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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!

Lai atbalstītu iedzīvotājus pavasara sakopšanas darbu veik-
šanā un samazinātu vidē nelegāli nonākušo atkritumu daudzu-
mu, Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “ZAAO” 
rīko ikgadējo pavasara lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju 
Krimuldas novada iedzīvotājiem no 2018. gada 18. aprīļa līdz 8. 
maijam. Šīs akcijas ietvaros Krimuldas novada pašvaldība sep-
tiņās 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 priekšme-
ti, 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 šķidrumiem, kā arī pulverveida ķīmiskas vielas.

Atgādinām, ka Krimuldas novada pašvaldības iedzīvotājiem 
pieejams arī EKO laukums, kur bez maksas tiek pieņemti tie at-

kritumu, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādei - papīrs un kartons, 
dzērienu kartona iepakojums (tetrapakas un elopakas), polietilē-
na 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 bīs-
tamo atkritumu (luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatori, 
tehniskās eļļas un eļļas filtri). 

Adrese: “Dūmeņi”, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas no-
vads, 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.

Rūpēsimies par tīru vidi!
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Mākslas diena 
“Krimuldas 

pavasaris 2018“
4. maijs- 

Svētki visiem un ikvienam 

Braucamrīku parāde plkst. 13.00 
Piedalīties gājienā var individuāli, gan 
pa kolektīviem, biedrībām un interešu 

grupām. 
Lai organizētu drošu  kustību, lūdzam 
dalību pieteikt pa mob.t. 27737303

Pasākuma atklāšana plkst.13.30 
Piedalās Krimuldas novada 

amatierkolektīvi 

Radošās darbnīcas
Darbnīcu, kurā tiks radīti vides objekti 

veido un vada Krimuldas un Lēdurgas 
Mākslu skolu pedagogi un audzēkņi. 
Darba procesā taps novada simbols .

Novada simbols – ābols, tiek veidots no 
klūgām. 

Māla darbnīca

Amatnieku tirdziņš 
Pieteikties pie Ināras Krasovskas,  

mob.t. 27744016 

Izstāde «Tā ir mana brīvība» 
Šo izstādi veido pasākuma dalībnieki, 
atnesot piemiņas lietu, kas saistās ar 

vārdu BRĪVĪBA.
Ierosmei: 

Fotogrāfijas, karogs, nozīmīte, kožgumijas 
papīrīšu kolekcija (bija aktuālas 70.gados), 

dziesmu klades, T-krekls ar simboliku 
(piem. «Balsoju pret metro» 80. tie gadi)...

"Krimuldas pavasarim 2018" 
sekojiet reklāmai sociālajos tīklos!

CBF SIA „BINDERS” 
AICINA DARBĀ 

ekskavatora, buldozera un  
kravas automašīnas vadītājus
 ar iepriekšēju darba pieredzi.

Mob.t. 26433868

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

Parka ielā 1, Raganā
Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības 

pārvalde ( LAD) organizē

 klātienas konsultācijas un 
bezmaksas palīdzību 

Vienotā platību maksājumu 
2018. gadam iesniegšanai un 

aizpildīšanai.
Pieteikšanās: inara.krasovska@krimulda.lv, 
tālr. 27774016 līdz 23. aprīlim.

Paziņojums par publisko apspriešanu
Krimuldas novada dome 29.03.2018. ir pieņēmusi lēmumu, protokola Nr.3, 2.p. 

“Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem “Inciemi” un Estrāde un bērnu 
dārzs Inciemā”, Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, nodošanu publis-
kai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.04.2018. līdz 
14.05.2018.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 10.05.2018. pl.18.00 Inciema bibliotēkas tel-
pās – Straupes ielā 4, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
Detālplānojuma izstrādes mērķis - daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām izdalīt uzturēša-
nai nepieciešamo platību, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un parametrus atbil-
stoši nepieciešamajām dzīvojamām un publiskajām funkcijām, dabas pamatnes teritorijai 
un izstrādāt satiksmes infrastruktūras risinājumu teritorijas sasaistei ar piegulošajām te-
ritorijām. 
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties: 
1. Krimuldas novada domes telpās – Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov.
2. Interneta mājas lapās www.krimulda.lv un www.geolatvija.lv ;
3. Inciema bibliotēkas telpās – Straupes ielā 4, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
4. Krimuldas novada Būvvaldē – Saules ielā 1A, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov.
5. Detālplānojuma teritorijā izvietotā planšetē.
Atsauksmes līdz 14.05.2018. iesniedzamas:
1. Krimuldas novada domē – dome@krimulda.lv, t.67976868
2. Krimuldas novada būvvaldē – buvvalde@krimulda.lv, t.67976859
Detālplānojuma ierosinātājs: Krimuldas novada dome
Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “METRUM”, reģ.nr.40003388748, Ģertrūdes iela 
47-3, Rīgā, LV-1011, e-pasts: maruta.bluma@metrum.lv, t.26541546.

Krimuldas novada dome aicina pieteikties uz
KRIMULDAS NOVADA DOMES IZPILDDIREKTORA VIETNIEKA 

amata vakanci
Galvenie pienākumi:
 koordinēt pašvaldības iestāžu saimniecisko darbību, 
 izvērtēt pieņemto lēmumu lietderību, 
 sniegt priekšlikumus izpilddirektoram, 
 pildīt izpilddirektora pienākumus viņa īslaicīgas prombūtnes laikā.

Prasības pretendentam:
 augstākā izglītība uzņēmējdarbības, inženierzinātņu jomās vai ekonomikas jomā;
 vēlama pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā ne mazāka par  vienu gadu;
 precizitāte, labas plānošanas spējas, spēja strādāt patstāvīgi un organizēt savu un citu 

iesaistīto personu darbu;
 izpratne par pašvaldības struktūru, mērķiem un uzdevumiem;
 nepieciešama B kategorijas auto vadītāja apliecība;
 latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 labas iemaņas darbā ar datoru;
 prasme analizēt, plānot, vadīt un uzņemties atbildību;
 labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt veikto darbību;
 Komunikācijas prasmes, prasme orientēties sarežģītās situācijās, lietot praksē teorētis-

kās zināšanas.

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

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 20.aprīlis plkst.12:00.

Pieteikumā ietilpst: 
 Curriculum Vitae(CV);
 izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 motivācijas vēstule;
 apraksts (uz vienas A4 lapas) par Krimuldas novada izpilddinstitūcijas darba prioritā-

tēm un darba organizāciju.

Pieteikumu iesniegt personīgi vai pa pastu Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā Kri-
muldas novadā, LV-2144 vai pa e-pastu: dome@krimulda.lv 
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Pateicība 
Paldies Ziemassvētku vecītim un 
Lieldienu zaķim par bagātīgām 

dāvanām, kuras sagatavoja 
mecenātu Teterevu fonds un 

Limbažu fonds.
Aina Lasmane un Anna Uzuļeņa  

un pārējie veco ļaužu nama “Krimulda” 
iemītnieki

Par koka ciršanu 
Saules ielā 1A, Raganā
Sakarā ar Krimuldas novada Būvval-

des pārcelšanos uz Saules ielu 1A, Raga-
nā, Krimuldas doktorāta otrā stāva tel-
pām, nepieciešama blakus esošās terito-
rijas labiekārtošana. Plānots labiekārtot 
un paplašināt automašīnu stāvlaukumu 
Saules ielā 1A, Raganā, lai doktorāta un 
būvvaldes apmeklētājiem nodrošinātu 
ērtu piekļuvi pakalpojumu saņemšanai. 
Balstoties uz saņemto iesniegumu par 
viena koka, kas pārdzīvojis savu aug-
šanas vecumu un kuram konstatēti vai-
rāki bojājumi, nozāģēšanu. Krimuldas 
novada pašvaldības Koku novērtēšanas 
komisija pieņēma lēmumu izsniegt cir-
šanas atļauju, paredzot kompensējamos 
stādījumus automašīnu stāvlaukuma iz-
veides labiekārtojumā. 

Par koku ciršanu 
Lēdurgas kapos

2018. gada 20. februārī Krimuldas 
novada pašvaldības Koku novērtēšanas 
komisija kopā ar pašvaldības speciā-
listiem Lēdurgas kapos apsekoja visus 
kokus, kas aug kapu teritorijā. No visa 
kopējā koku skaita tika apsekoti bīsta-
mākie koki. Konstatēts, ka ar būtiskiem 
bojājumiem ir 24 koki, kuru stāvoklis ir 
neapmierinošs un tie apdraud gan cil-
vēkus, kas regulāri apmeklē šos kapus, 
gan kapu labiekārtojumu (pieminekļus, 
krustus, utt.). Visiem iepriekš minēta-
jiem, apsekotajiem kokiem nav ainavis-
kas un bioloģiskas vērtības. Koki ir ar 
būtiskiem bojājumiem un koku augt-
spēja, vitalitāte un noturība ir būtiski 
ietekmēta.  

Pamatojoties uz apsekošanas rezul-
tātiem Koku novērtēšanas komisija iz-
sniegusi   bīstamo koku  ciršanas atļau-
ju, kas ir derīga vienu gadu. Krimuldas 
novada pašvaldība plāno rast līdzekļus 
un veikt nepieciešamās darbības, lai no-
drošinātu pilnīgu Lēdurgas kapu inven-
tarizāciju.

Aicinām klientus ziņot  
par piebraucamo ceļu stāvokli

Pavasara mainīgo laikapstākļu dēļ visā SIA “ZAAO” (ZAAO) darbības reģionā ceļi 
kļuvuši slikti izbraucami, vietām tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – tiek 
liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Tas ievērojami apgrū-
tina atkritumu izvešanu. Tādēļ aicinām iedzīvotājus novērtēt savu piebraucamo ceļu 
stāvokli un apsvērt, vai konteinera tukšošana ir iespējama, nebojājot klienta vai ZAAO 
īpašumu.

 Lūdzam informēt ZAAO speciālistus pa tālruni 64281250 vai e-pastu zaao@zaao.lv 
par nepieciešamību atcelt vai mainīt konteinera tukšošanas reizi.

Par neizvešanas iemesliem ZAAO veic pierakstus un fotografē problemātiskās situā-
cijas, lai nepieciešamības gadījumā informētu klientus. 

Gadījumos, kad kādas adreses paliks neapkalpotas, aicinām klientus būt saprotošiem 
un gaidīt ceļa apstākļu uzlabošanos. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Informāciju sagatavoja:
Laura Jegorova

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Klajā nākusi grāmata 
“Spēka maize”

9.martā Bulduru dārzkopības vidusskolā notika biedrības “Zemnieku saeima” un 
rakstnieces Ilzes Būmanes grāmatas “Spēka maize” (434 lpp.) atklāšanas svētki. 
Vairāku gadu garumā tapusī grāmata ir par to, kā 25 gadu laikā Latvijas lauksaim-
nieki ir izveidojuši pasaulē konkurētspējīgu lauksaimniecības nozari un savu sa-
biedrisko organizāciju, kas kopš pirmsākumiem strādā, aizstāvot savu biedru un 
visu Latvijas zemnieku intereses Latvijā un Eiropā. 

Rakstniece Ilze Būmane grāmatas 
anotācijā raksta: “Zemnieku saeimas 
grāmatā “Spēka maize” lasīsiet par 
133 zemnieku saimniecību un uzņē-
mumu darbu, šo ģimeņu dzīvi. Taču 
galvenokārt tā stāsta par atjaunotās 
Latvijas valsts lauku atdzimšanu. 
Mazās saimniecības 20. gadsimta 
80. gadu beigās, sagandētas senču 
mājas – tāds bija sākums. Pagājuši 
gandrīz 20 gadi, tas ir laiks, kad iz-
aug jauna paaudze, un patiesi – iz-
skolojušies saimnieku dēli un meitas 
atgriežas vecāku saimniecībās vai 
dibina paši savas. Latvijas zemnieki 
šajā laikā mācējuši izveidot spēcī-
gas saimniecības, kas ražo eksporta 
preci, atkal esam atgriezušies Eiro-
pas un pasaules tirgū.“ 

Grāmatā kā viens no piemēriem 
ir minēts novadnieks, z/s “Dzirna-
vas” dibinātājs Vasīlijs Rasimenoks. 
Viņš darba turpinājumu uzticējis dēlam Denisam. Savukārt, pats Vasīlijs Rasimenoks 
ar dēlu Andreju devies strādāt Zilupes pusē, kur apsaimnieko lielas platības. 

Grāmatā “Spēka maize” par piemēru tiek minēta viena saimniecība no katra Latvijas 
novada, bet zinām, ka katrā novadā ir vairāk kā desmit šādu spēcīgu zemnieku - jāseci-
na, cik liels spēks ir Latvijas laukos! 

Vasīlijs Rasimenoks deleģēja šo grāmatu Krimuldas novada pašvaldības domes de-
putātam Jurim Salmiņam nogādāt Krimuldas novada sabiedrības rīcībā. Krimuldas no-
vada domes 29. marta sēdē J.Salmiņš pastāstīja deputātiem par šo notikumu, jo esam 
novads, kas izvietojies lauku teritorijā, tiešā galvaspilsētas tuvumā. Lai gan šķietami 
Rīga ir valsts valstī, taču jāsaprot, ka tās spēks, pārtika un darba spēks radies no Lat-
vijas laukiem. 

Deputāts Juris Salmiņš Vasilija Rasimenoka vārdā I.Būmanes grāmatu “Spēka mai-
ze” pasniedza Krimuldas novada domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim, lai tālāk 
tā būtu pieejama kādā no novada bibliotēkām. Interesentiem būs iespēja iepazīties ar 
lauksaimniecības attīstības gaitu visā valstī - Latvijas un Krimuldas novada spēka ap-
zināšanai un vairošanai. 
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Tautas lietišķās mākslas studija "Krimulda" aicināja apmek-
lēt tekstīliju izstādi Krimuldas Tautas namā, kas bija divkārši 
svētki, jo studijai šogad 60. jubileja. Izstādes atklāšanā un ju-
bilejas svētkos studijas audējas tikās ar tuvākajiem draugiem 
un atbalstītājiem. Atklājot svētkus, TLMS “Krimulda” vadītāja 
Laila Šteinberga uzsvēra, ka ne tikai tiek svinēti divkārši svēt-
ki, bet arī vēstījums, pamatdoma šim pasākumam ir divkāršs. 
Pirmkārt, aušanas tradīciju saglabāšana, otrkārt, vēl viena 
nemateriālā kultūras mantojuma - stāstniecības saglabāšana, 
kas īpaši svarīga mūsu nākamajām paaudzēm. Tāpēc viesi tika 
aicināti uz svētku pasākumu ierasties ar saviem stāstiem. 

Pasākuma viesus izklaidēja un ar stāstiem un priekšnesumiem 
iepriecināja novada stāstu teicēja Māra Ozola ar meitu Silviju un 
komandu un Anda Puķīte. Akordioniste Indra Kumsāre un vīru 
koris “Vecie draugi” diriģenta Aivara Tomiņa vadībā, katrs ar 
saviem stāstiem padarīja pasākumu krāsaināku un atraktīvāku. 
Īpašs paldies Saulkrastu audēju un rokdarbu domubiedriem, kas 
šai dienā pagodināja ar savu klātbūtni.

Studijas vadītāja Laila Šteinberga prezentēja studijas dalībnieču 
darbus, kas tapuši pēdējos 10-15 gados. “Laiki mainās, liek mums 
mācīties un attīstīties, lai gan ar mainīgām sekmēm. Bijuši gadi, 
kad pulciņā bija pat 30 un 40 dalībnieču, un bija laiki, kad audē-
ju studija nebija plaši apmeklēta. Taču nemainīgi ir tas, ka, au-
žot darbiņus, parasti tiek risinātas sarunas vai arī ritināti domu 
kamoliņi. Tāpēc katrā darbā, katrā segā vai lakatā, klātesoša ir 
kāda tā brīža noskaņa, kas tiek nemateriāli ieausta topošajā dar-
bā. Rakstos, kas redzami katrā darbā, ikviens var izlasīt to, kas tur 

kā vēstījums ierakstīts dzīparu vijā. Katrā darbā ieliktais stāsts 
ir tā pievienotā vērtība, ko nevar izteikt naudas izteiksmē.” Laila 
Šteinberga uzsvēra, ka rakstu veidotie un stāstnieku stāstītie stāsti 
bagātina mūs visus, tāpēc īpaši jāglabā un jāgodā. 

Kā sasaucoties ar Lailas Šteinbergas akcentēto, divas no sa-
staptajām apmeklētājām priecājās par izstādi, kur ik katrā darbā 
jūtama sirdsmīlestība un ieaustais stāsts. Rokdarbiece Dzidra Zī-
riņa īpaši jūsmoja par sulīgi zaļo toņu spirgtumu austajos darbos. 
Kādreizējā audēja Rudīte Ozere atzina, ka viņai vislabāk patīk 
lina darinājumi. Kad ar lina dvieli norīvējas, tad asinsrite aktivi-
zējas un rodas brīnišķīga pašsajūta.  

Skaistā, siltu noskaņu radošā TLMS “Krimulda” izstāde bija 
aplūkojama līdz aprīļa vidum - šai laikā, Krimuldas Tautas nama 
foajē pabijušie sajuta un redzēja, cik svarīgi, lai Krimuldas audē-
ju stāsts turpinātos. Tāpēc jānāk talkā.

Lai izdodas!

Krimuldas novada lepnums –  
daiļamata kultūras mantojuma saglabāšana

TLMS “Krimulda” svētkos piedalījās Lija Heldorfa, viņa studijā darboju-
sies gandrīz no pašiem pirmsākumiem. Toreiz Lija gājusi vēl vidusskolā, 
bet ļoti gribējusi iemācīties aust, lai apgūtu aušanas prasmes, sekojusi 
pieredzējušajām audējām gandrīz pa pēdām. Un kā nemanot aušana kļu-
vusi par sirdslietu. Lai gan ģimene un darbs, bet aušanai laiks vienmēr 
atrasts, netaupot pat nakts miera stundas. Tagad gan Lija Heldorfa atgā-
jusi maliņā, jo ikdienā citas rūpes. Jānovēl tagadējām audējām izturība, 
jo studijas telpās, kas atrodas Sunīšu ciemata kādreizējās saimniecības 
kantorēkā, ir auksti, īpaši ziemā. Ar elektrību grūti sasildāmas, taču pal-
dies Krimuldas novada domei, kas elektrības rēķinus apmaksā, tādējādi 
atbalstot studijas audēju centienus un darbu. 
Lija Heldorfa novēl: “Lailai un visām meitenēm, domubiedrēm turpināt 
šo tik svarīgo nodarbošanos – aušanu, arī godinot visu studijā darbojo-
šos audēju veikumu.“ 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku veik-
smīgas norises nodrošināšanai Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 30. aprīlim aicina 
pieteikties brīvprātīgos. Svētku laikā plānots nodarbināt vairāk 
nekā 1000 brīvprātīgo, kas būs iesaistīti koordinētās brīvprātīgo 
misijās. Dziesmu un deju svētkos brīvprātīgie sāks darboties jau 
pirmssvētku periodā, bet visaktīvāk tiks iesaistīti organizatoris-
kos procesos Svētku nedēļas laikā. 

Pieteikties Dziesmu un deju svētku brīvprātīgā darbam var, aiz-
pildot elektronisku anketu interneta platformā brivpratigie.lv.  Po-
tenciālajam brīvprātīgajam jābūt gatavam veltīt vismaz 20 stundas 
brīvprātīgā darba veikšanai, kas pakārtotas Svētku rīkotāju sastā-
dītajam grafikam. Tiek aicinātas pieteikties personas vecumā no 16 

gadiem (personām no 16 līdz 18 gadiem būs nepieciešama vecāku 
atļauja) ar labām latviešu valodas zināšanām, (atsevišķiem papildus 
darbiem – arī ar angļu, krievu un citu svešvalodu zināšanām). 

Katram brīvprātīgajam Svētkos tiks nodrošināta ēdināšana, ja 
tiks veikts darbs ilgāk nekā 4 - 5 stundas, būs nodrošināta iespēja 
bez maksas izmantot Rīgas sabiedrisko transportu, tiks izsniegta 
Svētku ID karte un darba atribūtika.

Inga Vasiļjeva
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki

Sabiedrisko attiecību vadītāja
Inga.vasiljeva@lnkc.gov.lv, inga.vinga@gmail.com

29276111
www.lnkc.gov.lv 

Dziesmusvētki un Labklājības ministrija  
aicina pieteikties brīvprātīgos

Par sadarbību daudzu gadu garumā gandarītas Krimuldas TN vadītāja 
Līvija Ustupa un TLMS “Krimulda” vadītāja Laila Šteinberga
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Apsveicam!
Krimuldas MMS audzēkņi guvuši god-

algas Mārupes Mūzikas un mākslas skolas 
organizētā šķiedrmākslas un tekstilmoza-
īkas darbu konkursā - izstādē "Skaņu pa-
lete. Saknes". Elīza Ārgale - 1. vieta, Sa-
manta Elizabete Liece 3. vieta 12 - 16 gadu 
vecuma grupā;Linards Bubko 1. vieta 8 - 11 
gadu vecuma grupā.

Paldies!

7. aprīlī kanālā Re:TV (Reģionālā TV) 
rādīja Krimuldas un Limbažu jauniešu 

simfoniskā orķestra koncertu
Pirms astoņiem gadiem, astoņi pedagogi izveidoja Krimuldas un Limbažu jauniešu 

simfonisko orķestri, kurā muzicē ap 50 stīgu, pūšamo un sitamo instrumentu spēles au-
dzēkņi un absolventi. Tas tika darīts tāpēc, ka pedagogi uzskata - ir nepieciešams sniegt 
bērniem un jauniešiem iespēju pilnveidot jau apgūtās zināšanas un attīstīt jaunas sadarbī-
bas iespējas starp Latvijas novadu jaunajiem māksliniekiem. 

Sižetā par to, kā top jaunie mūziķi, stāstīja diriģents Aivars Buņķis. Iespaidos dalījās 
paši jauniešiem, kas viņus motivē apgūt spēlēt mūzikas instrumentus.

Ir 25.marts un Lēdurgā pie piemiņas akmens represētajiem pulcējas novadnieki, 
kuriem ar šiem notikumiem saistās kāds dzimtas stāsts vai paša pārdzīvojumi. 1989.
gada 30.jūlijā šis laukakmens piemineklis tika uzstādīts un atklāts, iesvētīts sarkan-
baltsarkanais karogs. Kopš tā laika ik gadu šeit pulcējas cilvēki, godinot tā laika skar-
bos notikumus, kas uz visiem laikiem ir atstājuši zīmes palicējos. Atmiņas iemūžinā-
tas arī dokumentālā un mākslas kino: “Veļu upe”, “Melānijas hronika”, “Via Doloro-

Represēto atceres pasākumā

Lēdurgas kultūras nama vīru kopa ar vadītā-
ju Ilzi Krūmiņu 25.marta atceres  pasākumam 
bija sagatavojuši oriģinālprogrammu, liekot 
lietā katra ansambļa dalībnieka talantus, pras-
mes un izdomu. Starp priekšnesumiem ska-
nēja Lēdurgas pagasta izsūtīto atmiņu rakstī-
tie stāsti 25.martā pie represēto piemiņas akmens Lēdurgā

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas 
absolvente un Krimuldas un Limbažu jau-
niešu simfoniskā orķestra talantīgā jaunā 
čelliste MADARA BABRE ar Limbažu 
fonda atbalstu ieguvusi jaunu instrumentu!

Limbažu fonda izveidotais "Talantīgo jau-
niešu atbalsta fonds" dibināts ar mērķi sniegt 
atbalstu Alojas, Krimuldas, Limbažu un Sa-
lacgrīvas novada jauniešu talanta attīstībai.

Pateicība atbalstītājiem!
Novēlam Madarai turpināt attīstīt savu 

talantu mūzikā un priecēt klausītājus!

Darbi tapuši skolotājas MARIJAS VĪ-
TOLAS nodarbībās. Paldies skolotājai un 
audzēkņiem par lieliskajiem darbiem! Iz-
stāde apskatāma Mārupes Mākslas skolā 
līdz 26. aprīlim. 

Apsveicam Evelīnu Veinbergu ar 3. vietu 
un Raulu Ignatovu ar atzinību! Paldies sko-
lotājiem Evitai Kurtiņai un Vitoldam Kuci-
nam par audzēkņu sagatavošanu!

Valsts konkurss ir gada nozīmīgākais 
mākslas skolu pasākums. Šī gada Valsts kon-
kursa tēma ir ilustrācija, konkursa dalībnieki 
ilustrēja dzejoļu grāmatiņas.

Finālā pulcējās visu 103 Latvijas mākslas 
skolu audzēkņi, kopumā piedalījās 568 au-
dzēkņi.

Valsts konkursa darbus vērtēja žūrija – 
mākslinieks Juris Petraškevičs, māksliniece 
un izdevniecības “Liels un mazs” mākslinie-
ciskā redaktore Rūta Briede, izdevniecības 
“Liels un mazs” vadītāja Alīse Nīgale. Žūrija 
vērtēja konkursa dalībnieku darbus, pievēršot 
uzmanību gan uzdevumu radošam risināju-
mam, gan izpildījumam.

Valsts konkursā mūs pārstāvēja arī Patrīcija 
Strautāne, Elza Elīze Jansone, Laura Adria-
na Olekša, Dāvis Dalders un visi dalībnieki 
strādājuši pārliecinoši un guvuši ļoti labus un 
teicamus vērtējumus. Paldies nodaļas skolo-
tājiem un skolēniem par ieguldīto darbu tēmā 
"Ilustrācija un grāmatu dizains".

Konkursa dalībnieku darbi no 13. aprīļa 
līdz 20.maijam būs apskatāmi izstādēs Jelga-
vas Kultūras namā Krišjāņa Barona ielā 6 un 
Jelgavas Mākslas skolā Mazā ceļa ielā 2.

Konkursa rezultāti apskatāmi šeit:
http://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizgli-

tiba/valsts-konkursi-maksla/ 

Krimuldas mūzikas 
un mākslas 

skolas audzēkņi 
guvuši godalgotas 

vietas Latvijas 
profesionālās ievirzes 

mākslas un dizaina 
izglītības programmu 

audzēkņiem Valsts 
konkursa finālā!

sa”, “Gulaga stāsti” runā ar 
mums. Tikai mūsu ziņā ir kā 
tos stāstus uztveram.

Piemiņas pasākumā runāja 
Lēdurgas baznīcas luterāņu 
draudzes mācītājs Osvalds 
Miglons, klātesošos stiprinot 
ar izjustu runu un svētījot 
visu Krimuldas novadu un tā 
vadību. 

Paldies Krimuldas novada 
domei par atbalstu pasākuma 
rīkošanā.

Madara Babre ar jauno čellu

Elīzas Ārgales mākslas darbs
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Krimuldas novada domes sēdē 29. martā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par detālplānojuma nekustamiem īpašumiem “Inciemi” un “Es-
trāde un bērnu dārzs Inciemā” nodošanu publiskai apspriešanai.
1. Nodot Detālplānojuma pirmo redakciju n/ī “Inciemi” un “Estrāde 

un bērnu dārzs Inciemā” Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no institūcijām. 

2. Noteikt Detālplānojuma pirmās redakcijas publiskās apsprieša-
nas termiņu četras nedēļas, skaitot no paziņojuma publicēšanas 
Krimuldas novada mājas lapā un  teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS). Publiskās apspriešanas noslēgumā 
organizēt publiskās apspriešanas sanāksmi.

3. Detālplānojuma izstrādātājam publicēt paziņojumu par minētā de-
tālplānojuma pirmās redakcijas publiskās apspriešanu laikrakstā 
“Krimuldas Novada Vēstis”, ievietot Krimuldas novada mājas lapā 
www.krimulda.lv un teritorijas attīstības plānošanas informācijas 
sistēmā www.geolatvija.lv.  līdz 16.04.2018.

 Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
1. Ar 2018.g. 2.janvāri izbeigt 2014.g. 19.februāra zemes nomas līgu-

mu Nr.13-2014, ar PERSONU  par 0,08 ha zemes nomu pašvaldības 
zemē ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimul-
das nov..

2. Ar 2018.g. 2.janvāri izbeigt  zemes nomas līgumu ar PERSONU 
par zemes “Mazauniškalni”, platība 9,71 ha, nomu.

 Par zemes nomas līgumu.
1.&
1. Ar 2017.g. 2.septembri turpināt iznomāt PERSONAI Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemi “Sprīdīši”, 
Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., platība 0,5458 ha. Nomas 
termiņš 10 gadi.

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

2.&
1. Ar 2018.g. 2.aprīli turpināt iznomāt PERSONAI Krimuldas no-

vada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemi “Vecbērzaines”, 
Lēdurgas pag., Krimuldas nov., platība 0,1 ha. Nomas termiņš 10 
gadi.

2. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, nomas zemes platība var tikt preci-
zēta.

3. Nomas maksa 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības un PVN. Nom-
nieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

 Par zemes iznomāšanu.
1. &
 Ar 2018.g. 13.decembri turpināt iznomāt  SIA “JASS Rudzīši” uz 6 

gadiem Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā  esošo zemes  vie-
nību ar nosaukumu  “Jaunkaktiņi”,  platība 7,81 ha, palīgsaimnie-
cības vajadzībām.

1. Ar 2018.g. 13.decembri turpināt  iznomāt  SIA “JASS Rudzīši” uz 6 
gadiem Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā  esošās zemes  vie-
nības ar adresi “Kaktiņi”,  daļu  1,8 ha platībā, palīgsaimniecības 
vajadzībām.

2. Nomas maksa 1, 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk kā 28 euro   un PVN.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

SIA “JASS Rudzīši”.
2. &
 Ar 2018.g. 1.jūliju turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Kri-

muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vie-
nības ar nosaukumu “Ausekļi”, daļu 0,06 ha platībā, mazdārziņa 
uzturēšanai.

1. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet 
ne mazāk kā 0,008 euro/m2   un PVN.

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

Krimuldas novada pašvaldībai īpašumā esošās zemes  vienības ar 
nosaukumu  “Centrs”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 
daļu 0,1 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.

2. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet 
ne mazāk kā 0,008 euro/m2   un PVN.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.

4.&
1. Ar 2017.g. 31.janvāri  izbeigt 2014.g. 16.jūnijā noslēgto Zemes no-

mas līgumu Nr.76-2014 ar PERSONU par zemes 0,06 ha platībā 
nomu īpašumā E.Melngaiļa iela 5A, Lēdurga,  Lēdurgas pag., Kri-
muldas nov..

2. Ar 2018.g. 1.aprīli  iznomāt  PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  vienības ar 
adresi E. Melngaiļa iela 5A, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas 
nov., daļu 0,06 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.

3. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet 
ne mazāk kā 0,008 euro/m2   un PVN.

4. Nomnieks sedz izdevumus par faktisko zemes lietošanu no 2017.g. 
31.janvāra līdz 2018.gada 1.aprīlim (5% no zemes kadastrālās vēr-
tības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 0,008 eiro par m²  un PVN).

5.Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
5.&
1.Ar 2018.g. 2.janvāri pārtraukt 2014.g. 9.jūnija zemes nomas līgumu 

Nr. 116-2014 ar PERSONU par Krimuldas novada pašvaldībai tie-
siskajā valdījumā esošās zemes “Dārziņi Turaidā”, Turaida, Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., daļas nomu 0,0496 ha platībā.

2. Ar 2018.g. 2.janvāri iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  vienības ar 
nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turaida, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., daļu 0 ,0496 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.

3. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet 
ne mazāk kā 0,008 euro/m2   un PVN.

4. Nomnieks sedz izdevumus par faktisko zemes lietošanu no 2017.g. 
02.janvāra līdz 2017.g. 31.decembrim (5% no zemes kadastrā-
lās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 0,008 eiro par m²  un 
PVN).

5. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
6.&
1. Ar 2018.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONU uz 6 gadiem Kri-

muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  vie-
nības ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turaida, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., daļu 0,031 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.

2. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet 
ne mazāk kā 0,008 euro/m2   un PVN.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
7.&
1. Ar 2018.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  
vienības ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turaida, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., daļu 0,1978 ha platībā, mazdārziņa uzturēša-
nai.

2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk kā 0,004 euro/m2   un PVN.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
8.&
1. Ar 2018.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  
vienības ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turaida, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., daļu 0,036 ha platībā, mazdārziņa uzturēša-
nai.

2. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet 
ne mazāk kā 0,008 euro/m2   un PVN.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
9.&
1. Ar 2018.g. 2.janvāri  iznomāt SIA “VIDZEMES PUTNIŅI” uz 6 

gadiem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā  esošo 
zemes  vienību ar nosaukumu  “Zeme pie Putniņiem”,  platība 5,5 
ha, palīgsaimniecības vajadzībām.

2. Ar 2018.g. 29.martu  iznomāt  SIA  “VIDZEMES PUTNIŅI”  uz 
vienu gadu zemes  vienību ar nosaukumu “Iļķeni”, platība 8,5 ha 
platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.

3. Nomas maksa par zemes vienību 1, 5% no zemes kadastrālās vēr-
tības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 euro   un PVN.

4. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
5. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

SIA “VIDZEMES PUTNIŅI”.



KNV Nr. 7 – APRĪLIS I 7
10.&
1. Ar 2018.g. 28.martu turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  
vienības ar nosaukumu “Zeme pie Namiņa”, Inciems, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., daļu 0 ,15 ha platībā, mazdārziņa uzturēša-
nai.

2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk kā 0,004 euro/m2   un PVN.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
11.&
1. Ar 2018.g. 29.martu iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  vienības ar 
nosaukumu “Lodes parks”, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 
daļu 3,08 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.

2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk kā EUR 28.00 gadā  un PVN.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
12.&
1. Ar 2018.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  
vienības ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turaida, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., daļu 0,0455 ha platībā, mazdārziņa uzturēša-
nai.

2. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet 
ne mazāk kā 0,008 euro/m2   un PVN.

3. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
13.&
1. Ar 2018.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  
vienības ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turaida, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., daļu 0,0455 ha platībā, mazdārziņa uzturēša-
nai.

2. Nomas maksa 5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet 
ne mazāk kā 0,008 euro/m2   un PVN.

3  Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
14. &
1. Ar 2018.g. 29.martu iznomāt SIA “BB Solutions”, adrese: Dārza 

iela 51, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., uz 6 gadiem pa-
līgsaimniecības vajadzībām Krimuldas novada pašvaldībai piede-
rošo   zemi “Mazauniškalni”, 9,71 ha platībā.

2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk kā 28 euro  gadā  un PVN.

3. Zemes nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

SIA “BB Solutions”.
 Par grozījumiem  īres līgumos.
DOME NOLEMJ:
1&
 Izdarīt grozījumus  2015.g. 27.aprīļa Dzīvojamās telpas īres līgu-

mā  Nr.163.15/7-6,  nomainot 1.1. punktā ciparus “13,7” ar cipariem  
“13,1” un izsakot sekojošā redakcijā: 

1. “1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un nodod par maksu ĪRNIEKAM lietošanas 
tiesības uz  IZĪRĒTĀJAM piederošu telpu- dzīvokli, kas atrodas  
“Centrs 38” dzīv. 1, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar 
kopējo platību 13,1 m² (turpmāk DZĪVOKLIS)”.

2. Par DZĪVOKĻA īri tiek noteikta īres maksa EUR 0,32 apmērā par 
1 DZĪVOKĻA kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, tajā skaitā  
maksa par apsaimniekošanu EUR 0,15. Kopējā  DZĪVOKĻA īres 
maksa noteikta EUR 4,20. Īres maksa tiek noteikta ar 2018.g. 1. 
martu.

2&
 Izdarīt grozījumus  2015.g. 27.aprīļa Dzīvojamās telpas īres līgu-

mā  Nr.159.15/7-6,  nomainot 1.1. punktā ciparus “17,5” ar cipariem  
“17,0” un izsakot sekojošā redakcijā: 

1. “1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un nodod par maksu ĪRNIEKAM lietošanas 
tiesības uz  IZĪRĒTĀJAM piederošu telpu- dzīvokli, kas atrodas  
“Centrs 38” dzīv. 2, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar 
kopējo platību 17,0 m² (turpmāk DZĪVOKLIS)”.

2. Par DZĪVOKĻA īri tiek noteikta īres maksa EUR 0,32 apmērā par 
1 DZĪVOKĻA kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, tajā skai-
tā  maksa par apsaimniekošanu EUR 0,15. Kopējā  DZĪVOKĻA 
īres maksa noteikta EUR 5,44. Īres maksa tiek noteikta ar 2018.g. 
1.martu”

3&
 Izdarīt grozījumus  2017.g. 3.aprīļa Dzīvojamās telpas īres līgu-

mā  Nr.114.17/7-6,  nomainot 1.1. punktā ciparus “21,6” ar cipariem  
“17,1” un izsakot sekojošā redakcijā: 

1. “1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un nodod par maksu ĪRNIEKAM lietošanas 
tiesības uz nenoteiktu laiku IZĪRĒTĀJAM piederošās telpas- dzī-
vokli, kas atrodas  “Centrs 38” dzīv. 3, Sunīši, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., ar kopējo platību 17,1 m² (turpmāk DZĪVOKLIS)”.

2. Par DZĪVOKĻA īri tiek noteikta īres maksa EUR 0,32 apmērā par 
1 DZĪVOKĻA kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, tajā skai-
tā  maksa par apsaimniekošanu EUR 0,15. Kopējā  DZĪVOKĻA 
īres maksa noteikta EUR 5,48. Īres maksa tiek noteikta ar 2018.g. 
1.martu.”

4&
 Izdarīt grozījumus  2015.g. 27.aprīļa Dzīvojamās telpas īres līgu-

mā  Nr.167.15/7-6,  nomainot 1.1. punktā ciparus “13,6” ar cipariem  
“12,9” un izsakot sekojošā redakcijā: 

1. “1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un nodod par maksu ĪRNIEKAM lietošanas 
tiesības uz  IZĪRĒTĀJAM piederošu telpu- dzīvokli, kas atrodas  
“Centrs 38” dzīv. 5, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar 
kopējo platību 12,9 m² (turpmāk DZĪVOKLIS)”.

2. Par DZĪVOKĻA īri tiek noteikta īres maksa EUR 0,32 apmērā par 
1 DZĪVOKĻA kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, tajā skai-
tā  maksa par apsaimniekošanu EUR 0,15. Kopējā  DZĪVOKĻA 
īres maksa noteikta EUR 4,13. Īres maksa tiek noteikta ar 2018.g.  
1.martu”.

5&
 Izdarīt grozījumus  2015.g. 27.aprīļa Dzīvojamās telpas īres līgu-

mā  Nr.165.15/7-6,  nomainot 1.1. punktā ciparus “17,8” ar cipariem  
“17,7” un izsakot sekojošā redakcijā: 

1. “1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un nodod par maksu ĪRNIEKAM lietošanas 
tiesības uz  IZĪRĒTĀJAM piederošu telpu- dzīvokli, kas atrodas  
“Centrs 38” dzīv. 8, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar 
kopējo platību 17,7 m² (turpmāk DZĪVOKLIS)”.

2. Par DZĪVOKĻA īri tiek noteikta īres maksa EUR 0,32 apmērā par 
1 DZĪVOKĻA kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, tajā skai-
tā  maksa par apsaimniekošanu EUR 0,15. Kopējā  DZĪVOKĻA 
īres maksa noteikta EUR 5,67. Īres maksa tiek noteikta ar 2018.g. 
1.martu”.

6&
 Izdarīt grozījumus  2016.g. 1.februāra Dzīvojamās telpas īres līgu-

mā  Nr. 025.16/7-6,  nomainot 1.1. punktā ciparus “18,05” ar cipa-
riem  “17,40” un izsakot sekojošā redakcijā: 

1. “1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un nodod par maksu ĪRNIEKAM lietošanas 
tiesības uz IZĪRĒTĀJAM piederošu telpu- dzīvokli, kas atrodas  
“Centrs 38” dzīv. 9, Sunīši, Krimuldas pag, Krimuldas nov., ar ko-
pējo platību 17,40 m² (turpmāk DZĪVOKLIS)”.

2. Par DZĪVOKĻA īri tiek noteikta īres maksa EUR 0,32 apmērā par 
1 DZĪVOKĻA kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, tajā skai-
tā  maksa par apsaimniekošanu EUR 0,15. Kopējā  DZĪVOKĻA 
īres maksa noteikta EUR 5,57. Īres maksa tiek noteikta ar 2018.g. 
1.martu”.

7&
 Izdarīt grozījumus  2015.g. 27.aprīļa Dzīvojamās telpas īres līgu-

mā  Nr.161.15/7-6,  nomainot 1.1. punktā ciparus “17,5” ar cipariem  
“16,8” un izsakot sekojošā redakcijā: 

1. “1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un nodod par maksu ĪRNIEKAM lietošanas 
tiesības uz  IZĪRĒTĀJAM piederošu telpu- dzīvokli, kas atrodas  
“Centrs 38” dzīv. 10, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar 
kopējo platību 16,8 m² (turpmāk DZĪVOKLIS)”.

2. Par DZĪVOKĻA īri tiek noteikta īres maksa EUR 0,32 apmērā par 
1 DZĪVOKĻA kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, tajā skai-
tā  maksa par apsaimniekošanu EUR 0,15. Kopējā  DZĪVOKĻA 
īres maksa noteikta EUR 5,38. Īres maksa tiek noteikta ar 2018.g. 
1.martu”.

8&
 Izdarīt grozījumus  2015.g. 27.aprīļa Dzīvojamās telpas īres līgu-

mā  Nr.178.17/7-6,  nomainot 1.1. punktā ciparus “14,9” ar cipariem  
“17,55” un izsakot sekojošā redakcijā: 

1. “1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un nodod par maksu ĪRNIEKAM lietošanas 
tiesības uz  IZĪRĒTĀJAM piederošu telpu- dzīvokli, kas atrodas  
“Centrs 38” dzīv. 13, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., ar 
kopējo platību 17,55 m² (turpmāk DZĪVOKLIS)”.
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2. Par DZĪVOKĻA īri tiek noteikta īres maksa EUR 0,32 apmērā par 

1 DZĪVOKĻA kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, tajā skai-
tā  maksa par apsaimniekošanu EUR 0,15. Kopējā  DZĪVOKĻA 
īres maksa noteikta EUR 5,61. Īres maksa tiek noteikta ar 2018.g. 
1.martu”

9&
 Izdarīt grozījumus  2015.g. 27.aprīļa Dzīvojamās telpas īres līgu-

mā  Nr.162.15/7-6,  nomainot 1.1. punktā ciparus “17,5” ar cipariem  
“17,4” un izsakot sekojošā redakcijā: 

1. “1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un nodod par maksu ĪRNIEKAM lietošanas 
tiesības uz  IZĪRĒTĀJAM piederošu telpu- dzīvokli, kas atrodas  
“Centrs 38” dzīv. 14, Sunīši, Krimuldas pagasts, Krimuldas no-
vads, ar kopējo platību 17,4 m² (turpmāk DZĪVOKLIS)”.

2. Par DZĪVOKĻA īri tiek noteikta īres maksa EUR 0,32 apmērā par 
1 DZĪVOKĻA kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, tajā skai-
tā  maksa par apsaimniekošanu EUR 0,15. Kopējā  DZĪVOKĻA 
īres maksa noteikta EUR 5,57. Īres maksa tiek noteikta ar 2018.g. 
1.martu”

10&
 Izdarīt grozījumus  2015.gada 27.aprīļa Dzīvojamās telpas īres lī-

gumā  Nr.164.15/7-6,  nomainot 1.1. punktā ciparus “13,6” ar cipa-
riem  “13,2” un izsakot sekojošā redakcijā: 

1. “1.1. IZĪRĒTĀJS izīrē un nodod par maksu ĪRNIEKAM lietošanas 
tiesības uz  IZĪRĒTĀJAM piederošu telpu- dzīvokli, kas atrodas  
“Centrs 38” dzīv. 15, Sunīši, Krimuldas pagasts, Krimuldas no-
vads, ar kopējo platību 13,2 m² (turpmāk DZĪVOKLIS)”.

2. Par DZĪVOKĻA īri tiek noteikta īres maksa EUR 0,32 apmērā par 
1 DZĪVOKĻA kopējās platības kvadrātmetru mēnesī, tajā skai-
tā  maksa par apsaimniekošanu EUR 0,15. Kopējā  DZĪVOKĻA 
īres maksa noteikta EUR 4,22. Īres maksa tiek noteikta ar 2018.g. 
1.martu”

 Par dalību  atklātā projektu konkursa Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.-2020.gadam pasākumā "Ieguldījumi meža 
platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā".
1. Atbalstīt Krimuldas novada pašvaldības dalību Eiropas Savienības 

atbalsta saņemšanai pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplaši-
nāšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" ietvaros 8.5. apakšpa-
sākumā "Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās 
vērtības uzlabošanai”.

2. Piešķirt līdzekļus līdzfinansējumam līdz 340 EUR aktivitātei 
"Jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu" 
Krimuldas novada domes īpašumos “Mežs pie Mudurgām”.

 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.
1. Piešķirt Krimuldas Tautas namam naudas līdzekļus EUR 710 ap-

mērā skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai. 
2. Piešķirt būvvaldei naudas līdzekļus EUR 1133 ugunsdzēsības sig-

nalizācijas ierīkošanai  būvvaldes telpās Saules ielā 1A Raganā.
 Par medību tiesību nodošanas līguma noslēgšanu ar Dabas 
draugu un mednieku makšķernieku klubu “Krimulda”.
1. Noslēgt līgumu ar Dabas draugu un mednieku makšķernieku klu-

ba “Krimulda” par medību tiesību lietošanas nodošanu, Krimuldas 
novada domei piederošās un valdījumā esošās zemes vienībās 59,8 
ha platībā.

2. Noteikt, ka zemes vienības izmantojamas saskaņā ar Medību liku-
mu un citiem medību, un medību tiesību reglamentējošiem spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem.

3. Noteikt līguma darbības laiku no 2018. g. 29. marta līdz 2023. g. 
28. martam.

4. Noteikt nomas maksu EUR 0,40 /ha plus pievienotās vērtības no-
dokli gadā .

5. Pilnvarot Krimuldas novada domes izpilddirektora p.i. Krimuldas 
novada domes vārdā parakstīt medību tiesību nodošanas līgumu ar 
Dabas draugu un mednieku makšķernieku kluba “Krimulda” uz 5 
(pieciem) gadiem, kā arī parakstīt visus turpmākos šī līguma pieli-
kumus un papildinājumus.

 Par Krimuldas novada domes  struktūrvienības Lēdurgas pa-
gasta pārvalde reorganizēšanu.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 8. pun-
ktu, ar mērķi nodrošināt efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju iz-
pildi, racionālu un lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu 
un pamatojoties uz Krimuldas novada domes 2018.g. 23.februāra lē-
mumu „Par grozījumiem lēmumā “Par amatalgām”, kurā ir noteikts, 
ka ar 01.04.2018. Lēdurgas pagasta pārvaldē likvidēt amata vienību 

“Pagasta pārvaldes vadītājs” un izveidot amata vienību “Izpilddirek-
tora vietnieks”, DOME NOLEMJ:
1. Ar 01.04.2018. reorganizēt Krimuldas novada domes struktūr-

vienību „Lēdurgas pagasta pārvalde” un atzīt par spēku zaudē-
jušu Krimuldas novada Lēdurgas pagasta pārvaldes nolikumu 
(apstiprināts ar 10.07.2009. Krimuldas novada domes lēmumu 
Nr.3, 8.§).

2. Izpilddirektoram Krimuldas novada domes struktūrvienības „Lē-
durgas pagasta pārvalde” esošos darbiniekus brīdināt par „Lēdur-
gas pagasta pārvaldes” reorganizāciju normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā, iekļaujot Administrācijā.

 Par grozījumiem 27.09.2013. nolikumā „Krimuldas novada do-
mes darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”  apstiprinā-
šanu.
1. Izdarīt Krimuldas novada domes 2013.gada 27.septembra noliku-

mā „Par Krimuldas novada domes darba samaksas un sociālo ga-
rantiju nolikums”, turpmāk Nolikums (apstiprināts ar Krimuldas 
novada domes 2013.gada 27.septembra lēmumu) šādus grozīju-
mus:

 1.1. Veikt grozījumus Nolikuma 2.3.punktā izsakot to šādā redak-
cijā:
 “2.3. Deputātu darba samaksa tiek noteikta kā atlīdzība par 

deputātu pienākumu veikšanu un piedalīšanos komiteju un 
domes sēdes šādā kārtībā:

 2.3.1. Atlīdzību par pienākumu veikšanu kārtējā domes sēdē 
veido faktiskais sēdes norises laiks un 10 stundas par gata-
vošanos kārtējai domes sēdei (darbs ar sēdē izskatāmo jau-
tājumu lēmumprojektiem un citiem iesniegtajiem dokumen-
tiem);

 2.3.2. Atlīdzību par pienākumu veikšanu ārkārtas domes sēdē 
veido faktiskais sēdes norises laiks un 3 stundas par gatavoša-
nos ārkārtas domes sēdei (darbs ar sēdē izskatāmo jautājumu 
lēmumprojektiem un citiem iesniegtajiem dokumentiem);

 2.3.3. Atlīdzību par pienākumu veikšanu kārtējā komitejas 
sēdē veido faktiskais sēdes norises laiks un 4 stundas par ga-
tavošanos kārtējai komitejas sēdei (darbs ar sēdē izskatāmo 
jautājumu lēmumprojektiem un citiem iesniegtajiem doku-
mentiem);

 2.3.4. Atlīdzību par pienākumu veikšanu ārkārtas komitejas 
sēdē veido faktiskais sēdes norises laiks un 2 stundas par ga-
tavošanos ārkārtas komitejas sēdei (darbs ar sēdē izskatāmo 
jautājumu lēmumprojektiem un citiem iesniegtajiem doku-
mentiem).”

 1.2. Veikt grozījumus Nolikuma 6.3.punktā izsakot to šādā redak-
cijā:
 “6.3. Nolikuma 6.1. un 6.2. punktā noteikto darbu uzskaita 

darba laika uzskaites tabelē. Katrai darba laika uzskaites 
tabelē norādītajai darba stundai jānorāda pamatojums, kurā 
tiek norādīts attaisnojuma dokuments (piemēram, sēdes pro-
tokols, lēmums, atzinums, apsekojuma akts u.c.), norādot 
dokumenta sagatavošanas datumu un numuru. Gadījumā, 
ja attaisnojuma dokuments objektīvu iemeslu dēļ konkrētajā 
situācijā nav, pamatojumā jānorāda cita attaisnojoša informā-
cija.” 

 Par grozījumiem lēmumā “Par amatalgām”.
1. Ar 01.04.2018. Lēdurgas pagasta pārvaldē likvidēt amata vienību 

“Pagasta pārvaldes vadītājs” 1.0 amata likmes.
2. Ar 01.04.2018. izveidot amata vienību “Izpilddirektora vietnieks” 

1.0 amata likmi, nosakot atalgojumu par 1 amata likmi 1525.50 
EUR mēnesī.

 Par konkursu uz Krimuldas novada domes izpilddirektora 
vietnieka amata vietu.
Izsludināt atklātu konkursu uz Krimuldas novada domes izpilddirek-
tora vietnieka amata vietu.
1. Apstiprināt atklāta konkursa nolikumu uz Krimuldas novada do-

mes izpilddirektora vietnieka amata vietu.
2. Lietvedības nodaļai nosūtīt sludinājuma teksta publicēšanu laik-

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

3. Par lēmuma izpildi atbildīga Lietvedības nodaļas vadītāja.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Finanšu komitejas kārtējā sēde 18. aprīlī plkst. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 27. aprīlī plkst. 10.00.
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Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija ar prieku 
paziņo, ka ir noskaidroti programmas “Piens un augļi skolai” 
konkursa uzvarētāji.

Konkursa komisija kopumā izvērtēja 541 saņemtos konkur-
sa darbus: zīmējumus, kolāžas, video materiālus, animācijas un 
citus radošos darbus. Ņemot vērā to, ka visi iesūtītie darbi bija 
skaisti, interesanti un radoši, izvērtēšanas darbs bija sarežģīts un 
apjomīgs. Ņemot vērā iesūtīto darbu kvalitāti, komisija piešķīra 
arī specbalvas, kā arī nolēma, ka visi konkursa dalībnieki saņems 
nelielas veicināšanas balvas.

Apsveicam gan uzvarētājus, gan visus konkursa dalībniekus!
Lauku atbalsta dienests ar katru no uzvarētājiem laika posmā 

no 9.aprīļa līdz 13.aprīlim sazināsies individuāli, lai pārrunātu, kā 
tiks saņemta balva. 1.vietas ieguvējiem 1.-4. klašu, 5.-6.klašu un 
7.-9. klašu grupā būs iespēja doties ekskursijā, arī tās norises laiks 
un maršruts tiks pārrunāts individuāli.

Konkursa uzvarētāji
1.–4.klašu grupa

1. vieta: Liepājas centra sākumskola, 2.d klase
2.vieta: Talsu sākumskola, 4.b klase
2.vieta: Jēkabpils pamatskola, 3.e klase
3.vieta: Rīnūžu vidusskola, 4.a klase
Specbalva: Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, 3. 
un 4. klase

Specbalva: Riebiņu vidusskola, 1.klase
Specbalva: Lībagu sākumskola, 4.klase
Specbalva: Rēzeknes internātpamatskola-attīstības centrs, 3.a un 
4.a klase

5.–6.klašu grupa
1.vieta: Liepājas Oskara Kalpaka 15.vidusskola, 5.a klase
1.vieta: Krimuldas vidusskola, 5.a,b un 1.a, radošā IT multi-
mediju klase, skolotāja Agrita Saulīte – APSVEICAM!
2.vieta: Jelgavas 4. sākumskola , 6.f klase
3.vieta:  Robežnieku pamatskola, 5.klase
3.vieta: Pelču speciālās internātpamatskola-attīstības centrs, 5.klase
Specbalva: Viļānu vidusskola, 5.a klase
Specbalva: Ludzas 2.vidusskola, 6.a klase
Specbalva: Birzgales pamatskola, 5.klase

7.–9.klašu grupa
1.vieta: Tukuma 2. vidusskola, 7. b klase
2.vieta: Sīļukalna pamatskola, 7.klase
3.vieta: Kandavas internātvidusskola, 9.a klase
Specbalva: Maltas vidusskola, 8.b klase

Ar konkursa uzvarētāju darbiem var iepazīties programmas mā-
jas lapā www.piensaugliskolai.lv.

Informāciju sagatavoja: Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384

Zināmi “Piens un augļi skolai” konkursa uzvarētāji!

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar 
SIA “OnPlate” martā uzsāk nodarbību organizēšanu, kas sniedz 
iedzīvotājiem zināšanas un praktiskās iemaņas, kā efektīvi, ra-
doši un garšīgi pagatavot dažādus veselīgus ēdienus no veselī-
giem un viegli pieejamiem produktiem Aizputes, Baldones, En-
gures, Krimuldas, Mālpils, Nīcas, Sējas, Dundagas, Salacgrīvas 
un Zilupes novados. 

Teorētiskajā daļā (paredzētais laiks - 30 minūtes) tiks runāts par 
veselīga, daudzveidīga un sabalansēta uztura nozīmi vispārējās ve-
selības kontekstā; par nesabalansēta un vienveidīga uztura īstermiņa 
un ilgtermiņa ietekmi uz veselību; pārtikas produktiem, kuru patē-
riņš ikdienā būtu jāierobežo. Uztura speciālists sniegs ieteikumus, 
kā dažādot ikdienas uzturu, par pamatu izmantojot Latvijā visbie-
žāk lietotos un plaši pieejamos pārtikas produktus, kā arī apmeklē-
tāji saņems ieteikumus pārtikas produktu pirkumu plānošanai. 

Praktiskajā daļa (paredzētais laiks – 80 minūtes) būs gatavoša-
nas meistarklase, kurā nodarbības dalībnieki ar uztura speciālistu 
gatavo veselīgas un ekonomiski izdevīgas maltītes.

Dalība pasākumā ir bezmaksas.
Vairāk par projektu: www.spkc.gov.lv sadaļā “Projekti”.

Praktiskās nodarbības par 
ēdienu pagatavošanu 

Krimuldas novada bērni varēs saņemt bezmaksas ērču encefalīta potes!
Šogad 31 Latvijas novads pasludināts par ērču encefalīta endēmis-

ku teritoriju un šajās vietās dzīvojošie bērni varēs saņemt valsts ap-
maksātu poti pret ērču encefalītu. Arī Krimuldas novads ir to novadu 
skaitā, kur bērni varēs saņemt bezmaksas ērču encefalīta potes!

Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada līdz 18 gadu 
vecuma sasniegšanai, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču ence-
falīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes 

ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā, informē Slimību 
profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Ja bērns ir reģistrēts endēmiskajā teritorijā, bet viņa ģimenes 
ārsta prakse neatrodas šajā teritorijā, vakcinācija jāveic pie cita ģi-
menes ārsta – pie tāda, kura prakse atrodas kādā no endēmiskajām 
teritorijām.

www.spkc.gov.lv

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./
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Krimuldas novadā aizsākas 
lekciju cikls  

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

dības atbalstu organizē 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.

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.

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

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

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

Vispārējie noteikumi
Konkursa  darbus var iesniegt divos virzienos:

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

Konkursa dalībnieki
Konkursā var piedalīties un darbus iesniegt jebkura persona vai 

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

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

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

18.maijam.

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

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

Piemēri pētniecisko darbu tēmai: 
“Vietvārdi novadā.” 
“Kā runā mana vecmāmiņa. Kopīgais, atšķirīgais.”
“Citu valodu ietekme.”
“Valodas kuriozi izkārtnēs, cenu zīmēs, preču zīmēs, reklāmās.”
 “Valoda ir tauta. Valoda ir dzeja. Valoda ir vēsture. Valoda ir 
zinātne. Valoda ir cilvēks.” (Jānis Klīdzējs)

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

virzienos.
Darbam jāpievieno ziņas par autoru-konkursa dalībnieku, 

ierakstot vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un tālruņa numuru 
kontaktinformācijai. Ja darbam ir vairāki autori, norādīt katra 
grupas dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu un tālruņa 
numuru.

Konkursa koordinatori -
Astrīda Podziņa Krimuldas pagastā (podzinaas@inbox.lv)
un Baiba Pilskalne Lēdurgas pagastā (baibapils@inbox.lv).
Kontakttālrunis 26716194

Konkursa komisija
Konkursam iesniegtos darbus izvērtēs Konkursa komisija, kuru 

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

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

kumskola, pamatskola, vidusskola, pieaugušie).

Konkursa noslēgums, apbalvošana
Labākie darbi tiks apkopoti vienotā krājumā.
Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks 2018.

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

Aicinām piedalīties radošo un 
pētniecisko darbu konkursā

“Esiet lepni par savu valodu!”
Nolikums
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1.aprīlī Lēdurgas Dendroparkā Pirmajās Lieldienās varēja ne 
tikai krāsot un ripināt olas, bet arī doties Zaķu skrējienā, augstu 
šūpoties un mieloties ar siltu zupu. Par rotaļām un svētku sajūtu 
rūpējās Lēdurgas folkloras kopa "Putni".

“Putnu” vadītāja Ilze Kļaviņa pastāstīja, ka kopa piedalījusies 
trijās Lieldienu pasākumu ballītēs. 1.aprīlī no rīta lielie “Putni” 
brauca uz Puikuli spēlēt dančus. Pusdienlaikā Lieldienas turpinā-
jās Lēdurgas Dendroparkā. 2.aprīlī  lielie “Putni” devās uz Vaida-
vu, kur notika Lieldienu svinēšanas turpināšana. Katrā svinēšana 
vietā bija kaut kas savs,- pasākumi atšķirīgi organizēti. Ilze Kļa-
viņa atzinās, ka viņai svētku sajūta ir 20.martā uz 21.martu, kad 
diena top garāka par nakti- atgriežas saulīte. Taču “Putni” vienmēr 
labi prot Lieldienu svinētājiem parādīt dejas un rotaļas, dziesmu 
skandēšanas jestrai svētku svinēšanai.  

Uz tikšanos Lēdurgas Dendroparkā, jo tuvojas magnoliju ziedē-
šanas laiks!

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)

Zemledus makšķerēšanas ziņas
Jau piekto gadu pēc kārtas Pierīgas novadu sporta spēļu sa-

censībās zemledus makšķerēšanā nepārspēta palika Krimuldas 
novada komanda. Uzvara bija pārliecinoša, jo visos četros sekto-
ros krimuldieši izvilka lielākos lomus. Komandas sastāvā uzvaru 
sacensībās izcīnīja: Artūrs Berdinskis, Viktors Romanovskis, 
Valdis Janitēns un Arnolds Grebežniks. 

APSVEICAM!

Krimuldas novada sacensības zemledus makšķerēšanā notika 
23.martā Alauksta ezerā. Sacensībās piedalījās 25 dalībnieki. 
Četru stundu laikā vajadzēja spēt izmānīt lielāko lomu. Rezultātā 
uzvarēja:

1.v.- Zintis Pētersons (1,410 kg);
2.v.- Valdis Janitēns (1,050 kg);
3.v.- Arnolds Grebežniks (0,775 kg). 
Lielāko zivi - breksi (0,450 kg) – noķēra Broņislavs Stokovs.

Sacensību galvenais tiesnesis Jānis Upītis

Lēdurgas Dendroparkā Pirmajās Lieldienās

Lēdurgas Dendroparkā Lieldienas izdevušās, jo, lai gan bija auksts 
laiks, bet visus kuplā pulkā sanākušos sildīja kopā būšanas prieks, 
arī izšūpojoties. Foto: Ilze Runce 

Satiec savu meistaru!
8.aprīlī Krimuldas Tautas nama pasākumā "Satiec savu Meis-

taru" pulcējās interesenti, kas vēlējās darboties un uzzināt ko 
jaunu dažādās prasmēs no novada meistariem. 

Paldies meistariem: celoja Ilze Kļaviņa un Māris Alksnis, grozu 
pīšanas meistarklasi vadīja Vēsma Vītola, maučus jeb pulsa sildītā-
jus veidot apmācīja Leontīne Bērziņa, Anna Cielēna mācīja uzziedi-
nāt, izgatavot košas krepapīra puķes. 

Krimuldas Tautas nama bērnu vokālais ansamblis “Podziņas” sko-
lotājas Dinas Sipjagovas vadībā nodziedāja pavasarīgas dziesmas.  

Apmeklējuma ziņā gan būtu gribējies vairāk interesentu, taču, ja 
ir nopietni jādarbojas, apgūstot piedāvātās prasmes un rastu saprat-
ni, tad tam apmeklētāju daudzums bija atbilstošs. 

Celaines lietpratēja Ilze Kļaviņa priecājas par pasākumu, kas, vi-
ņasprāt, izdevies mīļš, mierīgs, jo katrs varēja ierasties un darīt to, 
ko visvairāk vēlas: “Pinām aukliņas un celu jostas celojām - parā-
dot senāko jostu aušanas tehniku. Iesākumā visgrūtākais ir priekš-
darbs – savērpt diegus, līdzīgi kā aušanai pie stellēm. Pēc tam jau ir 
vienkāršāk. Pati to daru jau 15 gadus, jo “Putnu” dalībniekiem va-
jadzēja celu jostas tērpu papildināšanai. Kādreiz nebija tāda piedā-
vājuma kā mūsdienās. Tagad jau paši “Putni” auž savējās jostas, arī 
bungām jostu audām visi kopā, piedaloties mazajiem “Putnēniem” 
ar savu varējumu. Savs tērps maksimāli ir jādarina pašam, tad ir arī 
pilnīgi cita attieksme,- jo tas jau ir savējais.” 

Paldies meistariem un visiem dalībniekiem!

Grozu pīšanas 
prasmes mācīja 

Vēsma Vītola

Vokālais an-
samblis “Podzi-
ņas” skolotājas 
Dinas Sipja-
govas vadībā 
iepriecināja 
ar skanīgām 
dziesmām
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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.

Garāžu īpašnieki Raganā!
Aicināti uz sapulci

26. maijā plkst. 18.00
Krimuldas Tautas namā.

I.Caucis, mob.t. 29477334

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē 
Mums neiznāks ar tevi parunāt, 
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu, 
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt. 
  (G.Selga.)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Mārītei Leimanei ar ģimeni,  

māmiņu mūžībā pavadot. 
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas 

skolas kolēģi un darbinieki

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

Izsakām līdzjūtību Mārītei Leimanei,  
māmuļu aizsaulē pavadot. 

Biedrība "Kamolītis"

LĪDZJŪTĪBAS
Ik diena - jauni ziedēšanas vārti, 
Bet Tavi - pēkšņi aizcirtušies ciet! 
Mums paliek sirdī Tavi saules vārdi 
Un mīlestība, kura neaizet!
  K. Apšukrūma

Izsakām līdzjūtību Irēnas Ignātovas 
piederīgajiem, aizvadot viņu mūžības ceļos. 

Krimuldas novada amatierteātris

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu.
  (K. Skalbe)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Irēnas Ignatovas tuviniekiem. 

Krimuldas vidusskolas kolektīvs

PASĀKUMI
Līdz 20. aprīlim piektdienās  
plkst. 15.00-16.00
Krimuldas Tautas namā  
un
plkst. 17.00-18.00
Lēdurgas kultūras namā
Bezmaksas vingrošanas nodarbības ie-
dzīvotājiem, vecākiem par 54 gadiem.
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

Pirmizrāde!
Raganas amatierteātris aicina uz izrādi 
REGĪNA EZERA “SĀTANISKS STĀSTS”
Krimuldas Tautas namā

19. aprīlī plkst.20.00
Ieeja bez maksa

22. aprīlī plkst.20.00
Ieeja EUR 2,50

Vairāk informācijas 10. lpp.

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

21. aprīlī plkst.20.00
Lēdurgas kultūras nama lielajā zālē
Dokumentālā filma “Turpinājums”
Skatījums uz dzīvi septiņu pirmklasnieku 
acīm aizsāk projektu, kas gadu garumā tur-
pinās vērtēt sabiedriskos un politiskos pro-
cesus mūsu valstī šo varoņu redzējumā

Ieeja: EUR 2.50

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 

25. aprīlī plkst.17.30-19.00
Krimuldas vidusskolā
Aicinām uz bezmaksas nodarbību par 
veselīgu, garšīgu un ekonomisku uz-
turu Krimuldas novadā
Nodarbību vada uztura speciāliste Līga Balode. 
Iepriekšēja pieteikšanās pie Ingas, 
mob.t. 25549748.
  Vairāk informācijas 9.lpp.

28. aprīlī plkst. 19.00
Lēdurgas kultūras nama lielajā zālē
Vidrižu amatierteātra izrāde "Viss par 
sievietēm"
Pēc Miro Gavrana lugas motīviem
Režisore – Sandra Avotiņa

Ieeja: EUR 2.00

30. aprīlī plkst.19.00
Lēdurgas Dendroparkā
VALPURĢU NAKTS
Vieduma pārpilns pasākums. Jautrības, at-
raktivitātes un pamācību pilna nakts.

4. maijā
Svētki visiem un ikvienam 
Mākslas diena “Krimuldas pavasaris 2018“

Vairāk informācijas 2.lpp.

5. maijā plkst. 20.00
Lēdurgas kultūras namā
Latviešu spēlfilma “Bille”

Ieeja: EUR 2.50

Lai dažreiz pietrūkst laika sīkam priekam,
Lai neiznāk kaut kas, ja tas nav lemts!
Bet, lai ir mirkļi, kurus, dāvājot viens otram,
Mēs novērtētu to, kas reiz ir sēts!
   /M.Svīķe/

Sirsnīgi sveicam  
aprīļa gaviļniekus:

Lidiju Žeiri;
Jāni Vikmani;
Valdu Sirlaku;
Ausmu Auziņu;
Dzidru Turku;
Zinaidu Timofejevu;
Sigurdu Tēraudu;
Voldemāru Pūci;
Marģeru Čaksti;
Laimu Zaķi;
Jāni Duļbinski;
Birutu Bērziņu;
Juri Zvirgzdu;
Vilbertu Šķirpānu

nozīmīgajās jubilejās!


