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Mums ir viena Brīvība – visai Latvijai, svēta un balta!

 4. maijs – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena

Krimuldas novada dome

Turaidas muzejrezervāts lūdz atsaukties!
Turaidas muzejrezervāts aicina iedzīvotājus uz sadarbību novada 

vēstures liecību saglabāšanā. Ja kādam  ģimenes arhīvā  ir sagla-
bājušies materiāli – fotogrāfijas, dokumenti, priekšmeti, atmiņas  
u.c., kas liecina par  bijušās Turaidas muižas vēsturisko centru, no-
dot tos Turaidas muzejrezervāta krājumā. Šajā gadā  muzejs gatavo  
grāmatu par bijušās Turaidas Šveices māju un Šveices tipa mājām 
Latvijā vispār, tāpēc aktuāli ir materiāli par šo, jau sen zudušo, 
Šveices mājas  ēku un cilvēkiem, kuru dzīve  ar to saistīta.  

Līga Kreišmane
Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja

Mob.t. 26134626 vai 67973352
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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 telpās – 
Straupes ielā 4, Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov.
Detālplānojuma izstrādes mērķis – daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām izdalīt uzturēšanai 
nepieciešamo platību, detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un parametrus atbilstoši nepie-
ciešamajām dzīvojamām un publiskajām funkcijām, dabas pamatnes teritorijai un izstrādāt 
satiksmes infrastruktūras risinājumu teritorijas sasaistei ar piegulošajām teritorijām. 
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.

Bruņotie spēki aicina 
skolēnus apmeklēt 

Ādažu poligonu
10. maijā Nacionālie bruņotie spēki 

aicina skolēnus apmeklēt Ādažu poli-
gonu un uzzināt vairāk par Nacionā-
lajiem bruņotajiem spēkiem, tostarp 
NATO paplašinātās klātbūtnes Latvi-
jā kaujas grupu, un to uzdevumiem.

Skolēniem būs iespēja tikties ar kara-
vīriem, kā arī aplūkot militāro tehniku 
un ekipējumu.

Pasākuma mērķis ir veidot karavīru 
saikni ar sabiedrību un veicināt skolēnu 
izpratni par aizsardzības nozari un ka-
ravīra dienestu.

Skolu ievērībai!
Lai apmeklētu Ādažu poligonu, 

skolotāji tiek aicināti līdz 2. maija 
plkst. 12.00 pieteikt skolēnu dalību pa-
sākumā, nosūtot pieteikumu uz e-pasta 
adresi lelde.veide@mil.lv. 

Pieteikumā jānorāda pārstāvētā skola, 
skolēnu vārdi, uzvārdi, personas kodi un 
pavadošā skolotāja vārds, uzvārds, per-
sonas kods un kontakttālrunis. Skolēnu 
dienu Ādažu poligonā varēs apmeklēt 
tikai ar iepriekšēju pieteikšanos.

Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt 
pa mob.t. 28399676.

AM Militāri publisko attiecību 
departamenta Preses nodaļa
E-pasts: prese@mod.gov.lv

CBF SIA „BINDERS” 
AICINA DARBĀ 

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

Mob.t. 26433868

«Rīgas un Apriņķa Avīze» 
iznāk divas reizes nedēļā kopā ar 
pielikumu «Kodols» (otrdienās) un 
TV programmu (piektdienās) un 

dažādu novadu pielikumiem. 
«Rīgas un Apriņķa Avīzi» abonē «Lat-
vijas Pasta» nodaļās, pie sava pastnie-
ka, internetā abone.pasts.lv vai zvanot 
uz redakcijas tālruņiem 67227080, 
22008370.
«Rīgas Apriņķa Avīze» ir neatkarīgs, 
demokrātisks reģionālais laikraksts Pie-
rīgai, arī Krimuldas novadam. 

www.aprinkis.lv



KNV Nr. 8 – APRĪLIS II 3

ZAAO Nefinanšu 
ziņojums 2017

SIA “ZAAO” (ZAAO) publiskotajā 
2017.gada nefinanšu ziņojumā iekļauts 
vadības ziņojums, uzņēmuma rakstu-
rojums, gada svarīgākie notikumi, kā 
arī informācija par meitas uzņēmumu 
“ZAAO Enerģija” un darbības plāniem 
2018.gadā.

2017. gadā uzņēmums lielu uzmanī-
bu veltīja sadarbības nostiprināšanai ar 
klientiem, pašvaldībām un partneriem. 
Īstenotās darbības bija vērstas uz ērtā-
kas un pieejamākas, kā arī videi drau-
dzīgākas atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas attīstību. Lai to īstenotu, ne-
mainīgi tika organizētas regulāras ap-
mācības darbiniekiem.

Pagājušajā gadā investēts infrastruk-
tūras attīstībā, sabiedrības izglītošanas 
pasākumos, lai piedāvātie pakalpojumi 
būtu ne tikai ērti pieejami, bet arī iz-
protami, un veicinātu vides ilgtspējīgu 
rīcību.

2017.gadā veiksmīgi noritēja ZAAO 
integrētās vadības sistēmas pārsertifikā-
cijas audits, saņemot auditoru atzinīgu 
novērtējumu par sistēmas efektivitāti, 
darbinieku kompetenci un ieinteresētī-
bu sistēmas darbībā.

Uzņēmums turpinājis dalīties pie-
redzē ar labās prakses piemēriem. 
Klienti, darbinieki, īpašnieki un sadar-
bības partneri tika uzrunāti uzņēmuma 
izvērtēšanai. Sadarbības novērtējums 
ir ļoti augsts – 88,6% no aptaujātajiem 
klientiem to ir novērtējuši kā labu. 

Neskatoties uz to, ka pārskata gads 
noslēdzies ar negatīvu finanšu rezultā-
tu, uzņēmums ir veicis virkni darbību, 
pateicoties kurām nākamajos gados uz-
ņēmums spēs nodrošināt vēl augstāku 
pakalpojuma kvalitāti un daudzveidību 
saviem klientiem.

ZAAO Vides iniciatīvas „100 darbi 
Latvijai” mērķis ir apvienot iedzīvotāju 
zināšanas, idejas, prasmīgās darba ro-
kas un resursus, lai kopīgiem spēkiem 
paveiktu vismaz 100 nozīmīgus darbus 
vides labiekārtošanā un izdaiļošanā. 

"Nefinanšu ziņojumu 2017" pilnā ap-
mērā elektroniskā formā iespējams ap-
skatīt uzņēmuma mājaslapā sadaļā "Par 
mums".

Laura Jegorova
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Krimuldas novada pašvaldības Būvvalde aicina darbā  
SPECIĀLISTU – TERITORIJAS PLĀNOTĀJU

Galvenie pienākumi:
1. Nodrošināt nacionālā un reģionālā plānojuma prasību ievērošanu Krimuldas novada 

teritorijas plānojumā.
2. Koordinēt un piedalīties novada telpiskās attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, 

(teritorijas plānojums, ilgspējiga attīstības stratēģija, attīstības programma, lokālplā-
nojumi, detālplānojumi) aktualizācijā, kā arī izvērtēt attīstības politiku un telpiskās 
attīstības plānošanas dokumentus un, sagatavot priekšlikumus dokumentu grozīšanai.

3. Pieņemt un konsultēt apmeklētājus telpiskās attīstības plānošanas jautājumos, sagata-
vot rakstveida atbildes.

4. Organizēt un vadīt pašvaldības teritorijas plānojumu, detālplānojumu un lokālplānoju-
mu izstrādi un vadīt privātpersonu detālplānojumu izstrādi.

5. Veikt Zemes ierīcības projektu izstrādes nosacījumu sagatavošanu, projektu izskatīša-
nu un apstiprināšanas vai atteikuma lēmumu sagatavošanu.

6. Strādāt Teritorijas attīstības un plānošanas informācijas sistēmā.
7. Piedalīties Krimuldas novada domes sēdēs un komiteju sēdēs.

Prasības pretendentam:
1. Otrā līmeņa augstākā izglītība specialitātē, vēlams maģistra grāds.
2. Labas savstarpējās saskarsmes un komunikāciju prasmes.
3. Prasme strādāt ar datoru (MS Office, Auto CAD, MicroStation, ArchiCAD, Photo-

SHOP ).
4. Prasme nodibināt lietišķus kontaktus ar apmeklētājiem.
5. Autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:
1. Profesionālās izaugsmes iespējas;
2. Intensīvu un atbildīgu pilnas slodzes darbu
3. Konkurētspējīgu atalgojumu.

CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas lūdzam iesniegt, sūtot uz e-pastu 
dome@krimulda.lv  vai pa pastu Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas novads  
LV 2144 līdz 2018.g. 21.maijam, ar norādi Teritorijas plānotāja speciālista vakancei.
Tālrunis informācijai 67976859.

Par pakalpojuma saņēmēju pienākumu
Krimuldas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 no 28.03.2014. ''Krimuldas novada 

ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības noteikumi'' 
(turpmāk – Noteikumi) paredz, ka šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridis-
kām personām, kuri ir Krimuldas novada ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pa-
kalpojumu lietotāji. Noslēgtajos līgumos paredzēts, ka pakalpojuma ņēmējam, kuram ir 
uzstādīts ūdens skaitītājs, ir pienākums, līdz kārtējā mēneša pēdējam datumam, paziņot 
pakalpojuma sniedzējam ūdens skaitītāja stāvokli. Pakalpojuma ņēmējam norēķinus par 
pakalpojumiem jāveic regulāri līdz kārtējā mēneša 22. datumam.

Negodprātīgi pildot līguma saistības tiek pārkāpts Krimuldas novada domes Noteiku-
mi, kā arī Civillikuma 1587.pants. Krimuldas novada domes saistošo noteikumu p.5.3.3. 
paredzēts: ja pakalpojuma lietotājs līgumā noteiktajā termiņā nav informējis pakalpo-
juma sniedzēju par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem, ūdens patēriņu vienu mēnesi 
nosaka ņemot vērā pakalpojuma lietotāja vidējo ūdens patēriņu pēdējo trīs mēnešu laikā. 
Savukārt p.5.3.4. nosaka: ja pakalpojuma lietotājs nav iesniedzis informāciju pakal-
pojuma sniedzējam par ūdens skaitītāja rādījumiem pēdējos 3 (trīs) mēnešus, tad 
pakalpojuma sniedzējs piemēro ikmēneša patēriņa normu ūdenim un kanalizācijai 
10 (desmit) kubikmetrus uz vienu faktiski dzīvojošo iedzīvotāju mājsaimniecībā.

Arī MK noteikumi Nr. 817 17.09.2013. p. 33.8 paredz, ka pakalpojumu sniedzējam ir tie-
sības skaitītāja rādījumu vai citas informācijas nepaziņošanas gadījumā aprēķināt ūdens 
patēriņu 10 m3 mēnesī uz vienu cilvēku un vērsties tiesā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Lūdzam maksājumus veikt regulāri un turpmāk ievērot Līguma noteikumus bez 
atgādinājuma.

Ūdens skaitītāja rādījumus var paziņot:
• Lēdurgas komunālais dienests – tālrunis 64024151 vai rakstot uz e-pastu: ledurgas-

komdien@inbox.lv.
• SIA „Entalpija-2” – tālrunis  grāmatvedībā-67978442, zvanot vai sūtot SMS -25156568, 

e-pasts: entalpija@krimulda.lv vai Krimuldas novada mājas lapā.
Maksājumus varat veikt internetbankā. Ja nepieciešami bankas rekvizīti, rakstiet uz 

e-pastu.
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Krimuldas novada Cālis 2018
14. aprīlī Lēdurgas kultūras namā notika mazo vokālistu kon-

kurss ‘’Krimuldas novada Cālis 2018’’, kurā ar savu vokālo snie-
gumu priecēja 7 konkursanti, no 3 līdz 6 gadu vecumam. Kon-
kursa finālā uzvarēja G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirms-
skolas izglītības iestādes audzēkne Marta Rostoka ar vokālo 
pedagogu Maritu Mazureviču-Motti.

Paldies visiem burvīgajiem, lieliskajiem un skanīgākajiem dzie-
dātājiem – Nikam Matisānam, Adriānam Ralfam Lielajam, Alisei 
Loginai, Mārtiņam Bērziņam, Luīzei Annai Šemetai, Matīsam 
Cielēnam, Martai Rostokai!

Paldies viņu vokālajiem pedagogiem – Anitai Petrikas, Maritai 
Mazurevičai-Mottei, Marutai Ērmanei!

Paldies žūrijai – pedagogiem Mārītei Leimanei, Ilzei Krūmiņai 
un Maijai Karasjovai!

Paldies pasākuma atbalstītājiem – Krimuldas novada domei, 
Lēdurgas kultūras namam, veikalam “Aģes centrs” un Evitai 
Megrei, Lēdurgas Sarkanā Krusta nodaļai un Anitai Miķelso-
nei, Ģimeņu atbalsta centram “Sirdsdegsme+” un Ilzei Saknei 
Paldies konkursa  vadītājiem – Gailim (režisoram un aktierim 

 Armandam Ekštetam) un Tītarienei (aktrisei Gerdai Dinsbergai) 
par pārsteigumiem un jautro gaisotni

Lai visiem silts, saulains un skanīgs pavasaris!

PII „Krimulda” atzīmēja 45. jubileju
24. martā pirmskolas izglītības iestādē “Krimulda” (Raganā) lie-

la rosība un kņada, jo ieradušies daudzi iestādes darbinieki, ap-
sveicēji un atbalstītāji – tika atzīmēta 45. gadadiena.

PII “Krimulda” apmeklē 152 bērni, par kuriem rūpējas gandrīz 
40 cilvēku liels kolektīvs. Interesanti, ka sākumā bērnudārzā savas 
gaitas uzsāka tikai 11 mazie ķipari, tad 2005.gadā šeit bija jau četras 
grupiņas, bet, palielinoties bērnu skaitam, 2014.gadā nācās paplašināt 
telpas ar vērienīgu piebūvi. Kopš 2015.gada pavasara PII “Krimulda” 
darbojas 7 grupiņas, ļaujot vecākiem pilnvērtīgi strādāt, pelnot ģime-
nēm iztiku. Tāpēc arī bērnu vecāki bija sagatavojuši sirsnīgu apsvei-
kumu bērnudārza kolektīvam, kas visās darbadienās nemitīgi rūpējas 
par mazuļu labsajūtu un drošību.

Bērnudārza pirmā vadītāja bija Ausma Indriksone, tad Velga Kor-
pa, vēlāk Ligita Cera, bet no 1993.gada un jau 25 gadus šo iestādi vada 
Anita Veide. Viņa gan pasākumā nepiedalījās, jo tobrīd veseļojās. Lai 
laba veselība! Viesus uzņēma PII “Krimulda” šī brīža vadītāja Solvita 
Dreimane. Viņa atzina, ka aizvietot vadītāju Anitu Veidi ir liels izai-
cinājums. Taču nu tas ir pieņemts un jācenšas uzticētos pienākumus 
paveikt iespējami labi. Lai izdodas!

PII “Krimulda” darbu sāka 1973.gada pavasarī, kad pirmoreiz 
bērnudārza durvis mazajiem ķipariem vēra skolotājas un citi svarīgi 

PII “Krimulda” vadītāju Solvitu Dreimani sveic Pierīgas  izglītības, kultū-
ras un sporta pārvaldes pārstāve Vija Tomiņa (ar ziediem). Viņa atzina, 
ka nav pirmā reize, kad viesojas bērnudārzā, tāpēc akcentēja, ka kolek-
tīvs pelnījis vislabākos vārdus no darba profesionāļiem, jo radošo un 
pozitīvo gaisotni ir pamanījuši visi, kas PII “Krimulda” pabijuši.

darbinieki: Daila Čerkesova, Irēna Čekstere, Silvija Ziemane, Baiba 
Zepa, Aija Risņika, Aija Veicena, Valda Vēvere, Zelma Zvaigzne, 
Gaida Zemitāne, kā arī Skaidrīte Ulme, kas vēl nesen rosījās bērnu-
dārzā. Marta Pleša un Māra Krastiņa tik enerģiskas, un vēl joprojām 
dalās savās zināšanās. Nemaz nerunājot par Anitu Amoliņa, kas kā 
te sāka savas darba gaitas pirms 40 gadiem, tā vēl joprojām turpina 
strādāt. Tāpat arī Aija Baķe un Emerita Piebalga – viņu prasmes un 
pieredze ir nenovērtējamas. Ikviena strādājošā ieguldījums ir svarīgs, 
jo iestādes kolektīvam ikdienas ir uzticēti bērni!

PII “Krimulda” vadītāja Solvita Dreimane uzrunāja bērnudārza ko-
lektīvu pašas sagatavotām dzejas rindām:

Mums katram ir savi darbi un nedarbi.
Mums katram ir savi prieki un sāpes.
Mums katram ir savs soļa garums, gaita un temps.
Mums katram ir savs rokraksts.
Bet kopā mēs esam spēks, liels spēks.
Novēlu spēt sadoties rokās un palīdzēt viens otram gan kalnā kāpt, 

gan pāri pa šauru, reizēm nedrošu laipu pāriet...
 ...spēt salasīt un saprast viens otra rokrakstu!
 Paldies, ka esat!
Visvairāk par PII “Krimulda” tās darbiniekiem un bērniem uztrau-

cas Krimuldas novada dome, kas ikdienas rūpējas, lai visiem visa kā 
pietiktu sekmīga darba procesa norisei. Paldies! 

Bērnudārza jubilejas reizē muzikālus sveicienus sniedza Krimuldas 
Tautas nama vīru koris “Vecie draugi”, diriģents Aivars Tomiņš, Lē-
durgas kultūras nama folkloras kopa “Putni”, vadītāja Ilze Kļaviņa, – 
paldies visiem un Agnesei Krastkalnei un Jurim Dūdam Čačam par 
atraktīvu pasākuma vadīšanu.

Kad svētku kūkas gabali bija apēsti, sākās danči folkloras kopas 
“Putni” vadībā un neformālā gaisotnē turpinājās sarunas.

Lai veiksme un izdošanās turpmāk!

Pedagogi: M. Mazureviča-Motte, M. Ērmane, žūrija: I. Krūmiņa, M. Lei-
mane, M. Karasjova; cāļi: A. Logina, Krimuldas novada cālis 2018 – 
M. Rostoka, M. Cielēns, N. Matisāns, L. A. Šemeta, M. Bērziņš, 
A. R. Lielais un konkursa vadītāji Gailis un Tītariene

PII “Krimulda” jubilejas kūka
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17.aprīlī Lēdurgas pagasta pensionāru, 
invalīdu, politiski represēto biedrības “Ka-
molītis” telpās notika Diabēta profilakses 
diena. Pasākumu organizēja Limbažu Dia-
bēta biedrība. Ieradās 18 interesenti. 

Diabēta profilakses dienā ārste Ligita Arni-
cāne pastāstīja par piemērotu  pārtiku veselī-
bas saglabāšanai un diabēta profilaksei, vēr-
šot uzmanību uz produktiem, kurus ieteicams 

vairāk lietot. 
Savukārt Biofarmācijas medicīnas jomas 

pārstāvis Viesturs Bērziņš nolasīja lekciju un 
demonstrēja produkciju, akcentējot pavasa-
ra vitamīnu klāstu organisma stiprināšanai. 
Klātesošajiem bija iespēja veikt testu, nosakot 
cukura līmeni asinīs. Tā kā jauni cukurslim-
nieki netika konstatēti, tad jāsecina, ka stā-
voklis šajā jomā ir stabils. Cilvēki droši vien ir 

iepriekš uzzinājuši nepieciešamo informāciju 
un to ievēro.

Biedrība “Kamolītis” izsaka sirsnīgu pa-
teicību Limbažu Diabēta biedrības vadītājai 
Ņinai Tauriņai par rūpēm un atbalstu diabēta 
profilakses jomā. Šogad “Kamolītī”  šis jau 
bija otrais pasākums (pirmais bija janvārī) par 
diabēta tēmu. “Mēs esam priecīgi un ceram 
uz turpmāko sadarbību”.

Lai no šī gada 1. maija ieviestu jaunus pakalpojumus un veiktu 
izmaiņas atsevišķu esošo izcenojumā, valdība 17. aprīlī lēma veikt 
izmaiņas Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas mu-
zejrezervāts – publisko pakalpojumu maksas cenrādī.

Lai kompensētu muzeja attīstībā ieguldīto, lemts paaugstināt muzeja 
ekspozīciju un izstāžu apmeklējuma cenu pieaugušajiem - vasaras pie-
dāvājumā viena apmeklējuma cenu nosakot 6,00 eiro (līdzšinējo 5 eiro 
vietā) un ziemas piedāvājumā – 3,50 eiro (iepriekš 3,00 eiro). Citām 
apmeklētāju grupām ieejas maksa netiek mainīta.

Tāpat līdz ar apstiprinātajām izmaiņām ieviesti trīs jauni maksas 
pakalpojumi: muzeja telpu izmantotājiem būs pieejama mazā galda 
noma saistībā ar muzeja teritorijas izmantošanu kultūras, sporta, tū-

risma un citu pasākumu norisi, būs pieejama telpu noma pārdevējiem, 
kas realizē preces, izmantojot tirdzniecības automātus (paredzēta ka-
fijas, atspirdzinošo dzērienu un ātro uzkodu automātu izvietošanai un 
stacionārā tālskata uzlikšanai Gaujas senielejas dabas skatu vērošanai 
visos gadalaikos) Apmeklētāju centrā 1.stāva telpā un Turaidas pils 
galvenajā tornī 5.stāvā.

Projektā noteiktās publisko maksas pakalpojumu cenas ir vienādas 
vai pat zemākas par līdzīgu pakalpojumu cenām citās iestādēs, tādēļ 
muzeja pieejamība sabiedrībai netiks mazināta.

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Raksts saīsināts

Izmaiņas Turaidas muzejrezervāta publisko pakalpojumu maksas cenrādī

Diabēta diena “Kamolītī”

10.aprīlī Krimuldas Tautas namā Veselības dienas ietvaros bija 
iespēja uzzināt praktiskus ieteikumus par sirds rādījumu paš-
kontroli (pulsa skaitīšanu, asinsspiediena mērīšanu), pārbaudīt 
holesterīna un glikozes līmeni, ķermeņa masas indeksu un pie-
dalīties dabas velšu degustācijā, viktorīnās un citās aktivitātēs!

Notika trīs informatīvas lekcijas – "Smēķēšanas ietekme uz veselī-
bu", "Sāls, cukura un transtaukskābju samazināšana uzturā" un "Dzīve 
kustībā". Veselības dienas aktivitātēs piedalījās 60 novadnieki.

Krimuldas novada pašvaldības priekšsēdētājs Linards Kumskis 
klātesošajiem vēlēja stipru veselību un pieejamus veselības aprūpes 
pasākumus. “Profilaksei ir būtiska loma veselībai – jo aktīvāk ievē-
rosim veselīgu dzīvesveidu un regulāri pārbaudīsim savu veselību, jo 
mēs katrs būsim veselāki un smaidīgāki. Prieks, ka Krimuldas novada 
iedzīvotājiem Eiropas Savienības struktūrfondu projekta ietvaros no-
tiek un vēl daudzu mēnešu garumā notiks dažādi pasākumi veselības 

Veselības diena novadniekiem

profilaksei. Aicinu visus iesaistīties projekta aktivitātēs Krimuldas no-
vadā!” 

Apmeklētājus pieņēma ārste Ināra Bušmane. Viņa pastāstīja, ka pār-
stāv biedrību “Latvijas nieru multiorgānu aizstājterapijas asociācija”, 
kas sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru organizē šo 
Eiropas finansētu projektu iedzīvotājiem Latvijas novados. Līdz ar to 
cilvēkiem ir iespēja netālu no dzīvesvietas veikt skrīningu sirds ve-
selības riska faktoru apzināšanai. “Mēs izvērtējam katra apmeklētāja 
laboratoriskos rādītājus, ķermeņa antropometriskos mērījumus un pēc 
tam tos, pārrunājot ar ārstiem, cilvēkam norādām riska faktorus, ko ir 
iespējams novērst. Slimību profilaksē svarīgi ir riska faktorus laicīgi 
atpazīt un kaut ko darīt veselības labā.”

Ināra Bušmane atzinīgi izteicās par Krimuldas novadā valdošo at-
mosfēru – rosīgu, ieinteresētu iedzīvotāju veselības saglabāšanas pro-
filakses aktivizēšanā. Mediķe atzina, ka ne visos novados tāda pozitī-
va atmosfēra sagaidīja, tāpēc uzteica krimuldiešus par aktīvo dzīves 
pozīciju. Bija īpaši patīkami strādāt Tautas lietišķās mākslas studijas 
“Krimulda” 60.jubilejas izstādes iekārtotajā Krimuldas Tautas nama 
mazajā zālē.   

Novadniece Helga Eglīte (pirmā no labās puses) priecīga par šādu ie-
spēju vienā piegājienā paveikt tik daudz vērtīgu darbību veselības sa-
glabāšanā. Helgas kundze atzina, ka kopš devusies pensijā, cenšas 
saglabāt aktīvu dzīves ritmu, kas ļauj lietderīgi piepildīt dzīves saturu, 
saglabājot veselību un labu omu

Krimuldas novada pašvaldības priekšsēdētājs Linards Kumskis sveica 
Veselības dienas dalībniekus
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UGUNSDROŠĪBAS KALENDĀRS 2018. gadam
Maijs

Teritoriju uztur brīvu no degtspējīgiem atkritumiem, bet 10 m platu joslu ap objektu attīra no sausās zāles un kultūraugu atliekām. (UN 
– 2016 – 138; sad. 3, p. 27.)

Atbildīgā persona veic pasākumus, lai teritorijā nenotiktu kūlas vai zāles degšana. (UN – 2016 – 138; sad. 3, p. 28.)

Uguni aizdedzini ar skaliņu, saulei rietot, pēc vakariņām, dziedot vai skandējot tautas dziesmas, basām kājām. Dod ugunij ziedoju-
mu – maizi, alu, ziedu. Ja esi pilsētā un nav iespēju iekurt ugunskuru, liec aplī deviņas sveces, dažādu krāsu, katru aizdedzot, domā 
par to, kas tev būtisks. Uz melnās sveces sadedzini problemātisko, bet sarkano dedzinot, domā par mīlestību, zaļo – par naudu.

Ja bērni vakaros ar uguni spēlējas, tad tie naktī gultu piemiezot. /K. Šilings, 1832. g., Tirza./
Kad vasarā redz sapnī ugunsgrēku, tad būs liels karstums. /K. Lielozols, Nīca./
Kad ir guņsgrāks, vajaga trejs reizes apīt apleik ap tū ar sv. Agatas suoli un maizi; tad vysa guņs nuejūte uz augšu un cytas muojas 

vairs naaizdag. /T. Beča, Preiļi./

Izmaiņas tiešajos maksājumos
 Lauksaimnieki platību maksājumiem var pieteikties, iesniedzot 
Vienoto iesniegumu Lauku Atbalsta dienestā, no 11.aprīļa līdz 
22. maijam.

 Ar 1% atbalsta samazinājumu par katru nokavēto darba dienu 
iesniedz no 23. maija līdz 15. jūnijam.

 26. jūnijs - pēdējā diena, kad pārkāpumus var labot bez soda 
sankcijām.

 Pēc  25. jūnija iesniegumā jāprecizē deklarētais kultūraugu kods, 
norādot kodu – 792, ja laikposmā no 25. jūnija līdz 31. augustam:
• kultūraugu vai kultūraugu  maisījumu aramzemes platībās da-

biski iesējušos augu īpatsvars pārsniedz 40% no laukā augoša-
jiem augiem,

• dārzeņu platībās nav sasniegts minimālais kultūraugu skaits 
vienā kvadrātmetrā  un šajās platībās  nav īstenoti nezāļu ierobe-
žošanas  agrotehniskie pasākumi.
Ar 792 kultūraugu kodu deklarētajās platībās augošiem augiem 

jābūt  nokultiem vai nopļautiem un novāktiem vai iestrādātiem 
augsnē līdz 15. septembrim.

Par šādām platībām var saņemt  VPM, ZAL un ADSI.

 Jaunums  2018. gada,  ka  no kopējā lauka  jāizdala ārā piemājas 
dārzi. Iepriekš varēja neizdalīt, ja laukā dārzu platība bija <  par 
03, ha. Tagad katrs lauks jādeklarē atsevišķi! Izņēmums ir klienti, 
kuri piesakās MLS maksājumiem.

 No brīvprātīgā saistītā atbalsta saraksta izņemtas parastās jeb 
dārza pupiņas.

 Lai saņemtu saistīto atbalstu par sertificētiem  sēklas kartupe-
ļiem, par stiebrzāļu, lopbarības  un labības sēklu, līdz nākamā 
gada 15. maijam tām jābūt sertificētām;

 Izmaiņas ir arī ekoloģiski nozīmīgās platības (ENP) atbilstības 
kritērijiem, Zālāju pasējā var sēt stiebrzāles vai tauriņziežus (lu-
cerna, ragainais vanadziņš, amoliņš u.c.)  tīrsējā vai savstarpējā 
maisījumā. Aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus vismaz 
8 nedēļas pēc galvenā kultūrauga ražas novākšanas vai līdz kārtē-
jā gada 15. oktobrim, ja 8 nedēļu periods beidzas pirms šī datuma. 
Lucernu, āboliņu, lauku pupas, vīķus, zirņus, amoliņu, austrumu 
galegu, lupīnu u.c. Var sēt maisījumā ar graudaugiem vai stiebrz-
ālēm, taču jānodrošina ka slāpekli piesaistošo īpatsvars pēc sēklu 
masas, augu skaita vai zaļmasas ir lielāks par 50%.   Aizliegts 
lietot augu aizsardzības līdzekļus no augu iesējas brīža līdz ražas 
novākšanai. Ir arī citas papildus izmaiņas, piem., esošie grāvji – kā 
ENP, ja tie ir iekļauti lauku reģistra informācijas sistēmā. Par to 
var pārliecināties LAD interneta mājaslapā www.lad.gov.lv.

 BLA maksājumos - šajā gadā izmaiņas ir dzīvnieku vidējā blī-
vuma nodrošināšanā. Vismaz 0.3 nosacītās liellopu vienības  ne ti-
kai 710 un 720  kodu platībās, bet arī aramzemē sētu stiebrzāļu vai 
maisījumu, kur  tauriņzieži aizņem vairāk nekā 50 % (760 KK).

 Bioloģiskām saimniecībām vērtēs ieņēmumus par 2017.,2016. 
gadu, reāli sankcionēšana nenotiks, ja pretendentam nebūs pietie-
kami minimālie ienākumi. Minimālajos ieņēmumos netiks ieskai-
tīti valsts un ES atbalsts, kā arī krājumi. Minimālie ieņēmumi nav 
jānodrošina:
• no atmatas, papuves un  ilggadīgo stādījumu platībās (līdz 

4 gadu vecuma sasniegšanai).
• kultūraugi cietuši nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu dēļ,
• pretendentiem, kuri saimniecisko darbību reģistrējuši UR vai 

VID iepriekšējā kalendārā gadā vai gadu pirms iepriekšējā gada,
• zālāju platībai trīs gadus no gada, kad pretendents  LDC pirmo reizi 

reģistrējis gaļas šķirnes dzīvniekus ( liellopus, aitas, vai kazas).

 BLA- biškopības saimniecībām, ja pretendentam nav izdevies 
sertificēt  bišu saimes tuvumā esošo kovenciālo lauku dēļ ( neiz-
dodas ievērot 3 km attālumu), tad 2018. gadā  būs iespējams netur-
pināt sertificēt bišu saimes, taču būs jāturpina uzņemtās saistības 
attiecībā uz BLA platībām. Rezultatā nebūs jāatmaksā saņemtais 
atbalsta maksājums.

 LAB pasūkuma 2.2 aktivitātē pretendentam atbalstu nepiešķirs 
par aramzemes platību, ja kultūraugs būs iesēts pēc kārtējā gada 
25. jūlija (izņemot augus ar īsu veģetācijas periodu- salāti, redīsi, 
dilles).

 BLA pasākumā 2018. gadā   nevar uzņemties jaunas saistības, 
kā arī paplašināt vai pagarināt tās, izņemot pārņemot  vai nododot 
saistības.

 No 11. aprīļa līdz 1. jūnijam var pieteikt dīzeļdegvielas saņemša-
nu ar samazināto akcīzes nodokli, nodrošinot  minimālos ieņēmu-
mus vismaz 285 eur no ha. Un  BLA saimniecībām – 200 eur/ha.. 
Ieņēmumus vērtēs par 2016., 2017. gadu – ņems vērā  labāko gadu 
Dīzeļdegvielas daudzums:

• Augkopībā – 100 litri /ha, augļkopībā , dārzkopībā – 130 litri 
/ha. Zālāju platībās  jānodrošina dzīvnieku blīvums uz vienu 
ha 0,5 nosacītās liellopu vienības. Dīzeļdegviela- 130 litri /ha. 
Bioloģiskajās saimniecībās – 0,4 dzīvnieku vienības , saņem 
130 litri /ha. Dzīvnieku barības primāram ražotājam, ja LDC 
reģistrēts, - 60 litri /ha.

Saulainu, raženu un darbīgu pavasari!
Ināra Krasovska

Krimuldas novada LAk
Mob.t. 2774016
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Apsveicam!
KMMS skolēni ar labiem panāku-

miem piedalījušies Starptautiskajā 
Vizuālās mākslas konkursā "Māks-
linieka Ģederta Eliasa mīklu minot". 
Konkursa tēma - "Lauku ainava".

Paula Kukle ieguvusi 2. vietu un Ģ. 
Eliasa muzeja balvu kategorijā grafika 
un Gabriela Garnizone saņēmusi atzi-
nību par darbu kategorijā gleznošana.

Paldies par darbu audzēkņiem un 
skolotājiem Lienei Kaļvai un Vitoldam 
Kucinam!

Konkursā piedalījās 635 darbi no 79 
skolām no Latvijas, Lietuvas, Polijas 
un Rumānijas četrās darbu tehnikās un 
četrās vecumu grupās. Tika piešķirtas 
118 godalgotas vietas, kā arī atzinības 
un veicināšanas balvas no Ģ. Eliasa 
vēstures un mākslas muzeja, Jelga-
vas novada pašvaldības un sadarbības 
partneriem - SIA "Laflora".

Krimuldas  
Mūzikas un mākslas skola

piedāvā mācīties:
VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

(zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, keramika, zīda apgleznošana, stikla apstrāde,  
papīra plastika, datorgrafika, mākslas vēsture).

INSTRUMENTĀLĀS MŪZIKAS NODAĻĀ
taustiņinstrumentu spēle (klavieres, akordeons);

stīgu instrumentu spēle (vijole, čells);
pūšaminstrumentu spēle (flauta, klarnete, saksofons);

sitaminstrumentu spēle.

DEJU NODAĻĀ
(latviešu deja, klasikā deja, laikmetīgā deja)

Uzņemšana 2018./19. mācību gadam 
Mūzikas nodaļā 30. maijā plkst. 19.00 (konsultācija 28. maijā plkst.19.00);
Mākslas nodaļā un Deju nodaļā no 1. līdz 14. septembrim.

Tālruņi informācijai: Direktors: 26199526
Mākslas nodaļa: 26455112
Mūzikas nodaļa:29178654

Deju nodaļa: 26456062

Krimuldas un Limbažu novadi atrodas 
Latvijas ziemeļrietumu daļā – Vidzemē. 
Katrā novadā ir mūzikas skola, kurās bēr-
ni apgūst dažādus mūzikas instrumentus 
vecumā no 7 – 16 gadiem.

Pedagogi uzskata, ka ir nepieciešams 
sniegt bērniem un jauniešiem iespēju piln-
veidot jau apgūtās zināšanas un attīstīt jau-
nas sadarbības iespējas starp Latvijas no-
vadu jaunajiem māksliniekiem. 

Tāpēc 2009./10. mācību gadā 8 peda-
gogi izveidoja Krimuldas un Limbažu 
jauniešu simfonisko orķestri (KLJSO), 
kurā muzicē ap 50 stīgu, pūšamo un si-
tamo instrumentu spēles audzēkņi (12 – 
16 gadi) un absolventi.  Anna Spalviņa, 
Indra Dundere un Ilga Ozola ir stīgu ins-
trumentu grupu koncertmeistari, Agris 
Liepiņš, Jānis Špacs un Jānis Ansons – 
pūšamo un sitamo instrumentu grupu 
koncertmeistari. Orķestra diriģents ir 
Aivars Bunķis.

Vasaras nometnes vada Anna Zvejniece. 
Pedagogi un vecāki ir nodibinājuši orķes-

tra atbalsta biedrību, kura vasarās palīdz 
organizēt nedēļu ilgas diennakts muzikālās 
nometnes “Muzicēsim kopā”. Vasaras no-
metnes pamatā ir kopīgas koncertprogram-
mas iestudēšana. KLJSO ir Latvijas orķes-
tru asociācijas biedrs.

Simfoniskais orķestris ir sniedzis kon-
certus novadu klubos, baznīcās, brīvdabas 
estrādēs, ir piedalījies dažādos festivālos 
un konkursos: Eiropas mūzikas skolu aso-
ciācijas (EMU) XI Eiropas jauniešu mūzi-
kas festivālā „Allegromosso 2012” Itālijā, 
Latvijas Orķestru asociācijas (LOA) I fes-
tivālā Rēzeknē 2013.g., II LOA festivālā 

Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris 

Daugavpilī 2015.g. un III LOA festivālā 
Cēsīs 2017.g.

2015. gada vasarā orķestris piedalījās XI 
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos.

2016. gadā orķestris muzicēja Baltijas val-
stu simfonisko orķestru festivālā Daugavpilī.

Šogad piedalāmies:
 7. aprīlī Valsts izglītības satura centra 

II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko 
orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru 
festivālā- konkursā “CON ANIMA” Rīgas 
6. vidusskolā. LEPOJAMIES, ka KLJSO 
ieguva I pakāpes diplomu;
 29. aprīlī piedalāmies 18. Vidzemes 

jauniešu kamerorķestru festivālā Salacgrī-
vas kultūras namā;
 4. maijā piedalāmies Latvijas jauniešu 

simfonisko orķestru lielkoncertā “Svētki 
ar orķestri” ciklā “Dzimuši Latvijā” ietva-
ros Lielajā ģildē, kurā mēs atskaņosim A. 
Riekstiņa jaundarbu “Kurbads”;
 2018. gadā “Senās uguns nakts” pa-

sākumos Latvijas valsts simtgadē ietvaros 
būs aizsākums akcijai “Mana jūra”. 25. au-
gustā plkst.20.00 vienlaicīgi astoņi simfo-
niskie orķestri Jūrmalā, Rojā, Saulkrastos, 
Liepājā, Rīgā, Ainažos atskaņos Jēkaba Nī-
maņa skaņdarbu “Līdz man nāc!” Mūsu or-
ķestris kopā ar Jāņa Norviļa Mūzikas sko-
las simfonisko orķestri koncertēs Ainažos.

Krimuldas novada lepnums – Krimuldas un Limbažu jauniešu simfonisko orķestris, diriģents 
A.Buņķis
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Izdevējs: Krimuldas novada dome, Raganā, Parka ielā 1, tālr. 67976868.
Domes priekšsēdētājs: Linards Kumskis.
Redaktore: Ināra Miškina, Inciems, mob.t. 27744033 (LMT).
Maketētāja/datorgrafiķe: Venita Zariņa.
Iespiests: SIA „Creative Cat”, Rīgā, Cēsu ielā 20/1, tālr. 67311622.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1511. Avīze iznāk kopš 1994. gada septembra.

KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

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

Pirmdienās un ceturtdienās
 plkst. 18.00 un 20.00 – sadraudzības, 

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

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

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

iesvētāmo nodarbības.
Sestdienās
 plkst. 19.00 – KONTEMPLATĪVAIS 

DIEVKALPOJUMS Krimuldas baznīcā ar 
Svētā Vakarēdiena sakramentu.

Draudzes kanceleja atvērta Mācītājmājā svētdienās 
no plkst 11.00 pirms dievkalpojuma un pēc tā līdz plkst. 
15.00.
Vizītes pie draudzes mācītāja Mācītājmājā var pieteikt 
katru dienu (izņemot otrdienas) pa tālr. 26342291.
Draudzes mājas lapa: www.krimuldasbaznica.lv.
Draudzes e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv.
Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies 
grupai facebook.com/Krimuldas ev lut draudze! 

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās plkst. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes

Dievkalpojumi
notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā 

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

ceturtdienu pl.18.00 baznīcā, sakristejā. 
Mācītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās

no pl.17.00 – 18.00 baznīcā,  
pārējā laikā pa mob.tālr. 26536094  

e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.
Mācītājs Osvalds Miglons

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Dievkalpojumi
notiek svētdienās plkst. 9.00 un 12.00.

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

Mācītājs Rihards Rasnacis

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu plkst. 11.00.

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

Mācītājs Didzis Seržāns 

PASĀKUMI
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

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“

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

Ieeja: EUR 2.50

Sestdien, 12. maijā 
Raganā
PAVASARA GADATIRGUS
Tirgotājiem pieteikties pa tālr. 67976868 vai 
26515508.
Laipni gaidīti!

PELDSEZONAS 
NOSLĒGUMS

Sestdien, 19. maijā plkst. 8.00
Lēdurgas estrādes kalnā 
sāksies PAVASARA GADATIRGUS.
Augļu koku un puķu stādu, mājamatnieku iz-
strādājumu, pārtikas un vasaras sezonas preču 
pārdošana. 
Tirgotājiem pieteikties līdz 18. maijam pa 
tālr. 64023086; 26408827.

Turaidas muzejrezervāts un Krimuldas novada pašvaldība aicina
2018. gada 19. maijā

MUZEJU NAKTS 2018 Turaidas muzejrezervātā
ŠŪPULIS MUIŽĀ

19.00-01.00 Atvērtas ekspozīcijas Turaidas mūra pilī, baznīcā, dārznieka mājā un muižas saimnieciskajā centrā
19.00-22.00 Atvērta atjaunotā Klaušinieku māja

Izstādes • “Arhitekts Gunārs Jansons un Turaidas pils atjaunošana” izstāžu zālē
• “Klaušinieku māja – izpēte un restaurācija” pie Klaušinieku mājas
• Ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” vizualizācija Klaušinie-

ku mājā
• Krājuma izstāde ”Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” konferenču zālē
• Turaidas MR Atbalsta biedrības biedres Aelitas Briedes personālizstāde pils Ziemeļu tornī

19.00-22.00 Spēle mazajiem un lielajiem “Ienāc muižas pasaulē!” muižas saimnieciskajā centrā
19.00-20.00 Koncerts laukumā pie ratnīcas “Deja. Paaudzes”, piedalās Laurenču sākumskolas “Laurēni”, Sigul-

das vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dūka”, Lēdurgas kultūras nama bērnu ansamblis “Kastanīši”, 
Siguldas senioru deju kopas “Sniegaroze”, “Preilene” un draugi

19.30-20.00 Saruna “Kā tika atjaunota Klaušinieku māja” Klaušinieku mājā. Sarunu vada muzejrezervāta direk-
tora vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Dainis Linmeijers

20.00-20.45 Folkloras dziesmuspēle “Laimes šūpulis” Vidrižu folkloras kopa “Delve” zālienā pie kalpotāju mājas
20.30-21.00 Ekskursija pa Turaidas muižas saimniecisko centru ar galveno krājuma glabātāju Līgu Kreišmani
21.00-21.30 Saruna “Kā top ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” Klaušinieku 

mājā. Sarunu vada muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un direktores vietniece Vija Stikāne
21.30-22.15 SVĒTBRĪDIS Turaidas baznīcā, vada mācītājs Didzis Seržāns, piedalās Siguldas pagasta koris 

“Sigulda”
22.00-22.30 Mākslinieka Elmāra Gaigalnieka smilšu izrāde “Pirmie soļi” pie staļļa
22.30-23.10 Rīgas saksofona kvarteta koncerts Turaidas baznīcā
23.15-00.00 Antas Eņģeles koncerts un video stāsts “Muiža. Mēs esam” zālienā pie kalpotāju mājas
00.00-00.45 Kapela “Ieviņa”, tautā zināmas dziesmas un tēja pie ugunskura laukumā pie muzejrezervāta ieejas
22.00–01.00 GAISMAS RAKSTI “Sākotne” Turaidas muižas saimnieciskā centra teritorijā
Krimuldas novada pašvaldības transports:
• 18.00 Lēdurgas kultūras nams – 18.20 Inciema tornis – 18.40 Turaidas stāvlaukums;
• 18.25 Krimuldas Tautas nams – 18.35 Sunīši – 18.50 Turaidas stāvlaukums;
• 20.20 Lēdurgas kultūras nams – 20.40 Inciema tornis – 21.00 Turaidas stāvlaukums;
• 20.35 Krimuldas Tautas nams – 20.45 Sunīši – 21.00 Turaidas stāvlaukums;
• 21.10 un 00.10 – transports mājup (Turaidas stāvlaukums – Inciema tornis – Lēdurgas kultūras nams; Turaidas 

stāvlaukums – Sunīši – Ragana).
Ieeja Turaidas muzejrezervātā un transports bez maksas


