnēs. Plašāk par projek-
tu: www.skolanakotnei.lv, iespēja uzzināt 
jaunāko: www.facebook.com/samsung-
skolanakotnei.

Policijas informācija
Valsts policija atgādina, ka Krimuldas 

novada Krimuldas pagastu un Lēdurgas pa-
gastu apkalpo Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Siguldas iecirknis. Līdz ar to in-
formāciju par likumpārkāpumiem varat ie-
sniegt Siguldas iecirknī Siguldā, Miera ielā 3. 

Krimuldas un Lēdurgas pagasta teritorijā 
strādā iecirkņu inspektori R.Smirnova un U. 
Priedulēns. Iecirkņu inspektoru pieņemšana 
notiek Raganā, Ceriņu ielā 1a („Entalpija” tel-
pās) pirmdienās no plkst. 10:00 līdz 12:00. 

Par tikšanās laiku vēlams iepriekš vieto-
ties, zvanot darba dienās no plkst. 08:00 līdz 
16:30 uz tālruņiem: 67950385, 25496764 vai 
20269047. 

Ja policijas klātbūtne ir tūlītēji nepiecieša-
ma, zvaniet uz Siguldas iecirkņa diennakts 
tālruni 67950402 vai 110.

Krimuldas novada dome aicina pieteikties uz
KRIMULDAS NOVADA DOMES  

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PRIEKŠNIEKA  
amata vakanci

Galvenie pienākumi:
 vadīt un koordinēt Pašvaldības policijas darbu atbilstoši funkcijām un darbinieku pie-

nākumu sadalei; 
 sabiedriskās kārtības nodrošināšana Krimuldas novada administratīvā teritorijā.

Prasības pretendentam:
 atbilstība likuma “Par policiju” 21.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4.punktā noteiktajām 

prasībām;
 augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnēs, ekonomikā vai vadībā;
 vēlama vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā;
 vismaz trīs gadu darba pieredze policijā;
 izpratne par pašvaldības policijas funkcijām;
 labas iemaņas darbā ar datorprogrammām;
 prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
 labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.
 latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 labas svešvalodu zināšanas darba pienākumu veikšanai nepieciešamā līmenī (angļu vai 

krievu valoda);
 atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt veikto darbī-

bu;
 komunikācijas prasmes, prasme orientēties sarežģītās situācijās, lietot praksē teorētis-

kās zināšanas;
 vēlme un spēja veidot un noturēt pozitīvas attiecības lietišķajā saskarsmē ar novada 

iedzīvotājiem un ikdienas darbā ar kolēģiem;
 vēlme un spēja sasniegt izvirzītos mērķus, ieguldot akadēmiskās zināšanas un iepriekš 

iegūto pozitīvo pieredzi.

Piedāvājam:
 interesantu un radošu darbu;
 stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018.gada 11.aprīlis plkst.12:00.
Pieteikumā ietilpst: 
 Curriculum vitae(CV);
 izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 motivācijas vēstule;
 izziņa no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra par (ne)sodāmību;
 apraksts (uz vienas A4 lapas) par Krimuldas novada pašvaldības policijas darba priori-

tātēm un darba organizāciju.

Pieteikumu iesniegt personīgi vai pa pastu Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā 
Krimuldas novadā, LV-2144 vai pa e-pastu: dome@krimulda.lv 
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Krimuldas novada 
domes

komiteju sēdes 
 Kultūras, sporta un izglītības komitejas 

sēde 13. martā plkst. 9.00.
 Attīstības komitejas sēde  

15. martā plkst. 15:00.
 Sociālo jautājumu komitejas sēde 

13. martā plkst. 15:00.
 Finanšu komitejas sēde  

21. martā plkst. 15:00.
 Novada domes sēde  

ceturtdien, 29. martā, plkst. 10:00.

Valsts darba inspekcija (VDI) aicina 
mikro, mazus un vidējos uzņēmumus  

(ar nodarbināto skaitu līdz 50) 
iesniegt pieteikumus  
atbalsta saņemšanai,  

kas paredzēts nodarbināto 
drošības un veselības aizsardzības 

uzlabošanai.
Latvijas uzņēmēji var pieteikties atbalsta 

saņemšanai un sakārtot darba vidi savā 
uzņēmumā atbilstoši darba aizsardzības 
reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 

Atbalsts tiek sniegts Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) projekta „Darba drošības normatīvo 
aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības 
pilnveidošana” Nr.7.3.1.0/16/I/001 ietvaros, 
kas paredz uzņēmumiem saņemt darba 
vides risku izvērtēšanu, darba aizsardzības 
pasākuma plāna izstrādi, rekomendācijas par 
darba aizsardzības struktūras izveidošanu, 
apmācības darba aizsardzības speciālistiem 
un uzticības personām. Saskaņā ar eksperta 
norādījumiem, atbalsta ietvaros tiks 
nodrošināta arī laboratorisko mērījumu 
veikšana. Ar minētā projekta palīdzību 
līdz 2022.gada 31.decembrim atbalsts tiks 
sniegts 4700 uzņēmumiem.

Atbalstam var pieteikties uzņēmumi, kas 
veic kādu no Ministru kabineta 2005.gada 
8.februāra noteikumu Nr. 99 “Noteikumi 
par komercdarbības veidiem, kuros darba 
devējs iesaista kompetentu institūciju” 
1.pielikumā noteiktajiem komercdarbības 
veidiem atbilstoši vispārējās saimnieciskās 
darbības klasifikācijai NACE.   

Iepazīties ar atbalsta piešķiršanas 
noteikumiem var VDI mājaslapā www.vdi.
gov.lv.

Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar 
drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz 
e-pastu info.esf@vdi.gov.lv, nosūtot pa pastu 
vai personīgi iesniedzot VDI ESF projekta 
lietvedībā.

Papildus informāciju var iegūt pa 
tālr.25484719 vai 25702127, vai nosūtot uz 
e-pasta adresi info.esf@vdi.gov.lv.

Evita Rancāne, 
Valts darba inspekcijas 

ESF projekta vecākā eksperte 
sabiedrisko attiecību jautājumos

LLU godināja sadarbības 
partnerus pasākumā 
“Uzņēmējs nākotnei”

23. februārī Valdekas pilī, Jelgavā, tika piešķirtas Gada balvas konkursa “Uzņēmējs 
nākotnei” laureātiem. Jaunā tradīcija dibināta Latvijas Lauksaimniecības universitātē 
(LLU) 2016. gadā un notika otro reizi, lai godinātu uzņēmējus Latvijā, kuri sadarbībā ar 
LLU zinātniekiem veidojuši inovācijas tautsaimniecības nozaru vajadzībām, snieguši 
ieguldījumu pētniecībā un/vai studiju procesa nodrošinājumā. Tā uzlabojot Latvijas 
konkurētspēju un nodrošinot gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. 

Katru gadu tiek piešķirtas galvenās balvas un goda raksti trīs nominācijās: biozinātnēs, 
inženierzinātnēs un sociālajās zinātnēs. Arī šajā gadā nominācijām uzņēmējus par 2017. 
gadā paveikto izvirzīja LLU rektors, LLU struktūrvienības, LLU zinātniskie institūti un 
institūcijas. Savukārt lēmumu par balvas un goda rakstu piešķiršanu pieņēma universitātē 
izveidota komisija, izvērtējot katra pretendenta ieguldījumu. 

2017. gadā nominācijai “Gada ieguldījumam biozinātnēs” izvirzīti: 
 AS “Latvijas valsts meži”, kas ir viens no ilggadīgiem, uzticamiem universitātes sa-

darbības partneriem. Ik gadu uzņēmums nodrošina studentiem prakses vietas, izsludina 
stipendiju konkursu ar meža apsaimniekošanu saistītās jomās, kā arī atbalsta vairākus 
zinātniski pētnieciskos projektus. Ar uzņēmuma finansiālu atbalstu ir sagatavotas un 
izdotas septiņas mācību grāmatas, kas izmantojamas ne vien studiju darbam, bet arī kā 
rokasgrāmatas meža nozarē strādājošajiem. 

 BASF Agro Latvija vairāk nekā 10 gadus sadarbojas ar Lauksaimniecības fakultāti 
un LLU mācību saimniecībām. Uzņēmums katru gadu atbalsta semināra „Ražas svētki 
Vecaucē” organizēšanu un rakstu krājuma izdošanu. Mācību un pētījumus saimniecībā 
“Pēterlauki” uzņēmums regulāri pasūta lauka izmēģinājumus, uz kuru bāzes studenti 
izstrādā savus studiju noslēguma darbus. Gandrīz katru gadu kāds students dodas uz 
uzņēmumu praksē un vēlāk arī kļūst par vienu no BASF Agro Latvija komandas.

 SIA “Daile Agro” Veterinārmedicīnas fakultātes studentiem ir uzticējusi savu lielāko 
vērtību – ganāmpulku. Uzņēmums vairākus gadus bez atlīdzības ir nodrošinājis pieeju 
savam ganāmpulkam zinātnisko pētījumu veikšanai, kā arī studentu praktiskajām ap-
mācībām dažādu studiju kursu ietvaros.

2017. gadā nominācijai “Gada ieguldījumus inženierzinātnēs” izvirzīti:
 SIA “ASTARTE-NAFTA”. Uzņēmums divus gadus pēc kārtas ir atbalstījis jauno in-

ženieru dalību starptautiskās pneimobiļu sacensībās Ungārijā, kur jaunieši startēja ar 
pašbūvētu nākotnes automobili, ko uz priekšu virza saspiests gaiss. 

 SIA TestDevLab. Kopš 2016. gada uzņēmums aktīvi sadarbojas ar LLU Informācijas 
tehnoloģiju fakultāti (ITF), piedāvājot studentiem prakses vietas, organizējot vieslek-
cijas un atbalstot ITF dienu organizēšanā. Sadarbībā ar uzņēmumu fakultātē uzstādīta 
mobilo ierīču uzlādes stacija, kas publiski pieejama visiem studentiem. 

 SIA “Maiznīcas Flora”. Ik 
gadu studentiem tiek nodro-
šinātas prakses vietas, ar uz-
ņēmuma atbalstu ir izstrādāts 
maģistra darbs pārtikas zi-
nātnē par paātrinātas metodes 
izmantošanu auzu cepumu de-
rīguma termiņa noteikšanai, 
kā arī noris sadarbība jaunu 
produktu izstrādē un garāka 
derīguma termiņa nodrošinā-
šanā.

 Ainavu darbnīca ALPS ir 
iesaistījusies jauno ainavu ar-
hitektu zinātnisko darbu recenzēšanā, kā arī nodrošinājusi studiju prakses topošajiem 
speciālistiem. 

2017. gadā nominācijai “Gada ieguldījumus sociālajās zinātnēs” izvirzīta biedrība 
“Ūdenszīmes”. 2017. gadā Kaldabruņā tika organizēta vasaras skola, kurā piedalījās 
ekonomikas, socioloģijas un vadībzinātņu studenti kopā ar mācībspēkiem – praktizēja 
dažādu sociālo izpētes metožu pielietojumu, veidoja Kaldabruņas attīstības vīziju un ar to 
iepazīstināja vietējos iedzīvotājus, kā arī palīdzēja tapt siena skulptūru parkam. 

Pasākumā tika godināti visi nominanti, pateicoties par viņu ieguldījumu LLU attīstībā 
un pievienotās vērtības radīšanu universitātei.
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Aicina skolēnus pieteikties konkursā 
“Šodien laukos”

Lai raisītu interesi un izpratni par nori-
sēm laukos, Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centrs (LLKC) jau trešo gadu 
aicina 6.–9. klašu audzēkņus piedalīties 
konkursā “Šodien laukos”. 

Baiba Gulbe, projekta “Šodien laukos” 
vadītāja: “Ir svarīgi izglītot skolēnus par 
iespējām strādāt reģionos, nodrošinot to 
dzīvotspēju arī turpmāk. Aizvadītie divi 
konkursi apliecināja, ka jaunieši tajā pieda-
lās ne tikai, aizpildot savu brīvo laiku, bet 
arī cenšoties izzināt iespējas palikt dzīvot 
un strādāt savā reģionā arī pēc skolas beig-
šanas.”

Konkurss norisināsies sociālo tīklu viet-
nēs www.facebook.com/sodienlaukos un 
www.draugiem.lv/sodienlaukos no februāra 
līdz septembrim. 

No marta līdz septembrim kopumā 
tiks izsludināti 6 konkursa lielie uzdevu-
mi lauksaimniecībā, zivsaimniecībā un 
mežsaimniecībā. Marta pirmā lielā tēma 
būs “Mītu un patiesību mēnesis”. 

Konkursā var piedalīties 6.- 9. klašu ko-
lektīvi vai individuāli dalībnieki vecumā 
no 12 līdz 16 gadiem. Dalībai konkursā līdz 
februāra beigām kā individuālajiem, tā ko-
lektīvu dalībniekiem uz konkursa e-pastu 
(sodienlaukos@llkc.lv) jāiesūta aizpildīta 
pieteikuma anketa. Tā atrodama konkur-
sa sociālo tīklu lapās vai mājaslapas www.
laukutikls.lv  sadaļā “Uzņēmējdarbība/
Skolām”.

Konkursa ikmēneša uzvarētājus pazi-
ņos sociālo tīklu lapās, savukārt galvenos 
uzvarētājus – līdz 2018. g. 30. septem-

brim. Konkursa 3 labākie dalībnieki gada 
beigās saņems sekojošas balvas: startējot 
individuāli – planšetdators (kopā 3 gaba-
li),    startējot klasē/kolektīvā – ekskursi-
ja 1000 eiro vērtībā, kā arī veicināšanas 
balvas 2. un 3. vietas ieguvējiem 100 eiro 
vērtībā katram.

Atgādināsim, ka 2017. gada konkursā 
galveno balvu saņēma Rugāju vidusskola, 
savukārt individuālajā vērtējumā uzvarēja 
Elīna Staģe no Dagdas, Lauris Botņa-Ezer-
skis no Lēdurgas un Renāte Ausmane no 
Lažas pagasta.

Plašāka informācija: Elīna Ozola, LLKC 
Lauku attīstības nodaļas vadītāja, elina.
ozola@llkc.lv.

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Nolikums

Konkursu rīko Krimuldas novada biedrība „Kultūra.Vide.Sa-
biedrība”, sadarbībā ar  Krimuldas novada domi un Krimuldas 
novada skolām. Konkurss ir daļa no Reģu dienas projekta, kura 
tēma šogad - “Latviešu valoda, tās veselība, tīrība, pagātne un nā-
kotne”.

Konkursa mērķis
Pievērst uzmanību latviešu valodas vērtībai, vairot cieņu pret to, 

veidot apziņu, ka tā ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības 
attīstībai un latviešu tautas pastāvēšanai nākotnē.

Vispārējie noteikumi
Konkursa  darbus var iesniegt divos virzienos:

1. Radošie darbi – eseja, miniatūra, dzeja, utt.;
2. Pētnieciskie darbi.

Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties un darbus iesniegt jebkura persona vai 

personu grupa neatkarīgi no vecuma. Darbi var būt papildināti ar 
ilustrācijām, fotogrāfijām, audio vai video ierakstiem.

Ar konkursa Nolikumu var iepazīties Krimuldas novada paš-
valdības mājaslapā www.krimulda.lv un laikrakstā „Krimuldas 
Novada Vēstis”.

Konkursa norises laiks
Konkursa darbu iesniegšanas termiņš no 15. marta līdz 

18. maijam.

Konkursa tēma
Latviešu valoda – mana valoda – mans lepnums un gods. 

Piemēri radošo darbu tēmai.
•	 “Satin	savu	valodiņu
	 Baltajā	villainē.
	 Nosalušu,	nogurušu.
	 Nomirušu,	mūžam	nē.”	(Māra	Zālīte)
•	 “Bez	valodas	nav	tautas.”
•	 “Mana	valoda	ir	mans	gods.”
•	 “Es	lepojos	ar	savu	valodu.”

Piemēri pētniecisko darbu tēmai: 
•	 “Vietvārdi	novadā.”	
•	 “Kā	runā	mana	vecmāmiņa.	Kopīgais,	atšķirīgais.”
•	 “Citu	valodu	ietekme.”
•	 “Valodas	 kuriozi	 izkārtnēs,	 cenu	 zīmēs,	 preču	 zīmēs,	 reklā-
mās.”

•	 “Valoda	ir	tauta.	Valoda	ir	dzeja.	Valoda	ir	vēsture.	Valoda	ir	
zinātne.	Valoda	ir	cilvēks.”	(Jānis	Klīdzējs)

Konkursa darbu iesniegšana
Konkursa darbi iesniedzami līdz 2018.gada 18.maijam.
Autori var iesniegt vienu vai vairākus darbus, vienā vai abos 

virzienos.
Darbam jāpievieno ziņas par autoru-konkursa dalībnieku, ie-

rakstot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un tālruņa numuru kon-
taktinformācijai. Ja darbam ir vairāki autori, norādīt katra grupas 
dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un tālruņa numuru.

Konkursa darbi iesniedzami, sūtot uz e-pasta adresi: kulturavi-
desabiedriba@gmail.com

Konkursa koordinatori
Astrīda Podziņa Krimuldas pagastā un Baiba Pilskalne Lēdur-

gas pagastā.
Kontakttālrunis 26716194.

Konkursa komisija
Konkursam iesniegtos darbus izvērtēs Konkursa komisija, kuru 

izveidos biedrība “Kultūra.Vide.Sabiedrība” sadarbībā ar Krimul-
das novada domi un Krimuldas novada skolu latviešu valodas sko-
lotājiem.

Konkursa darbu izvērtēšana
Konkursa komisija iesniegtos darbus vērtēs četrās grupās (sā-

kumskola, pamatskola, vidusskola, pieaugušie).

Konkursa noslēgums, apbalvošana
Labākie darbi tiks apkopoti vienotā krājumā.
Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks 

2018. gada 28. jūlijā “Reģu dienas” pasākumā, kur būs iespēja 
dzirdēt šo darbu fragmentu priekšlasījumus. 

Aicinām piedalīties radošo un pētniecisko darbu konkursā
“Esiet lepni par savu valodu!”
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Krimuldas vidusskolā
Konkursā “Ideju pavasaris”

9. februārī Limbažu Galvenajā bibliotēkā 
10. klases izglītojamie Viktorija Vēvere, 
Kristija Ločmele un Māris Kalniņš piedalī-
jās Imanta Ziedoņa muzeja rīkotajā jaunat-
nes konkursā “Ideju pavasaris”. Projekta 
mērķis ir aicināt jauniešus radīt idejas, kas 
modina radošumu, caur darbu, paradok-
siem apvienojot šķietami nesavienojamo. 
Lekcijā “Kas ir ideja, kur tā rodas?” jaunie-
ši varēja uzzināt, kā radīt idejas un kā tās 
veiksmīgi realizēt.

Meteņdiena 
Februāris šogad iezīmējas kā īsts sala, 

puteņu un Meteņu mēnesis. 16. februārī  
Krimuldas vidusskolas 1.-4.klašu  izglīto-
jamie svinēja vienu no senākajām latviska-
jām tradīcijām – Meteņdienu.

Meteņi ir laiks, kad ziemas dienas sāk 
stiepties garākas un laiks sāk griezties uz 
pavasara pusi. Meteņdiena iesākās tradi-
cionāli ar masku gājienu un bluķa vilkšanu 
ap skolu līdz ugunskuram. Pie ugunskura 
katra klase atcerējās ticējumus, tautas-
dziesmas un paražas. Lielu prieku bērniem 
sagādāja vizināšanās ar zirga vilktām ka-
manām, jo mūsdienās tas ir rets prieks. 

Neizpalika arī tradicionālā putraimu un 
auzu pārslu putras ēšana ar dažādiem mā-
jās gatavotiem ievārījumiem , jo īpaši , ja 
to ēd ārā. Prieku un jautrību vairoja pašu 
gatavotie mūzikas rīki – grabuļi, bungas, 
svilpjamie un pūšamie. Ar aizrautību bērni 
cēla sniega pilis un vizinājās ragaviņās, lai 
gads būtu raženāks.

Šajā dienā valdīja neizsakāms prieks un 
jautrība kā jau Meteņos!

Direktores vietn. audzināšanas jautājumos 
Dzidra Grinberga

Jaunatnes konkursa “Ideju pavasaris” dalībnieki, skolotāji un organizētāji. Foto: Dace Zariņa

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas skolotāji un skolēni piedalās 
Eiropas Sociālā Fonda projektā "Karjeras atbalsts vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta darbības laiks 2017.g. 
1.janvāris – 2020.g. 31.decembris. ESF 
darbības programmas "Izaugsme un no-
darbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mēr-
ķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam iz-
glītojamajiem vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs" projekta ,,Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās izglītības 
iestādēs" vienošanās Nr.8.3.5.0/16/I/001 
(turpmāk Projekts) 3.,6. darbības ietvaros 
nodrošināt kvalitatīvu karjeras atbalsta 

pasākumu īstenošanu izglītojamajiem at-
bilstoši 10.03.2017. Sadarbības līgumā Nr. 
4.8.3.3/37 starp Pierīgas izglītības, kultū-
ras un sporta pārvaldi un Valsts izglītības 
attīstības aģentūru noteiktajam, lai nodro-
šinātu karjeras informāciju, karjeras izglī-
tību un karjeras konsultācijas.

Projektu Garlība Merķeļa Lēdurgas pa-
matskolā vada pedagogs – karjeras konsul-
tants – Madara Ansone.

10.11.2017. Lēdurgas pamatskolas 1.-4 kla-

ses 39 izglītojamie apmeklēja maizes ceptu-
vi "Lāči", kur iepazinās ar maizes cepēja un 
konditora profesiju. Tā bija mācību ekskursija 
ar meistarklasi par maizes cepēja profesiju.

23. februārī ZINO centra darbinieki iz-
glītojamos iepazīstināja ar inženierzinātņu 
profesijām.

Martā gaidāma tikšanās ar Rīgas stila un 
modes tehnikuma pārstāvjiem.

Martā - aprīlī notiks pasākums ,,Ražots 
Latvijā".
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Latvijas vokālo ansambļu konkursā 
Pierīgas vokālo ansambļu skatē, kas nori-
sinājās Ādažu kultūras centrā 2018. gada 
17. februārī, Lēdurgas kultūras nama vīru 
kopa (vadītāja Ilze Krūmiņa) 20 vokālo an-
sambļu konkurencē ieguva I pakāpes dip-
lomu (40,4 punkti ). 

Apsveicam vadītāju un kolektīvu!

Apsveicam  
Lēdurgas kultūras nama  

vīru kopu!

2018. gada 10. februārī Krimuldas 
Tautas namā notika līnijdejotāju sadejo-
šanās pasākums ”100 deju zvaigznes”. 
Pasākums notika ļoti pozitīvā gaisotnē, 
jo visus, kas piedalījās, vienoja deja un 
mūzika. 

Kopā bijām ap 100 cilvēkiem. Bija iera-
dušies viesi no Siguldas, ‘Wild Roses” no  
Valmieras, divas grupas no Rīgas – “Jautrie 
zābaciņi” un “The Hop”, dejotājas no Salas-
pils, grupa “Stopiņu šotiņi” no Stopiņiem, 
Zaubes līnijdejotājas “Tik un Tā”, grupas 
”Sunbeach”no Saulkrastiem un ”Asorti” no 
Pabažiem, dejotājas no Umurgas, Cēsīm, 
Rūjienas, Ērgļiem, Burtniekiem, Saules-
kalna, kā arī mēs – “Draiskās Raganiņas” 
un “Žubītes” no Inciema.

Vairākas grupas bija sagatavojušas in-
teresantus priekšnesumus. Kopā dejojām 
vairāk kā piecas stundas un izdejojām 
ap 70 dejas. Prieks par to, ka mūsu pasā-
kums kļūst ar katru gadu arvien populā-
rāks. Ja sākumā pie mums ciemojās vien 
dažas grupas, tad šogad jau bija 17 kolek-
tīvi. Cilvēkiem šeit patīk un mēs arī cen-
šamies, lai visi dejotāji pie mums justos 
labi un omulīgi. Nākamajā gadā būs ne-
pieciešamas lielākas telpas, lai dejotājiem 
būtu vairāk vietas, kur izrādīt savus deju 
soļus.

Patīkams pārsteigums bija pie mums at-

braukušie jaunieši no Stopiņiem “Stopiņu 
šotiņi”. Arī jauniešus interesē ši stila dejas 
un varējām pavērot jaunas vēsmas – kā-
jas vien zibēja meitenēm un arī puišiem. 
Kaut ko jau arī mēs pamācījāmies. Nevar 
nepieminēt vecāko dejotāju, kurai bija jau 
85 gadi un kura izdejoja gandrīz visu deju 
listi.

Tā ir neaprakstāma sajūta, kad Tu dejo 
kopā ar visiem uz deju grīdas – prieks, 
kopības sajūta, brīvība un tikai pozitīvas 
emocijas.

Līnijdejotāju sadejošanās 
“100 deju zvaigznes”

Lai šādu prieka  mirkļu katra cilvēka dzī-
vē būtu vairāk!

Katru gadu sadejošanās pasākumi pie  
mums notiek divas reizes gadā. Šī gada 
augustā ceram, ka pasākums būs brīvdabas 
estrādē Inciemā, un tie būs dejošanas svēt-
ki ne tikai līnijdejotājiem, bet visiem deju 
mīļotājiem.

Liels paldies Krimuldas novada domei 
par finansiālo atbalstu !

Dace Pētersone un Elita Iliško 
 no “Draiskajām Raganiņām”

JAUNUMI  
Krimuldas vidusskolas peldbaseinā

Tev salst un ir auksti?!
Nāc uz BASEINU!

Saunā, pirtī sildīsies, baseinā un burbuļos relaksēsies!

Hei, vēl nebijis pasākums!
7. martā plkst. 20:30 

sacensības uz SUP dēļiem: KURŠ veiklākais airētājs baseinā pa apli? 
Aicinām izmēģināt spēkus no 12 gadu vecuma.

Pieteikšanās iepriekš: baseins@krimulda.lv vai pa mob.t. 29114779

No 1. marta darbadienās baseins būs atvērts brīvajam apmeklējumam  
jau no plkst.16:00, bet pirtis no plkst.17:00!

Īpaši izdevīgs piedāvājums Lēdurgas puses iedzīvotājiem:
lieliem un maziem iespēja apmeklēt pirtis, burbuļus un baseinus –  

kursē novada autobuss: 
trešdienās pl. 16:00 no skolas un atpakaļ atgriešanās pl.18:30;

piektdienās pl.1 7:00 no kultūras nama un atpakaļ atgriešanās pl.19:30.
Sīkāka informācija – Madara Ansone (26517271)

Apsveicam! 
Tiem	gariem	gadiem,	
Ko	par	mūžu	sauc,	
Tu	lemta	man,	es	tev,	
Un	tas	ir	ļoti	daudz.

Sirsnīgi sveicam  
Andreju un Irēnu  Tropus,  

atzīmējot zelta kāzas –  
kopdzīves 50. jubileju!

Māja nr. 1 Turaidā

“Kopā dejojām vairāk kā piecas stundas un izdejojām ap 70 dejas”
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UGUNSDROŠĪBAS KALENDĀRS 
2018. gadam

Latvijas BUB AV loceklis Jānis Rubīns
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.

Marts
Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma atbilst tehniskā projekta 

risinājumiem un ugunsdzēsības ūdensapgādes būvniecību regu-
lējošo normatīvo aktu prasībām. To uztur darba kārtībā un no-
drošina brīvu piekļūšanu tai. (UN - 2016 - 138; sad. 5, p. 100.)
Oglītes	no	ugunskura	ņem	līdzi	mājās,	ar	tām	velc	aizsarg-

zīmes,	turi	mājās,	lieto	veselībai,	auglībai.	Saki	paldies	Uguns	
mātei	par	labvēlību.	Neizej	laukā	no	rituālā	uguns	apļa,	dejot	
nepieciešams	ap	ugunskuru	pa	saulei.	Paliec	gaismā!	Iedomā-
jies	 vienu	 visspēcīgāko	 vēlmi	 un,	 dzirkstelēm	 skrienot	 gaisā,	
palaid	to,	lai	piepildās!	Saki	-	lai	top!
Ja	ugunī	vai	uz	plīts	spļauj,	tam	mēle	čūlo.	/A.	Tidriķe,	Paba-

žu	jūrmala/
Ja	sapnī	redz	uguni	gaišām	liesmām	-	būs	laime.	/J.	Aistrums,	

Krape./
Uguns	 dzēšamie	 vārdi:	 Abrankuban	 Abrankuba	 Abrankub	

Abranku	un	t.	t.
Šie	vārdi	jāuzraksta	uz	šķīvja,	un	skaitot	tos	trīs	reizes	jāap-

skrien	ap	ugunsgrēku	un	jāiesviež	tam	aprakstīto	šķīvi,	uguns	
nodzisīs.	/J.	A.	Jansons,	Plāņi./

Vīri Ainažu jūrskolā  
kapteiņu Gariem dzied

Gados, kad visapkārt runā un raksta par “grūtiem laikiem”, Kri-
muldas Tautas nama lauku vīru kori  “Vecie draugi” vēl  aicina, 
lai dzirdētu par retumu kļuvušās vīru dziesmas. Pārpildītā  Allažu 
zālē, koku pārstrādes īpašnieks Visvaldis Dzenis Saulgriežu va-
karu ar vīru balsīm novēlēja darbiniekiem, jo arī savā jubilejā esot 
izvēlējies Latvijas vīru kori “Silva” un arī pašam balss vēl tīra, kaut 
gadiņi jau daudzi pāri 90! 

Kā parasti mūsu ceļojuma projektā uz Ainažiem (27.01.) ieplānojām 
vairākus ievērojamus apskates objektus, ko pirms koncerta apskatīt. 
Šoreiz patīkamu pārsteigumu mums sagādāja Salacgrīvas standarti-
zētā lielveikalā ieteiktā  atsevišķā telpa “Ražots un gatavots Salacg-
rīvas novadā”. Tiešām, šeit varējām apbrīnot un nopirkt Salacgrīviešu 
darinājumus, ko nekur citur visā Latvijā neredzēsim, un tā iepriecināt, 
pārsteigt mājiniekus.

Par nākamo objektu – teiksmaino Ainažu jūrskolu esam dzirdē-
juši jau no skolas laikiem, bet nezinām, ka tā bija pirmā Krievijā un, 
ka pēc 2 pieredzes gadiem Cars izdeva Likumu par jūrskolām (1867). 
Ainažu skolai 1870. gadā bija piešķirta 1. kategorija, 1880.gadā jau 
2. kategorija, bet 1890.g. jau augstākā – 3. kategorija – jūrskola ar ap-
mācību tālo kuģu kapteiņiem. Nevienam no mums nav nācies pašiem 
redzēt un izprast to milzīgo darbu, kas paveikts, būvējot kuģus un 
izmācot ganu zēnus par stūrmaņiem un  kapteiņiem, panākot, ka jau 
pirms 150 gadiem latviešu jūrniekus zināja visā Eiropā un par viņiem 
runāja un rakstīja pat Amerikā!

Kā un kad šodienas tautā tika iedzīts tas “niecības gēns” apziņā un 
“lūdzēja tonis” valodā?

Man radusies dīvaina doma, ka toreiz daudzas attīstības idejas šeit 
attīstījās ātrāk kā visā Krievijas caristē, pateicoties tam, ka pāri vietē-
jo baronu valdīšanai, bija iespējams tikt līdz Caram. Pēterpilī saņemt 
attiecīgas atļaujas, kaut vai pēc pāris gadiem, kā Kr. Valdemārs cīnījās 
par Ainažu jūrskolu (no 1864.g.). Fanātiskais zviedrs Kristiāns Johans 
Dāls – pirmais Jūrskolas vadītājs un ceļotājs, pat vairākus gadus bez 
algas šeit strādāja, tik ļoti aizraujoša viņam bija šī ideja – jūrskola 
zemnieku un kalpu zēniem!  

Zīmīgi, ka zemnieku zēni, kļuvuši par kapteiņiem, nevis greznumā 
mantiņas vai zeltā nopelnīto notērēja, kā mūsdienu “jaunie latvieši”, 
bet būvēja pamatīgākus kuģus, cēla labas mājas Ainažos un arī Rīgā. 
Diemžēl, mūsdienu mantinieki daudzas lepnas kapteiņu mājas nespēj 
pat uzturēt, bet Ainažu pašvaldība “kautrējas” norādīt, nosaukt katra 
izsūtītā kapteiņa māju, bet kādreizējo pašu celto lepno “Saieta namu” 
tagad tikai par “kultūras namu” dēvē, kaut zāles arhitektūra līdzīga pilij.

Vīru korim, redzot un saprotot Ainažu jūrskolas milzīgo ieguldīju-
mu tautas Atmodā, kā vienīgais piederīgais veltījums bija darba tautas 
patiesā himna Darba Tikumam – “Nevis slinkojot un pūstot”. Gides 
asaras liecināja – tās ir kā sievu ardievas saviem jūrniekiem pirms 
tālā ceļa. Vīri, līdzīgi kā notika Konstantīna Raudives skolā, sajuta 
ka daudzi senie Gari uztvēra mūsu emocijas dziesmā, kas arī viņiem 
deva kādu nelielu Cerību Ainažus uzplaukstam redzēt, kaut Eiropas 
kultūru un vēstures cieņu palīgā saucot.

No Ainažu KN saņemtais uzaicinājums vīru korim “Vecie draugi” 
bija ar tālejošu mērķi, lai sadziedātos ar jauktiem koriem, jo šoreiz 
Dziesmu svētkos vīru kori piedalīsies arī jaukto koru programmā.

Divu jaukto koru (vietējais “Krasts” un rīdzinieku “Vidus”) un vīru 
kora  kopīgo koncertu interesēja visai maz vietējo iedzīvotāju, kas pa-
pildus norāda uz dzīvības intereses apsīkumu Ainažos. Vīri mērķtie-
cīgi izvēlējās dāmu dvēseliskumam domātās oficiālās Dziesmu svētku 
dziesmas un koncertos dziedātās populāru dziesmu apdares. Tieši tās 
visvairāk patika klausītājām – koristēm. Par to liecināja smaidi, dzirk-
stošās acis, aplausu vētras un sarkstošās plaukstas. Vīriem patīkamā-
kais “paldies” tika no kāda sirma kunga – Ainažos sen neesot dzirdēts 
īsts vīru koris un ļoti gaidot mūs vasarā Ainažu pilsētas svētkos.

Vīru un jaukto koru kopskats jau bija tāds, ko varētu saukt par 
normālu jaukto kori un arī izpildītajās dziesmās beidzot nedominēja 
sieviešu balsis. Dziesmu svētkos gan nebūsim līdzīgās vīru/sievu pro-
porcijās, tāpēc jāšaubās par pienācīgu jauktā kopkora skanējumu. 

2018. g. 29. janvāris
Andris Ansis Špats, korī “Vecie draugi”

(raksts	ir	saīsināts)

Limbažu fonds izsludina 2018. gada projektu konkursu 
„Mans devums novada izaugsmei” 

Konkursa mērķis ir veicināt mērķtiecīgas, savas kultūras un apkār-
tējās vides cienošas sabiedrības veidošanos, atbalstot projektus, kuru 
ietvaros tiek īstenotas aktivitātes vietējās kopienas ikdienas un sadzīves 
uzlabošanai. 

Konkursā aicinātas piedalīties neformālas iedzīvotāju grupas, kuru 
dzīvesvietas ir deklarētas Alojas, Krimuldas, Limbažu vai Salacgrīvas 
novadā un kurās vismaz viens grupas dalībnieks ir pilngadīgs, kā arī 
šajā teritorijā reģistrētas biedrības un nodibinājumi.

Konkursa kopējais pieejamais finansējums ir 600 eiro, un viena pro-
jekta īstenošanai iespējams saņemt līdz 200 eiro. Par šo summu projekta 
īstenošanas vajadzībām iespējams iegādāties materiālus, darbarīkus, 
segt degvielas iegādes izdevumus.

Lai iegūtu līdzekļus projektu konkursam un labāko ideju atbalstam, 
fonds pērn rīkoja Labdarības Bumbu ralliju. Finansējums saņemts arī no 
ziedotājiem – privātpersonām un uzņēmējiem.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 10. aprīlis 
plkst. 16.00, nosūtot pieteikumu uz e-pastu spidola.lielmane@gmail.com.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti mēneša laikā pēc projektu pieteiku-
mu iesniegšanas termiņa beigām.

Projektu īstenošanas termiņš ir šī gada 31.jūlijs.
Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu, grupas dalībnieku saraks-

tu, līgumu, atskaites formu var atrast mājas lapā.
Konsultācijas un papildus informācija par projektu konkursu pieeja-

ma pa e-pastu spidola.lielmane@gmail.com vai tālruni 29466955.
Nodibinājuma „Limbažu fonds”
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sandra Taube
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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.

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 

Nelaid ziemu sirdī un sētā,
paliec aprīļa gaismā arvien,
Tavu gadu ziedu laiks svētīgs
mūžu zvaigžņu vainagā sien.
  K.Apškrūma

Sirsnīgi sveicam  
februāra gaviļniekus:

Johannu Jakobsoni;
Kseniju Stepanovu;
Ernestu Edolfu;
Mariju Bulu;
Dainu Teriņu;
Silviju Bulmeistari;
Martu Briežkalni;
Itu Miezi;
Rutu Kvesti;
Uldi Grunti;
Solveigu Dreimani;
Vilmu Bojāri

nozīmīgajās jubilejās!

LĪDZJŪTĪBA
Viss	aizrit	projām,	irst	-
Vējš,	ziedu	smaržas,	glāsts.
Tā	beidzas	katras	dzīves	stāsts.
	 	 (A.	Eglītis)

Izsakām līdzjūtību Leontīnei Bērziņai, 
mammu aizsaulē aizvadot. 

Pensionāru klubiņš "Miķelīši"

PASĀKUMI
2. marts - 20. aprīlis plkst. 15.00-16.00
Krimuldas Tautas namā
Bezmaksas vingrošanas nodarbības ie-
dzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem.
Gandrīz ikviens cilvēks vēlas uzlabot savu pašsa-
jūtu un dzīves kvalitāti un fizisko aktivitāšu veik-
šana ir pati pieejamākā aktivitāte, kura var radīt 
viegli pamanāmas un novērtējamas pozitīvas 
pārmaiņas, tādejādi ceļot arī cilvēka pašapziņu un 
veidojot pozitīvāku skatījumu uz dzīvi. Pasākumu 
kopums tiks īstenots, lai sniegtu iedzīvotājiem šo 
iespēju un parādītu, ka nevajag ieguldīt lielas fi-
nanses, lai veiktu fiziskās aktivitātes. 

3. marts plkst. 19.00
Lēdurgas kultūras namā
Muzikālais skeču šovs «Briseles kāposti 
jeb kur vēl ņemt naudu?»
Muzikāli jautrā komēdija ir gatava priecēt ik vienu 
skatītāju ar atpazīstamām un smieklīgām dzīves 
situācijām. Par pietiekamu C vitamīna devu parū-
pēsies humora raidījuma "Anekdošu šovs" aktieri!
Režisors: Armands Ekštets 

Biļetes var iegādāties Lēdurgas kultūras namā- 
 iepriekšpārdošanā 5 EUR, izrādes dienā 7 EUR. 

4. marts plkst. 19.00
Lēdurgas kultūras namā
Spēlfilma «Nameja gredzens»
13. gadsimts, bagātās un varenās baltu pagānu 
zemes ir iekārojams mērķis arī Romai. Īpaši Zem-
gale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad 
nepakļaujas nevienam. Pāvesta bastards Maksis ir 
gatavs iesaistīties cīņā par iespēju valdīt Zemgalē. 
Nodevīgi tiek noindēts valdnieks Viesturs. Taču 
varas gredzens un tiesības valdīt tiek jaunajam 
Namejam. Pieredzes trūkumam un nodevībai 
Namejs liek pretī drosmi. Vai Namejs un viņa tau-
ta kļūs par leģendu?
Režisors: Aigars Grauba

Biļetes cena 3 EUR.

8. marts plkst. 19.00
Krimuldas Tautas namā
Koncerts "Sievietes, vīns, ziedi" Vīru ko-
ris "Vecie draugi" ielūdz dāmas
Vīru koris «Vecie draugi» un Lēdurgas kultūras 
nama dziedošo vīru kopa aicina draudzenes, sie-
vas, meitas, mātes, asprātīgās un aktīvās dāmas, 
meitenes un  sievietes baudīt 8. marta vakaru. 
Viesos Saulkrastu kultūras un sporta centra mūs-
dienu deju kolektīvs “Fraktus”
SADZIEDĀSIM, SADANCOSIM PAVASARI!

10. marts plkst. 10.00
Lēdurgas sporta hallē
Badmintona turnīrs
Aicināti visi interesenti, lai pavadītu laiku sportis-
kās aktivitātēs un gūtu pozitīvas emocijas.
Papildus informācijai zvanīt Madarai Ansonei, 
mob.t. 26517271

10. marts plkst. 18.30
Krimuldas Tautas namā
Muzikālais skeču šovs «Briseles kāposti 
jeb kur vēl ņemt naudu?»
Muzikāli jautrā komēdija ir gatava priecēt ik vienu 
skatītāju ar atpazīstamām un smieklīgām dzīves 
situācijām. Par pietiekamu C vitamīna devu parū-
pēsies humora raidījuma "Anekdošu šovs" aktieri!
Režisors: Armands Ekštets

Biļetes iepriekšpārdošanā no 1. marta - 5 EUR, 
izrādes dienā - 7 EUR.

Biļetes nopērkamas Krimuldas Tautas namā

10. marts plkst. 21.00
Lēdurgas kultūras namā
Pavasara balle kopā ar grupu «Klaidonis»

17. marts plkst. 11.00
Lēdurgas kultūras namā, «Pīlādzītis» telpās
Lekcija «Krāsas mūsu dzīvē»
Lekcijas ietvaros būs iespēja izzināt – izzināt 
krāsu nozīmi, izmantošanu interjerā, apģērbā un  
pārtikā

17.marts plkst.12.00
Krimuldas Tautas namā
Lekcija «Indivīds un kultūra, pilsoniskās 
vērtības un valsts»
Lektore - Latvijas universitātes Filozofijas un so-
cioloģijas institūta vadošā pētniece Dr.soc. Dag-
māra Beitnere Le-Galla. 
Aicināts ikviens interesents.
Bezmaksas ieeja.
No četru lekciju cikla, ko organizē biedrība «Kul-
tūra. Vide. Sabiedrība»

17. marts plkst. 11.00
Inciema SAC «Namiņš»
Lieldienu zolītes turnīrs
Krimuldas novadā katru gadu jau par tradīciju 
kļuvis Lieldienu zolītes turnīrs. Šogad, lai svētku 
dienās varētu meklēt Lieldienu zaķa atnestās dā-
vanas un krāsot olas, turnīrs pārcelts divas nedē-
ļas iepriekš. 
Pieteikšanās turnīram 17. martā no plkst. 10.30
Papildus informācijai zvanīt: Jānim Upītim tālr. 
28763844

Dalības maksa: 5 EUR

17. marts plkst. 19.00
Lēdurgas kultūras namā
18. marts plkst. 16.00
Krimuldas Tautas namā
Filma ģimenei «Paradīze 8̀9»
Filma visai ģimenei – uz patiesiem notikumiem 
balstīts stāsts par deviņgadīgās Paulas ienākšanu 
pieaugušo pasaulē laikā, kad Latvija ir ceļā uz ne-
atkarības atgūšanu. Biļetes cena 2,50 EUR

24. marts plkst. 11.00
Krimuldas Tautas namā
TLMS “Krimulda” jubilejas izstādes  “Kri-
muldas rakstu stāsti” atklāšanas pasā-
kums
24. marts plkst. 20.00
Lēdurgas kultūras namā
Ilvas deju koncerts
25. marts plkst. 14.00
Lēdurgas kultūras namā
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienai veltīts pasākums


