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Krimuldas novada dome

Transports:	 plkst.	9.00	Inciema	tornis,	plkst.	9.20	Turaidas	stāvlaukums,	plkst.	9.40	Sunīšu	stāvlaukums.	
	 Lēdurgas	kultūras	nams	plkst.	9.15.	
Pēc pasākuma:	 transports	atpakaļ.

Krimuldas	novada	skolās	Latvijas	valsts	simtgades	pasāku-
mu	ietvaros	tiek	īstenots	projekts	“Latvijas	skolu	jaunatnes	foto-
konkurss	”Mana	zeme	skaistā””.	

Projekta būtiskākā aktivitāte ir fotokonkurss, kura ietvaros ik-
viens skolēns tiek aicināts uzņemt Latviju raksturojošas fotogrā-
fijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Katrā novadā 
un pilsētā ir atrodams Latvijas skaistums, kuru ir vērts iemūžināt 
fotogrāfijās, lai lepotos un parādītu citiem.

Skolēni savus darbus var iesniegt interneta vietnē www.mana-
zemeskaista.lv, kur interesenti tos var aplūkot un arī nobalsot par 
labākajiem darbiem. Skolēnu labākie darbi tiks izgatavoti kā foto 
gleznas un projekta noslēgumā tās kā dāvinājums nonāks skolu 
īpašumā, ienesot valsts svētku noskaņu un Latvijas skaistumu caur 
skolēnu radošajiem darbiem mācību iestādēs.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi, ļoti nozīmīga ir sadarbība 
ar novadu un pilsētu pašvaldībām. “Latvijai 100” projektu darba 
grupa saka lielu paldies Krimuldas novada pašvaldībai par izrā-
dīto atbalstu projektu īstenošanai. Tikpat nozīmīgs ir Krimuldas 
novada uzņēmēju atbalsts. 

2017. gadā ļoti veiksmīgi visā Latvijā tika īstenots projekts 
“Dienasgrāmata”, kura ietvaros skolēni projekta organizatoriem 
iesūtīja pašu zīmētus zīmējumus par tēmu “Mana dienasgrāmata” 
ar mērķi rosināt skolēnus izpausties radoši, ļaujot viņiem pašiem 
veidot savas skolas tēlu.

Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!
Ar cieņu,

“Latvijai 100” projekta darba grupa

Krimuldas novada skolēni fotografē un 
piedalās fotokonkursā
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Saudzēsim grants 
ceļus!

Uz grants ceļiem reģionos dažviet jau ie-
stājies atkusnis. VAS “Latvijas autoceļu uz-
turētājs” (LAU) atgādina, ka šķīdoņa laikā 
braukšanas apstākļi uz grants ceļiem būtis-
ki pasliktināsies, jo ceļa segas būs pārmit-
rinātas, zaudēs nestspēju, kā rezultātā vei-
dosies bedres un iesēdumi. Greiderēšanas 
darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt, 
lai ceļus neatgriezeniski nesabojātu.

Greiderēšanas darbi šķīdoņa laikā netiks 
veikti. Greiderēšanu, iesēdumu, bedru vai 
citu defektu novēršana ir iespējama pie opti-
māla mitruma grants seguma, tas nedrīkst būt 
pārmitrināts. Šķīdoņa laikā LAU pēc valsts 
ceļu pārvaldītāja “Latvijas Valsts ceļi” norā-
dēm uzstādīs masas ierobežojuma zīmes, kas 
liedz pārvietoties transportam, kas smagāks 
par 10 tonnām, kā arī veiks avārijas posmu 
remontdarbus vietās, kur būs apdraudēta ceļa 
caurbraucamība.

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas 
uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. 
Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vai-
rāk nekā 20 000 km, no tiem vairāk nekā 
8000 km autoceļu ir ar melno segumu un 
gandrīz 12 000 km ir grants autoceļu, kā arī 
ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vai-
rāk nekā 900 tiltiem. 

Miks Lūsis,
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs,

sabiedrisko attiecību speciālists.
Tālr. 28682038;

e-pasts: miks.lusis@lau.lv;
www.lau.lv  

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 Vie-

notā maksājuma - “Zaļināšanas maksāju-
ma nosacījumi”;

• Aktuāla informācija par investīciju prog-
rammām LAP 2016.-2020. gadam; 

• “Altum” valsts atbalsta programmas lauku 
uzņēmējiem.

Lektori: 
• Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības 

pārvaldes tiešmaksājumu daļas vadītāja 
N. Zarkēviča, 

• Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas 
vadītāja G. Austruma,

• Rīgas reģionālā  centra vecākā klientu darī-
jumu vadītāja J.Priedniece.

Seminārs bezmaksas! Aicināti visi intere-
senti! 
Dalību seminārā pieteikt līdz 3. aprīlim: ina-
ra.krasovska@krimulda.lv, mob.t. 27744016.

Rūpēsimies par tīru vidi!
Lai	atbalstītu	iedzīvotājus	pavasara	sakopšanas	darbu	veikšanā	un	samazinātu	vidē	

nelegāli	nonākušo	atkritumu	daudzumu,	Krimuldas	novada	pašvaldība	sadarbībā	ar	
SIA	“ZAAO”	rīko	ikgadējo	pavasara	lielgabarīta	atkritumu	savākšanas	akciju	Krimul-
das	novada	iedzīvotājiem	no	2018.	gada	18.	aprīļa	līdz	8.	maijam.	Šīs	akcijas	ietvaros	
Krimuldas	novada	pašvaldība	septiņās	vietās	novadā	 izvieto	konteinerus	un	aicina	
iedzīvotājus	bez	maksas	atbrīvoties	no	lielgabarīta	atkritumiem.
Konteineru atrašanās vietas:
Inciemā (pie ūdenstorņa) no 24. aprīļa līdz 2. maijam,
Lēdurgā (pie pasta) no 18. aprīļa līdz 24. aprīlim,
Lodē (pie bibliotēkas) no 18. aprīļa līdz 24.aprīlim,
Raganā (pie Skolas/Bērzu ielas krustojuma) no 24. aprīļa līdz 2. maijam,
Raganā (pie Vidus ielas konteineriem) no 24.aprīļa līdz 2. maijam,
Sunīšos (pie angāra) no 2. maija līdz 8. maijam,
Turaidā (pie katlu mājas) no 24. aprīļa līdz 2. maijam.

Lielgabarīta atkritumi: mēbeles, matrači, paklāji, izjauktas elektrotehnikas ierīces, 
metāllūžņi un citi lielāki sadzīves priekšmeti, kurus to izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves 
atkritumu konteinerā. Akcijas noteikumi neattiecas uz nešķirotiem sadzīves atkritumiem 
un būvgružiem, lielgabarīta konteineros nedrīkst ievietot dažāda veida traukus ar šķidru-
miem, kā arī pulverveida ķīmiskas vielas.

Atgādinām, ka Krimuldas novada pašvaldības iedzīvotājiem pieejams arī EKO lau-
kums, kur bez maksas tiek pieņemti tie atkritumu, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādei - pa-
pīrs un kartons, dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas), polietilēna plēve, 
PET dzērienu pudeles, sadzīves ķīmijas un kosmētikas plastmasas pudeles un kannas, 
pudeļu un burku stikls, logu stikls, metāla iepakojums (piemēram, skārdenes un konservu 
kārbas) un metāla sadzīves priekšmeti, neizjauktas sadzīves elektriskās un elektroniskās 
iekārtas, kā arī noteikti veidi sadzīvē radušos bīstamo atkritumu (luminiscentās spuldzes, 
baterijas, akumulatori, tehniskās eļļas un eļļas filtri). 

Adrese: “Dūmeņi”, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144. 
Ar 2018. gada 1. maiju, iedzīvotāju ērtībai, tiek mainīts EKO laukuma darba 

laiks, nodrošinot iedzīvotājiem EKO laukuma pieejamību vakarā – ceturtdienās līdz 
plkst. 19.00.

Pirmdiena 10.00-14.00
Otrdiena 10.00-14.00
Trešdiena brīvs

Ceturtdiena 15.00-19.00
Piektdiena 14.00-18.00
Sestdiena 10.00-14.00
Svētdiena brīvs

Vairāk informācijas: SIA “ZAAO” mājaslapā 
www.zaao.lv un pa tālruni 64281250.

Lauku atbalsta dienests 27.02.2018. ir apstiprinājis Krimuldas 
novada domes iesniegto projektu "Meliorācijas sistēmu 

atjaunošana Raganā, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads”
Lauku atbalsta dienests 27.02.2018. ir apstiprinājis Krimuldas novada domes iesnieg-

to projekta iesniegumu "Meliorācijas sistēmu Laimas-Entalpija-Loja (USĪK 52141:63) 
un “Mazdārziņi” (USĪK 52141:66) atjaunošana Raganā, Krimuldas pagasts, Krimuldas 
novads" iesnieguma Nr.17-04-A00403-000184. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 
pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem 
lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

Lauku atbalsta dienests pieņēmis lēmumu par projekta publiskā finansējuma saņem-
šanas nosacījumiem un noteicis: projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 199051.06. 
Publiskais finansējums 90% no attiecināmajām izmaksām - EUR 179145.95, Krimuldas 
novada domes līdzfinansējums 10% no attiecināmajām izmaksām – EUR 19 905,11.

Informāciju sagatavoja Attīstības nodaļa tālr. 25549748
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Krimuldas novada būvvalde  
darbu turpina jaunās telpās

Lai	uzlabotu	apmeklētāju	pieņemšanu	
un	 darbinieku	 darba	 apstākļus,	 pirms	
vairāk	kā	trim	gadiem	un	trim	mēnešiem	
Krimuldas	 novada	 domes	 deputāti	 pie-
ņēma	lēmumu	Krimuldas	novada	būvval-
di	pārvietot	uz	Krimuldas	doktorāta	ēkas	
otro	stāvu.	Kas	arī	tika	paveikts,	izprojek-
tējot	 un	 paveicot	 būvdarbus,	 nu	 jau	 arī	
pārvākšanās	darbi	ir	gandrīz	pabeigti.	

Krimuldas novada domes priekšsēdē-
tājs Linards Kumskis apsveikuma uzrunā 
teica: “Paldies visiem iesaistītajiem, kas 
pavei ca un veicināja šo projektu: izpild-
direktora p.i. Ritai Deičai, būvniekiem SIA 
"Reimiks", būvuzraugam Alvim Bērziņam, 
būvvaldes vadītājai Mārai Steķei un kolek-
tīvam. Man ir prieks, ka darbiniekiem ir ēr-
tāka un piemērotāka darba vide. Jaunajiem 
darba apstākļiem ir jāuzlabo būvvaldes ap-
meklētāju apkalpošanas kvalitāte.”   

Krimuldas novada būvvaldes vadītāja, 
galvenā arhitekte Māra Steķe ar gandarīju-
mu par paveikto, izteica pateicību Krimul-
das novada domei un personīgi priekšsēdē-
tājam Linardam Kumskim par finansiālu 
atbalstu un rūpēm, kā arī visiem atbalstī-
tājiem. “Tagad būvvaldes darbu varēsim 
turpināt piemērotās telpās, kas arī atbilst 
normatīvajām prasībām. Būvvaldes darba 
apjoms ar katru gadu palielinās, - to aplie-
cina aizvadīto gadu darbu apkopojums.” 

Atskats uz Krimuldas novada 
būvvaldes paveikto 2017.gadā 

2017.gadā esam izsnieguši 48 būvatļau-
jas, ekspluatācijā nodoti 20 objekti. Akcep-
tētas 99 būvniecības ieceres, tai skaitā 44 
tehniskie projekti, 55 paskaidrojuma raksti 
un apliecinājuma kartes. Diezgan aktīvi 
notiek zemes ierīcības projektu izstrāde, 
2017.gadā – iesniegti 20 projekti, no tiem 
apstiprināti ir 18 zemes ierīcības projekti. 
Ir veikti 23 zemes gabalu dažādu veidu sa-
dalījumi.

Paveikts apjomīgs darbs par adrešu mai-

ņu  un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu 
precizējumiem Krimuldas novadā, saskaņā 
ar jauno Teritoriālo plānojumu novadam. 
Precizējot lietošanas mērķi, pilnveidojās 
arī nodokļu sistēma. 

Ik pa divām nedēļām notiek būvvaldes 
sēdes. Būvvaldes sēdēs vienmēr piedalās 
Juridiskās nodaļas speciālisti, jo daudzi 
jautājumi ir saistīti ar juridiskām lietām un 
attiecīgi, vajadzības gadījumā piedalās arī 
uzaicinātās personas. 

Šobrīd izstrādes procesā  ir detālplāno-
jums Inciema centra zonai, kas saskaņā ar 
Krimuldas novada domes lēmumu tiks vir-
zīts uz 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu. 
To izstrādā SIA “Metrum”, detālplānojuma 
projekta vadītāja Maruta Blūma. 

Krimuldas novada vadība šobrīd strā-
dā pie ideju skicēm un principiālās vīzijas 
par Krimuldas novada domes un Tautas 
nama ēkas paplašināšanu. Darbībā ir arī 
Krimuldas novada domes iniciētā ideja par 

No 2018. g. 22. marta  
Krimuldas novada būvvaldes speciālisti pieņem apmeklētājus 

jaunās telpās  
Saules ielā 1A, Raganā  

(Krimuldas doktorāta ēkas 2.stāvā)
Mob.t. 27737307, tālr. 67976859; e-pasts: buvvalde@krimulda.lv

Būvvaldes vadītāja, galvenā arhitekte Māra Steķe, mob.t.27737304
Pirmdienās 10–12 un 14–18

Ceturtdienās 10–12 un 14–18

Būvinspektors Andris Lauskis, mob.t. 29410135
Piektdienās 10–12

Zemes lietu speciāliste Anita Viškere, mob.t. 26454209
Pirmdienās 10–12 un 14–18 (Saules ielā 1A, Raganā);

Ceturtdienās 10–12 un 14–18 (Lēdurgas pagasta pārvaldē, Em. Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā).

Lietvede-sekretāre-arhivāre Kristīne Briška, mob.t. 27737307, tālr. 67976859

gājēju takas izveidošanu no Garlība Mer-
ķeļa Lēdurgas pamatskolas līdz Lēdurgas 
ciemata centram gar Valsts ceļu, paredzot 
kompleksu labiekārtojumu. Ir apstiprināts 
finansējums par meliorācijas sistēmu pār-
būvi Raganas ciematā, kur iniciators bija 
Krimuldas novada dome. Budžeta iespē-
ju robežās norit Inciema ūdenstorņa ēkas 
iekštelpu un jumta pārbūve, siltināšana. 

Šogad esam pieņēmuši ekspluatācijā 
divus skaistus objektus. Viens no tiem ir 
objekts, kurš ilgstoši bija atradies novada 
graustu sarakstā, tagad ir sakārtots. “Žogu-
ļos” Krimuldas pag., Krimuldas nov. veikta 
divu angāru pārbūve par kūdras fasēšanas 
uzņēmumu. Turaidas muzejrezervātā ir 
pabeigta un pieņemta ekspluatācijā Klau-
šinieku māja. Ēka ir uzbūvēta no jauna, 
autentiska vēsturiskajai Turaidas muižas 
Klaušinieku mājai, pielietojot senās būv-
niecības metodes, materiālus, saglabājot 
vēsturisko plānojumu. 

Būvuzraugs	Alvis	Bērziņš,	Krimuldas	novada	domes	priekšsēdētājs	Linards	Kumskis,	izpilddi-
rektora	p.i.	Rita	Deiča,	būvvaldes	vadītāja	Māra	Steķe	

Krimuldas	novada	būvvaldē	 var	nokļūt	pa	durvīm	 (kreisajā	pusē),	
kas	 atrodas	blakus	Doktorāta	 ieejai.	Būvvaldes	 atrašanās	norāde	
vēl	top	un	tiks	uzstādīta
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7. aprīlī – Turaidas muzejrezervāta 
INFORMĀCIJAS DIENA

PROGRAMMA
9.30–10.00 Reģistrācija, grāmatu galds muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā

10.00–10.25 Turaidas muzejrezervāta 30 gadi Eiropas kultūras mantojuma gada kontekstā 
Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne

10.25–10.45 Papildinājumi ekspozīcijā “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē”. Smilšu kino “Mīts par 
pasaules radīšanu” 
Ligita Beitiņa, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

10.45–11.05 Turaidas baznīckalna viduslaiku kapsētas 2017. gada arheoloģiskajos izrakumos iegūtais 
antropoloģiskais materiāls 
Guntis Gerhards, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks

11.05–11.25 Ekspozīcija “Ziemeļaustrumu stūra pagrabi Turaidas pilī” 
Jānis Rudzītis, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

11.25–11.35 Turaidas muzejrezervāta pasākumi un aktivitātes 2018. gadā 
Anda Skuja, Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece komunikācijas darbā

11.35–12.00 Izstāde “Arhitekts Gunārs Jansons (1928 – 2013) un Turaidas pils atjaunošana” 
Ieva Ose, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

12.00–12.30 Kafijas pauze, izstādes “Arhitekts Gunārs Jansons (1928 – 2013) un Turaidas pils atjau-
nošana” apskate

12.30–13.00 Neliels ieskats tēmā “Šveices mājas un Šveices stils Latvijā” topošās grāmatas “Turaidas 
Šveices māja” kontekstā” 
Dainis Bruģis, mākslas vēsturnieks

13.05–13.25 Izstāde “Bībeles, sprediķu un dziesmu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā” Tu-
raidas baznīcā 
Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane

13.25–14.00 Stāstu stāstīšanas (storytelling) izmantošana tūrisma vietu un uzņēmumu mārketingā 
Aija van der Steina, LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes vadošā pētniece

14.00–14.15 Latvijas Piļu un muižu asociācija – avots jaunām sadarbības iespējām Aira Andriksone, 
Latvijas Piļu un muižu asociācijas izpilddirektore

14.15–14.45 Domājot par unikāliem suvenīriem
Tikšanās ar Siguldas novada uzņēmēju Andri Meļķi un suvenīru tirdziņš

15.00–15.45 Iepazīšanās ar atjaunoto Klaušinieku māju un topošās ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas val-
sti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” vizualizāciju kopā ar Turaidas muzejrezervāta di-
rektores vietnieci zinātniskajā darbā Viju Stikāni un galveno speciālistu Edgaru Ceski

Dalības maksa – 5.00 eiro (izdales materiāli, kafija, uzkodas)
Pieteikšanās līdz 5. aprīlim pa tālr. 67971402 vai e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv

Martā	tika	uzsākta	jauna	mājokļu	garan-
tiju	programma	jaunajiem	speciālistiem	ar	
attīstības	 finanšu	 institūcijas	 Altum	 atbal-
stu	–	aizdevums	mājokļa	iegādei	vai	būvei	
ar	garantiju	līdz	20%.	Tas	nozīmē,	ka	jau-
najiem	 profesionāļiem	 būtiski	 samazinās	
pirmā	 iemaksa	 jeb	 nauda,	 kas	 mājokļa	
iegādes	brīdī	ir	jāiegulda	pašam.	Līdz	šim	
jauno	speciālistu	vidū	vērojama	liela	 inte-
rese	par	mājokļa	iegādi	ar	Altum	atbalsta	
programmu,	taču	aizvien	pastāv	neskaidrī-
bas	par	programmas	darbības	principiem.	
Tāpēc	atbildes	uz	biežāk	uzdotajiem	jautā-
jumiem	par	Altum	mājokļu	atbalsta	prog-
rammu	 jaunajiem	 speciālistiem	 skaidro	
Swedbank	 Hipotekārās	 kreditēšanas	 jo-
mas	vadītājs	Latvijā	Normunds	Dūcis.	

1. Kādi ir kritēriji, pēc kuriem nosaka ga-
rantijas summas apmēru jaunajiem speciā-
listiem?

Tie ir gaužām vienkārši - iedzīvotājam ir 
jābūt vecumā līdz 35 gadiem ar augstāko vai 
profesionālo izglītību (jāatzīmē, ka ar nepa-
beigtu augstāko vai profesionālo izglītību šajā 
gadījumā nebūs iespēja kvalificēties atbalsta 
programmai). Altum garantijas apmērs ir līdz 
20% no aizdevuma, bet ne vairāk kā 50 000 
eiro. Tas, cik liels katrā gadījumā būs garan-
tijas apmērs, ir atkarīgs no trūkstošās pirmās 
iemaksas summas. Taču jāatceras, ka mini-
mālajai paša pirmajai iemaksai ir jābūt 5% no 
kopējās darījuma summas. Jāpievērš uzma-
nība tam, ka garantija tiek piešķirta daļai no 

aizdevuma, nevis no iegādes maksas, tādēļ, 
ja, piemēram, bankas finansējums ir 85% un 
garantijas apmērs būs 10%, tad paša pirmā 
iemaksa nebūs tieši 5%, bet gan 5.5%.

Piemēram, iegādājoties dzīvokli par 
70 tūkstošiem eiro un saņemot garantiju 10% 
apmērā, paša līdzdalībai būs nepieciešami 
3890 eiro jeb 5,5% pirmā iemaksa. Bez ga-
rantijas paša līdzfinansējums būtu 10 500 eiro 
(bankas prasītā 15% pirmā iemaksa). Pārējo 
pirmās iemaksas daļu nosegs Altum piešķirtā 
garantija, par kuru klients maksā garantijas 
izmantošanas maksu 4,8% gadā no garantijas 
atlikuma.

2. Cik mēnesī man jāmaksā par Altum 
garantiju?

Komisijas maksa par Altum piešķirto ga-
rantiju ir 4,8% gadā, līdz ar to maksājums 
katru gadu samazinās proporcionāli kredīta 
atlikumam. Piemēram, iegādājoties dzīvokli 
par 70 000 eiro, pirmajā gadā jūs par garan-
tiju 6610 eiro samaksāsiet 317 eiro jeb 26 eiro 
mēnesī papildu ikmēneša kredītmaksāju-
mam. Savukārt desmitajā gadā jūs par iz-
mantoto garantiju maksāsiet aptuveni 15 eiro 
mēnesī. 

Sākotnēji var šķist, ka komisijas maksa par 
piešķirto garantiju ir salīdzinoši liela, taču 
tiem jaunajiem speciālistiem, kuriem nav ie-
spējas pašiem uzkrāt pirmajai iemaksai, šī ir 
iespēja tikt pie sava mājokļa – un tas viss par 
izmaksām, kas salīdzināmas ar, piemēram, 
telekomunikāciju abonēšanas maksu.  

3. Kam ir jābūt sagatavotam, lai pieteik-
tos šai atbalsta programmai?

Ja ir doma par mājokļa iegādi vai pat jau 
noskatīts vēlamais dzīvesvietas variants, at-
liek vienīgi pieteikties konsultācijai savā ban-
kā (vai arī internetbankā aizpildīt pieteikumu 
kredītam ar Altum atbalsta programmu jau-
najiem speciālistiem). Līdz līguma parakstī-
šanas brīdim uz banku nav jāiet, jo viss pie-
ejams internetbankā. Altum garantiju jums 
palīdzēs nokārtot jūsu bankas konsultants, 
iesniedzot viņam visus nepieciešamos doku-
mentus par izglītību – uz Altum jādodas nebūs.

4. Cik ilgi darbojas garantija un kā es no 
tās varu atteikties?

Garantija katram klientam tiek izsniegta 
uz 10 gadiem, pat ja aizdevuma atmaksas 
termiņš ir garāks. Tātad Altum garantija 
neierobežo maksimālo aizdevuma atmaksas 
termiņu – tas var būt pat līdz 30 gadiem.

Pēc 10 gadiem garantija automātiski beigs 
pastāvēt. Pārtraukt garantiju ātrāk varēs tikai 
pēc aizdevuma pamatsummas, kas nav mazā-
ka par garantijas apmēru, ātrākas atmaksas un 
piesakoties aizdevuma līguma grozījumiem.

5. Cik ilgs ir plānotais programmas dar-
bības laiks? 

Pašlaik jauno speciālistu programmai nav 
noteikts beigu termiņš, tāpēc visi interesenti 
ir aicināti pieteikties konsultācijai, lai apzinā-
tu savas iespējas iegādāties mājokli. 

Kristīne Jakubovska 
Swedbank mediju attiecību vadītāja

Par Altum mājokļu atbalsta programmu jaunajiem speciālistiem

Latvijai 100 PATEICĪBA
Lēdurgas “Kamolīša” parka talka notika 

20.martā. Lai sveika pirmā pavasara diena! Vis-
lielākais paldies tiem, kas nenobijās no sniegotā 
rīta, jo pulksten 11 saulīte staigāja pa zemītes 
virsu. Un sajutām, ka sācies pavasaris: putniņi 
dziedāja, spirgts gaiss un mežs smaržoja. “Ka-
molīša” parkā šīs sezonas pirmais ugunskurs 
kūrās, desiņas cepās un visiem talciniekiem acīs 
varēja manīt prieka dzirksti par padarīto darbu. 

Pensionāru, represēto un invalīdu biedrības 
“Kamolītis” valde

Mīļi aicinām jaunākās paaudzes 
pensionārus “Kamolīša” rindās!

Interesentus zvanīt pa
mob.t. 25121432, Olgai; 26491016, Teklai
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Ikvienam ir iespēja iesniegt Krimuldas novada domei, tās struk-
tūrvienībām vai iestādēm iesniegumu vienā no zemāk minētajiem 
veidiem: 

• sagatavotu elektroniski un parakstītu ar drošu elektronisko 
parakstu atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam, nosūtot 
to uz e-pasta adresi dome@krimulda.lv 

VAI
• sagatavotu elektroniski, pievienotu kā datni un nosūtītu por-

tālā www.latvija.lv kā “Iesniegums iestādei” – “Iesniegums 
Krimuldas novada domei”.

Iesniegumu formas (MS Word formātā), kuras izmantojamas ie-
sniegumu sagatavošanai un iesniegšanai iepriekš minētajos veidos 
pieejamas:
1. Iesniegums Krimuldas novada domei;
2. Iesniegums Bāriņtiesai;
3. Iesniegums Būvvaldei: 
 • par adreses piešķiršanu/izziņa par adresi
 • par adreses maiņu

 • par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
 • par nekustamā īpašuma sadalīšanu
 • par izziņas saņemšanu un nekustamā īpašuma atļauto izmanto-

šanu*
4. Iesniegums Krimuldas vidusskolai:
 • uzņemšanai 1.klasē;
 • uzņemšanai 2. - 9. klasē;
 • uzņemšanai 10.klasē;
 • uzņemšanai 11. - 12.klasē
5. Iesniegums Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai:
 • uzņemšanai
 • uzņemšanai speciālajā pamatizglītības programma.
6. Pieteikums uzņemšanai Krimuldas novada pirmskolas izglītī-

bas iestādē 
*Pakalpojums “Izziņa par zemes vienības atļauto  izmantošanu saskaņā ar teritorijas 
plānojumu” ir pieejams arī portālā www.latvija.(Skatīt:https://www.latvija.lv/lv/Epa-
kalpojumi/EP174/Apraksts).
**Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana ir e-pakalpojums, kuru bez maksas var reģistrēt 
caur portālu www.latvija.lv(Skatīt:https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts). 

E-pakalpojumi Krimuldas novada pašvaldībā

Mums jautā
2017.gada nogalē Maijas Pīlāgas Lēdurgas 

mākslas un mūzikas skolai bija jāiziet akredi-
tācija. Vizuāli plastiskās mākslas program-
ma turpina darbu, iegūstot akreditāciju uz 
diviem gadiem. Pozitīvi novērtēja to. ka sko-
la lielu vērību pievērš izglītojamo estētiskajai 
audzināšanai, tā kā labvēlīgā skolas mākslinie-
ciskā vide pozitīvi ietekmē audzēkņu perso-
nības veidošanu. Audzēkņi vienmēr piedalās  
Valsts konkursos, kā arī katru gadu audzēkņi 
ir piedalījušies un ieguvuši teicamus un labus 
vērtējumus dažādos mākslas konkursos un 
festivālos Latvijā kā arī koktēlniecības plenē-
ros Lietuvā un Igaunijā. Skola veido izstādes 
no audzēkņu radošajiem darbiem ir iespē-
ja piedalīties mācību ekskursijās, plenēros, 
braukt uz mākslas izstādēm. Atzinīgi tika 
novērtēts skolas ieguldījums apkārtējās vides 
izdaiļošanā ar audzēkņu nobeiguma darbiem.

Šai laikā jāpārskata programmu saturu, at-
jaunojot īstenošanas ilgumu. Darbs turpinās 
un bērniem ir iespēja apgūt pamatzināšanas 

tālākai mākslinieciskai un kultūrizglītībai.
Diemžēl, pēc skolas akreditācijas Izglī-

tības kvalitātes dienests atteica akreditēt 
mūzikas programmas Klavierspēle un 
Akordeona spēlē, pamatojot to ar audzēkņu 
dotību un spēju atšķirību.

Zināms, ka mūzika attīsta arī citas bērna 
dotības un nereti arī tas ir iemesls kāpēc ģi-
mene nolemj, ka instrumenta spēles apguve 
attīstītu viņa bērna izaugsmi. Darbs pie ins-
trumenta apguves ir sistemātisks darbs gan 
nodarbībās, gan mājās, kas gan ne vienmēr ir 
realizējies. Vienlīdz prasīto līmeni visiem au-
dzēkņiem nav izdevies apgūt. Audzēkņi savu 
varēšanu vienmēr rādījuši gan skolas, gan pa-
matskolas pasākumos individuāli un kopīgi 
muzicējot. Sekmīgākie audzēkņi ir piedalīju-
šies arī konkursos, bet ne vienmēr esam va-
rējuši piedalīties Valsts rīkotajos konkursos, 
kur zināšanu un prasmju līmenim jāatbilst 
konkursam nolikumam. Taču ir sāpīgi un žēl, 
ka eksperti no Rīgas profesionālajām skolām 
neizprot lauku skolu specifiku. 

Kas tālāk?
Pēc programmu darbības izbeigšanas 

17.janvārī mūzikas pedagogi izbeidza sa-
vas darba attiecības pēc pašu vēlēšanās. 
Klavierspēles un akordeona spēles prog-
ramma 10V tiek īstenota ļoti maz skolās. 
Audzēkņiem nevarējām piedāvāt mācības 
turpināt Krimuldas Mūzikas un mākslas 
skolā, jo tur nav šāda atsevišķa klavierspē-
les programma. 

Daži audzēkņi klavierspēli turpina apgūt 
individuālajās nodarbībās, daži tika uzņemti 
un mācības turpina Vizuāli plastiskās māks-
las programmā.

Piedāvājam vecākiem iespēju nākošajā mā-
cību gadā viņu bērniem vecumā no 7-13 ga-
diem apgūt Pūšaminstrumentu spēli (6gadi). 
Lai iepazītu pūšaminstrumentus, Krimuldas 
Mūzikas un mākslas skola 8.maijā viesosies 
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā ar or-
ķestra koncertu.  

Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skolas  
direktore Eva Keiša

Krimuldas vidusskolas 
peldbaseina

īpaši izdevīgs piedāvājums  
Lēdurgas puses iedzīvotājiem

VISU APRĪLI 
Lieliem un maziem iespēja apmeklēt 

pirtis, burbuļus un baseinus!

KURSĒ NOVADA AUTOBUSS:
TREŠDIENĀS 

 no Lēdurgas plkst. 17:00 (no kultūras nama) 
 no Vidrižiem plkst. 17:10 (pie Selgu mājas) 

no Bīriņiem plkst. 17:25 (Pieturā) 
 

PIEKTDIENĀS 
no Lēdurgas plkst. 16:00 (no skolas) 

no Vidrižiem plkst. 16:10 (pie Selgu mājas) 
no Bīriņiem plkst. 16:25 (Pieturā)

Sīkāka informācija – Madara Ansone (26517271)

Krimuldas novadā aizsākas 
lekciju cikls  

"Tu esi tas, ko Tu dari"
Biedrība	 "Kultūra.	 Vide.	 Sabiedrība"	 ar	 Krimuldas	 novada	

pašvaldības	atbalstu	organizē	 lekciju	ciklu	 "Tu	esi	 tas,	ko	 tu	
dari".	Lekciju	cikla	mērķis	ir	informēt,	izglītot	un	iedvesmot	ie-
dzīvotājus	par	 tādām	tēmām	kā	nācijas	pašizpratne	un	paš-
apziņa,	izglītības	ieguldījums	nākotnē,	zaļā	domāšana	un	pa-
domju	laika	atstātais	mantojums.

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.
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Zemessardzes 27. kājnieku bataljons aicina krimuldiešus 
pievienoties savām rindām

Tuvojoties	Latvijas	100.	dzimšanas	die-
nai,	Zemessardzes	27.kājnieku	bataljons	
aicina	 Krimuldas	 novada	 iedzīvotājus	
pievienoties	Zemessardzei,	dodot	 iegul-
dījumu	 mūsu	 valsts	 aizsardzībā.	 Batal-
jons	Siguldā	veidos	zemessargu	atbalsta	
punktu,	kurā	varēs	pulcēties	un	trenēties	
tieši	 Krimuldas	 un	 apkārtējo	 novadu	 ie-
dzīvotāji.	

Zemessardze, kā lielākā Nacionālo bru-
ņoto spēku struktūra un valsts teritoriālās 
aizsardzības pamats, dod iespēju pilsoņiem 
brīvprātīgi kalpot savai valstij, rūpējoties 
par tās drošību un aizsardzību. 

Zemessardzē iesaistās aizvien vairāk 
jaunu aktīvu cilvēku, kuri ir gatavi aizstā-
vēt savu zemi, savu novadu. Tie ir dažādu 
profesiju pārstāvji – studenti, uzņēmēji, 
celtnieki, ārsti, politiķi un citi.  

Dienests Zemessardzē ir izaicinājums 
ikvienam pilnveidot sevi, iegūstot pras-
mes aizstāvēt sevi un savu ģimeni, aktīvi 
un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iepazīstot 
jaunus draugus un domubiedrus, veicināt 
savas pašapziņas izaugsmi, kopīgi darbo-
joties vienotā komandā Latvijā un ārpus 
tās robežām. Dienesta laikā ir iespēja uz-
labot fizisko sagatavotību un apgūt dažādas 
specialitātes, piemēram, sakarnieka, snai-
pera, izlūka, prettanku ieroča operatora, 
sanitāra, ložmetējnieka, militārā transpor-
ta autovadītāja, spridzinātāja, radiostaci-
ju operatora un citas. Turklāt par dienesta 
pienākumu izpildi un piedalīšanos mācībās 
zemessargs saņem kompensāciju (sākot no 
26 eiro dienā) un apmaksātu ēdināšanu vai 
tās kompensāciju 9,96 eiro. 

Dienests Zemessardzē ļauj izmantot ci-
vilajā dzīvē gūto profesionālo pieredzi, tā-
pēc līdzdarboties valsts aizsardzības spēju 
stiprināšanā aicinām visdažādāko profesiju 
pārstāvjus: IT speciālistus, pavārus, auto-
vadītājus, mediķus, pedagogus, sistēmu 

analītiķus, komunikācijas speciālistus un 
citus. 

Zemessardzē uzņem 18 – 55 gadus vecus 
Latvijas Republikas pilsoņus bez sodāmī-
bas vai apsūdzībām par nozieguma izda-
rīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki 
citi ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties 
Zemessardzes mājaslapā sadaļā Prasības 
uzņemšanai. 

Lai pievienotos Zemessardzes 27. kāj-
nieku bataljona Siguldas rotai, jāsazinās ar 
rotas virsseržantu Jurģi Baumeisteru, zva-
not uz mob.t.28371816 vai rakstot e- pastu 
jurgis.baumeisters@mil.lv.  

Vairāk par dienestu Zemessardzē un citu 

bataljonu kontaktinformāciju iespējams 
noskaidrot Zemessardzes mājaslapā.

Valsts aizsardzība ir mūsu kopējā 
atbildība. Kopā mēs varam aizsargāt 
Latviju! 
Video par dienestu Zemessardzē: 
https://youtu.be/jMcnpL8Fskk 

Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes 

Civilmilitārās sadarbības nodaļas priekšniece
virsleitnante Ieva Karlsberga

Tālrunis 27327669,  
e-pasts: ieva.karlsberga@mil.lv  

Facebook/Vidzemes brigādes zemessargi 

Šogad	jau	desmito	reizi	Latvijā	norisināsies	Lielā	talka,	kuras	
sauklis	šajā	gadā	ir	“Mainām	Latviju!	Maināmies	paši!”.	Arī	Kri-
muldas	novads	un	tā	iedzīvotāji	katru	gadu	piedalās	šajā	akcijā	
sakopjot	 ne	 tikai	 savu	māju	pagalmus,	 sagaidot	 pavasara	 ie-
rašanos,	bet	arī	sanākot	kopā	talkās,	lai	sakoptu	kādu	novada	
publisko	vietu.	
Šogad Krimuldas novada pašvaldība ir izvirzījusi trīs galvenās 
talkošanas vietas: 
• Barona kapi Krimuldas novadā pie Krimuldas baznīcas;
• Raganu taka aiz Krimuldas doktorāta;
• Avotbirzs Lēdurgas pagastā pie Braslas upes.

Šīs vietas nav vienīgās, kas gaida palīdzīgas rokas, lai atkal at-
gūtu savu krāšņumu un būtu apmeklētājiem pieejamas. Vēlamies  
aicināt Krimuldas novada iedzīvotājus pieteikt publiskās talkoša-
nas vietas, lai kopīgiem spēkiem padarītu tīrāku, sakoptāku un za-
ļāku mūsu novadu. Katru gadu novada ciemos par tradīciju jau ir 

izveidojusies konkrētu vietu, piemēram, Lēdurgas un Inciema es-
trādes teritorijas sakopšana. Katru gadu ir aktīvi seniori, kas rāda 
mums visiem piemēru būt aktīviem un līdzdarboties – Turaidas 
pensionāru klubiņš “Turaidieši” talkos Turaidas Brāļu kapos, bet 
pensionāru klubiņš “Miķelīši” sakops Laimu parku Raganā.

Lielā talka norisināsies 2018. gada 28. aprīlī. Tiem, kas ievē-
rojuši vietas, kuras ir nepieciešams sakopt, tiek aicināti tās atzīmēt 
mājaslapā www.talkas.lv sadaļā “Kartes – Piesārņoto vietu karte”, 
klāt pievienojot nelielu aprakstu. Lielās talkas koordinatore Kri-
muldas novadā ir labiekārtošanas darbu organizatore Dace Baķe. 
Iedzīvotāji aicināti pieteikt vietas pie novada koordinatores, lai va-
rētu saplānot nepieciešamo atkritumu maisu skaitu un savākšanas 
punktus.

Kontaktinformācija talkas vietu pieteikšanai: 
Dace Baķe tālr. 27787749, 29999786, 

e-pasts: dace.bake@krimulda.lv

Mainām Latviju! Maināmies paši!

Zemessardze	dod	iespēju	pilsoņiem	brīvprātīgi	kalpot	savai	valstij,	 rūpējoties	par	 tās	drošību	
un	aizsardzību
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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.

Aprīlis
Valsts meža dienests katru gadu nosaka meža ugunsnedrošo 

laikposmu un izsludina tā sākumu un beigas visā Latvijas terito-
rijā. Pašvaldības pēc saskaņošanas ar Valsts meža dienestu attiecī-
gajā administratīvajā teritorijā var noteikt un izsludināt citu meža 
ugunsnedrošo laikposmu. (UN – 2016 – 138; sad. 13, p. 412.)
Sīli, sīli, būs tev tiesa, 
Kam siliņu dedzināji: 
Bāliņam sadeguši 
Trīs rakstīti ozoliņi.

Kurš uguni no kuldas drīz var skalā iepūst, tam būs žigla sieva, 
kas to lēti nevar, tam būs slinka. /Atbalss k. 1894. J. Kriķis, Starti./

Ja, uguni kurot, saliek plītī divas pagales krustiski, tad vel-
nam ellē galva sāp. /A. Šķēre, Skaistkalne./

Ja deg lopu kūts un izvestie lopi skrien atpakaļ degošā kūtī, 
tad trīs reizes ar sakumiem mēsli jāizsviež no kūts, un lopi vairs 
neskries atpakaļ. /V. Grīva, Lubāna./

Šogad	ziema	mūs	palutināja.	Izbaudīt	ziemas	priekus	varē-
jām	gan	slēpojot,	gan	slidojot.	Laiks	bija	saulains.	4.	martā	uz	
Lēdurgas	ezera	notika	hokeja	mači.	

Piedalījās 4 komandas. Mazo komanda „Mogo”, „SMScredit”, 
„Lēdurga”, senioru komanda ”Hartlija nenovērtētie”.

Visas komandas  savstarpēji izspēlēja. 1. vietu izcīnīja „Lēdurga”, 
2. vietu – „SMScredit”, 3. vietu – „Mogo”. 

Pēc tam interesentiem bija iespēja slidot uz laiku. 1. vietu izcīnī-
ja Silvestrs Sebris, 2. vieta Adriānam, 3. vieta Rojam (puišiem no 
Ādažiem), 4. vieta Markusam Megrim. Prieks par mazo sportistu, 
jo gan spēlēja, gan slidoja. Bija daudz skatītāju, arī slidotāju, kas 
vienkārši bija atnākuši atsvaidzināt savas prasmes slidošanā. Se-
niori un jaunieši sprieda, vai pēc sporta aktivitātēm varēs pakustē-
ties, jo slodze bija liela.

Sporto Lēdurgā
10.	martā	notika	badmintona	turnīrs.	Spēles	noritēja	uz	trijiem	

laukumiem.	Šoreiz	bija	pārsteidzoši	liels	dalībnieku	skaits.	

Visi varēja pasildīties pie ugunskura, iedzert siltu tēju, ieēst gardu 
zupiņu. Pasākums bija izdevies. Liels paldies Gatim un Evitai Me-
griem par dāvaniņām, video meistaram Gunāram Vildem.

Paldies jāsaka arī Lēdurgas hokeja patriotiem Aivaram Lapiņam, 
Vilnim Krišjānim, Aivim Krišjānim, Didzim Krišjānim, Dainim 
Zvidriņam, Kasparam Grīvam, Inesei Paeglei, Raimondam Puzano-
vam, Didzim Ansonam. Visus labos cilvēkus nemaz nevar nosaukt, jo 
atsaucība bija ļoti liela. 

Prieks par lēdurdziešiem. 

Sacensībās meiteņu grupā piedalījās: Emīlija Dziļuma, Mada-
ra Dziļuma, Aleksa Laiviniece, Laura Misiņa, Marta Ceble. Zēnu 
grupā - Gustavs Ceblis, Aleksis Cvetkovs, Anrijs Astraņins, Toms 
Zaķis. Sieviešu grupā: Ilze Eglīte, Agnese Botņa Ezerska, Mada-
ra Šmite.  Vīriešu grupā startēja: Nauris Miķelsons, Andris Vītols, 
Lauris Ceblis, Kaspars Krūmiņš,  Kaspars Grīva, Aigars Astraņins, 
Ivars Šmits, Miks Krūmiņš. Cīņas bija spraigas.

Sieviešu konkurencē 1. vieta Madarai Šmitei, 2. vieta Agnesei Bot-
ņai Ezerskai, 3. vieta  Ilzei Eglītei.

Meiteņu konkurencē 1. vieta Emīlijai Dziļumai, 2.vieta Madarai 
Dziļumai, 3. vieta Laurai Misiņai. Zēnu konkurencē 1. vieta Alek-
sim Cvetkovam, 2. vieta Tomam Zaķim, 3. vieta Gustavam Ceblim. 
Vīriešu konkurencē 1. vieta Naurim Miķelsonam, 2. vieta Laurim 
Ceblim, 3. vieta Kasparam Krūmiņam. Paldies līdzjutējiem!

Tiekamies volejbola turnīrā aprīlī! Komandā jāspēlē 4 dalībnie-
kiem.  

Lēdurgas sporta organizatore Madara Ansone

Akcija lauksaimniekiem “Tīra sēta – laba sēta” 
sākusies!

No 15. marta līdz 30. jūnijam notiks lauksaimniecībā izmantotā iepa-
kojuma bezmaksas savākšanas akcija “Tīra sēta – laba sēta”, ko organizē 
SIA “ZAAO” (ZAAO). Akcijas laikā nododot ZAAO vismaz 1m3 otrreizē-
jai pārstrādei derīga materiāla - ruļļu plēves, bedru plēves, Big-Bag maisus, 
HDPE kannu plastmasas iepakojumu, iespējams laimēt lauksaimniecības 
preču veikala "Agroserviss Valmiera" dāvanu kartes 100,- Eur vērtībā.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma at-
gādina: “Minētos materiālus nedrīkst dedzināt, lai neradītu iespējamību 
bīstamu ķīmisku savienojumu nonākšanai gaisā vai ūdenī, plēves nedrīkst 
arī aprakt, jo tās praktiski nesadalās. Taču šis atkritumu veids ir lieliski 
izmantojams kā otrreizēja izejviela. Tādēļ piedāvājam lauksaimniekiem 
iespēju ērti un videi draudzīgi atbrīvoties no izmantotajiem materiāliem, 
kā arī nodrošinām, lai savāktās plēves un plastmasas kannas nonāktu pār-
strādes rūpnīcās.”

Par nodotajiem materiāliem ZAAO izsniedz pakalpojuma saņemšanas 
apliecinājumu – izziņu par savākto atkritumu veidu un apjomu, kas de-
rīgs iesniegšanai Valsts vides dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritu-
mi savākti atbilstoši likumdošanai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi 
draudzīgā veidā.

Pieteikumus pieņem pa tālruni 29221847 un pieteikto materiālu ZAAO 
savāks līdz 31. augustam, iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. 

Akcijā var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas. 
Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Ziemas	priekus	izbaudīja	slidošanas	entuziasti

Badmintona entuziasti
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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.

BAPTISTU DRAUDZĒ
Krimuldas novada Tautas namā

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS
 1. aprīlī plkst. 11.00 notiks  

Visi laipni aicināti! 
Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.

Mācītājs Fridrihs Kaptāns

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS 

SVĒTKU  DIEVKALPOJUMS 
LĒDURGAS DRAUDZĒ 

1. aprīlī plkst. 11.00 baznīcā. 
Dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu notiek  

mēneša 2. un 4. svētdienā plkst.11.00 baznīcā. 
Pēc dievkalpojuma sadraudzība pie mielasta galda. 

Draudzes kontaktpersonas:
Draudzes padomes pr-tāja  

Laima Vizma Neibarte tālr. 26489733
Mantzine- kasiere un kapličas pārzine 

Tekla Krūmiņa tālr. 26491016
Kristības, iesvētības, laulības, bēru ceremonijas utt. 

mācītājs- Osvalds Miglons,  
tālr. 26536094, e/pasts 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
LIELDIENU DIEVKALPOJUMI:

25. martā plkst. 11:00 
Pūpolsvētdienas dievkalpojums

29. martā plkst. 19:30 
Zaļās ceturtdienas vakara dievkalpojums 

30. martā plkst. 11:00 
Lielās piektdienas dievkalpojums

31. martā plkst. 22:30 
Klusās sestdienas vakara dievkalpojums 

un Lieldienu rīta iezvanīšana
1. aprīlī plkst. 11:00 

Lieldienu dievkalpojums
Svētīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!

Mācītājs Didzis Seržāns 

LĪDZJŪTĪBAS
Lūgsim tavai dvēselītei
Debess ceļos mieru gūt,
Lai ar tevi zvaigznes starā
Varam domās kopā būt.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
un skumju brīdī esam kopā  

ar Irēnas Ignatovas tuviniekiem,  
viņu smilšu kalniņā pavadot. 

Krimuldas tautas nama dabinieki  
un amatierkolektīvi

Skumji galvas noliec sirmie bērzi,
Pūpolzaros sabirzt dzīves stāsts,
Pāri nošalc pavasara vēji,
Jāšķiras, kaut šķirties žēl.

Izsakām līdzjūtību Normundam Ignatovam 
un bērniem: Dacei, Raulam, Ingrīdai, 
pāragri atvadoties no sievas un mātes. 

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas  
kolektīvs

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

Līdz 20. aprīlim piektdienās  
plkst. 15.00-16.00
Krimuldas Tautas namā
un
plkst. 17.00-18.00
Lēdurgas kultūras namā
Bezmaksas vingrošanas nodarbības 
iedzīvotājiem vecākiem par 54 ga-
diem.
Gandrīz ikviens cilvēks vēlas uzlabot savu 
pašsajūtu un dzīves kvalitāti. Fizisko akti-
vitāšu veikšana ir pati pieejamākā darbība, 
kura var radīt viegli pamanāmas pozitīvas 
pārmaiņas, ceļot arī cilvēka pašapziņu un 
veidojot pozitīvāku skatījumu uz dzīvi. 

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

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.14.30–16.00
Turaidas muižas saimnieciskajā centrā
Izdzīvosim tradīcijas kopā ar
Siguldas folkloras kopu “Senleja”
www.turaida-muzejs.lv 

Ieejas maksa: 0.70 – 3.00

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

7. aprīlis plkst.9.30–16.00
Turaidas muzejrezervāta informācijas 
diena
Vairāk informācijas KNV nr.6, 4.lpp.
vai www.turaida-muzejs.lv

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

20. aprīlis plkst.11.00
Lēdurgas kultūras namā
Pierīgas skolu tautas deju kolektīvu 
skate
Skates mērķis- apzināt un novērtēt kolektīvu 
māksliniecisko līmeni un izaugsmi.

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

CIEŠANU LAIKA UN LIELDIENU 
DIEVKALPOJUMI 
Pūpolu svētdienā –  

25. martā plkst. 12.00
Zaļajā ceturtdienā –  

29. martā plkst. 19.00
Lielajā Piektdienā –  

30. martā plkst. 12.00
Lieldienu nakts vigīlija –  
31. martā plkst. 22.45

Lieldienas, Kristus augšāmcelšanās svētki  
1. aprīlī – plkst. 12.00

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

Laikā	 no	 6.	 aprīļa	 līdz	 8.	 aprīlim	
tautas	 lietišķās	 mākslas	 meistari,	
amatnieki,	 stāstnieki,	 tautas	 teicēji,	
muzikanti	 un	 dziedātāji	 vairāk	 nekā	
152	vietās	visā	Latvijā	aicinās	ikvienu	
interesentu	uz	pasākumu	“Satiec	savu	
meistaru!”.

Krimuldas Tautas nams 
 un TLMS “Krimulda”  

aicina interesentus  
8. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00  

piedalīties: 
• grozu pīšanas meistarklasē;
• mauču adīšanas meistarklasē;
• uzzināsim, kā skaistāk “pasniegt” savu 

darbu;
• jostu darināšanas meistarklasē;
• muzikālā meistarklasē bērniem. 

Plkst.13.00  
mazie dziedātāji un dejotāji  

ieskandēs pavasari. 
Interesentiem adīšanā līdzi jāņem smalkas adām-
adatas (1,2 – 1,25), smalka dzija, citās meistarkla-
sēs – vēlme piedalīties un dalīties prasmēs.

Laipni lūgti!

Turaidas muzejrezervātā
6. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.00  
Kalējs Andris Ščeglovs gan lielus, gan 
mazus gaidīs Turaidas muižas smēdē,  

lai iepazīstinātu ikvienu ar seno Turaidas 
smēdi un kalēja arodu, kā arī demonstrētu 

savas kalēja prasmes.
Grupas un klases lūdzam pieteikties dalībai akcijā 
Turaidā līdz 3. aprīlim pa tālr. 26572142 vai e-
pastu: anda.skuja@turaida-muzejs.lv. Īpaši aici-
nām skolēnu klases izmantot iespēju, lai iepazītu 
vīrišķīgo un seno amatu īstā smēdē un izmēģinātu 
noturēt smago āmuru un izkalt naglu!


