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DARBA LAIKI  
brīvajam apmeklējumam

no 1. marta 
Pirmdiena  

SLĒGTS /sanitārā diena/
Otrdiena 

9.00v12.00 (bez pirtīm) un 17.30–22.00 (pirtis no 18.00)
Trešdiena 

9.00–11.30 (bez pirtīm) un 16.00–22.00 (pirtis no 17.00)
Ceturtdiena 

16.00–22.00 (pirtis no 17.00)
Piektdiena 

9.00–10.30 (bez pirtīm) un 16.00–22.00 (pirtis no 17.00)
Sestdiena 

9.00–22.00 (pirtis no 10.00)
Svētdiena 

9.00–22.00  (pirtis no 10.00)

INFO  
mob.t. 26161322 

www.krimuldasskola.lv 
twitter.com/KrimuldasSkola

Cienīsim cits citu!
Visas valsts un tai skaitā arī Valsts policijas viena no 

prioritātēm ir bērnu tiesību aizsardzība, kā arī ģimenes 
konfliktu novēršana un risināšana. Diemžēl mūsu sabiedrībā 
ir pieņemts uzskatīt, ka konflikti ģimenē ir ģimenes ”iekšējā 
lieta”, kurā kaimiņiem vai kādam citam nav tiesību iejauk-
ties. Taču, īpaši, ja konfliktos iesaistīts bērns, kaut vai kā 
aculiecinieks, tā ir vardarbība pret bērnu, kas nav pieļauja-
ma. Tāpēc, ja dzirdat, redzat, vai jums ir cita veida uzticama 
informācija par to, ka kaimiņu ģimenē ir jebkāda veida var-
darbība, neesiet vienaldzīgi, bet ziņojiet novada atbildīgajām 
amatpersonām vai Valsts policijai. 

Lai gan dienas palikušas garākas un sniega sega laiku pa-
dara šķietami gaišāku, joprojām aktuāla ir mazāk aizsargāto 
ceļu satiksmes dalībnieku (gājēju un velosipēdistu) drošība. 
Līdz ar to atgādinām, ka Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, 
ka diennakts tumšajā laikā, ja ceļš nav pietiekami un vien-
mērīgi apgaismots, gājējiem, kas atrodas uz brauktuves 
vai nomales, jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā 
ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elemen-
tiem. Savukārt velosipēdam abos tā sānos, riteņu abās pusēs, 
jābūt aprīkotam ar gaismas atstarotājiem, priekšpusē jābūt 
aprīkotam ar baltu atstarotāju, bet aizmugurē ar sarkanu at-
starotāju, kā arī priekšpusē jādeg baltas gaismas lukturim, 
bet aizmugurē – sarkanas gaismas lukturim. Ja lukturu nav, 
vai tie nedarbojas, velosipēda vadītājam jābūt tērptam atsta-
rojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša 
materiāla elementiem. Par noteiktumu pārkāpšanu paredzēts 
sods līdz trīsdesmit eiro. Ievērojot šos noteikumus, jūs ne 
tikai pasargājat savu veselību un drošību, bet arī atvieglojat 
braukšanas apstākļus autovadītājiem. Cienīsim cits citu! 

Tāpat vienmēr aktuāli ir mājas (istabas) dzīvnieku lab-
turības un turēšanas noteikumu pārkāpumi. Regulāri 
saņemam ziņas par klaiņojošiem suņiem, kuriem ir saim-
nieks. 

Noteikumi nosaka, ka pilsētās un ciemos suņa īpašnieks 
vai turētājs nodrošina savas valdījumā vai turējumā eso-
šās teritorijas norobežošanu, novēršot iespēju sunim izkļūt 
no tās. Ja suns ir ārpus šīs teritorijas, sunim jābūt uzliktai 
kaklasiksnai.

Pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suni ved 
pavadā. Bez pavadas suns var atrasties zaļajā zonā un pa-
staigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslo-
kā tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt 
dzīvnieka rīcību.

Lauku teritorijās (ārpus ciemata) viensētās suni var turēt 
ārpus telpām nepiesietu, ja tiek nodrošināts, ka tas neapdraud 

cilvēkus un dzīvniekus. Ja suns veic sargāšanas uzdevumu, 
tā uzturēšanās teritoriju norāda ar zīmi "Suns!". Arī lauku 
teritorijās ārpus īpašnieka vai turētāja valdījumā vai turēju-
mā esošās teritorijas suns bez pavadas var atrasties pastaigas 
laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā tādā 
attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs spēj kontrolēt dzīvnie-
ka rīcību.

Par noteiktumu pārkāpšanu fiziskām personām paredzēts 
sods līdz trīssimt piecdesmit eiro, bet juridiskajām perso-
nām līdz pat septiņsimt euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez 
konfiskācijas. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izda-
rīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas 
vai ja to dēļ nodarīts fizisks vai materiāls zaudējums- uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām līdz septiņsimt euro, bet 
juridiskajām personām - līdz tūkstoš četrsimt euro, konfis-
cējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.

Sagatavoja Renāte Smirnova, 
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes  

Siguldas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore
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Apsveicam!
2018. g. 6. martā Latvijas Nacionālajā 

operā notika Lielās mūzikas balvas 2017 
pasniegšanas svinīgā ceremonija, kurā 
tika paziņoti laureāti astoņās kategorijās.

Kategorijas “Gada jaundarbs” laureāts 
ir Krista Auznieka kompozīcija “Uguns 
un roze”, kas pirmatskaņojumu piedzīvo-
ja 25. augustā koncertzālē “Cēsis” Sim-
fonietta Rīga un diriģenta Normunda 
Šnē izpildījumā. 

Sirsnīgi sveicam Kristu Auznieku! 
Lai izdodas viss iecerētais un tiek sa-

sniegtas jaunas virsotnes!

2018. g. 5. aprīlī plkst. 11:00 
Krimuldas Tautas namā

seminārs
“Valsts un ES atbalsts 
uzņēmējdarbībai, lauku 
attīstībai 2018. gadā”
“Atbalsta apjoms, tā 

saņemšanas nosacījumi” 
Programmā:

• Aktuāla informācija 2016.-2020. 
gada Vienotā maksājuma- “Zaļināša-
nas maksājuma nosacījumi”;

• Aktuāla informācija par investīciju 
programmām LAP 2016.-2020. ga-
dam; 

• “Altum”  valsts atbalsta programmas 
lauku uzņēmējiem.

Lektori: 
• Lielrīgas reģionālās lauksaimniecī-

bas pārvaldes tiešmaksājumu daļas 
vadītāja N. Zarkēviča, 

• Lauksaimniecības un lauku attīstības 
daļas vadītāja G. Austruma,

• Rīgas reģionālā  centra vecākā klien-
tu darījumu vadītāja J.Priedniece.

Seminārs bezmaksas! Aicināti visi in-
teresenti! 
Dalību seminārā pieteikt līdz 3. aprī-
lim: inara.krasovska@krimulda.lv, 
mob.t. 27744016.

2018. g. 25. aprīlī plkst. 11:00   
Krimuldas Tautas namā

Lielrīgas reģionālā 
lauksaimniecības pārvalde ( LAD) 

organizē klātienas konsultācijas  un 
bezmaksas palīdzību

“Vienotā platību  maksājumu 
2018. gadam  iesniegšanai 

un aizpildīšanai”
Pieteikšanās līdz 23. aprīlim: 
inara.krasovska@krimulda.lv, 
mob.t. 27744016.

Finanšu atbalstu reģionālajai mobilitātei  
varēs saņemt arī uzsākot darbu Rīgā

Turpmāk bezdarbniekiem no reģioniem būs iespēja saņemt finanšu atbalstu reģio-
nālajai mobilitātei nokļūšanai darba vietā vai dzīvesvietas īres izmaksu segšanai, uz-
sākot darbu arī Rīgā. 

Minēto paredz 6. martā valdībā pieņemtie "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 
25. janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un pre-
ventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un 
pasākumu īstenotāju izvēles principiem"".

Noteikumi paredz arī jaunu pasākumu „Latviešu valodas mentora pakalpojums nodar-
binātajiem bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu”. Tā mērķis ir darbam nepiecie-
šamo latviešu valodas zināšanu pilnveidošana, apgūstot darba profesionālo leksiku un 
iegūstot spēju patstāvīgi iekļauties darba vidē. Pasākuma mērķa grupa ir Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki, kas ir bēgļi vai personas ar alternatīvo 
statusu un iesaistās subsidētajā nodarbinātībā, apmācībā pie darba devēja, vai algotajos 
pagaidu sabiedriskajos darbos, un bēgļi vai alternatīvo statusu ieguvušas personas, kuras 
līdz darba tiesisko attiecību nodibināšanai, bijušas reģistrētas NVA bezdarbnieka vai dar-
ba meklētāja statusā.

Lai uzlabotu bezdarbnieku apmācību īstenošanas un apmācību satura kvalitāti, tiek pa-
redzēta pastiprināta profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugsti-
nāšanas un neformālās izglītības ieguves pasākumu īstenotāju atbildība par pasākumu īs-
tenošanas nosacījumu neievērošanu, kā arī noteikti papildus kritērijus izglītības iestādēm, 
kuras vēlas īstenot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas 
bezdarbnieku apmācību ietvaros.

Pieņemtie grozījumi paredz arī dotāciju darba devējam praktiskajā apmācībā iesaistī-
to bezdarbnieku ikmēneša darba algai pasākuma „Apmācība pie darba devēja” ietvaros 
aprēķināt par pirmajiem trim un pēdējiem trim apmācību mēnešiem. Par pirmajiem trim 
apmācību mēnešiem dotācija būs 200 eiro, savukārt par pēdējiem – 150 eiro. 

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, 

Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,
 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Krimuldas novadā aizsākas lekciju cikls "Tu esi tas, ko Tu dari"
Biedrība "Kultūra. Vide. Sabiedrība" ar Krimuldas novada pašvaldības atbalstu orga-

nizē lekciju ciklu "Tu esi tas, ko tu dari". Lekciju cikla mērķis ir informēt, izglītot un 
iedvesmot iedzīvotājus par tādām tēmām kā nācijas pašizpratne un pašapziņa, izglītības 
ieguldījums nākotnē, zaļā domāšana un padomju laika atstātais mantojums.

Kopā paredzētas četras lekcijas, kas notiks Krimuldas Tautas namā. 
Pirmo lekciju, kuras tēma ir "Indivīds un kultūra, pilsoniskās vērtības un valsts", 

17. martā pl. 12.00 vadīs Latvijas Universitātes Filosofijas un socioloģijas institūta vado-
šā pētniece Dagmāra Beitnere-Le Galla.

Otrā lekcija "Latvijas valsts izveides priekšnosacījumi" plānota 27. aprīlī pl. 18.00. 
Lektors mūsu novadnieks, Vidzemes augstskolas rektors, docents Gatis Krūmiņš.

Gada otrajā pusē paredzētas vēl divas lekcijas par izglītību un mūsu attieksmi pret 
dabu.

Aicināti visi interesenti. Ieeja bez maksas.

Traktortehnikas un tās piekabju tehniskās apskates
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē, ka traktortehnikai un tās piekabēm ik 

gadu jāveic tehniskā apskate, ko arī šajā gadā varēs iziet Krimuldas novadā.
Tehniskā apskate tiks organizēta:

14.jūnijā plkst.11.30 Inciemā, “Garāžu” stāvlaukumā;
14.jūnijā plkst.13.00 Raganā, ‘Mehāniskās darbnīcās”;
11.aprīlī plkst.10.30 un 7.jūnijā plkst.10.30 Lēdurgā, Atmodā (centrā uz laukuma);
11.aprīlī plkst.12.00 un 7.jūnijā plkst.12.00 Lēdurgā, laukumā pie veikala;
11.aprīlī plkst.13.00 un 7.jūnijā plkst.13.30 Lēdurgā, Draudzības darbnīcās;
6.jūnijā plkst.12.00 Lēdurgā, Aijažu darbnīcās.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, traktorteh-
nika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei. Apskates laikā 
vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, 
tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. No 2017.gada 30.jūnija par 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem varēs samaksāt tikai 
ar bezskaidras naudas maksājumu.

Papildu informācija, zvanot uz tālruņiem 29284639, 25600707
www.vtua.gov.lv
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Par koku ciršanu 
Turaidas kapos

Krimuldas novada pašvaldības Koku 
vērtēšanas komisija kopā ar Dabas aiz-
sardzības pārvaldes speciālistiem, ap-
sekojot Turaidas kapus, konstatēja vai-
rākus bīstamus kokus (kopā deviņus). 
Konstatēts, ka šie koki zaudējuši augt-
spēju, vitalitāti un tiem nav potenciāls 
sasniegt dižkoku apmēru. Tie ir bīstami 
kapu  infrastruktūrai un sabiedrībai. Pa-
matojoties uz Koku vērtēšanas komisi-
jas un Dabas aizsardzības pārvaldes at-
zinuma, Krimuldas novada pašvaldībai 
izsniegta koku ciršanas atļauja. 

Sausu un bīstamu 
koku zāģēšana

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamat-
skolas teritorijā saskaņā ar Krimuldas 
novada domes Koku novērtēšanas ko-
misijas 2018.gada 15. februāra lēmumu, 
notiks sauso un bīstamo koku zāģēšana. 
Pavasarī, talkas dienā, paredzēta jaunu 
koku stādīšana.. 

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk –  
iesniedz savu Gada ienākumu deklarāciju Valsts 

un pašvaldības vienotajā  
klientu apkalpošanas centrā

Krimuldas novada pašvaldība informē, ka no 1. marta Valsts un pašvaldības vieno-
tajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) Raganā, Parka ielā 1, Krimuldas pagas-
tā, Krimuldas novadā, būs iespējams saņemt palīdzību Valsts ieņēmumu dienestam 
(VID) iesniedzamās Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanā, lai atgūtu 2017. gadā 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem (izglītību, 
medicīnu, zobārstniecību, iemaksām pensiju fondos u. c.). 

Lai pieslēgtos VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmai (EDS), nodokļu maksātājam ir 
nepieciešams kāds no autentificēšanās jeb identitātes pārbaudes rīkiem – internetbanka, 
elektroniskā identifikācijas karte vai droša elektroniskā paraksta karte (pirms došanās uz 
VPVKAC ieteicams pārliecināties, vai minētie rīki ir aktīvi). Ja šādu rīku nav, VID var 
piešķirt lietotāja vārdu un paroli EDS lietošanai. Tos var pieprasīt, iesniedzot iesniegumu 
VPVKAC, tomēr jāievēro, ka EDS piekļuves tiesības tiks piešķirtas 2-3 dienu laikā, tādēļ, 
ja klientam nepieciešama palīdzība EDS lietošanā, uz VPVKAC būs jāatnāk atkārtoti.

Lai saņemtu palīdzību elektronisko Gada ienākumu deklarāciju aizpildīšanā, dodoties uz 
VPVKAC, klientam līdzi jāpaņem:

• personu apliecinošs dokuments;
• EDS piekļuves dati (lietotāja vārds un parole) – ja ir piešķirti – vai internetbankas 

piekļuves dati (lietotājvārds, parole, kodu karte vai kodu kalkulators, tālrunis ar ak-
tivizētu lietotni Smart-ID); identifikācijas karte vai droša elektroniskā paraksta karte 
ar piekļuves datiem (PIN, PUK kodiem);

• maksājuma dokumenti (kvītis, čeki, maksājuma uzdevumi, konta izraksti, kuri aplie-
cina samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, un kuros ir norādīts klienta vai viņa 
ģimenes locekļa (bērna, vecāka, vecvecāka vai laulātā) vārds, uzvārds un personas 
kods, samaksāto izdevumu veids, dokumenta numurs, datums un izdevēja reģistrāci-
jas numurs.

Aizpildot deklarāciju, var būt nepieciešama informācija par klienta:
• e-pastu (saziņai);
• norēķinu kontu, uz kuru tiks veikta pārmaksātā nodokļa atmaksa.

Ienākumu deklarācijas joprojām var iesniegt arī par iepriekšējiem gadiem: par 2016. un 
2015. gadu – visa gada garumā, savukārt par 2014. gadu – līdz 16. jūnijam!

Kontakti:
Krimuldas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV-2144;
tālrunis: 66954866; e-pasts: krimulda@pakalpojumucentri.lv

Lai veselība, priecīgs prāts
 Gan tev, gan visai dzimtai!

 Lai glāzes šķind un galds ir klāts
 Līdz jubilejai simtai!

Sirsnīgi sveicieni
VERAI TREIJAI

95. dzimšanas dienā!

Labu veselību un dzīvesprieku vēl  
mazbērni, mazmazbērni un 

mazmazmazbērni,  
māsas bērni, mazbērni un mazmazbērni, 

kaimiņi un draugi.

Daudz skaistu pūpolu un lazdu skaru,
Ko pavasarim dāvā marts.

Un vienu gaišu saules staru,
Tev gribu šodien vēlēt jubilejā!

Daudz baltu dieniņu 
VERAI TREIJAI

vēl 
Marija Bedale, 

kavējoties Eikažu un Inciema pastnieču 
darba gaitu atmiņās.

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

Konkursa mērķis ir veicināt mērķtiecīgas, savas kultūras un apkārtējās vides cienošas sabied-
rības 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 projekta īstenošanai iespējams 
saņemt līdz 200 eiro. Par šo summu projekta īstenošanas vajadzībām iespējams iegādāties mate-
riālus, darbarīkus, segt degvielas iegādes izdevumus.

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

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

Konkursa rezultāti tiks paziņoti mēneša laikā pēc projektu pieteikumu iesniegšanas termiņa 
beigām.

Projektu īstenošanas termiņš ir šī gada 31.jūlijs.
Konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapu, grupas dalībnieku sarakstu, līgumu, atskaites formu 

var atrast mājas lapā.
Konsultācijas un papildus informācija par projektu konkursu pieejama pa e-pastu spidola.liel-

mane@gmail.com vai tālruni 29466955.
Nodibinājuma „Limbažu fonds” Sabiedrisko attiecību speciāliste Sandra Taube
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Lasītprasmes veicināšana  
Krimuldas vidusskolā

“Grāmatas nav sarakstītas, lai tām ticē-
tu, bet gan lai tajās vēstītais tiktu pakļauts 
prāta pārbaudei. Lasot kādu grāmatu, 
mums nav jājautā, ko tā saka, bet ko tā 
gribējusi pateikt.”

/Umberto Eko, “Rozes vārds” /
Šogad 15. februārī noslēdzās Bērnu, jau-

niešu un vecāku žūrija 2017. Tajā Krimuldas 
vidusskolas biblitēkas lasītāji iesaistās jau 
kopš 2003. gada. Kāpēc? 

Jo lasītprasme, tekstpratība ir pamatā visu 
mācību priekšmetu apguvē. Neviens digitā-
lais informācijas nesējs nevar un nevarēs aiz-
stāt grāmatu. 

Krimuldas vidusskolā lasītprasmes veici-
nāšana ir viena no prioritātēm. Kā motivēt 
skolēnus lasīt, kā uzlabot viņu lasītprasmi, 
tie ir jautājumi, ar kuriem saskaramies ik 
dienas. 

Arī jaunajā standartā ir iezīmēta taka no 
ieinteresēta lasītāja uz zinīgo lasītāju, nepie-
ciešamība sabalansēt informatīvo un literāro 
tekstu izvēli. Ceļš uz to nav viegls. Kā zi-
nāms, lasīšanai jāsākas brīdī, kad bērns vēl 
nerunā. Lasīšana bērnam priekšā, runāšana 
ar viņu ir pamatā sekmēm nākotnē. Lasīt-
prasme būtiski attīstās pārsvarā līdz 3. klasei. 
Lasītprieks rodas, ja to dara kopā ar vecā-
kiem. Jau kopš 2013. gada Bērnu un jaunie-
šu žūrijai ir pievienojusies arī Vecāku žūrija. 
Tika uzsākta kampaņa vecāku iesaistīšanai 
kopīgā lasīšanā valsts mērogā. Īpašs uzaicinā-
jums – vīriešiem, lai tēvi, lielie brāļi, vectēvi 
vairāk iesaistās lasīšanā kopā ar bērniem, tā 
demonstrējot, ka lasīšana nav tikai sieviešu 
nodarbošanās. 

Šogad mums īpašs prieks par 5 tēviem, 
kuri izlasīja un novērtēja vecākiem paredzē-
tās grāmatas.  

Iesaistīšanās šajā programmā bērniem 
nozīmē gūt iespēju lasīt kvalitatīvu, intere-
santu literatūru, diskutēt par to, piedalīties 

radošos konkursos, saņemt piemiņas bal-
viņas un attīstīt savas lasīšanas iemaņas. 
Žūrijas kolekcijas grāmatu lasīšana nozīmē 
nopietnu darbu sešu mēnešu garumā. Ne 
visi jaunie cilvēki, kas aizrautīgi iesāk, pa-
beidz darbu līdz galam. Šajā gadā Krimul-
das vidusskolas bibliotēkā pieteicās 43 ek-
sperti, bet darbu pabeidza tikai 28. Un pēc 
kārtīgi padarīta darba ar Krimuldas novada 
domes atbalstu jauniešiem tika noorganizē-
ta ekskursija uz Zvaigznes tipogrāfiju Rīgā 
un radošo papīrmākslas darbnīcu “Viktora 
vēstules” Siguldā.

Pirms tipogrāfijas apskates jaunieši tika 
iepazīstināti ar profesijām, kādas nepiecie-
šamas, lai taptu grāmata. Tas lika saprast, 
ka uzrakstīt un izdot grāmatu nav nemaz tik 
vienkārši. 

Tipogrāfijā skolēnus pārsteidza daudzas 
lietas – bagātīgais grāmatu klāsts vairum-
tirdzniecībā, tipogrāfijas mašīnas, pats grā-

matu tapšanas process. Un tipogrāfijas darbi-
nieki savukārt pauda prieku par tik zinošiem 
un ieinteresētiem apmeklētājiem. 

Ekskursijas noslēgumā apmeklējām rado-
šo papīrmākslas darbnīcu Siguldā. Esam pa-
teicīgi, ka līdzekļi šīs darbnīcas apmeklēju-
mam tika piešķirti no ESF projekta “Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionālās mācību 
iestādēs”.

Darbnīcā “Viktora vēstules” Z. Ceske ie-
pazīstināja ar savu veiksmes stāstu, kā viņa 
kļuvusi par mākslinieci un eco dizaineri, 
kādu darbu ieguldījusi savas karjeras izveidē, 
kā arī ar daudzveidīgajām iespējām, kā radoši 
var darboties ar papīru. Jaunieši arī paši iz-
mēģināja savus spēkus, gatavojot neparastas 
grāmatzīmes.

Paldies čaklajiem lasītājiem un viņu vecā-
kiem par atbalstu!

Krimuldas vidusskolas bibliotekāre
Gita Bratuškina

27. februārī Krimuldas tautas 
namā norisinājās bezmaksas lekcija 
"Par psihisko veselību un tās veici-
nāšanu". 

Lekciju organizēja Krimuldas nova-
da dome kopā ar Slimību profilakses 

Krimuldas novadā notiek projekts iedzīvotāju veselības veicināšanai

un kontroles centru ESF 
projekta NR. 9.2.4.2/16/
I/106 “Slimību profilak-
ses un kontroles centra 
organizēti vietējā mēro-
ga pasākumi sabiedrības 
veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei 
14 pašvaldībās” ietva-
ros. Paldies visiem, kuri 
atrada laiku un ieradās, 
kā arī paldies lektorei – 
sertificētai psihoterapei-
tei Baibai Gerhardei.

Jaunieši tika iepazīstināti ar profesijām, kādas nepieciešamas, lai taptu grāmata

Vingrošanas nodarbība iedzīvotājiem, vecākiem par 54 gadiem Lekcija "Par psihisko veselību un tās veicināšanu"
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 Atskats uz notikumiem  
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā

Pirms pavasara brīvdienām varējām bau-
dīt īstu ziemu. Bija auksts un sniegots, taču 
tas netraucēja interesanti pavadīt laiku un 
mācīties. Mūsu skolas skolēni piedalās 
mācību olimpiādēs un konkursos. 
 Mājturības un tehnoloģijas un mājsaim-

niecības olimpiādē mūsējiem bija ļoti labi re-
zultāti: Edijs Ernijs Skutāns ieguva 1. vietu, 
Elīna Izmailovska  2. vietu, Ramona Pod-
niece – 3. vietu, Toms Zaķis – atzinību, bet 
Evelīnai Kablukovai bija labākais rezultāts 
8. klašu grupā. Evelīna piedalījās arī latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē, kur ieguva 
3. vietu, matemātikas olimpiādē Martinam 
Mottem 2. vieta, angļu valodas olimpiādē 
Kristam Jānim Krūmiņam 2. vieta. 
 Konkursa „100 darbi Latvijai” 1. pos-

mā 5.–9.klašu grupā 7. klases skolēni ieguva  
2.vietu par vides objektu “Spēka āboli Lē-
durgai”, kas taps Lēdurgas centrā pie kultū-
ras nama. Skolēni piedalās arī fotokonkursā 
“Mana zeme skaistā”.
 Šogad skolas projekta darba tēma bija 

“Latvija manas mājas”. 1. klases skolēni izga-
tavoja Lēdurgas maketu, iepazina Lēdurgas 
ievērojamākās vietas. 2. klases skolēni izga-
tavoja spēles pamatni Latvijas formā, kur var 
uzlikt pilsētas, ģerboņus, svarīgākos dabas 
objektus, celtnes. Izveidoja arī krustvārdu 
mīklas par pilsētām, uzrakstīja aprakstus par 
pilsētām, kurās bijuši. 

4. klase pētīja latvju rakstu zīmes, apkopo-
ja informāciju par mājās esošajiem priekšme-
tiem ar latvju zīmēm, izšuva grāmatzīmes, 
uzzīmēja zīmju paraugus. 

5. klases skolēni apkopoja informāciju par 
Latvijas sportistiem ziemas olimpiskajās spē-
lēs, izvēlējās vienu sportistu, par kuru vāca 
informāciju, sekoja līdzi viņa startiem un re-

zultātiem, veidoja plakātu. Apkopoja arī in-
formāciju par ziemas olimpisko spēļu norises 
vietām un valstīm, vizuāli noformēja karti ar 
spēļu atrašanās vietām. 

7. un 8. klases skolēni izvēlējas individu-
ālus tematus. Tika meklēti materiāli, apko-
pota informācija par izvēlēto tematu, veiktas 
aptaujas, apkopoti to rezultāti. Prezentācijai 
izgatavoja plakātus. 

9. klasei tapa projekta darbs – kalendārs. 
Skolēni iepazinās ar Guntara Rača dzeju, tad 
atbilstoši izvēlētā  dzejoļa saturam un gada 
mēnesim zīmēja ilustrācijas, pētīja horosko-
pus un vārdu skaidrojumus. 
 16. februārī svētku diena bija pirmklas-

niekiem, kuri svinēja 100. dienu. 

 Marta sākumā 8. un 9. klases skolēni 
apmeklēja izstādi “Vaira Vīķe Freiberga. Ar 
Sauli” Krimuldas Tautas namā.
 Notikušas vairākas aktivitātes karjeras 

izglītības un veselību veicinošo skolu projek-
tos. Februāra nogalē skolā ciemojās ZINOO 
centrs. Skolēniem bija interesantas nodarbī-
bas, eksperimenti. 4. klasei marta sākumā 
notika ”Veselīga uztura olimpiāde”. Bija arī 
ciemiņi no Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vi-
dusskolas. 

Arī pēc pavasara brīvdienām paredzēti in-
teresanti pasākumi.

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 
direktores vietniece  Baiba Pilskalne

Krimuldas novada dome aicina pieteikties uz
KRIMULDAS NOVADA DOMES  

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS PRIEKŠNIEKA  
amata vakanci

Galvenie pienākumi:
 vadīt un koordinēt Pašvaldības policijas darbu atbilstoši funkci-

jām un darbinieku pienākumu sadalei; 
 sabiedriskās kārtības nodrošināšana Krimuldas novada admi-

nistratīvā 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 nepie-

ciešamā līmenī (angļu vai krievu valoda);

 atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja 
argumentēt veikto darbību;

 komunikācijas prasmes, prasme orientēties sarežģītās situācijās, 
lietot praksē teorētiskās zināšanas;

 vēlme un spēja veidot un noturēt pozitīvas attiecības lietišķajā 
saskarsmē ar novada iedzīvotājiem un ikdienas darbā ar kolē-
ģiem;

 vēlme un spēja sasniegt izvirzītos mērķus, ieguldot akadēmis-
kās 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 prioritātēm un darba organizāciju.

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

Otrklasnieki projekta dienās
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No 2018. gada 2. marta līdz 17. martam 
Krimuldas Tautas namā bija apskatāma 
izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli.” 

Apmeklētāji varēja iepazīties ar materiā-
liem par eksprezidentes bērnības un bēgļu 
gaitām, darbību prezidentūras laikā un pēc 
tās. 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 reto-
riski izskan minējums Ausmas Cimdiņas 
biogrāfiskajā apcerē „Brīvības vārdā”.

Saulīt’ silta, māmiņ’ jauka,
Abas vienu jaukumiņu:
No saulītes silti rīti,
No māmiņas mīļi vārdi.
Saulainā, siltā 5. marta rītā uz izstādes 

apskati pulcējās novada seniori un Garlība 

Merķeļa Lēdurgas pamatskolas un Krimul-
das vidusskolas skolēni. 

Klātesošos sagaidīja Krimuldas novada 
domes priekšsēdētājs Linards Kumskis: 
“Vaira Vīķe-Freiberga. Tas ir vārds, kas 
rezonē skaidri un cēli. Latvijas politikā 
esošajiem cilvēkiem bieži veltām skarbus 
vārdus, tomēr Latvijas prezidentes Vairas 
Vīķes-Freibergas darbs Latvijas labā ir 
cienīts un augstu vērtēts. Ar savām milzī-
gajām darba spējām, pamatoto viedokli un 
morālo stāju viņa pacēla prezidenta latiņu 
jaunā līmenī un, domāju, ka bija un ir ie-
dvesmas avots daudziem, arī man. Viņa 
joprojām ir viena no viedokļa līderēm, ar 
skaidru, stingru domu. Varam būt lepni par 
mūsu prezidenti un faktu, ka tieši mūsu  
Krimuldas novadā 2007. gada vasarā Dai-
nu kalnā notika akcija “Saulesziedi prezi-
dentei”. Akcija Turaidā pulcēja ļaudis no 
visas Latvijas, lai veidotu ziedu ornamen-
tu – Sauli kā pateicību Vairai Vīķei-Frei-
bergai par prezidentūras gadiem.” Izstādē 
bija apskatāma arī fotoreportāža no akcijas 
“Saulesziedi prezidentei” un klausāmas vēl 
vienas izcilas personības – Zentas Mau-

riņas esejas, kuras ierunājusi Vaira Vīķe-
Freiberga.

Klātesošos priecēja Krimuldas vidussko-
las skolēnu kokles skaņas un tautasdziesmas. 
Vaira Vīķe-Freiberga ir ne tikai prezidente, 
bet arī zinātniece, profesore, goda doktore, 
saules dainu pētniece, cilvēks par plašām 
valodu prasmēm. Linards Kumskis klāteso-
šajiem jauniešiem novēlēja: “Lai Vairas Vī-
ķes-Freibergas dzīves pieredze un izglītība ir 
kā piemērs jums mācīties, mācīties, mācīties. 
Turēt izglītību kā vienu no svarīgākajām vēr-
tībām, kā vienu no būtiskākajiem priekšno-
teikumiem pārtikušai dzīvei”. Vairas Vīķes-
Freibergas grāmatās un iedziedātajās dzies-
mās var smelties iedvesmu un spēku arvien 
celties un strādāt Latvijas labā.

Pēc izstādes apskates bija iespēja baudīt 
siltu tēju, dalīties atmiņās par Vairas Vī-
ķes-Freibergas prezidentūru un uzrakstīt 
novēlējumu Latvijai simtgadē.

Prieks, ka novada skolu klašu kolektīvi 
gandrīz katru dienu, mācību procesa ietva-
ros, apmeklēja izstādi un mācību stundās 
diskutēja par politiku, folkloru, starptautis-
kajām attiecībām un vērtībām.

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

Krimuldas novada Tautas namā novada ļaudis pulcējas uz izstādi par 
Vairu Vīķi-Freibergu

Izstādē skatāma informācija no Vairas Vīķes-Feibergas bērnības līdz 
pat šodienai

Izstādē aplūkojamas grāmatas gan par Vairu Vīķi-Freibergu, gan viņas 
pašas rakstītas

Vaira Vīķe-Freiberga devusi būtisku ieguldījumu saules dainu pētniecībā
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Olimpiādes dalībnieki, skolotāji un organizētāji. Foto: A. Saulīte

Septīto klašu skolēni piedalās angļu valodas olimpiādē Krimuldas vidusskolā
3. martā Krimuldas vidusskolā jau piek-

to gadu pulcējās apkārtējo novadu sep-
tīto klašu skolēni, lai demonstrētu savas 
zināšanas angļu valodas olimpiādē. 

Olimpiādes organizatori Inga Cielēna 
un Linards Kumskis stāsta, ka pirms pie-
ciem gadiem tapusī ideja rīkot olimpiādi ar 
mūsdienīgiem, starpdisciplināriem uzdevu-
miem, izmantot jaunākās tehnoloģijas, sko-
lotājiem apmainīties pieredzē, pārrunāt ak-
tualitātes, skolēniem pārbaudīt savas zināša-
nas un iepazīt angliski runājošo valstu kul-
tūru ir aktuāla joprojām – skolās aktīvi tiek 
ieviesta kompetenču (lietpratības) un starp-
priekšmetu pieeja. Šogad papildus angļu va-
lodai tika integrēti matemātisko un loģisko 
zināšanu un prasmju pārbaudes uzdevumi. 
Olimpiāde ietvēra klausīšanās, lasīšanas 
un valodas lietojuma uzdevumus, vairāki 
uzdevumi bija e-vidē ar balsošanas pultīm.

Olimpiādē savas zināšanas pārbaudīja 23 
septīto klašu skolēni no Inčukalna, Lēdur-
gas, Sējas un Vidrižu pamatskolas, kā arī 
Krimuldas, Siguldas pilsētas un Vangažu 
vidusskolas. Olimpiādi ievadīja Krimuldas 
vidusskolas skolēnu sagatavotais koncerts 
ar dziesmām angļu valodā un dejām.

Apkopojot olimpiādes rezultātus, seci-
nām, ka, skolēnu zināšanas ir labas, līdzī-
gas starp dažādajām skolām.

Svarīgi, lai olimpiāde tās dalībniekiem 
ir kā svētki un sagādā pozitīvas emocijas. 
Novērtējuma anketās skolēni pozitīvi vēr-
tēja interesantos uzdevumus, draudzīgo 

atmosfēru skolā, koncertu un balvas.
Paldies Krimuldas vidusskolas svešvalodu 

skolotājiem par olimpiādes organizēšanu, kā 
arī kaimiņskolu skolotājiem par skolēnu ie-
interesēšanu un sagatavošanu angļu valodas 
olimpiādei. Paldies skolas administrācijai 
un Krimuldas novada domei par atbalstu. 

Fotoreportāža no 2007. gada akcijas Saulesziedi prezidentei Turaidā Klātesošos priecēja kokles skaņas

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas skolēni un Krimuldas novada domes priekšēdētājs raksta novēlējumu Latvijai simtgadē
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Krimuldas novada domes sēdē 23. februārī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par zemes atsavināšanu un īpašumu uzmērīšanu.
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada domei piederošo zemes 

īpašumu ar adresi Gavēņu iela 2, Ragana, Krimuldas pag., Krimul-
das novads, platība 3548 m².

 Noteikt atsavināšanas veidu- pārdošana izsolē. Izsoles komisijai 
organizēt n/ī Gavēņu iela 2, Raganā, novērtēšanu atbilstoši tirgus 
vērtībai un izsoles noteikumu sagatavošanu.

2. Iekļaut zemes īpašumu “Vecbērzaines”, platība 0,1 ha,  2018.gadā 
uzmērāmo zemes gabalu sarakstā. Lēmumu par zemes atsavināša-
nu pieņemt pēc īpašuma tiesību uz zemi  „Vecbērzaines”, Lēdurgas 
pag., Krimuldas nov., nostiprināšanas Rīgas rajona tiesas Zemes-
grāmatā.

3. Iekļaut zemes īpašumu “Virzas”, platība 0,6 ha,  2018.gadā uzmē-
rāmo zemes gabalu sarakstā. Lēmumu par zemes atsavināšanu pie-
ņemt pēc īpašuma tiesību uz zemi  „Virzas”, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov.,  nostiprināšanas Rīgas rajona tiesas Zemesgrāmatā.

 Par zemes nomas līgumu
1. Ar 2018.g. 2.aprīli turpināt iznomāt PERSONĀM Krimuldas nova-

da pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemi “Lejiņas”, Lēdurgas 
pag., Krimuldas novads,  platība 2,0 ha. Nomas termiņš 10 gadi.

2. Nomas maksa 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības un PVN. Nom-
nieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.

3. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar 
PERSONĀM.

4. Iekļaut zemes īpašumu “Lejiņas”, platība 2,0 ha,  2019.gadā uzmē-
rāmo zemes gabalu sarakstā.

 Par zemes iznomāšanu
1&
1. Ar 2018.g.  2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošās  zemes ar nosaukumu 
“ Centrs”,  daļu 0,11 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Nomas 
maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne 
mazāk kā 0,004 eiro par m²  un PVN.

2. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
2 &
1. Ar 2018.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošās  zemes ar nosaukumu 
“ Centrs”,  daļu 1,7 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. No-
mas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet 
ne mazāk kā EUR 28 gadā  un PVN.

2. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3 &
1. Ar 2018.g.  2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošās  zemes ar nosaukumu 
“ Dreimaņi”,  zemes vienības ar kadastra apzīmējums 6656 002 
0495, daļu 1,0 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Nomas 
maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne 
mazāk kā EUR 28 gadā  un PVN.

2. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
 Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

nomnieku.
 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objek-
ta kopīpašuma domājamai daļai.
1. Slēgt vienošanos ar PERSONU par zemes gabala nodošanu īpašu-

mā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domā-
jamai daļai: 

Vārds, uzvārds Adrese Kopīpašuma daļas
PERSONA Skolas iela 8, dzīvoklis 4, 

Ragana, Krimuldas pag., Kri-
muldas novads

6460/109590

2. Dzīvokļa īpašnieks sedz izdevumus par zemes gabala noteikšanu, 
zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā 22,30 
euro  apmērā līdz vienošanās noslēgšanai. 

 Par piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fonda projektu 
konkursā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aiz-
sardzības plānu ieviešana”
1. Atbalstīt Krimuldas novada projekta “Īpaši aizsargājamo dabas te-

ritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība 
Kubeseles dabas takā” pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu 

Latvijas vides aizsardzības fondā aktivitātē “Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” līdz 
2018.g. 23.martam.

2. Paredzēt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 
4 200 EUR. 

3. Attīstības nodaļai sagatavot  projekta pieteikumu un vienošanos ar 
zemju īpašniekiem, kuru īpašumos atrodas Kubeseles dabas taka, 
par sadarbību projekta īstenošanā.

4. Attīstības nodaļai organizēt sadarbību ar Dabas aizsardzības pār-
valdi Siguldā Kubeseles takas infrastruktūras atjaunošanai.

 Par projektu “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitu-
cionalizācijas plāna īstenošanai Krimuldas novadā”
1. Atbilstoši projekta ““Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpoju-

mi personām ar invaliditāti un bērniem”” ietvaros izstrādātā Rīgas 
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā paredzētajam, no-
drošināt Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem izveidošanu pašvaldībā un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem rehabilitācijas pakalpojumu izveidošanu. 

2. Attīstības nodaļai sagatavot atbildi uz Biedrības SUSTENTO” ie-
sniegumu par Krimuldas novads plānu piesaistīt 9.3.1.1. pasākuma 
finansējumu personu ar garīga rakstura traucējumiem pakalpoju-
mu izveidei un bērnu ar funkcionāliem traucējumiem rehabilitāci-
jas pakalpojumu izveidei.

3. Projekta pieteikumu sagatavot izvērtējot pašvaldības budžeta ie-
spējas.

4. Noteikt pakalpojumu izveides adresi Krimuldas novada Raganas 
ciematā: zemes gabala kadastra apzīmējums 80680070416, adre-
se: Parka iela 1, Ragana vai zemes gabala kadastra apzīmējums 
80680070564, nosaukums: Zeme pie Lazdājiem.

5. Sociālā dienesta vadītājam un Attīstības nodaļai apzināt plānoto 
finanšu avotu sadalījumu (ERAF finansējums, pašvaldības līdzfi-
nansējums, cits avots) un paredzamo sasniedzamo projekta rezul-
tātu.

 Par Krimuldas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 
grupas apstiprināšanu 
1. Izveidot Krimuldas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 

grupu.
2. Apstiprināt Krimuldas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbī-

bas grupu šādā sastāvā:  Ilze Ābelīte; Arta Bebre; Olita Liekniņa; 
Sanita Rudzīte; Agita Kandavniece.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Krimuldas novada pašvaldī-
bas Bāriņtiesas priekšsēdētājai O.Liekniņai.

 Par Krimuldas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības 
grupas nolikuma apstiprināšanu
1. Apstiprināt Krimuldas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbī-

bas grupas (turpmāk-Sadarbības grupa) nolikumu.
2. Uzdot Bāriņtiesas priekšsēdētājai O.Liekniņai pirmo sadarbības 

grupas sanāksmi sasaukt ne vēlāk kā līdz 2018.g. 30.aprīlim.
3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot veikt Krimuldas novada pašvaldī-

bas Bāriņtiesas priekšsēdētājai O.Liekniņai.
 Par SIA “Lēdurgas komunālais dienests” reorganizāciju
1. Uzsākt SIA „Lēdurgas komunālais dienests” reorganizāciju apvie-

nošanas ceļā, to pievienojot Krimuldas novada pašvaldības SIA 
“Entalpija-2” (Vidus iela 12, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 
novads).

2. Iegūstošā sabiedrība ir Krimuldas novada pašvaldības SIA “En-
talpija- 2” un pašvaldības kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem 
Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis.

3. Uzdot SIA „Lēdurgas komunālais dienests” kapitāla daļu turētāja 
pārstāvim un Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” ka-
pitāla daļu turētāja pārstāvim pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrī-
bu apvienošanu.

4. Palielināt Krimuldas novada pašvaldības SIA “Entalpija-2” pa-
matkapitālu, ieguldot Krimuldas novada pašvaldības SIA “Ental-
pija-2” pamatkapitālā mantisko ieguldījumu – SIA “Lēdurgas ko-
munālais dienests” pamatkapitālā esošo mantu par summu, kuras 
vērtība nosakāma atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un 
kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 132.panta otrajai daļai un 
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Komerclikuma 154.pantam, bez jaunu dalībnieku uzņemšanas, 
pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

 Par grozījumiem lēmumā “Par amatalgām”
1&
1. Ar 01.03.2018. amata vienībai “Pašvaldības policijas priekšnieks” 

noteikt atalgojumu par 1 amata likmi 1158 EUR, kas veido 40 stun-
du darba nedēļu.

Lēmuma projekts ir noraidīts.
3&
Veikt šādus grozījumus Krimuldas novada domes 29.12.2017. domes 
lēmumā „Par amatalgām”:
1. Grozīt 2.pielikumu: Ar 01.03.2018.samazināt amata vienību: Krimul-

das vidusskolas Peldbaseins – “ kasieris” par 0,25 amata likmēm
Ar 01.03.2018. Krimuldas vidusskolas Peldbaseina amata vienībai “Uz-
raugs-instruktors” noteikt atalgojumu par 1 amata likmi, 529 EUR, ar 
summētā darba laika pārskata periodu 1 mēn., EUR 3.1804 par stundu.
 Par konkursu uz Krimuldas novada domes Pašvaldības polici-
jas priekšnieka amata vietu
1. Izsludināt atklātu konkursu uz Krimuldas novada Pašvaldības po-

licijas priekšnieka amata vietu.
2. Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu uz Krimuldas novada Paš-

valdības policijas priekšnieka amata vietu.
3. Lietvedības nodaļai nosūtīt sludinājuma teksta publicēšanu laik-

rakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Krimuldas Novada Vēstis”, un 
nodrošināt tā ievietošanu mājas lapā internetā www.krimulda.lv.

 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu
1. Atbalstīt PII Krimulda 45 gadu jubilejas pasākumu 2018.g. 23.martā 

un piešķirt PII Krimulda 600 EUR pasākuma organizēšanas izde-
vumiem.

2. Uzstādīt jaunu apkures katlu Krimuldas doktorāta ēkai. 
3. Krimuldas novada domē saņemts Krimuldas vidusskolas direkto-

res Ritas Erdmanes 14.02.2018. iesniegums par finansējuma pie-
šķiršanu no 2018.g. 1.septembra vienas pagarinātās  dienas grupas 
nodrošināšanai mācību gada lakā no pl.16.30 līdz 19.00

 DOME NOLEMJ:
 Piešķirt Krimuldas vidusskolai finanšu līdzekļus 1164 EUR  tajā  

skaitā 938 EUR apmērā pedagogu darba algai un darba devēja soci-
ālās apdrošināšanas iemaksas EUR 226 no Krimuldas vidusskolai 
piešķirtajiem pamatbudžeta līdzekļiem.

 Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību 
savstarpējo norēķinu apstiprināšanu
Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem norēķi-
niem pēc naudas plūsmas par Krimuldas izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2018.gadam no 1.janvāra sekojoši:
Krimuldas vidusskolā  EUR/mēnesī     79.33
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā EUR/mēnesī   213.28
PII Krimulda EUR/mēnesī   170.19
PII Ezerciems EUR/mēnesī   290.53.
 Finanšu komitejas kārtējā sēde 21.martā pl. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 29.martā pl. 10.00.

Bērni un jaunieši gatavi veidot skaistāku Latviju

Mācību klases āra vidē, kukaiņu un 
gulbju māju izveide, ēku apgleznoša-
na, oriģināli vides objekti un āra spē-
les, vērienīgas puķu dobes, dabas ta-
kas ar sajūtu elementiem, dažādi apza-
ļumošanas darbi – tās ir tikai dažas no 
skolēnu piedāvātajām vides labiekārto-
šanas un izdaiļošanas idejām, kas ie-
sniegtas vides iniciatīvā „100 darbi Lat-
vijai” ar mērķi sapost Latviju simtgades 
svinībās.

Vides darbu idejas iesniegtas „100 darbi 
Latvijai” skolu konkursa 1.posmā, kurā pie-
dalās vairāk kā 700 1.-12.klašu audzēkņi. 
Šogad konkursam atsaucās izglītības iestā-
des no Valmieras, Kocēnu, Limbažu, Smil-
tenes, Saulkrastu, Cēsu, Valkas, Salacgrī-
vas, Vecpiebalgas, Krimuldas, Beverīnas, 
Amatas, Rugāju, Pārgaujas, Jaunpiebalgas, 
Burtnieku, Apes, Rūjienas un Naukšēnu 
novadiem. Kopā konkursā saņemti 38 iz-
strādāti vides darbu projekti ar aprakstiem, 
vizualizācijām un telpiskiem maketiem. 
Izvērtējot darbu idejas un skiču kvalitāti, 
konkursa žūrija ir noteikusi trīs 1.posma 

laureātus, kas saņems gardumu grozu no 
veikalu tīkla RIMI:
	10.–12.klašu grupā par uzvarētājiem 

tiek noteikti Rugāju novada vidus-
skolas 10.-12.klases skolēni par iece-
ri Rugāju pagasta centrā labiekārtot 
apģērbu maiņas vietu “Atver skapi!”. 
Ēkā, kur šobrīd atrodas apģērbu maiņas 
punkts, tiks veikts telpu kosmētiskais re-
monts, kā arī jaunieši apņēmušies izgata-
vot un pagastā izvietot plakātus ar ska-
nīgu saukli, aicinot iedzīvotājus sakārtot 
savus drēbju skapjus un nevajadzīgo nest 
uz apģērbu maiņas vietu “Atver skapi!”. 

	5.–9.klašu grupā uzvar Valkas Jāņa 
Cimzes ģimnāzijas 6.b klase par ie-
ceri izgatavot  un Valkas pilsētas dīķī 
uzstādīt “Gulbju māju”. Gadu no gada 
Valkā ierodas gulbju pāris, kas ir kļuvuši 
par pilsētas mīluļiem, un skolēni apņē-
mušies tiem radīt jauku mājvietu. Kopā 
ar pašvaldības speciālistiem un ornitolo-
gu veikts rūpīgs izpētes darbs un izstrā-
dās profesionāls gulbju mājas – ligzdas 
makets.

	1.–4.klašu grupā par laureātiem tiek 
atzīta Saulkrastu vidusskolas 4.a un 
4.b klase par ieceri skolas teritorijā 
izveidot “Zaļās klases” – mācību kla-
ses āra vidē, kurās labos laikapstākļos 
varēs zīmēt, gleznot, veikt dažādus ek-
sperimentus, stādīt un kopt augus. Tāpat 
skolēni apņēmušies ierīkot ugunskura 
vietu un dārzu pēc senajām latviešu me-
todēm - augstajā komposta dobē.
Līdz 2.maijam norisinās konkursa 

2.posms - skolēni veic sagatavošanās dar-
bus un pavasarī īstenos izstrādātās idejas, 
darbos iesaistot arī savus vecākus un vec-
vecākus, skolotājus, pašvaldības un vietē-
jos uzņēmējus. Konkursa noslēgumā žūrija 
vērtēs paveikto darbu rezultātu – izcilību, 
vērienīgumu un radošumu. Galvenajā balvā 
mazākie (1.-4.klašu grupas laureāti) saņems 
aizraujošas ekskursijas Rīgā, bet lielākie 
(5.-9. un 10.-12.klašu grupu laureāti) dosies 
Tallink jūras ceļojumā uz Stokholmu.

www.100darbilatvijai.lv
Papildus informācija: Līga Ivanova:  
26464686, info@100darbilatvijai.lv 

Konkursa „100 darbi Latvijai” 1. posmā 5.–9.klašu grupā Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 7. klases skolēni ieguva 2.vietu par vides objektu 
“Spēka āboli Lēdurgai”, kas taps Lēdurgas centrā pie kultūras nama
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Galda spēļu turnīrs
10. februārī  Lēdurgas sporta hallē  notika  turnīrs galda tenisā 

un novusā. Piedalījās Sandra Pikšēna, Ilze Eglīte, Agnese Botņa 
–Ezerska, Jānis Zošs, Oskars Lācis, Juris Šemeta, Ivars Šmits, 
Bruno Šmits, Andris Vītols, Klāvs Bokšs, Mārcis Ļubeckis, Rit-
vars Eihe.

Dalībnieki startēja  grupās - jauniešu, sieviešu,senioru.
Rezultāti sieviešu konkurencē: 
Novusā 1. vietu  ieguva  Ilze Eglīte, 2. vietu ieguva  Sandra Pik-

šēna, 3. vietu Agnese Botņa- Ezerska.
Vīriešu konkurencē  1. vietu ieguva Jānis Zošs, 2. vietu  Oskars 

Lācis. 3. vietu Juris Šemeta.
Galda tenisā 1. vietu ieguva Ritvars Eihe, 2.vietu ieguva Klāvs 

Bokšs, 3.vietu Ivars Šmits. Senioru grupā 1. vietu Bruno Šmits, 2. 
vietu Mārcis Ļubeckis, 3 vietu Andris Vītols.                

Nākamie pasākumi -  badmintona turnīrs, sekojiet reklāmai!
Sporta organizatore  Madara Ansone

Ziemas aktivitātes Lēdurgā
25. februārī   notika sacensības 3 km  distanču slēpošanā. Pie-

dalījās Marija Krūmiņa, Mārīte Leimane, Maija Karasjova, Sanita 
Sebre, Guna Šmite, Aija Alksne, Vilnis Krišjānis, Vilnis Šmits, 
Kaspars Krūmiņš, Gatis Megris, Aivis Sidabrs, Lauris Ceblis, 
Rinalds Ruža, Renārs Ruža.

Dalībnieki startēja 5 grupās.
Sieviešu grupā 30+ izcīnīja: 

1. vietu Maija Karasjova,
2. vietu  Sanita Sebre,
3. vietu  Guna Šmite;

Sieviešu grupā 50+:
1. vietu Marija Krūmiņa,
2. vietu  Mārīte Leimanei,
3. vietu Aija Alksne;

Vīriešu grupā:
1. vietu Vilnis Krišjānis,
2. vietu  Kaspars Krūmiņš,
3. vietu  Lauris Ceblis;

Bērnu grupā:
1.vietu Rinalds Ruža,
2.vietu  Renārs Ruža;

Jauniešu grupā
1. vietu Aivis Sidabrs.
Paldies visiem sportistiem, kas nenobijās no aukstā laika. Pal-

dies par palīdzību pasākuma norisē Daigai Puzanovai, Didzim An-
sonam, Naurim  Miķelsonam un  arī faniem, kas līdzi juta. 

Sporta organizatore Madara Ansone

Apsveicam!
Krimuldas vidusskolas sporta zālē norisinājās Jauniešu čem-

pionāta 5. posms florbolā. Sacensībās piedalījās Līgatnes, Zaubes, 
Amatas, Nītaures, Skujenes un Krimuldas komandas. Šajā posmā 
mūsu novada Krimuldas vidusskolas jauniešu florbola komanda 
ieguva 2. vietu. Apsveicam ar panākumiem – tā turpināt! 

Turaidas muzejrezervātā
2. aprīlī plkst. 14.30

Lieldienu svētki “Spīdi nu, saulīte!”
kopā ar folkloras kopu SENLEJA

Jauno šūpoļu atslēgšanas rituāls un šūpošanās. 
Saules daudzināšana. 

Olu krāsošana pēc senajām tradīcijām. 
Olu ripināšana, mainīšanās, olu cīņas. 

Podu sišana un spēles brīvā dabā. 
Pavasara dziesmas, rotaļas un danči.

Ieejas maksa - 0.70 - 3.00

7. aprīlis – 
INFORMĀCIJAS DIENA  
Turaidas muzejrezervātā
Vairāk informācijas nākamajā KNV

Novusa spēļu starplaikos varēja iemēģināt trenažierus vai kādas citas 
aktivitātes sporta hallē

Vinnētāji ir visi, kas piedalās!

Ziedonis Skrivļa ar Krimuldas florbolistu komandu
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26.februāra pirmdienas rītā Krimuldas 
novada autobusā kustība, sēdvietas ie-
ņemot, un nerimtas čalas ar jautājumu: 
„Tiešām pēdējo reizi?” 

Turpat pussimts Raganas, Inciema, Tu-
raidas, Sunīšu apdzīvoto vietu pensionāri 
pirmo divu pensionāru klubiņu vadītājas 
Mudītes Buliņas vadībā jestri devās uz 
Limbažu kultūras namu, kur nodibinājums 
„Limbažu fonds”, Spīdolas Lielmanes va-
dībā, organizēja nu jau piekto reizi četru 
novadu pensionāru saietu.

Atkal tikšanās prieks Alojas, Limbažu, 
Salacgrīvas un Krimuldas viedajiem bija 
kā svaigs avota malks, jo „vismaz šeit atkal 
satikās draugi, paziņas, skolas un studiju 
biedri”, kā arī cilvēki, kuri katrs ir perso-
nība, katrs ar savu dzīves gudrību, katrs 
Latvijas attīstībā devis savu nozīmīgu tās 
izaugsmes artavu.

Pavisam īsa, bet mīlestības pārpilna, 
fonda vadītājas Spīdolas Lielmanes uzru-
na, kas gan noslēdzās ar tik sirdij ledainu 
„dušu”: „Šis ir pēdējais tāda veida pasā-
kums!” – zālē noskanēja līdzjūtīga nopūta. 
Kaut gan it visi cer, ka tiks rasta ideja jau-
nai tikšanās formai, ka iesāktais turpinā-
sies citādās skaņās.

Pēdējais pasākums, pēc tējas vai kafijas 
malka un mielošanās ar kulinārijas gar-
dumiem no SIA "Madara 93", noslēdzās 
ar Operetes fonda trupas skaņām, kuras 
plūda no mākslinieku orķestra, dejotāju un 
Marlēnas Keinas, Jolantas Strikaites, Nau-
ra Indzera, Emīla Kivlenieka, kurš paspēja 
dziedāt, uzrunāt, pieteikt, dejot un iemieso-
ties Čārlija Čaplina tēlā.

Noslēgumā, protams, skatītāju ilgstoši 
aplausi, fonda kūka un ziedi mākslinie-
kiem, bet Raganas – Inciema (M.Buliņa) 
un Lēdurgas „Kamolītis” (Olga Juhņēviča) 
pensionāru klubiņa ziedi novadniecei Spī-

dolai Lielmanei – Kurzemniecei! Ar avīzes 
starpniecību izsakām viņai visdziļāko pa-
teicību, ka viņa mūs „neaizmirst” un esam 
ļoti lepni par viņas personību! Paldies! 
Esam cerību pilni, ka mūsu novadniece 
tomēr atradīs iespēju arī nākošgad pulcēt 
mūs visus uz tikpat līdzvērtīgu un skaistu 
pasākumu, kāds ritēja piecu gadu garumā – 
iedvesmojošu, jauku, mīļu, atraktīvu, sirds 
siltuma pilnu.

Cauri visam pasākumam vijās Ope-
retes fonda lūgums palīdzēt, palīdzēt ar 
mājvietas atrašanu un Operetes un mu-
zikālā teātra atdzimšanu. Aicinu ikvienu 
sadzirdēt fonda saukli: „Veidosim kopā 
Operetes un muzikālo teātri!” Lūk, ziedo-

jumu konts: Nodibinājums Operetes fonds, 
reģ. Nr. 40008212349, a/s Swedbanka, 
Swift: HABA LV22, konta Nr. LV30HA-
BA0551037042807.

Ir ļoti nepieciešams arī tavs paraksts 
teātra atbalstam: operetesfonds@gmail.
com, ja to neesi izdarījis līdz šim. Nepie-
ciešams uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu un 
personas kodu. To drīkst darīt tikai vienu 
reizi. Piebildīšu, ka man un ģimenei bija 
iespēja to izdarīt jau 2015.gadā, Ikšķilē, 
kur notika Starptautiskais operetes festi-
vāls, tādējādi tagad vairs nav tiesību pa-
rakstīties.

Pasākumā bija un līdzi dzīvoja
Jānis Rubīns

PALDIES Limbažu fondam! 

Policijas informācija
Valsts policija atgādina, ka Krimuldas no-

vada Krimuldas pagastu un Lēdurgas pagastu 
apkalpo Valsts policijas Rīgas reģiona pārval-
des Siguldas iecirknis. Līdz ar to informāciju 
par likumpārkāpumiem varat iesniegt Sigul-
das iecirknī Siguldā, Miera ielā 3. 

Krimuldas un Lēdurgas pagasta teritori-
jā strādā iecirkņu inspektori R.Smirnova un 
U. Priedulēns. Iecirkņu inspektoru pieņemša-
na notiek Raganā, Vidus ielā 12 („Entalpija” 
telpās) 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.

“Limbažu fonda” organizētajos pasākumos par visu ir padomāts- varēja baudīt ne tikai izstādi un 
koncertu, arī cienastu, tikoties neformālā gaisotnē
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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 

Labam cilvēkam ir saule plaukstā, 
Ar viņu nesalst arī ziemā aukstā. 
Visapkārt darbi veicas un puķes zied, 
Kad cilvēks labs caur dzīvi iet.

Sirsnīgi sveicam  
marta gaviļniekus:

Veru Treiju,
Āriju Lapiņu,
Intu Grīnbergu,
Jāni Vilku,
Arvīdu Mičuli,
Vladimiru Jurčenko,
Valdi Grīnbergu,
Marutu Bērziņu,
Arnoldu Tropu,
Skaidrīti Avotiņu,
Vitautu Kairi

nozīmīgajās jubilejās!

LĪDZJŪTĪBA
Saņem, labā Zemes māte, 
Vienu sirmu māmulīti, 
Apsedz viņu silti, silti 
Savām smilšu villainēm.

Izsakām līdzjūtību mūsu auklītei Birutiņai, 
mammu aizsaulē aizvadot. 

PII "Ezerciems" grupiņa "Mārītes"

PASĀKUMI
1. marts – 3. aprīlis
Lēdurgas kultūras nama mazajā zālē
Gleznotāja Jūlija Lekuža izstāde “Ziedi”
Tikšanās ar mākslinieku 3.aprīlī plkst.16.00. 

2. marts–20. aprīlis plkst. 15.00-16.00
Krimuldas Tautas namā
Bezmaksas vingrošanas nodarbības 
iedzīvotājiem vecākiem par 54 ga-
diem.
Gandrīz ikviens cilvēks vēlas uzlabot savu 
pašsajūtu un dzīves kvalitāti un f izisko akti-
vitāšu veikšana ir pati pieejamākā aktivitāte, 
kura var radīt viegli pamanāmas un novēr-
tējamas 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 f inan-
ses, lai veiktu f iziskās aktivitātes. 

17. marts plkst. 11.00
Lēdurgas kultūras namā, «Pīlādzītis» telpās
Lekcija «Krāsas mūsu dzīvē»
Lekciju vadīs Daina Romanovska un Sandra 
Pallo.
Dalību lekcijai pieteikt pa mob.t. 29417327
Lekcijas ietvaros būs iespēja izzināt – izzināt 
krāsu nozīmi, izmantošanu interjerā, apģēr-
bā un  pārtikā

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

Dalības maksa: 5 EUR

17. marts plkst. 12.00
Krimuldas tautas namā
Lekcija «Indivīds un kultūra, pilsonis-
kās vērtības un valsts»

Lektore – Latvijas universitātes Filozofijas 
un socioloģijas institūta vadošā pētniece 
Dr.soc. Dagmāra Beitnere Le-Galla. 
Aicināts ikviens interesents.
No četru lekciju cikla, ko organizē biedrība 
«Kultūra. Vide. Sabiedrība»

 Bezmaksas ieeja

17. marts plkst. 19.00
Lēdurgas kultūras namā

18. marts plkst. 16.00
Krimuldas Tautas namā
Filma ģimenei  «Paradīze `89»
Filma visai ģimenei – uz patiesiem notiku-
miem balstīts stāsts par deviņgadīgās Paulas 
ienākšanu pieaugušo pasaulē laikā, kad Lat-
vija ir ceļā uz neatkarības atgūšanu.
Biļetes cena 2,50 EUR

24. marts plkst. 11.00
Krimuldas Tautas namā
TLMS “Krimulda” jubilejas izstādes  
“Krimuldas rakstu stāsti” atklāšanas 
pasākums
24. marts plkst. 20.00
Lēdurgas kultūras namā
MĒS DEJOSIM NO VISAS SIRDS
Koncertā piedalās: VPDK “Agrā rūsa”, VPDK 
“Lēdurga”, JDK “Rūta, VPDK “Sigulda”, VPDK 
“Teiksma”, VPDK “Tingeltangels”, JDK “Viz-
bulīte”

Biļetes cena 2,00 EUR

25. marts 
Komunistiskā genocīda upuru piemi-
ņas dienai veltīts pasākums
Plkst. 14.00
Atceres brīdis pie represēto piemiņas 
akmens;
Plkst.15.00 
Lēdurgas kultūras nama mazajā zālē
Lēdurgas dziedošo vīru kopas kon-
certs. 
1. aprīlis plkst. 13.00
Lēdurgas Dendroparkā
Lieldienu lustēšanās un prieki
Šūpošanās, olu krāsošana, ripināšana, kau-
jas, dziesmas, spēles un dejas kopā ar folklo-
ras kopu “Putni”

5. aprīlis – 15. maijs
Lēdurgas kultūras nama mazajā zālē
Rūķu nama grīdas celiņi un lakati
Izstādes autori: Rudīte Zvīgule, Māra Eglīte, 
Ruta Legzdiņa, Dimatere Reklaite

2. aprīlis plkst.18.00
Siguldas apriņķa deju kolektīvu skate
Brīnišķīga iespēja vērot skaistu koncertu un 
turēt īkšķi par saviem favorītiem

14. aprīlis plkst.12.00
Lēdurgas kultūras nama mazajā zālē
Mazo vokālistu koncerts “CĀLIS 
2018”
Konkursā piedalās Krimuldas novada pirm-
skolas vecuma bērni (līdz 6 gadu vecumam).
Nolikums atrodams www.krimulda.lv


