
Kopsim kopības prātu!
A. Kronvalds

KRIMULDAS PAGASTS    LĒDURGAS PAGASTS

KRIMULDAS NOVADA
Nr. 10 (531)

pašvaldības  
bezmaksas izdevums

MAIJS II/ 2018VESTIS
19. maijā Krimuldas tautas namā jau ceturto reizi notika pasā-

kums “Pulkā nāc!”, uz kuru tika aicināti mūsu vismazākie novad-
nieki un viņu vecāki.

Laikā no pagājušā gada maija līdz šā gada maijam Krimuldas 
novadā ir piedzimuši 73 mazuļi – 41 puisēns un 32 meitenītes. Tas 
ir pēdējos gados lielākais jaundzimušo skaits novadā. Krimuldas 
pagastā dzīvo 52 bērniņi un Lēdurgas pagastā – 21. Šogad – 2018.
gadā, novadā jau piedzimuši 34 mazuļi. 

Pasākumā piedalījās un piemiņas veltes – pasaku grāmatu un 
simbolisku ābolīti no novada ģerboņa saņēma 46 mazie novadnie-
ki. Vecāki savu bērnu vārdus ierakstīja Maijas Pīlāgas Lēdurgas 
Mūzikas un mākslas skolas veidotās ābeles ābeļziedos, un Kri-
muldas Tautas nama mazie dejotāji iešūpināja mazos novadniekus 
kopējā novadnieku saimē.

Mūsu novada pašvaldība ir iesaistījusies biedrības Nigestes 
amatniecības nams projektā “Simtgades bērni”, un šogad – 2018.
gadā –  Latvijas simtās dzimšanas dienas gadā dzimušie mazuļi 

saņēma īpašu dāvanu – medaļu – Sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē 
un personisku vēstuli bērniņam un viņa ģimenei. 

Mazie novadnieki, kuru dzimšanu vecāki reģistrēs Dzimtsa-
rakstu nodaļā pēc šī pasākuma, šo dāvanu saņems dzimšanas re-
ģistrācijas dienā.

Mazie novadnieki un viņu vecāki, kuri nevarēja ierasties uz pa-
sākumu, aicināti saņemt savas piemiņas veltes Krimuldas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā (Krimuldas pagastā – Parka ielā 1, Raganā 
un Lēdurgas pagastā – E. Melngaiļa iela 2, Lēdurga).

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis apsveikumā, uzrunājot klātesošos, uzsvēra paaudžu so-
lidaritātes un ģimenes nozīmi. “Novērtēsim, ka mēs visi dzīvojam 
brīvā Latvijā. Šis gads ir īpašs, sagaidot Latvijas neatkarības 100 
gadi. Mīļie vecāki un vecvecāki, man ir liels lepnums, ka Krimul-
das novadā, sagaidot Latvijas neatkarības simtgadi,  salīdzinot ar  
pēdējiem gadiem, ir visvairāk dzimušo. Tā turpināt! 

Mēs, savukārt, kā novada pašvaldība, turpināsim strādāt, lai 
jums būtu pieejami nepieciešamie pakalpojumi, kuru nodrošinā-
šanai tiek izlietoti ievērojami līdzekļi, uzturot, labiekārtojot un 
pilnveidojot pirmskolas izglītības iestāžu, abu skolu, peldbaseina, 
mākslas un mūzikas skolu darbu.” 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa apsveica jaundzi-
mušos un viņu tuviniekus: “Lai jūsu ģimenēs mājo laime, veselība 
un saticība! Esiet mīloši vecāki un gudri padomdevēji saviem bēr-
niem, jo tikai no jums ir atkarīga viņu nākotne. Lai katrs izaudzis 
ar lepnumu varētu teikt- es esmu no Krimuldas novada! Mazais 
novadnieks, audz spēcīgs, laimīgs un vesels- savai ģimenei par ie-
priecinājumu, savai dzimtajai vietai par lepnumu!”

Mazo novadnieku godināšana  
“Pulkā nāc!” Krimuldas novadā

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kum-
skis, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa un Krimuldas Tautas 
nama vadītāja Līvija Ustupa pie ābeles, kurā sagatavotas ziedlapiņas 
73 mazuļiem!

Kamēr jaundzimušais šūpojās īpašā Laimas šūpulī, vecāki  ierakstīja 
bērniņa vārdu ābeles ābeļziedos un saņēma piemiņas veltes no 
 Krimuldas novada pašvaldības

Mazo bērniņu vecāki skatījās Krimuldas Tautas nama pirmsskolas 
bērnu deju kolektīva priekšnesumus



KNV Nr. 10 – MAIJS II2

Iespējas 
uzņēmējiem 

2018. g. 7. jūnijā Siguldā - viesnīcas 
Sigulda telpās, Pils ielā 6, notiks semi-
nārs “Eksports – rīks konkurētspējas 
palielināšanai pasaules tirgū”. 

Tajā jaunie un pieredzējušie uzņēmē-
ji varēs vienkopus uzzināt par valsts 
sniegtajām atbalsta iespējām eksporta 
attīstībai. 

Latvijas Investīciju un attīstības aģen-
tūra (LIAA) aicina jaunos un pieredzē-
jušos eksportētājus piedalīties seminārā, 
lai uzlabotu zināšanas par ārējo tirdz-
niecību. Seminārā tiks sniegti praktis-
ki padomi, kā uzņēmumam novērtēt tā 
eksportspēju, vai nepieciešams izstrādāt 
ārējo tirgu apgūšanas plānu, kā arī citu 
informāciju, kas nepieciešama, lai veik-
smīgāk uzsāktu vai attīstītu eksportu uz 
ārvalstīm. 

Seminārā PA “Siguldas attīstības 
aģentūra” vadītāja Laura Skrodele pre-
zentēs par iespējām uzņēmējdarbībā Si-
guldā. Par ārvalstu tirgiem stāstīs Katrī-
na Zelle – LIAA Eksporta veicināšanas 
nodaļas projektu vadītāja pārtikas noza-
rē. Diāna Karacejeva – finanšu institū-
cijas ALTUM Centra reģiona vadītāja 
iepazīstinās ar ALTUM finanšu instru-
mentiem eksporta veicināšanai. KNAB 
pārstāvis informēs par likumiem, kas 
darbojas ārpus nacionālajām robežām 
un kas ir svarīgi uzņēmuma reputācijas 
veidošanai ārvalstīs.

Eksporta pieredzes stāstos dalīsies 
vietējie Latvijas uzņēmēji - Viktors Grū-
tups no SIA "Rāmkalni Nordeco" Inču-
kalnā un Dainis Bonda no SIA “Rubrig" 
Ādažos.

Reģistrēšanās pasākumam tiks atklā-
ta LIAA mājaslapā divas nedēļas pirms 
pasākuma.

Dalība ir bez maksas, taču vietu skaits 
būs ierobežots. 

Sekojiet līdzi aktualitātēm!
Signe Millere,

 Projektu vadītāja 
Siguldas biznesa inkubators 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 

Lepojamies ar novadnieku 
Jāni Vimbu! 

Lai izdodas viss iecerētais!
Latvijas Nacionālo teātri turp-

māk vadīs aktieris un režisors 
Jānis Vimba. Kultūras ministri-
jas (KM) komisija no deviņiem 
kandidātiem viņu izraudzījusies 
kā piemērotāko šim amatam.

Jaunais teātra valdes loceklis 
amata pienākumus uzsāks pildīt 
šā gada 27.jūnijā. Viņš amata 
pienākumus pārņems no Ojāra 
Rubeņa, kas teātri vadīja 11 ga-
dus. Rubenis vēl vismaz gadu 
turpinās strādāt kā teātra izpild-
direktors.

39 gadus vecais Jānis Vimba kopš 2007.gada ir Nacionālā teātra aktieris un pēdējos 
gados strādā arī kā režisors.

KM norāda, ka Vimba vadījis teātra radošo grupu un izstrādājis māksliniecisko koncep-
tu teātra dalībai akcijās "Baltā nakts" un "Muzeju nakts", kā arī piedalījies apbalvojuma 
"Spēlmaņu nakts" koprežijā. Tāpat Vimba ir strādājis arī Finanšu ministrijā pie valsts bu-
džeta izdevumu prognožu sagatavošanas un Pašvaldību lietu pārvaldē, piedaloties valsts 
teritoriālās reformas izstrādē. 

Jānis Vimba absolvējis Krimuldas vidusskolu, Latvijas Lauksaimniecības universitātes 
Ekonomikas fakultāti, savukārt Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) ieguvis bakalaura 
grādu mākslās. Jaunais teātra valdes loceklis šobrīd LKA turpina maģistrantūras studijas 
teātra mākslā. 

Jānis Vimba norāda, ka šim amatam pieteicies, jo vēlas jaunus karjeras izaicinājumus 
un uzskata Nacionālo teātri par ļoti svarīgu Latvijas kultūras vērtību. Viņa uzmanības 
centrā būs arī slodzes samazināšana un atalgojuma palielināšana teātra darbiniekiem.

"Komisija atzinīgi novērtēja Jāņa Vimbas iegūto izglītību ekonomikā, to, ka šī izglītība 
likta lietā arī vairākās darba vietās gan valsts, gan privātajā sektorā, un, protams, arī 
aktiera un režisora arodos iegūtās zināšanas un prasmes Nacionālajā teātrī. Vadot teātri, 
lieti noderēs gan zināšanas ekonomikā, gan lieliska izpratne par teātra ikdienas darbu," 
uzsver Dace Vilsone, akcentējot, ka Vimba konkursā spējis piedāvāt arī spēcīgāko vīziju 
par Nacionālā teātra turpmākās piecgades darbību un attīstību. 

Foto: www.teatris.lv

Apsveicam!
4. maijā Krimuldas novadā, svinot Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, 

norisinājās mākslas dienas "Krimuldas pavasaris 2018". Pasākumā viesojās SIA “ZAAO” 
vides iniciatīvas "100 darbi Latvijai" vēstneši, kas vadīja vides jautājumu spēli. Spēles 
galveno balvu - ceļojumu ar Tallink prāmi četrām personām ieguva Linards Bubko. 

Iegūto balvu Linardam Bubko, 15. maijā – Starptautiskajā ģimenes dienā, pasniedza Krimuldas 
novada pašvaldība priekšsēdētājs Linards Kumskis. 

Sirsnīgi sveicam Linardu Bubko un viņa ģimeni ar balvas iegūšanu!
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Informācija par 
ūdens sistēmas 

dezinfekciju 
Krimuldas novadā 

Sunīšos, Turaidā, Turaidas sko-
lā, Zutiņos 24. maijā notika dzeramā 
ūdens sistēmas dezinfekcijas pasākumi, 
tāpēc, iespējams, ūdens bija nedaudz 
duļķains, kā arī īslaicīgs ūdens padeves 
pārtraukums. Ūdeni var lietot uzturā 
un sadzīvē. Dezinfekcijā izmantoti pe-
roksīdi, kas ūdenī sadalās par ūdeni un 
skābekli. Bērniem ūdeni pirms dzerša-
nas gan labāk uzvārīt!

Inciemā un Raganā ūdens dezin-
fekcija paredzēta 5. jūnijā. 

Laiks tiks precizēts, sekojiet infor-
mācijai Krimuldas novada mājas lapā 
un sociālajos tīklos!

SIA “Rosība” 
pastāvīgam darbam VAJADZĪGS  

vadītājs  
ar C1 tiesībām un 95. kodu.  

Mob.t. 29484195

Izlaidumi  
Krimuldas novadā

 Krimuldas vidusskolas 9. klašu 
izlaidums – 15. jūnijā plkst. 18.00 
Krimuldas vidusskolas sporta zālē;

 Krimuldas vidusskolas 12. klašu 
izlaidums – 8. jūnijā plkst. 18.00 
Krimuldas Tautas namā;

 Garlība Merķeļa Lēdurgas pa-
matskolas 9. klašu izlaidums – 
16. jūnijā plkst. 16.00 Lēdurgas 
kultūras namā;

 Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas 
un mūzikas skolas izlaidums – 
17. jūnijā plkst. 12.00 Lēdurgas 
kultūras nama Mazajā zālē.

deju skolotāju. Līga Dombrovska nodibinājusi deju studiju “Minkāns” (Inčukalnā). Kri-
muldas novadā Līga vada trīs kolektīvus – Krimuldas mūzikas un mākslas skolā deju no-
daļas tautisko deju stundas, VPDK “Dzirnakmeņi” un Krimuldas Tautas namā mazulīšus 
3 - 4 gadiņu un 5 - 6 gadiņu vecumā. 

“Bērni mani mīl, kaut esmu stingra skolotāja. Man prieks, ka bērni var un izdara. Rei-
zēm vecāki domā, ka bērns ir maziņš un neko nevar. Tieši pretēji, vajag uzticēties un 
atbalstīt, tad bērni var un izdara visu savam vecumam atbilstošo.

Darbā man vislielākais vēlējums, lai gan bērni, gan viņu vecāki ar atbildību un disciplī-
nu izturētos pret nodarbību darbu un uzstāšanos. Cienīsim viens otru- tas ir galvenais!”

Aizvadīta meža atjaunošanas talka 
Krimuldas novadā

18. maijā Krimuldas novada 
pašvaldības darbinieki Lēdurgas 
pagasta “Dreimaņos”, pašvaldības 
nekustamajā īpašumā, kopā ar AS 
“Latvijas valsts meži” Rietumvi-
dzemes reģiona apsaimniekošanas 
plānošanas vadītāju Vilmāru Kat-
kovski un mežzini Normundu Zī-
riņu atjaunoja meža platību 1,2 ha 
platībā, iestādot 2500 parasto egļu 
ietvarstādus. 

Stādi tika iegādāti Latvijas 
valsts mežu stādaudzētavā “Stren-
či”. Paldies visiem Krimuldas no-
vada pašvaldības darbiniekiem, 
kas piedalījās meža atjaunošanas 
talkā. Šī bija jauna pieredze paš-

Pirms meža stādīšanas talcinieki saņēma instrukciju no 
LVM pārstāvja, mežziņa. Foto: Madara Liepiņa

valdības darbiniekiem un nenovērtējams ieguldījums Krimuldas novada un Latvijas zaļā-
kai nākotnei nākamajai simtgadei. 

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas Komunikācijas projektu vadītāja

Madara Liepiņa 
tālr. 25140635; e-pasts: madara.liepina@krimulda.lv

Skolēni stāda eglītes 
27. aprīlī Krimuldas vidusskolas 8. klase, audzinātāja 

Astrīda Podziņa, talkoja Turaidas muzejrezervāta teritorijā 
kultūrvides nodaļas vadītāja Aivara Irbes vadībā.

Klases uzdevums bija salasīt sausos zarus un iestādīt 
25 eglītes Turaidas muzejrezervāta Jāņu kalna nogāzē. 

Paldies A.Irbem par interesanto pārgājienu un stās-
tījumu muzeja teritorijā, Klāva Kauliņa mammai 
par labā darba ideju, sagaidot Latvijas simtgadi.

Krimuldas novada 
mazo novadnieku godinā-
šanā priekšnesumus snie-
dza koklētāja Ieva Veide 
no Valmieras un Krimul-
das Tautas nama pirms-
skolas  vecuma bērnu tau-
tisko deju kolektīvs Līgas 
Dombrovskas vadībā. Pati 
Līga dejo 31 gadu, sākot 
jau no 2 gadu vecuma. 
Kādreiz dejošana bija ti-
kai hobijs, bet, skolotājas 
Indras Ozoliņas iedroši-
nāta, Līga pati kļuva par 

Līga Dombrovska ar saviem audzēkņiem

Jāņu kalna nogāzē raiti rit stādīšanas darbi

Bērniem vajag uzticēties!
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Ģimenes diena Krimuldas vidusskolā
Ģimenes diena kā oficiāli svētki Latvijā 

tiek svinēti salīdzinoši nesen – kopš 2008.
gada. Ik gadu šo dienu atzīmē 15.maijā. 
Šogad pirmo reizi tā notika arī Krimuldas 
vidusskolā, godinot ģimeni un aicinot 
vecākus un skolēnus aizdomāties par 
tās lielo nozīmi ikdienā, cik svarīgi vairāk 
laika un uzmanības veltīt vecākiem, brā-
ļiem, māsām un bērniem – saviem ģime-
nes locekļiem. 

Pasākumā piedalījās 48 ģimenes un pa-
visam 184 dalībnieki. Ar nelielu koncertu 
ģimenes priecēja skolas vokālais ansamblis 
D.Gžibovskas vadībā. Ģimenēm bija iespē-
ja darboties vairākās radošajās aktivitātēs: 
Saules aplis, Ģimenes svētki zīmējumā, 
Vēju zvanu darināšana, Erudītu konkurss, 
Orientēšanās skolā un Sporta aktivitātes. 
Noslēgumā visas ģimenes pulcējās aktu 
zālē pie Baltā galda, kur kopīgi dziedājām 
,,Pie Dieviņa gari galdi’’, ēdām īstu rupj-

maizi un svētku kūku. Kā pateicību ģime-
nes saņēma īpašu Ģimenes dienas medaļu.

Cik dažādas ir ģimenes, tik dažādas arī 
tradīcijas – tās iekrāso ģimenes kopā pa-
vadīto laiku neatkārtojamās krāsās un pie-
pilda to ar īpašu saturu. Mantotas no vec-
vecākiem vai gluži jaunas, laikus plānotas 
vai spontāni radušās, sportiskas, sirsnīgas, 
nopietnas un jautras tradīcijas ir būtiskas 
gan pieaugušo, gan bērnu labsajūtai ģime-
nē ikdienā un svētku reizēs. 

Daudz jauki vēlējumi tika ierakstīti ak-
tivitātē Saules aplis: ,,Lai šis pasākums 
15.maijā ik gadu vieno visas ģimenes!’’, 
,,Lai ik uz soļa pa jaukam darbiņam!” “Lai 
vienmēr ir mīlestība, saticība, cieņa un 
draudzība!” , ,,Būt kopā ar savu ģimeni, būt 
kopā roku rokā priecīgi un laimīgi!’’

Paldies visām ģimenēm, kuras bija kopā 
Krimuldas vidusskolas Ģimenes dienā!

Direktores vietniece audzināšanas jomā 
Dzidra Grinberga

Ģimenes dienas pasākumā piedalījās 48 ģimenes (184 dalībnieki). Foto: Sanita Atare 

Ciklā "Tu esi tas, ko Tu dari" notikušas divas lekcijas 
Biedrība "Kultūra. Vide. Sabiedrība" ar Krimuldas novada 

pašvaldības atbalstu aizsāka organizēt lekciju ciklu "Tu esi tas, 
ko tu dari", kura mērķis ir izglītot iedzīvotājus par nācijas pašiz-
pratni un pašapziņu, izglītības ieguldījumu, zaļo domāšanu un 
padomju laika atstāto mantojumu.

17.martā notika pirmā lekcija “Indivīds un kultūra, pilsoniskās 
vērtības un valsts”. Lektore Latvijas universitātes Filozofijas un 
socioloģijas institūta vadošā pētniece Dr.soc. Dagmāra Beitnere 
Le-Galla. 

D.Beitnere Le Galla akcentēja, ka, atgūstot neatkarību, turpina 
veidoties mūsu nācijas pašapziņa un apziņa, un ikviens var pielikt 
pūles šo attīstības procesu veicināšanā. Cilvēkam dzīves procesa 
laikā ir jāizvirza mērķi, lielāki un mazāki, kas motivē virzīties, 
darboties un padarīt dzīvi labāku. Svarīgi, lai cilvēks veido savu 
dzīvi, nevis visu nosaka notikumi.

D.Beitnere le Galla uzsvēra arī latviešu muzikālā gēna nozīmi: “Klasiskā mūzika veido abstrakto domāšanu. Tās nozīmi uztvē-
ruši Somijā, kur katrā lielākā pilsētā ir orķestris. Katrā skolā būtu 
jābūt arī šaha nodarbībām – tās savukārt veido loģisko domāšanu. 
Lai veidojas gudri un radoši sabiedrības locekļi.” 

Otrā lekcija notika 27. aprīlī. Lektors mūsu novadnieks, Vidzemes 
augstskolas rektors, docents Gatis Krūmiņš. Viņš sniedza ieskatu 
Latvijas valstiskuma izveidošanās procesā, kur sava teikšana un no-
zīme ir bijusi patriotiskiem, izglītotiem un gudriem cilvēkiem. Tādu 
ir bijis daudz un mums ir par ko lepoties gan toreiz, gan tagad. 

Lekcijas noslēgumā biedrības "Kultūra. Vide. Sabiedrība" pār-
stāve Agnese Krastkalne pateicās visiem interesentiem, kas, iero-
doties uz lekcijām, atbalstīja biedrības centienus izglītot un iedves-
mot novadniekus. Gada otrajā pusē paredzētas vēl divas lekcijas 
par izglītību un mūsu attieksmi pret dabu. Sekojiet informācijai!

Krimuldas novada paš-
valdības domes priekš-
sēdētājs Linards Kumskis 
ar grāmatu “Latvijas taut-
saimniecības vēsture”, 
saņēmis tās autora Gata 
Krūmiņa autogrāfu. Lat-
vijas eksprezidente Vaira 
Vīķe Freiberga uzskata, 
ka minētā grāmata uz-
skatāma par būtisku inte-
lektuālu pienesumu simt-
gades projektu kopumā

D.Beitnere le Galla aicināja: 
“Svarīgi, lai cilvēks pats veido 
savu dzīvi, nevis visu nosaka 
notikumi.”
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Starp izlaidumiem, laiks atpūtai kopā ar ģimeni, tuvinie-
kiem, draugiem, domubiedriem - 12. jūnijā  plkst. 18.00 ik-
viens Krimuldas novada iedzīvotājs tiek aicināts uz pasākumu 
Kubeseles dabas takā, kas  norisinās Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti 
vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai 
un slimību profilaksei pašvaldībās” ietvaros.

Pasākumu mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un nodar-
bošanos ar fiziskajām aktivitātēm ikdienā, popularizējot aktīvo 
atpūtu kā veselību stiprinošu un relaksējošu nodarbi visām iedzī-
votāju vecuma grupām. Parādīt vietējiem novadu iedzīvotājiem, 
ka ar saviem tuviniekiem, ģimeni, draugiem u.c. domubiedriem, 
kopīgi pavadītais laiks, esot fiziski aktīviem, ne tikai palīdz sa-
glabāt savu un iesaistīto cilvēku veselību un motivāciju turpināt 
fiziskās aktivitātes, bet arī palīdz stiprināt sociālo kontaktu tīklu, 
uzlabot savstarpējās attiecības un veicināt dažādu paaudžu sa-
liedētību.

Pasākuma ietvarā iedzīvotāji veidos komandas no trim dažādu 
paaudžu dalībniekiem un, veicot pārgājiena maršrutu Kubeseles 
dabas takas teritorijā, iegūs zināšanas par veselīgu dzīvesveidu 
un iepazīs novadu materiālo un nemateriālo kultūrmantojumu.

Maršruta garums ir aptuveni 4 km, kura laikā komandām 4 da-
žādos kontrolpunktos būs jāsniedz atbildes uz jautājumiem un 
jāizpilda dažādi uzdevumi, lai parādītu savas zināšanas, fiziskās 
spējas un komandu saliedētības līmeni. Maršruta ietvaros koman-
dām būs jāmeklē dažādi atslēgas vārdi, lai radītu jaunu leģendu 
par novadu. 

Pulcēšanās vieta: stāvlaukumā pie Krimuldas baznīcas. 
Pieteikšanās līdz 11.06.2018. zvanot pa mob.t. 25549748 vai 

rakstot uz e-pastu linda.bernarde@krimulda.lv

Kubeseles dabas takā pasākums visu vecuma grupu iedzīvotājiem  
fizisko aktivitāšu veicināšanai un saliedēšanai 

Radošums glābs pasauli!
25.maijā Krimuldas mūzikas un mākslas skolā izlaidumā pulcējās 

absolventu radi, draugi un tuvinieki, lai kopā priecātos par nozīmīgu 
sasniegumu ikviena jaunieša dzīvē. Klātesošos apsveica Krimuldas 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, izsakot 
atzinību par ieguldīto darbu gan astoņiem absolventiem un viņu ve-
cākiem, gan pedagogiem, jo kopā ir izdevies pārvarēt grūtības un 
neveiksmes. L.Kumskis katram absolventam dāvāja Imanta Ziedoņa 
grāmatu “Blēņas un pasakas”, kurā ilustrācijas zīmējis mākslinieks 
Vitolds Kucins.

Jaunieši, kas spējuši paralēli pamatskolas izglītības mācību proce-
sam saplānot laiku, lai radošā darba procesā iegūt vēl vienu nozīmī-
gu dokumentu- ir ieguvēji. Novērojumi rāda, ka tie savā dzīvē ir gan 
izlēmīgāki un mērķtiecīgāki, gan radošāki. Kāds gudrais ir teicis, ka 
radošums izglābs pasauli. Tātad pasauli glābs un Latviju cels saulītē 
ikviens no šiem jauniešiem.  

APSVEICAM!
Krimuldas mūzikas un mākslas skolas absolventi:

MŪZIKAS NODAĻĀ
Kārlis Kandavnieks un Mariss Priekulis – Sitaminstrumentu spē-

le, pedagogs Jānis Špacs. Andrejs Broks – čella spēle, pedagoģe Ilga 
Ozola.
VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

Renāte Kačerovska, Luīze Anna Vimba, Sindija Pavlova, Elīza Po-
dziņa.

Vizuālās mākslas nodaļas diplomdarbi: Luīze Anna Vimba – darbs 
"Līnijputni" apgleznoti trauki – šķīvji ar putna motīviem, diplomdar-
ba vadītāja Marija Vītola; Renāte Kačerovska – gleznojumi uz zīda 
"Diena un nakts" ar zirgu tēliem, diplomdarba vadītājs Vitolds Ku-
cins; Sindija Pavlova – darbs "Puzle", tapis datorgrafikas tehnikās, 
diplomdarba vadītāja Evita Kurtiņa; Elīza Podziņa – darbs "Grāma-
tas" gleznas skolas bibliotēkai, diplomdarba vadītāja Irēna Olekša.
DEJU NODAĻĀ

Liena Smirnova un Katrīna Kidika, pedagoģes Inita Upmale, Līga 
Dombrovska, Guna Briža.

Krimuldas mūzikas un mākslas skolas direktors Aivars Buņķis (priekš-
plānā), pedagogi un absolventi
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Šī materiāla mērķis ir informēt nekustamā īpašuma īpašniekus par 
saimnieciskās darbības aprobežojumiem un drošības prasībām Inču-
kalna pazemes gāzes krātuves objektu (dabasgāzes krātuves urbumi, 
gāzesvadi ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, dabasgāzes kompre-
soru stacijas, dabasgāzes savākšanas punkti, u.c.) (turpmāk – PGK 
objekti) aizsargjoslās.

Inčukalna pazemes gāzes krātuve darbību nodrošina akciju sa-
biedrības „Conexus Baltic Grid” struktūrvienība Inčukalna pazemes 
gāzes krātuve (turpmāk – IPGK), kuras pamatdarbības procesi ir da-
basgāzes iesūknēšana (vasaras periodā), dabasgāzes uzglabāšana un 
dabasgāzes izņemšana (ziemas periodā). Pa gāzesvadiem tiek pārva-
dīta dabasgāze ar ļoti augstu spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, līdz 
ar to saskaņā ar Aizsargjoslu likumu gāzesvadiem ar spiedienu virs 
1,6 megapaskāliem un PGK objektiem ir noteiktas ekspluatācijas un 
drošības aizsargjoslas.

1. Ekspluatācijas aizsargjoslas.
 Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 22.pantu ekspluatācijas aizsargjos-

las ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes nolikta-
vām un krātuvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu gāzesvadu, gāzap-
gādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju ekspluatāciju. 
PGK objektiem ir noteiktas šādas ekspluatācijas aizsargjoslas:
1.1. ap dabasgāzes krātuves urbumiem - 50 metru attālumā no ur-

buma;
1.2. ap dabasgāzes kompresoru stacijām - 10 metru attālumā no ie-

žogojuma;
1.3. ap dabasgāzes savākšanas punktiem - 10 metru attālumā no 

iežogojuma;
1.4. ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem - 15 m 

attālumā katrā pusē no gāzesvada ass.

2. Drošības aizsargjoslas.
 Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 322.pantu drošības aizsargjoslas 

ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes 
regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mē-
rīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes 
savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās 
ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, 
sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdznie-
cības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām nosaka, lai 
samazinātu iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēkiem šo ietaišu un 
būvju avārijas gadījumā. PGK objektiem ir noteiktas šādas drošī-
bas aizsargjoslas:
2.1. ap dabasgāzes krātuves urbumiem ārpus gāzes uzglabāšanas 

zonas un urbumiem, kuri nav savienoti ar dabasgāzes uzglabāša-
nas kolektorslāni - 100 metru attālumā no urbuma;

2.2. ap dabasgāzes krātuves urbumiem, kuri atrodas dabasgāzes 
uzglabāšanas zonā un ir savienoti ar dabasgāzes uzglabāšanas 
kolektorslāni - 300 metru attālumā no urbuma;

2.3. ap dabasgāzes kompresoru stacijām - 450 metru attālumā no 
būves ārsienas vai kompresoru stacijas iekārtām;

2.4. ap dabasgāzes savākšanas punktiem - 300 metru attālumā;
2.5. ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem ar diamet-

ru līdz 300 mm - 75 metru attālumā;
2.6. ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem ar diamet-

ru no 300 mm līdz 600 mm - 125 metru attālumā;
2.7. ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem ar diamet-

ru no 600 mm līdz 800 mm - 150 metru attālumā.

3. Vispārīgie aprobežojumi un drošības prasības nekustamā īpašuma 
īpašniekiem aizsargjoslās.

 Vispārīgie aprobežojumi aizsargjoslās ir noteikti Aizsargjoslu liku-
ma 35.pantā. Ir šādi vispārīgiem aprobežojumi un drošības prasības 
PGK objektu tuvumā un aizsargjoslās:
3.1. IPGK darbiniekiem jāļauj piekļūt nekustamajā īpašumā eso-

šiem PGK objektiem un to aizsargjoslām, lai varētu nodrošināt 
PGK objektu uzturēšanu un veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, 
remontam, atjaunošanai un pārbūvei nepieciešamos darbus (Aiz-
sargjoslu likuma 61.panta vienpadsmitā daļa);

3.2. būt uzmanīgiem ugunsbīstamajā (pavasara-vasaras) periodā. 
Uzturēt nekustamajā īpašumā esošās robežas ap PGK objektiem 
ugunsdrošā stāvoklī, attīrot tās no sausas zāles, krūmiem un ko-
kiem, ievērojot Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra notei-
kumos Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika” noteikto (40.punkts). Nepieļaut ugunsgrē-
ka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka;

3.3. bez vajadzības netuvoties PGK objektiem, neatrasties ar žogu 
ierobežotajās PGK objektu zonās un nekādā gadījumā neaiztikt 
PGK objektu aprīkojuma virszemes daļas;

3.4. pievērst īpašu uzmanību informatīvajām zīmēm gāzesvadu un 
urbumu aizsargjoslās, ievērot to prasības;

3.5. nekavējoties informēt par jebkuriem drošības pārkāpumu in-
cidentiem PGK objektos vai to tiešā tuvumā un pazīmēm, kas 
varētu liecināt par potenciālu apdraudējumu (piemēram, bez uz-
raudzības atstātiem priekšmetiem – automašīnām, somām, sai-
ņiem, konteineriem u.c., kas ilgstoši atstāti bez uzraudzības un 
cita veida aizdomīgām darbībām);

3.6. dabasgāzes noplūdes konstatēšanas gadījumā (piemēram, 
svilpšana, burbuļošana zemē), par sprādzieniem vai ugunsgrē-
kiem nekavējoties ziņot IPGK. 

4. Aprobežojumi ekspluatācijas aizsargjoslās.
 Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 56.pantu ekspluatācijas aizsargjos-

lās ap gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes nolikta-
vām un krātuvēm papildus šā likuma 35. un 58.2 pantā minētajiem 
aprobežojumiem tiek noteikti šādi aprobežojumi:
4.1. aizliegts ierīkot atkritumu apglabāšanas poligonus;
4.2. aizliegts nomest smagumus, izmest vai izliet zemē kodīgas vai 

koroziju izraisošas vielas, degvielu vai eļļošanas materiālus;
4.3. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar spridzināšanu un derīgo 

izrakteņu ieguvi;
4.4. aizliegts aizkraut un norobežot ar žogiem pievedceļus un pieej-

as gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes nolikta-
vām un krātuvēm;

4.5. aizliegts veikt darbus, kas saistīti ar zemes applūdināšanu;
4.6. aizliegts aizkraut un norobežot ar žogiem pievedceļus un pieej-

as gāzesvadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm un krātuvēm;
4.7. aizliegts audzēt kokus un krūmus platībās, kuras norādītas aiz-

sargjoslu noteikšanas metodikā;
4.8. aizliegts būvēt jebkuras ēkas;
4.9. aizliegts izvietot lopbarības, minerālmēslu, bīstamu ķīmisko 

vielu un produktu,
kokmateriālu, uzliesmojošu, viegli un īpaši viegli uzliesmojošu vie-

lu, produktu un materiālu glabātavas;
4.10. aizliegts izvietot degvielas uzpildes stacijas;
4.11. aizliegts ierīkot kuģu, liellaivu un peldošu celtņu piestātnes, kā 

arī veikt gultnes padziļināšanas un zemes smelšanas darbus;

INFORMĀCIJA
par pazemes dabasgāzes krātuves 

objektu aizsargjoslām, 
saimnieciskās darbības aprobežojumiem 

aizsargjoslās
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4.12. aizliegts ar jebkādām darbībām traucēt gāzapgādes uzņēmu-
ma darbiniekus (IPGK darbiniekus), kuri aizsargjoslā veic eks-
pluatācijas, remonta, pārbūves, avāriju novēršanas vai to seku 
likvidēšanas darbus;

4.13. ja nav noslēgta rakstveida vienošanās ar akciju sabiedrību 
“Conexus Baltic Grid” (IPGK), aizliegts:

4.13.1. veikt darbus ar uguni un liesmu, dzīt pāļus, lietot trie-
cienmehānismus ar jaudu, kas lielāka par 100 kilovatiem,
4.13.2. veikt zemes darbus dziļāk par 0,3 metriem, bet aram-
zemēs - dziļāk par 0,45 metriem, kā arī meliorācijas un grunts 
planēšanas darbus,
4.13.3. veikt ģeoloģiskos, ģeodēziskos un citus pētniecības dar-
bus, kas saistīti ar urbumu veidošanu un grunts paraugu ņem-
šanu (izņemot augsnes paraugus),
4.13.4. būvēt, atjaunot vai pārbūvēt inženierbūves,
4.13.5. ierīkot brauktuves un brauktuvju šķērsojumus,
4.13.6. veikt citus darbus, kas traucē gāzesvadu, gāzapgādes 
iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju apkalpošanu vai 
var bojāt šos objektus.

5. Aprobežojumi drošības aizsargjoslās.
 Saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 58.2 pantu drošības aizsargjoslās 

ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, ap gāzes 
regulēšanas stacijām, gāzes regulēšanas punktiem, gāzes mē-
rīšanas stacijām, dabasgāzes kompresoru stacijām, dabasgāzes 
savākšanas punktiem, gāzes krātuvju urbumiem, sašķidrinātās 
ogļūdeņražu gāzes noliktavām, krātuvēm un uzpildes stacijām, 
sašķidrinātās ogļūdeņražu gāzes balonu noliktavām un tirdznie-
cības punktiem, automobiļu gāzes uzpildes stacijām tiek noteikti 
šādi aprobežojumi:
5.1. aizliegts būvēt jaunas ēkas vai pārbūvēt nedzīvojamās ēkas par 

dzīvojamām ēkām, kā arī – ja nav noslēgta rakstveida vienoša-
nās ar gāzesvadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu 
un krātuvju īpašnieku (akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 
(IPGK)) – pārbūvēt esošās ēkas;

5.2. aizliegts būvēt vai atvērt jaunas sporta, izglītības un atpūtas 
būves vai iestādes vai esošās ēkas pārbūvēt par sporta, izglītības 
un atpūtas būvēm vai iestādēm;

5.3. aizliegts ierīkot spēļu laukumus un atpūtas zonas;
5.4. aizliegts rīkot publiskus pasākumus;
5.5. aizliegts veikt citus darbus (vai darbības), kas traucē nodrošināt 

vides un cilvēku drošību gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju, 
gāzes regulēšanas punktu, dabasgāzes kompresoru staciju, gāzes 

krātuvju, šķidrinātās ogļūdeņražu gāzes noliktavu, krātuvju un 
uzpildes staciju, sašķidrinātā ogļūdeņražu gāzes balonu nolikta-
vu un tirdzniecības punktu vai automobiļu gāzes uzpildes staciju 
ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā;

5.6. gāzesvada īpašnieks (akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”) 
kopā ar autoceļa pārvaldītāju nodrošina transportlīdzekļu apstā-
šanās aizliegumu drošības aizsargjoslās gar gāzesvadu ar spie-
dienu virs 1,6 megapaskāliem.

6. Ievērojot Aizsargjoslu likuma 35.panta sestās daļas noteikumus, 
jebkurai juridiskai un fiziskai personai, veicot darbus aizsargjoslās, 
kuru dēļ ir nepieciešams objektus aizsargāt no bojājumiem, pārbū-
vēt vai pārvietot ir šādi pienākumi: 
6.1. iesniegt un saskaņot ar IPGK pildāmo darba plānu (projektu) 

un 5 darba dienas pirms darba uzsākšanas izsaukt IPGK pārstāvi 
(tālr. 67048011, mob. 29440627, e-pasts nikolajs.gutarovics@co-
nexus.lv) un iepazīstināt ar darba specifiku;

6.2. darbus veikt tikai pēc vienošanās par noteikumiem zemes dar-
bu izpildei aizsargjoslās parakstīšanas ar akciju sabiedrību “Co-
nexus Baltic Grid” (IPGK).

7. Aizsargjoslu likuma vai Ugunsdrošības noteikumu prasību ne-
ievērošana PGK objektu aizsargjoslās var radīt tā objektu avā-
rijas stāvokli, kura sekas var būt materiālo vērtību un cilvēku 
bojāeja, kā arī ilgstošs dabasgāzes piegādes pārtraukums patē-
rētājiem. Tādējādi fiziskās un juridiskās personas, kas pārkāpj 
iepriekš minētās prasības, var saukt pie atbildības normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

8. Jautājumus, kas saistīti ar darbu izpildi PGK objektu aizsargjoslās, 
risināt akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” Inčukalna paze-
mes gāzes krātuvē, “Inčukalna gāzes krātuve”, Ragana, Krimuldas 
pagasts, Krimuldas novads, LV-2144.

Saziņas līdzekļi:
 tālr. 67048000, krātuve@conexus.lv - lietvedības sekretāre; 
 gāzes noplūdes, ugunsgrēka un citos ārkārtas gadījumos zvanīt pa 

tālruņiem:
• 112 - Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs,
• 67048017, 67048019, mob.t. 29440121 - IPGK diennakts dis-

pečeri.
Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid”  

Inčukalna pazemes gāzes krātuve

10. maijā Pārgaujas novada Daibē ofi-
ciāli tika atklāta Dabas un tehnoloģiju 
parka (DTP) “URDA” mācību ēka, kurā 
notika ikgadējais SIA “ZAAO” vides izglī-
tības projekta “Cilvēks vidē” noslēguma 
pasākums. Lai gan pirmās nodarbības 
jaunatklātajā ēkā jau notikušas, ar pilnu 
jaudu “URDA” darbu uzsāks 2018.gada 
septembrī, jaunajā mācību gadā.

Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” 
teritorijā atrodas mācību ēka, veselības, 
pārdomu un izziņas takas, pļava ārstnie-
cības augu iepazīšanai un ievākšanai, 
purva taka un garšaugu dārzs, kukaiņu 
māja, atrakciju laukums un šķēršļu josla. 
Iecerēta arī zemūdens vērošanas platfor-
ma, ūdens turbīna – strūklaka un ar video 
kameru aprīkots skudru pūznis. Tāpat mā-
cību procesā tiks nodrošināta iespēja pa-
dziļināti iepazīties ar dažādām atkritumu 
apsaimniekošanas, biogāzes ražošanas, 
ūdens attīrīšanas, siltumapgādes, vēja 

ģeneratoru, kompostēšanas un elektrības 
iegūšanas iekārtām. Savukārt ar „Latvi-
jas vides aizsardzības fonda” finansējumu 
parkā tiks izveidota unikāla Latvijas iežu 
un minerālu kolekcija, āra klase un dabas 
koncertzāle jeb projekts 3K.

“Jaunā izglītība iestāde ir paraugs un 
aizsākums modernai un aizraujošai vides 
izglītības sniegšanai skolēniem, darba vie-
ta motivētiem un zinošiem pedagogiem. 
Tikai apvienojot teorētiskās zināšanas ar 
praktisku darbošanos un izzināšanu dabā, 
rodas patiesā izpratne par procesiem, vei-
dojas kompetences,” svinīgajā uzrunā pau-
da izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis. 

ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sir-
mais: “Man ir patiess prieks, ka labās ide-
jas un mērķi patiešām piepildās! Prieks, 
ka ir saņemts atbalsts un izpratne par šī 
centra nozīmi. Ar DTP darbību mēs vēla-
mies veicināt bērnu un jauniešu interesi 

par dabu un tehnoloģijām, vides saudzēša-
nu, parādīt, kā šajā vietā satiekas daba un 
cilvēku radītais, turklāt to ietekmēt varam 
mēs katrs.”

Dabas un tehnoloģiju parku “URDA” 
varēs apmeklēt un savu kompetenču pa-
pildināšanai izmantot bērni un jaunieši no 
ZAAO darbības reģiona novadu izglītības 
iestādēm. DTP ēkas būvniecībai līdzekļus 
piešķīrusi Izglītības un zinātnes ministrija, 
kopējās būvniecības izmaksas ir 900 tūkt. 
eiro. Būvniecības pasūtītājs ir Pārgaujas 
novada pašvaldība, cieši sadarbojoties ar 
SIA “ZAAO”.  DTP ēkas būvdarbus atbil-
stoši noslēgtajam būvdarbu līgumam veica 
SIA “WOLTEC”. 

Galvenais novēlējums, lai jaunajā ēkā 
vienmēr rosītos zinātkāri un radoši bērni 
un jaunieši! 

Informāciju sagatavoja:
Laura Jegorova 

SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Atklāta Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” mācību ēka
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Meža īpašniekiem otro gadu iespēja piedalīties konkursā 
„Sakoptākais mežs”

Pieejams atbalsts ar 
lauksaimniecību nesaistītām 

aktivitātēm, arī tūrismam
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jū-

lijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā 
"Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību 
radīšanā un attīstīšanā".

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām 
aktivitātēm:
• "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauk-

saimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 11,99 
miljonu eiro apmērā;

• "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 10 miljonu eiro apmērā. 
Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa. 
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimnie-

cisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauk-
saimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu 
avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmu.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas in-
vestīcijas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pie-
ņemšanas par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būv-
niecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no 
LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka informācija par pieejamo 
finansējumu katram reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta saņemšanai, 
ir pieejami mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsta veidi" → Pro-
jekti un investīcijas.

Projektu pieņemšanas kārta izsludināta Eiropas Savienības Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības 
programmas pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības 
attīstība" ietvaros. 

Sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830, 67027384

E-pasts: prese@lad.gov.lv

Notiks zemes lietojuma un zemes 
seguma statistiskais apsekojums

SIA "Vides eksperti" pēc Eiropas Komisijas statistikas biroja 
EUROSTAT pasūtījuma veiks zemes seguma un lietojuma apseko-
jumu Baltijas valstīs, t.sk. arī jūsu pašvaldībā. Apsekojums notiks 
no 2018. gada maija līdz oktobrim. 

Apsekojumā Latvijā ir iekļauti 3192 punkti. Punkti var atrasties 
visos zemes seguma veidos (aramzemē, zālājos, meža zemēs, ap-
būvētās teritorijās, transporta tīklos utt.). Apsekotāji nosaka zemes 
seguma un lietojuma veidu, zālājus, meliorācijas esamību un aina-
vas struktūras elementus.

Vienlaikus 221 punktos tiek paņemts augsnes virskārtas pa-
raugs. Paraugs tiek analizēts laboratorijā un izmantots ar vides 
faktoru novērtēšanu saistītiem mērķiem, piemēram, Eiropas augš-
ņu karšu atjaunināšanai, augsnes modeļu validācijai un organiskas 
izcelsmes oglekļa satura noteikšanai augsnē, kas ir būtisks klimata 
pārmaiņu ietekmes faktors.

Piecpadsmit punktos tiek paņemts augsnes papildu paraugs, lai 
analizētu augsnes bioloģisko daudzveidību.

Apsekotājs darbojas saskaņā ar precīzām instrukcijām, lai kar-
tētu un nofotografētu izvēlēto punktu, radot pēc iespējas mazāk 
traucējumu un nebojājot augu segu, kas atrodas punktā.

Apkopotā informācija tiks izmantota tikai Eiropas mēroga sta-
tistikas apkopošanai, un tā neatspoguļos nekādus personiska rak-
stura datus vai datus par zemes īpašumu. *LUCAS 2018 apsekoju-
ma dati netiks izmantoti lauksaimniecības subsīdiju kontrolei, un 
tie nav piemēroti šādam mērķim.

Atvainojamies par iespējami sagādātajam neērtībām un traucē-
jumu zemju īpašniekiem!

Ivars Pavasars
SIA ”Vides eksperti” Valdes loceklis

Ganību dambis 24D
Rīga LV-1005

Mob +371-29429109
www.videseksperti.lv

*Pirmie pilotprojekti “Zemes izmantošanas un zemes pārklājuma statistiskais apse-
kojums (LUCAS)” Eiropas Savienības dalībvalstīs notika 2001.un 2003.gadā. 2005.
gadā Phare Daudzvalstu statistiskās sadarbības programmas ietvaros arī Latvija 
pirmo reizi piedalījās LUCAS projektā.
Šajā gadā 12 ES valstis veiks LUCAS apsekojumu pēc jaunas metodoloģijas, ku-
ras analīzei un pilnveidošanai tika izmantoti arī Latvijas apsekojuma rezultāti. 
www.csb.gov.lv

Konkurss „Sakoptākais mežs” šogad tiek rīkots jau otro gadu 
ar mērķi veicināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu un apzināt 
labas mežsaimniecības prakses piemērus privātajos mežos, kā arī 
veicināt sabiedrības izpratni par lauku kultūrvides saglabāšanu.   

„Ja iestādām puķi, mēs par to rūpējamies. Tāpat jābūt arī ar mežu, 
kurš ir mūsu aizgādībā. Tas ir regulāri jākopj, domājot par ilgtspējī-
bu un labu mežsaimniecības praksi. Meža apsaimniekošanas pama-
tā ir jābūt zemes racionālai izmantošanai. Veicot apsaimniekošanu, 
jāvērš uzmanība uz produktīvu, noturīgu mežaudžu izveidi, zināt-
niski pamatotu apsaimniekošanas metožu izmantošanu. Pēc pirmā 
gada rezultātiem varam redzēt, ka Latvijā ir ļoti labi meža īpašnieki, 
kuri jau pievērš lielu uzmanību ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, 
bet tādu ir vēl ļoti daudz, tāpēc vēlamies turpināt rādīt labos piemē-
rus, lai arī citi meža īpašnieki varētu aizgūt labas apsaimniekošanas 
prakses pieredzi,” norāda Latvijas Meža īpašnieku biedrības (LMĪB) 
valdes priekšsēdētājs Arnis Muižnieks. 

Konkursa pirmajā norises gadā uzvarētāji tika godināti Meža no-
zares Gada balvas „Zelta čiekurs” pasākuma ietvaros. Par labāko 
meža īpašnieku, kurš savu īpašumu ir kopis, apsverot gan ilgtspēju, 
gan infrastruktūras uzturēšanu, tika atzīts Māris Bērziņš, īpašuma 
„Jaunkalniņi” īpašnieks. Godalgots tika arī Kārlis Martinsons no 
Limbažu pagasta un Guntis Vībāns no Zasas pagasta.

Pieteikt dalību konkursā var no šī gada 15.maija līdz 29.jūnijam. 

Konkursa mērķis ir apzināt labas mežsaimniecības prakses piemē-
rus privātajos mežos, tādā veidā popularizējot ilgtspējīgu meža 
apsaimniekošanu. Pieteikumu konkursam par savu vai citu privā-
tā meža īpašumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, 
t.sk. pašvaldība, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona. Pieteikumu 
konkursam iesniedz papīra formā vai elektroniski. 

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu 
produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību at-
jaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas 
elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai 
ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā. 

Konkursa nolikums, papildu informācija par pieteikšanos un vēr-
tēšanas kritērijiem pieejama šeit: https://bit.ly/2K1TnbK.   

Arī šogad uzvarētāju apbalvošana paredzēta Meža nozares Gada 
balvas „Zelta čiekurs” pasākuma ietvaros. Konkursa organizētājs ir 
Latvijas Meža īpašnieku biedrība. Konkursa informatīvais sadarbī-
bas partneris ir portāls Laukos.lv. Laukos.lv ir interneta portāls par 
lauksaimniecību un mežsaimniecību visiem, kam rūp lauku dzīves-
veids un kvalitatīva pārtika. 

Zane Ieviņa,
Latvijas Meža īpašnieku biedrības organizētā konkursa  

„Sakoptākais mežs” projektu vadītāja
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Psihosociālās rehabilitācijas programma, kas iedvesmo dzīvei pēc vēža
Katru gadu vairāk nekā 11 tūkstošiem ģimeņu Latvijā dzīve ap-

griežas ar kājām gaisā, jo pirmo reizi kāds izdzirdējis diagnozi vē-
zis. Tas ir liels pārdzīvojums gan pacientam, gan tuviniekiem. Ik 
gadu ar šo diagnozi pirmreizējo invaliditāti saņem vairāk nekā 3 
tūkstoši cilvēku. Un tas ir loģiski, jo atlabšana parasti ir ilgāka par 
slimības lapai atvēlēto laiku. Tāpēc aicinām pieteikties onkoloģisko 
pacientu psihosociālās rehabilitācijas programmai „Spēka avots”, 
kuras mērķis ir sakārtot dzīves vērtības pēc slimības ne tikai cil-
vēkam, kurš gājis cauri ārstēšanai, bet arī viņa ģimenes locekļiem. 
Kopš 2018.gada psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacien-
tiem ir valsts apmaksāts pakalpojums, kuru ievieš pacientu biedrība 
„Dzīvības koks”.

Līdz šim notikušas 3 rehabilitācijas programmas, kurās piedalī-
jušies cilvēki ar dažādām onkoloģiskām slimībām. Vēl paredzētas 
vairāk nekā 20 programmas, tajā skaitā arī speciālizētas program-
mas onkohomatoloģijā, vecākiem ar bērniem, pāru programma, kā 
arī  programmas pēc specifiskiem vēža veidiem (tuvāka informācija: 
www.dzivibaskoks.lv). 

Psihosociālā rehabilitācijas programma „Spēka avots” ir sešu die-

nu kurss, kurā iekļauta psihoterapija, mākslas terapija, informācija 
par dzīvi pēc slimības, speciālistu konsultācijas, fiziskās aktivitātes 
un savstarpējais atbalsts. Kā novērtējumā raksta kāda programmas 
dalībniece: ”Esmu iepazinusies ar pozitīvi domājošiem cilvēkiem, 
sakārtojusi savas domas un ieguvusi enerģiju, lai dzīvotu tālāk piln-
vērtīgu dzīvi”. 

Lai pieteiktos kādai no programmām ir jāaizpilda pieteikuma an-
keta. 

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība “Dzīvības koks” psihoso-
ciālās rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem ievieš 
kopš 2009. gada. Līdz šim īstenotas jau 42 psihosociālās rehabilitāci-
jas programmas cilvēkiem, kurus skāris vēzis.

Kontaktinformācija: 
 „Dzīvības koks”, tel. 67625339, e-pasts: dzivibaskoks@dzivibas-

koks.lv
“Dzīvības koks” ir atrodams arī sociālajos tīklos: 

Aprīlī Saeima veica grozījumus Pensiju likumā, turklāt no 
šī gada 1. jūlija daļai pensionāru tiks paaugstināts piemak-
sas apmērs. Arī pensiju indeksācija 1. oktobrī daļai pensio-
nāru būs lielāka, jo tiks ņemts vērā viņu darba stāžs. Visi 
šie jauninājumi ir izraisījuši palielinātu senioru interesi un 
jautājumus. 

Lai nepieļautu dažādas interpretācijas un veicinātu sapro-
tamu gaidāmo izmaiņu skaidrojumu, Labklājības ministrija 
sagatavojusi skaidrojumu par šīm aktualitātēm.

Kas pensionāriem mainīsies no 1. jūlija?
No 1. jūlija tiks paaugstināts piemaksas pie pensijas apmērs 

par vienu darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. de-
cembrim. Tas skars tos seniorus, kas līdz šim datumam sasnie-
dza vecuma pensijai nepieciešamo vecumu un viņiem tāpēc tika 
piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija. Pašlaik viņiem par 
vienu nostrādāto darba gadu maksā vienu eiro. Bet no 1. jūlija 
viņi šī viena eiro vietā saņems 1,5 eiro par katru nostrādāto 
gadu. Piemēram, ja cilvēks devās pensijā līdz 1995. gada 31. 
decembrim un bija nostrādājis 40 darba gadus, tad tagad viņš 
saņem vienu eiro par katru šo gadu, tātad viņa rīcībā nonāk 40 
eiro. No 1. jūlija viņš saņems 60 eiro.

Taču te ir svarīgs jaunums! Aprīlī Saeima lēma, ka šis pie-
maksas paaugstinājums attieksies arī uz senioriem, kas pensijā 
devās 1996. gadā. Arī viņi saņems piemaksu – 1,5 eiro par kat-
ru nostrādāto darba gadu, kas bijis līdz 1995. gada 31. decem-
brim. 

Kā notiks pensiju indeksācija 1. oktobrī?
No oktobra vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu 

pensiju indeksācijā piemēros lielāku daļu no apdrošināšanas ie-
maksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Vienkāršāk 
sakot - līdz šim, veicot indeksāciju, tika ņemts vērā faktiskais 
patēriņa cenu indekss jeb inflācija un puse no reālā iemaksu 
algu summas pieauguma, tad no šī gada oktobra cilvēkiem ar 
darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem un pensijām, kas piešķirtas 
par darbu kaitīgos un smagos, vai sevišķi kaitīgos un smagos 
darba apstākļos, vecuma pensijas indeksēs ar patēriņa cenu in-
deksu un jau 60 procentiem no algu summas reālā pieauguma. 
Ja darba stāžs cilvēkam ir 40 un vairāk gadu, tad pensiju indek-

sēs ar patēriņa cenu indeksu un 70 procentiem no iemaksu algu 
summas reālā pieauguma. Īsāk sakot, jo lielāks būs pensionāra 
darba stāžs, jo lielāka būs viņa pensijas indeksācija oktobrī. 

Kas pensionāru dzīvē mainīsies no nākamā gada 1. janvā-
ra?

Aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi Pensiju likumā paredz, 
ka pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušais laulātais, 
kurš arī ir Latvijas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciā-
lās valsts pensijas saņēmējs, vienu gadu pēc laulātā nāves varēs 
saņemt pusi – 50 procentus – no sava mirušā laulātā pensijas 
ieskaitot piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 
beigām (šobrīd pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvoju-
šajam laulātajam izmaksā vienreizēju pabalstu mirušā laulātā 
divu pensiju apmērā, neieskaitot iepriekš minēto piemaksu).  
Atraitnim vai atraitnei būs tikai par to jāiesniedz pieprasījums 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. 

Ir jāņem vērā, ka šis gadu ilgais pabalsts pensionāru atrait-
ņiem stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī un attieksies uz gadī-
jumiem, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 
1. janvāra. Tāpat jāņem vērā, ka šāds pabalsts neattieksies un 
šķirtiem pāriem vai pāriem, kuri nedzīvo oficiālā laulībā. 

Ko paredz izmaiņas attiecībā uz apbedīšanas pabalstu? 
Likums pašreiz nosaka, ka pensijas saņēmēja nāves gadījumā 

viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmak-
sā apbedīšanas pabalstu mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju 
apmērā, neieskaitot piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 
1995. gada beigām. 

Taču aprīlī Saeimā pieņemtie grozījumi Pensiju likumā nosa-
ka būtisku niansi attiecībā uz apbedīšanas pabalstiem! No nāka-
mā gada 1. janvāra apbedīšanas pabalstu izmaksās, ieskaitot pie 
pensijas piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. 
gada beigām. Arī šīs izmaiņas attieksies uz gadījumiem, kad 
pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra.

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,  Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciālists, 
64331829,  

egils.zarins@lm.gov.lv

Kas un kā mainīsies  
pensionāru dzīvē?
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Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek Latvijas Republikas teri-
torijā atrodošos un Latvijas vai ārvalstu fizisko un juridisko per-
sonu īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošu zemi, ēkas, tai skaitā 
kadastra reģistrā reģistrētās, bet ekspluatācijā nenodotās ēkas, un 
inženierbūves.

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek Latvijas Republikas teri-
torijā atrodošos un Latvijas vai ārvalstu fizisko un juridisko per-
sonu īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošu zemi, ēkas, tai skaitā 
kadastra reģistrā reģistrētās, bet ekspluatācijā nenodotās ēkas, un 
inženierbūves.

Nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī – ne 
vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī– ¼ apmē-
rā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā 
avansa veidā.

Par nodokļa maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksā-
tājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda — no laikā nenomaksātā 
pamatparāda 0,05% par katru nokavēto dienu, saskaņā ar likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 29.panta otro daļu.

Nekustamā īpašuma nodokļa  
parādniekiem!

Krimuldas novada domes Juridiskā nodaļa vairākkārt ir izsūtī-
jusi nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem brīdinājumus, ai-
cinot tos samaksāt izveidojušos parāda summu vai noslēgt parāda 
nomaksas līgumu, sadalot parāda summu uz termiņu viens gads 
un APTUROT KAVĒJUMA NAUDU. Apzinīgie parādnieki pēc 
brīdinājuma saņemšanas savas parādsaistības godprātīgi nokār-
tojuši, tomēr vēl ir parādnieki, kas mēnešiem un pat gadiem par 
savām parādsaistībām neliekas ne ziņas.

Krimuldas novada dome aicina nekustamā īpašuma nodokļa 
parādniekus NEKAVĒJOTIES veikt parāda samaksu vai vērsties 
Krimuldas novada domē, lai noslēgtu parāda nomaksas līgumu.

Lielo parādu apmēru dēļ Krimuldas novada dome ir nolēmusi 
uzsākt parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā!

Parāda piedziņa bezstrīdus kārtībā:
1. Pašvaldība nosūta parādniekam brīdinājumu, kurā norādīta 

parāda summa un dota iespēja parādniekam noslēgt parāda no-
maksas līgumu vai labprātīgi izpildīt saistības.

2. Ja persona nav labprātīgi izpildījusi savas saistības brīdinājumā 
norādītajā termiņā, pašvaldība izdod izpildrīkojumu, dodot pa-
rādniekam vēl 10 darba dienas parāda segšanai. Ja parāds netiek 
segts, pašvaldība sadarbojas ar zvērinātu tiesu izpildītāju un no-
sūta tam izpildei izpildrīkojumu.

3. Zvērināts tiesu izpildītājs pieņem savā izpildē pašvaldības izdoto 
izpildrīkojumu un uzsāk parāda piedziņu, vēršot to uz parādnie-
kam piederošiem naudas līdzekļiem un naudu, kas parādniekam 
pienākas no citām personām - darba samaksu, pielīdzinātiem 
maksājumiem un noguldījumiem kredītiestādēs, kustamo un 
nekustamo mantu.
Nekustamā īpašuma nodokļa parādniekam jārēķinās ar to, ka 

kavējuma periodā tiek aprēķināta nokavējuma nauda un parāda 
piedziņas bezstrīdus kārtībā arī amata atlīdzība zvērinātam tiesu 
izpildītājam un citi, ar parādu piedziņu saistīti izdevumi.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu sazināties:
• Nodokļu administratore: maija.indrica@krimulda.lv; 27737305, 

67976861;
• Juridiskā nodaļa: rita.deica@krimulda.lv, agita.kandavniece@

krimulda.lv; 27757143, 25140591, 67708338.

Atgādinājums nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem!
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Puse Latvijas jauniešu ievieto sociālajos tīklos svarīgāko infor-
māciju par sevi – dzimšanas dienu, ģimenes locekļu vārdus un 
skolu, katrs trešais atzīmē savu atrašanās vietu un teju ½ ir kaut 
reizi sūtījuši sevi apkaunojošu foto draugam privātā sarakstē, 
secināts Samsung Skola nākotnei veiktajā aptaujā*. Noslēdzot 
izglītības programmu “Skolēna Digitālais IQ”, eksperti aicina 
aizdomāties un novērtēt, kādu digitālo pēdu atstājam virtuālajā 
vidē un kādus riskus ar to sev radām.

“Gandrīz puse jauniešu pētījumā atzīst, ka ir tikuši apvainoti vai aiz-
skarti sociālajos tīklos, piemēram, ar nepatīkamu komentāru vai foto. 
Tikpat daudzi ir nožēlojuši kādu savu internetā publicētu foto vai ierak-
stu. Tas nozīmē, ka ar digitālās pēdas riskiem jaunie cilvēki saskaras 
jau patlaban, nerunājot par potenciālajiem draudiem, kā piemēram, 
ietekmi uz karjeras izaugsmi vai interneta uzbrukumiem un šantāžu,” 
saka Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakul-
tātes Pedagoģijas nodaļas vadītāja, profesore Zanda Rubene, uzsverot: 
“Būtiski apzināties, ka digitālā pēda ir ikvienam no mums, būtu ļoti 
grūti un arī nevajag izvairīties no tās. Taču ikvienam būtu jāapgūst, kā 
to veidot pārdomāti un pozitīvi.”

Digitālā pēda top arī neapzināti
Digitālā pēda veidojas no daudz dažādām sastāvdaļām -  to rada mūsu 

aktivitātes sociālajos tīklos, e-pastu sarakstes, mirkļsaziņa, banku ope-
rāciju veikšana un iepirkšanās, dalīšanas ar fotogrāfijām un video, spēļu 
spēlēšana, mūzikas klausīšanās, filmu skatīšanās, dažādu lietotņu iz-
mantošana, tajā skaitā satiksmes un navigācijas, arī šķietami anonīma 
rakstu komentēšana un citas aktivitātes. 

Svarīgi atcerēties, ka digitālā pēda ikvienam top gan aktīvi, gan pasī-
vi un nemanāmi. Aktīvā pēda veidojas cilvēkam pašam apzināti publis-
kojot dažādu informāciju par sevi, savukārt pasīvā pēda ir tā informā-
cija, kuru dažādas vietnes un viedierīces uzkrāj par cilvēka darbībām 
tīmeklī, piemēram, apmeklētās mājaslapas, ierīces IP adrese, fiziskā 
atrašanās vieta pieslēgšanās brīdī, interneta veikalā skatītās vai iegā-
dātās preces u.c. 

Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska uzsver: 
"Ir labi, ja apzināmies, ka viss ko darām internetā ir gana publisks. 
Tomēr mūsu pieredze rāda, ka cilvēki nereti ievieto savos sociālo tīklu 
kontos informāciju un fotogrāfijas, bet pēc tam ir šokēti - "Kā viņš par 
mani tik daudz zina?" 

Vai varam vadīt situāciju?
“Ikvienam der atcerēties, ja profils nav atzīmēts kā privāts, tad iz-

vietoto informāciju un fotogrāfijas redzēs arī pilnīgi sveši cilvēki. Katrs 
"patīk" un "dalies" sociālajos tīklos veido digitālo pēdu, pēc kuras ne-
pazīstami cilvēki var izdarīt secinājumus par personu. Pat izveidotā 
e-pasta adrese var daudz pavēstīt par cilvēku, tāpēc nebūtu atbilstoši 
sūtīt pieteikumu jaunai darba vietai no e-pasta adreses idiotubars@
epasts vai forsha-chikse@epasts,” saka M.Katkovska, aicinot ikvienu: 
“Regulāri pārbaudiet, kādu informāciju par sevi varat atrast internetā. 
Iespējams, jums savos sociālo tīklu profilos ir jāveic lielā tīrīšana vēl 
pirms iestājies pavasaris!" 

“Lai aktivitātes tiešsaistē nekļūtu par neveiklu lāčošanu, kas tālākajā 
dzīvē traucē vai liek justies slikti, svarīgi ievērot pāris pamatprincipus. 
Pirmais no tiem ir zināt, kas par tevi atrodams tiešsaistē un kādu priekš-
statu tas sniedz apkārtējiem. Otrais – aktīvi veidot savu digitālo pēdu, 
lai pats būtu ar to apmierināts. Vajadzētu pārskatīt paroles un privātu-
ma uzstādījumus ierīcēs, lietotnēs un sociālajos tīklos, kā arī domāt par 
to, ko publicē un ar ko dalies. Trešais – uzraudzību veikt regulāri, jo šis 
ir nebeidzams process,” saka Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadī-
tāja Baltijā Egle Tamelīte. “Šie un citi jautājumi ir apskatīti izglītojošā 
programmā, kas kopš aizvadītā septembra ir ikvienam pieejama www.
skolanakotnei.lv. Liels gandarījums, ka šajā periodā lapā reģistrējušies 
vairāk nekā 4000 jauniešu no 83 dažādām Latvijas skolām.”

Eksperimentā jaunieši pēta Latvijā zināmu cilvēku digitālās pēdas
Noslēdzot Samsung Skola nākotnei projektu “Skolēna digitālais IQ”, 

šodien tika veikts nebijis eksperiments: jaunieši no Rīgas Valsts 3. ģim-
nāzijas jauno mediju eksperta Kriša Kupruka vadībā pētīja un izvērtē-
ja piecu personu digitālās pēdas izmēru. Eksperimentā piedalījās radio 

“Pieci.lv” raidījuma “Pilnīgs vakars” producente Karmena Stepanova, 
mūziķi Justs Sirmais un Aminata Savadogo, kā arī skolnieces, Rīgas 
Skolēnu domes pārstāves Samanta Samarska un Anita Ramka. Tika 
noskaidrots, ka lielāko digitālo pēdu īpašnieces ir Samanta (69%) un 
Aminata (67%), Justa digitālais pēdas nospiedums ir nedaudz mazāks 
(54%), vismazākās pēdas ir Anitai (46%) un Karmenai (41%), kuras at-
zina, ka pārdomāti veido savu tiešsaistes identitāti. 

Aminata atzīst: “Eksperimenta rezultāti mani pārsteidza, jo uzzinā-
ju, ka man ir profili sociālajos tīklos, kuros nekad neesmu reģistrēju-
sies. Tos manā vietā ir izveidojis kāds cits. Piemēram, vietnē Ask.fm, 
kāds ne vien izmanto manu identitāti un fotogrāfijas, bet manā vārdā 
atbild uz fanu jautājumiem. Tas ir ne tikai nepatīkami, bet diemžēl var 
negatīvi ietekmēt ne tikai manu, bet arī manu līdzcilvēku dzīvi. Tagad 
daudz vairāk sekošu tam, kāda informācija par mani atrodama tiešsais-
tē un šķiršos no profiliem un ierakstiem, kas man vairs nav aktuāli.”

Vērtējot savu digitālo pēdu, Justs saka: “Vienmēr cenšos piedomāt 
pie satura, ko publicēju internetā, it sevišķi tagad, kad sociālie tīkli 
ir liela daļa manas karjeras ikdienas. Domāju par to, kādu piemēru 
rādu saviem sekotājiem. Cenšos palikt patiess gan pret sevi, gan pret 
cilvēkiem, kas seko man. Grūti atcerēties reizi, kad pats būtu kaut ko 
aplamu publicējis, bet bieži ir gadījies, ka informācija tiek nepareizi 
interpretēta. Piemēram, Vikipēdijā parādījās ieraksts, ka esmu sācis 
mācīties džezu jau 6 gadu vecumā. Protams, tas ir aptuvenais laiks, kad 
sāku nodarboties ar mūziku, bet džezam pievērsos tikai pusaudžu vecu-
mā. Droši vien vislielākās kļūdas saistās tieši ar pirmajām intervijām, 
kurās nezināju īsti ko teikt un bieži sanāca arī kādas muļķības sarunāt 
vai aizrunāties ļoti plaši.”

Programma “Skolēna digitālais IQ” joprojām 
pieejama tiešsaistē

Šodien noslēdzas Samsung Skola nākotnei realizētā programma 
“Skolēna digitālais IQ”. Visi mācību materiāli arī turpmāk būs pieejami 
www.skolanakotnei.lv, kur tos varēs izmantot un apgūt interesenti – gan 
skolēni, gan pieaugušie. Programmā “Skolēna digitālais IQ” iekļauti 5 
kursi, no kuriem katrs veltīts noteiktai tematikai. Kurss “Radi!” rosina 
jauniešus kļūt par kvalitatīva satura radītājiem. Kurss “Sazinies!” aicina 
jauniešus aizdomāties par saziņas drošību, digitālo identitāti un atstāto 
digitālo pēdu interneta dzīlēs. Kurss “Strādā!” iepazīstina ar prasmēm, 
kas var noderēt uzsākot darba gaitas. Kurss “Iesaisties!” paplašina re-
dzeslauku par digitālajā vidē pieejamajiem līdzdalības un demokrātijas 
rīkiem. Kurss “Domā!” mudina izmantot iespējas mācību procesa un 
ikdienas dzīves atvieglošanai, kā arī trenēt sevī kritiskas domāšanas 
prasmi.

Programmas saturs tapa “Samsung Electronics Baltics” sadarbojo-
ties ar kustību Iespējamā misija, digitālo risinājumu aģentūru “Cube”, 
mediju izglītības eksperti Lieni Valdmani, fotogrāfi un grafisko dizai-
neri Lindu Rutuli, radio “Pieci.lv” raidījuma "Pilnīgs vakars" producen-
ti Karmenu Stepanovu, radošo apvienību "Piparmētra", DHC studijas 
vadītāju un treneri Kasparu Ozoliņu un Eiropas publiskās runas čem-
pionu Dāvi Goldu.

Par Samsung Skola nākotnei 
Samsung Skola nākotnei ir digitālās izglītības iniciatīva, kas aizvadī-

tajā gadā aizsāka projektu “Skolēna digitālais IQ”. Tā ietvaros vidussko-
lēni un citi interesenti tiešsaistē var apgūt īpaši izstrādātu programmu 
digitālo prasmju pilnveidošanai un tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai. 
Kopš 2013. gada Samsung digitālās izglītības projektos darbā ar mūs-
dienu tehnoloģijām apmācīti jau vairāk nekā 235 skolotāji un direktori, 
un tas palīdzējis uzlabot ikdienu vairāk nekā 40 000 skolēnu. 
Plašāk par projektu: www.skolanakotnei.lv, iespēja uzzināt jau-
nāko: www.facebook.com/samsungskolanakotnei. 

Plašāka informācija:
Egle Tamelīte

Samsung Skola nākotnei iniciatīvas vadītāja Baltijā
tālr.: + 370 9414575; e-pasts: e.tamelyte@samsung.com

* Aptauju veica Samsung Skola nākotnei sadarbībā ar “Mindshare” 2017.gada maijā, 
aptaujājot 616 respondentus vecumā no 14 līdz 17 gadiem.

Nelāčo ar digitālo pēdu – tā paliks uz visiem laikiem
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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.

Novadnieki tiek laipni 
gaidīti uz vasaras saulgriežu 

svētkiem
Nāc nākdama Jāņu 
diena, tev ir daudz 

gaidītāju…
22. jūnijā  

no plkst. 17.00   
pie Krimuldas Tautas nama,

gaidot Līgo dienu, mācīsimies pīt vai-
nagus, atpazīt un iepazīt zālīšu ma-
ģisko spēku, iedegt Jāņuguni,  lustīgi 
uzdziedāt un uzdancot… 
Jaunākie līgotāji varēs piedalīties mu-
zikālā, atraktīvā rotaļu programmā 
“Notikums pļavā”; 

plkst. 19.00 saulgriežu rituāls  
Reģu kalnā (Pirtskalniņā)

Svētkos skanēs dziesmas Liepupes 
tautas nama kapelas “Ieviņa” sniegu-
mā,  sadziedās vīru koris “Vecie drau-
gi” un sadancos vidējās paaudzes deju 
kolektīvi “Dzirnakmeņi” un “Runči 
un kaķes”.

Esam ieinteresēti par amatnieku 
piedāvājumu tirdzniecībai. 

Pasākumu rīko Krimuldas novada 
pašvaldība

Pasākums ir publisks  
un tiks fotografēts un filmēts.

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 

Šī diena lai Tev skaistāka par citām, 
Šī diena tikai viena gadā aust, 
Lai spēka pietiek katram dienas rītam, 
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Sirsnīgi sveicam  
maija gaviļniekus:

Ausmu Sīmansoni;
Dailu Krastiņu;
Vilni Teici;
Intu Šicu;
Eduardu Poškus;
Silviju Ozoliņu;
Gaidu Ozolu;
Vari Grīsli;
Lidiju Makari;
Milliju Korsaku;
Valdi Jēkabsonu;
Olitu Zebuliņu;
Andri Ozolu;
Jāni Manovski;
Maiju Iršinu;
Vitāliju Ikaunieku;
Jāni Beļajevu

nozīmīgajās jubilejās!

Tiekamies 1. jūnijā Baznīcu Nakts pasākumā, 
Krimuldas novada "pērlē" –  

vecākajā mūra baznīcā Latvijā, kas joprojām 
ir atvērta ikvienam ceļiniekam jebkurā 
diennakts stundā – visa gada garumā!  

“Dievišķais dienišķajā”  
Jūs sagaidīs  

Krimuldas baznīcā  
1. jūnijā plkst. 17.55.

Pasākuma programmā:
17.55-18.00 baznīcas zvana skaņas.
18.00-18.40 stikla mākslinieču R.Pēkšēnas un 

B.Gulbes darbu izstādes atklāšana baz-
nīcā; dziedātājas Antas Enģeles muzi-
kāls priekšnesums.

18.40-19.00 stāstījums par Krimuldas baznīcu.
19.00-19.20 muzikāls priekšnesums dziedātājas 

L.Patmalnieces izpildījumā.
19.30-20.10 “atvērtā” Bībeles studija Mācītājmājā, 

vada mācītājs A.J.Rāviņš, Bībeļu izstā-
des aplūkošana.

19.00-21.00 radošā darbnīca bērniem un pieaugu-
šajiem – gaismas lukturu gatavošana 
“Gaismas ceļa pārgājienam pa Kubese-
les taku” Ceļinieku namiņā, vada Svēt-
dienas skolas skolotājas.

20.00-20.55 zupas baudīšana pie ugunskura.
21.00-21.20 Vakara svētbrīdis baznīcā - Svētbrīdis 

un lūgšana "Mūsu Tēvs", izdziedāta 
Latvijas Republikas himna "Dievs, svēti 
Latviju", vada mācītājs A.J.Rāviņš

21.30-22.30 Vakara koncerts pie Mācītājmājas estrā-
dē – piedalās sieviešu koris “Undīne”, 
jauktais koris “Laudate Charismata”, 
Aivars un Ieva; dzejas lasījumi – 
J.Rubīns, K.Brisone (sliktu laikapstākļu 
gadījumā baznīcā). Paralēli baznīcā ie-
spēja klausīties. 

22.35-23.10 “Gaisma tumsā” pārgājiens pa Kubese-
les taku.

23.15-24.00 vakara noslēgums un muzikāls baudī-
jums pie ugunskura.

Būsiet gaidīti!


