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Visa laba Jāņu zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā,
Jāņu nakti zelta rasa
Katrā zāles galiņā.

LUSTĪGU LĪGOŠANU!
Krimuldas novada dome

Lai vieda mana tauta ir!

Krimuldas novada  
izglītības jomas 

Linards Kumskis: Krimuldas novadā 
ir divas vispārizglītojošās skolas – Kri-
muldas vidusskola un Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskola, arī pirmskolas iz-
glītības iestādes. Pašvaldībā strādājam, 
lai jaunajiem vecākiem Krimuldas novadā 
bērniem būt ērti pieejama izglītība jau no 
mazotnes. Liels paldies iepriekšējo sasau-
kumu deputātiem, kas lēma paplašināt PII 
“Krimulda”- tas bija saprātīgs un tālre-
dzīgs lēmums, investīcija nākotnē. Šobrīd 
saskaramies ar izaicinājumu,- paplašinā-
tais bērnudārzs jau ir tik pilns, ka jādomā 
vai jāpaplašinās vēl. Tas ir pozitīvs izaici-
nājums – arī Izglītības, kultūras un sporta 
komitejā aktīvi spriežam, mēģinot mak-
simāli uzņemt visus bērnus. Tas mums ir 
izdevies visus iepriekšējos gadus un darī-
sim visu, lai izdotos arī turpmāk. Inciemā 
un Lēdurgā bērnudārzos tagadējais ap-
meklējošo bērnu skaits pieļauj iespēju vēl 
lielākam vietu piepildījumam. Kopumā 
arī tas ir optimāls un pietiekams iestādes 
funkcionēšanai. Pēc bērnudārza beigšanas 
ir jāizvēlas kāda no skolām izglītības tur-

Mācību gada noslēgumā, aicinājām uz sarunu par izglītības jomu Krimuldas nova-
dā un Krimuldas vidusskolu - tās absolventu, Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju Linardu Kumski un Krimuldas vidusskolas direktori Ritu Erdmani.

Rita Erdmane ar gandarījumu uzsver, ka gan Krimuldas novada pašvaldība, gan 
skolas kolektīvs ir daudz darījuši, lai skolēniem piedāvātu mūsdienīgu izglītību.

Linards Kumskis akcentē: “Kā Krimuldas vidusskolas himnas vārdos teikts (Kaspars 
Dimiters, Imants Kalniņš)

Iet jauno tāli aust
Kas man ar manu skolu aust
Ikviena jaunieša tāli, nobruģēs skolā gūtās zināšanas. Ar savu personīgo piemēru 

varu apliecināt, ka pēc Krimuldas vidusskolas absolvēšanas varēju līdzvērtīgi stāvēt 
blakus un konkurēt ar labāko Latvijas un Eiropas skolu absolventiem.”

Par visu vairāk intervijā.

pināšanai. Šajā gadījumā, intervijas tēma 
saistās par Krimuldas vidusskolu. 

Runājot par vidusskolu un vispār par 
skolu, tendence, kas notiek Latvijā- bērnu 
skaits samazinās – statistika rāda, ka sa-
mazinājums ir par 39%. Jo tālāk no Rīgas 
un pilsētu centriem, jo šo samazinājumu 
izjūt vairāk. Jāsaka, ka Krimuldas novads 
ir salīdzinoši labā situācijā. Mums visus 
gadus ir izdevies saglabāt gan vidusskolu, 
gan skolotāju kolektīvu. Latvijā ir skolas, 
kur nav pilni klašu komplekti, ir apvie-
notās klases, trūkst skolotāju. Krimuldas 
vidusskolā šāda situācija nav bijusi. Tas 
ir ļoti pozitīvi. Šogad 10. klasē mācās 27 
skolēni – pēdējos gados augstākais skaits.         

Un tomēr, slēdzot skolas, nezinu vai ir 
kāds ieguvums naudas ziņā. Jo viena kla-
ses izglītības procesa uzturēšana izmaksā 
apmēram vienu slodzi, telpas tāpat ir jāku-
rina. Ietaupot vienu slodzi, bet tā vietā vai-
rāk tērējot naudu transporta, nedomāju, ka 
kaut ko ietaupām. Otrkārt, runājot par iz-
glītības kvalitāti, būtiski, lai klasē veidojas 
dabiskā konkurence, dinamika un sadarbī-
bas prasmes. Mans uzskats, ka klasē jābūt 
vismaz astoņiem bērniem, lai šie kritēriji 

tiktu ievēroti. Mums vienmēr ir izdevies 
šo skaitli noturēt. Šogad vidusskolu pabei-
dza 9 absolventi, labi, gudri jaunieši, ceru, 
ka tas atspoguļosies eksāmenu rezultātos. 
No šiem deviņiem seši saņēma stipendijas 
par labām sekmēm, kur vidējais vērtējums 
ir 7 vai vairāk balles.

No skolēna par pašvaldības 
priekšsēdētāju

L.K.: Pats Krimuldas vidusskolā esmu 
mācījies no 5. klases. Kā Krimuldas vi-
dusskolas absolvents, varu teikt, ka ie-
gūtā izglītība ļāva mācīties kopā ar stu-
dentiem no visas Latvijas un Eiropas 
skolām. Mācoties Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātē par skolotāju, kursa biedri bija 

(Turpinājums 8. lpp.)

R.Erdmane un L.Kumskis
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Interese par 
Ģimenei draudzīga 

uzņēmuma 
statusu pieaug 

Labklājības ministrija sveica 38 uzņē-
mumus, kuri savā ikdienas darbā īsteno 
ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības 
principus un šogad saņem Ģimenei 
draudzīga komersanta statusu. 

“Interese par Ģimenei draudzīga uz-
ņēmuma statusu arvien palielinās. Šajā 
sakarā mēs jau varam runāt par lielāku 
sociālo atbildību. Lai gan dažkārt darba 
devējam var šķist, ka laulība un bērni 
varētu traucēt darba kvalitātei, tieši ģi-
mene ir katras stabilas, veselīgas sabied-
rības pamats. Komersanti apzinās, ka 
laimīgs un apmierināts darbinieks, spēj 
sniegt lielāku pienesumu uzņēmumam. 
Un rezultātā iegūst visi!”, uzsver labklā-
jības ministrs Jānis Reirs.

Ģimenei draudzīga komersanta sta-
tusu ieguvušie uzņēmumi saņem īpašu 
apliecību. Uzņēmumi arī uz gadu iegūst 
tiesības Ģimenei draudzīga komersanta 
logo izmantot savā uzņēmumā, interne-
ta vietnē, plašsaziņas līdzekļos un darba 
sludinājumos. Pirms gada šādu statusu 
saņēma 31 uzņēmums.

Šogad Ģimenei draudzīga komersan-
ta statusu saņēma SIA “Latvijas Mobi-
lais Telefons”, AS “Latvenergo”, Rīgas 
Tehniskā universitāte, SIA “GRIFS 
AG”, SIA “CEMEX”, SIA “”Ventspils 
nafta” termināls”, SIA “RIMI Latvia”, 
AS “SEB banka”, AS “Swedbank”, Paš-
valdības SIA “Ventspils reiss”, AS “4Fi-
nance”, SIA “LSC”, VAS “Starptautiskā 
lidosta “Rīga””, AAS “Balta”, AS “Sa-
dales tīkls”, VAS “Latvijas Dzelzceļš”, 
SIA “Coca-Cola HBC Latvia”, AS “Bal-
tic International Bank”, SIA “Liepājas 
Enerģija”, SIA “Maxima Latvija”, AS 
“Rīgas Siltums”, SIA “Liepājas RAS”, 
SIA “Vidzemes slimnīca”, SIA “LDz 
Cargo”, SIA “Roche Latvija”, SIA “AE 
Partner”, SIA “Tele2”, Biznesa, māks-
las un tehnoloģiju augstskola RISEBA, 
Valsts SIA “Latvijas Televīzija”, AS “Si-
guldas Būvmeistars”, AS “Augstsprie-
guma tīkls”, Pašvaldību uzņēmums SIA 
"ZAAO", ERGO Insurance SE Latvijas 
filiāle, SIA “LDz ritošā sastāva serviss”, 
VAS “Latvijas Jūras administrācija”, 
SIA “Wunder Latvia”, SIA “FN-Ser-
viss” un SIA “DHL Latvia”!

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš,  

Labklājības ministrijas Komunikācijas 
nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists,  

64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Es cienu savu valodu
“Valoda, tu esi mirguļojoša upe...” (M.Zālīte)

Valoda ir katras nācijas pirmais un galvenais pastāvēšanas noteikums. Bez valodas ne-
var pastāvēt tauta un tās kultūra. Mums, mazajām nācijām, valoda ir būtiskākais nacionā-
lās identitātes nesējs. Vai mūsu valoda pastāvēs ne tikai pēc 25, bet arī pēc 100 gadiem? 
Valoda ir katras kultūras pamatelements. Valoda ir katras tautas lepnums.

Valoda vieno un veido gan materiālo, gan nemateriālo tautas kultūras mantojumu un 
kopīgo atmiņu. Dzimtā valoda ir spēcīgākais tradīciju uzturētājs, kas palīdz saglabāt un 
nodot vēstījumu nākamajām paaudzēm par to, kas mēs esam un kāda ir mūsu kultūra. 
Dzimtā valoda vieno pagātni, tagadni un nākotni, apliecina piederību savas tautas un 
valsts tradīcijām un palīdz nezaudēt savas izcelsmes izjūtu. Valoda ir tautas dvēseles 
daļa.

Juris Alunāns ir teicis: “Turiet jūs, latvieši, savu valodu godā, un jums labi klāsies virs 
zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās.”

Biedrība "Kultūra.Vide.Sabiedrība" sadarbībā ar Krimuldas novada domi rīko pasāku-
mu Reģu diena. Šogad gribam pievērst uzmanību latviešu valodai, vairot cieņu pret to.

Mūsu mērķi ir iepazīstināt ar latviešu valodas stāvokli mūsdienās,  valodas saglabāša-
nas un attīstības perspektīvām, veidot apziņu, ka valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas 
personības attīstībai un latviešu tautas pastāvēšanai nākotnē.

Reģu dienas pasākums notiks 2018.gada 28.jūlijā Raganā, pļavā pie Pirtskalniņa 
ar lielo ugunskuru laukuma vidū, ar teltīm un nojumēm apkārt.

Pasākumā apmeklētājus aicināsim ieklausīties stāstījumos par valodu kā katras tautas 
pastāvēšanas priekšnoteikumu, par attieksmi pret savu valodu, par valodas apdraudējumu 
mūsdienu saziņas līdzekļu situācijā un moderno tehnoloģiju attīstību, par valodas lietoša-
nu ikdienā, par dažādām valodas prasmēm un iemaņām.

Aicināsim piedalīties un līdzdarboties radošās darbnīcās - valodas stiprināšanā caur 
tautas dziesmām, dažādām spēlēm un rotaļām, teiku, pasaku un ticējumu stāstīšanu, caur 
vienkāršas un regulāras sarunas uzturēšanu savā dzimtajā valodā, novērtējot un izceļot 
valodas plūdumu un bagātību, pārbaudīt savas zināšanas un atjautību radošās viktorīnās.

Ir noslēdzies arī radošo un pētniecisko darbu konkurss “Esiet lepni par savu valodu!” 
Paldies visiem, kas piedalījās un rakstīja un paldies visiem skolotājiem, kas mudināja un 
ierosināja domāt un rakstīt par savu valodu! Labākie darbi tiks apkopoti vienotā krājumā.

Konkursa noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks 2018.gada 28.jūlijā “Reģu die-
nas” pasākumā, kur būs iespēja dzirdēt šo darbu fragmentu priekšlasījumus.

Dosim godu dārgākajai tautas gara vērtībai – latviešu valodai!

ZAAO “Ilgtspējas indeksā”  
atkārtoti novērtēta ar zeltu 

SIA “ZAAO” (ZAAO) 2018. gadā „Ilgtspējas indeksā” atkārtoti saņēmusi zelta novēr-
tējumu. Tas apliecina uzņēmuma spēju gadu no gada sasniegt augstus rezultātus piecās 
galvenajās darbības jomās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus attiecības un darba vide. 

ZAAO „Ilgtspējas indeksā” piedalās  no 2011. gada, kad tika iegūta sudraba kategorija, 
2012. gadā saņēmām bronzas kategoriju, tad četru gadu garumā tikām novērtēti ar sudra-
ba, savukārt 2017. gadā – ar zelta kategoriju.

Ingrīda Gubernatorova, ZAAO Attīstības daļas vadītāja: “Vēl pirms pieciem gadiem, 
piedaloties “Ilgtspējas indeksā”, sapnis par iekļūšanu zelta grupā likās tāls un nesasnie-
dzams, tomēr esam spējuši noturēties tajā jau otro gadu, par ko liels paldies visai mūsu 
uzņēmuma komandai.” 

Ar katru gadu palielinās to uzņēmumu skaits, kas piedalās un saņem apbalvojumus. 
“Vienmēr varam būt vēl labāki,  un ir apsveicami, ja ir mērķi, uz ko tiekties. Šodienas 
sapnis -  iekļūšana platīna grupā, ar pacietīgu un mērķtiecīgu virzību nākotnē varētu kļūt 
par realitāti,” pārliecināta I.Gubernatorova.

„Ilgtspējas indekss" Latvijas uzņēmumiem piedāvā iespēju izmantot stratēģiskās va-
dības rīku, lai izvērtētu savu darbību, kā arī saņemtu ekspertu ieteikumus turpmākai 
attīstībai. Savukārt sabiedrība var saņemt uzticamu informāciju par uzņēmuma darbību, 
lai novērtētu tā pūliņus un ieguldījumu Latvijas attīstībā ilgtermiņā.

Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros ZAAO šogad ieguva arī LR Labklājības ministrijas 
novērtējumu “Ģimenei draudzīgs komersants”. Ģimenei draudzīga komersanta statusu ie-
spējams saņemt uz 1 gadu, piedaloties Ilgtspējas indeksā un tā ietvaros iegūstot atbilstošu 
novērtējumu ekspertu noteiktajos kritērijos. 

Laura Jegorova, SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste
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UZMANĪBU!
Pašvaldības izdevums 

“Krimuldas Novada Vēstis” 
vasarā iznāks  

vienu reizi mēnesī

KRIMULDAS NOVADA DOMES 
ADMINISTRĀCIJA

Tālruņi: 67978521 vai 67976868
Izpilddirektors: mob.t. 29120085
Fakss 67976869 
E-pasts: dome@krimulda.lv
Apmeklētāju pieņemšana: 

Pirmdiena 8:30-12:00 un 13:30-18:00 

Ceturtdiena 9:00-12:00 un 13:30-18:00

Domes priekšsēdētājs apmeklētājus pieņem:
• domē pirmdienās plkst. 10:00-12:00 (izņemot katra mēneša pir-

mo pirmdienu) un pēc iepriekšēja pieraksta plkst. 16:00-18:00;
• Lēdurgas pagasta pārvaldē pēc iepriekšēja pieraksta katra mē-

neša pirmajā pirmdienā plkst. 10:00-11:00;
• Inciemā, Anšlava Eglīša ielā 5, pēc iepriekšēja pieraksta katra 

mēneša otrajā ceturtdienā plkst. 16:00-17:00.
Izpilddirektors apmeklētājus pieņem domē: 
• pirmdienās plkst. 10:00 – 12:00 un 
• ceturtdienās plkst. 10:00 – 12:00.
SVARĪGI! Visi Krimuldas novada pašvaldības iestāžu tālruņi 
darbojas SIA "LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS" tīklā.

KRIMULDAS NOVADA  
VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS  

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS (VPVKAC)
Tālrunis: 66954866
E-pasts: krimulda@pakalpojumucentri.lv 
Darba laiks: 

Pirmdiena 8:30 - 12:00 un 12:30 - 18:00 
Otrdiena 8:30 - 12:00 un 12:30 - 17:00
Trešdiena 8:30 - 12:00 un 12:30 - 17:00
Ceturtdiena 8:30 - 13:00 un 13:30 - 18:00
Piektdiena 8:30 - 12:00 un 12:30 - 15:00

UZMANĪBU – SVARĪGI! Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, 
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas 
karte. Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar 
savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti. 

Tālruņi kārtības nodrošināšanai
Krimuldas novada Sabiedriskās kārtības nodaļa, mob.t. 24338531. 
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvalde, Siguldas novada iecirknis 
tālr. 67950402. 
Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs - 112.

SIA "Perfecto" 
 gardumu ražotne Raganā 

 AICINA DARBĀ  
konditori/ konditores palīgu 
aktīvam darbam ar pozitīvu 

attieksmi un lielu darba enerģiju! 
CV lūdzam sūtīt uz e- pastu:  

info@perfecto.lv 
vai zvanīt pa mob.t. 26303309

Informācija pašvaldības zemes 
nomniekiem

Krimuldas novada pašvaldības dome AICINA visus pašvaldības zemes nomniekus, 
kuru zemes nomas līguma termiņš ir beidzies vai tuvojas beigām, iesniegt domē ie-
sniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu vai šī līguma pārtraukšanu.

Dome aicina tos nomniekus, kuriem piešķirta pašvaldības zeme nomā, bet kuri mēneša 
laikā pēc lēmuma pieņemšanas vēl nav parakstījuši zemes nomas līgumu, līdz 2018.gada 
1. jūlijam ierasties Krimuldas novada Būvvaldē (Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov.,) un  parakstīt ZEMES  NOMAS LĪGUMU.

Saskaņā ar Krimuldas novada domes 2015.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 8 “Par 
Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vienību nomu” 10.punktu, 
personai, kurai pamatojoties uz domes lēmumu ir piešķirta nomā zemes vienība, ir pie-
nākums viena mēneša laikā no domes lēmuma spēka stāšanas dienas noslēgt līgumu par 
attiecīgās zemes vienības nomu. Ja  persona neizpilda šo nosacījumu, tad domei ir tiesības 
atcelt attiecīgo lēmumu un pieņemt lēmumu par zemes vienības piešķiršanu nomā citai 
personai.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar Zemes lietu speciālisti Anitu 
Viškeri, tālr.26454209, e-pasts anita.viskere@krimulda.lv. 

Apmeklētājus pieņem:

Pirmdienās 8.30-12.00 un 13.30-18.00 Būvvaldē, Saules ielā 1A, Raganā, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov.

Ceturtdienās 9.00-12.00 un 13.30-18.00 Lēdurgas pag. pārvaldē, Emiļa Melngaiļa iela 2, 
Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.. 
(Katra mēneša otrajā ceturtdienā 9.00-12.00)

Daudz baltu dieniņu 
Laimiņa dodi 
Diženi, raženi dzīvojoti 
Un mīlējoti…

Smaidu un Jāni Ignatovus  
50. kāzu jubilejā sveic 

Vedējmāte Vizma Dāldere

Tiem, kas mīl, ir jāprot sevi ziedot, 
Jāspēj augstprātību projām mest, 
Jāvar atsacīties, otram arī piedot, 
Un tā dzīvi pretī laimei vest.

29. jūnijā  
Ņina un Vladimirs Jurčenko  

svin 50 gadu kopdzīves,  
Zelta kāzas. 

Lai laba veselība,  
mīlestība un prieks!

Bērni un mazbērni

Apstiprināti jauni sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifi  

poligonā "Daibe"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprinājusi jau-
nus sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus SIA "ZAAO" (ZAAO) ap-
saimniekotajā sadzīves atkritumu poligonā "Daibe", laika posmam līdz 2020.gadam. 
Jaunie tarifi spēkā stāsies šī gada 19.jūlijā.

Vairāk informācijas nākamajā KNV
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Jau atkal viens mācību gads aizsteidzies. Šogad pēdējais 
mūsu skolā tas bija 8 devītklasniekiem.  Lai viņiem veicas izvē-
lētajās skolās!

Nu jau tradicionāli mācību gada pēdējā diena mums ir pateicību 
diena. Skolēni  ir čakli mācījušies, skolas vidējais  mācību līmenis 
ir 7,36. Uzskatām, ka skolēniem sasniegt labus rezultātus mācībās 
motivē iespēja nopelnīt brīvpusdienas. Nākamajā mācību gadā tās 
būs 21skolēnam.

No 4. līdz 9. klasei 31 skolēnam vidējais vērtējums ir augstāks 
par 7, bet 12 no tiem ir augstāks par 8. Šogad pēc skolēnu ierosi-
nājuma un skolotāju un Skolas padomes akcepta 2 skolēni saņēma 
Zelta liecības (no 8,75) un 10 (no 8,0) Sudraba liecības.  

Skolēni piedalījušies konkursos “Tīrai Latvijai”, “100 labie dar-
bi Latvijai”, “Mana zeme skaista”, “Esiet lepni par savu valodu!”  

18 skolēni mūsu skolu pārstāvējuši Pierīgas novadu skolu mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Daži pat vairākās. Pierīgas izglītības, kul-
tūras un sporta pārvaldes diplomus un atzinības saņēma skolotāji 
I. Damberga, G. Ozoliņa, E. Keiša, B Pilskalne un skolēni - Evelī-
na Kablukova - Latviešu valodas un literatūras olimpiādē 3.vieta,  
Martins Motte- Matemātikas olimpiādē 2.vieta, Ramona Podnie-
ce - alternatīvajā mājturības un tehnoloģijas un mājsaimniecības 

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā

olimpiādē 3.vieta, Elīna Izmailovska -Mājturības un tehnoloģijas 
un mājsaimniecības olimpiādē 2.vieta, Toms Zaķis - alternatīvajā 
mājturības un tehnoloģijas un mājsaimniecības olimpiādē atzinī-
ba, Edijs Ernijs Skutāns alternatīvajā mājturības un tehnoloģijas 
un mājsaimniecības olimpiādē 1.vieta. Jau vairākus gadus skolotā-
ja Ilze Tauriņa labi sagatavo septītklasniekus alternatīvajai  angļu 
valodas olimpiādei. Katru gadu ir godalgotas vietas. Šogad Jānim 
Kristam Krūmiņam 3.vieta.

Vairāki skolēni saņēma pateicības arī par dažādām aktivitātēm 
pasākumos, sacensībās,  konkursos. Maija beigās aktīvākie skolē-
ni un olimpiāžu dalībnieki devās ekskursijā uz Liepāju. Pateicības 
rakstus saņēma arī  vecāki, kuri aktīvi atbalstījuši skolas dzīvi šajā 
mācību gadā, darbojušies Skolas padomē. Īpašs paldies šogad 5. 
klases vecākiem, kuri  iesniedza Limbažu fonda projektu konkur-
sam "Mans devums novada izaugsmei"  savu projektu "Zaļā klase" 
un guva 170 eiro atbalstu. Iecerēts izveidot nojumi un soliņus, lai 
skolēni varētu doties zināšanas gūt arī ārpus skolas telpām.

Pirms došanās vasaras brīvlaikā direktore paldies teica arī vi-
siem skolas darbiniekiem par ieguldīto darbu skolas dzīves orga-
nizēšanā.

Direktores vietniece Baiba Pilskalne

Vidusskolēnu apmaiņas organizācija YFU Latvija aicina pie-
teikties viesģimenes apmaiņas skolēniem no Vācijas, Šveices 
un Igaunijas.

Vasaras beigās Latvijā ieradīsies skolēni no Vācijas, Šveices un 
Igaunijas. Viņi turpmāko apmaiņas laiku aizvadīs, dzīvojot vies-
ģimenēs un apmeklējot vietējo skolu, lai iepazītu mūsu zemes kul-
tūru un valodu. 

“Šobrīd meklējam kopumā 10 ģimenes, kuras būtu gatavas savā 
vidū uzņemt 15–17 gadus vecus skolēnus no Vācijas, Šveices vai 
Igaunijas,” stāsta YFU Latvija direktors Valdis Salaks. “Viesģi-
menes nozīme apmaiņas skolēna dzīvē ir patiešām liela - tā ir ie-
spēja ne tikai gūt starptautisku pieredzi, iepazīt apmaiņas skolēna 
dzimtās zemes kultūru, bet arī uzlabot svešvalodu zināšanas, sa-
skarsmes prasmes un paplašināt redzesloku gan bērniem, gan viņu 
vecākiem.”

Viesģimenes uzdevums ir palīdzēt jaunietim iepazīt mūsu valsti, 
apgūt latviešu valodu, kā arī atbalstīt ikdienā. “Skolēnus iespējams 
uzņemt uz vienu mēnesi, semestri vai mācību gadu – atkarībā no 
ģimenes vēlmēm un iespējām,” norāda Valdis Salaks, kurš arī pats 
savulaik devies apmaiņas gadā uz ASV. 

 “Uzņemt viesskolēnu aicināta ikviena ģimene neatkarīgi no tās 

atrašanās vietas. Nereti apmaiņas gads jauniešiem, kas apmetu-
šies ārpus lielajām pilsētām, izvēršas vēl piesātinātāks, jo mazākās 
pilsētās un ciemos jaunieši aktīvāk iesaistās dažādos ārpusskolas 
pulciņos un labāk iejūtas klases kolektīvā, kā arī daudz straujāk 
apgūst latviešu valodu,” norāda Valdis Salaks. 

Apmaiņas skolēniem nav nepieciešami īpaši apstākļi, istabu jau-
nietis var dalīt ar viesbrāli vai viesmāsu, galvenais - draudzīga at-
tieksme un gultasvieta. Bez ēdienreizēm, kuras apmaiņas skolēns 
ietur kopā ar viesģimeni, ikdienas tēriņus sedz apmaiņas skolēna 
īstā ģimene. 

Lai kļūtu par viesģimeni, aicinām sazināties ar YFU Latvija 
– zvanot 27706596 vai rakstot info@yfu.lv. Plašāka informācija: 
www.yfu.lv, 

 “Youth For Understanding” jeb latviešu valodā “Jaunatne par 
saprašanos”. YFU birojs Latvijā darbojas jau kopš 1991. gada kā 
nevalstiska, reliģiski un politiski neitrāla mācību apmaiņas prog-
ramma, kuras darbība balstīta uz brīvprātīgu iesaistīšanos.

Kontaktinformācija:
Tīna Pētersone

YFU Latvija programmu koordinatore
tina@yfu.lv

Apmaiņas skolēna uzņemšana –  
starptautiska pieredze tepat Latvijā!

Lēdurgas pamatskolas kolektīvs

Sveika, skola!
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„Sporto visa klase” trešā 
sezona Krimuldas vidusskolā
Krimuldas vidusskola šajā mācību gadā 

„Sporto visa klase” projektā piedalījās ar 
divām klasēm: 5.a, kas piedalījās jau trešo 
gadu un 3.a, kas pirmo gadu. Katra klase 
mācību gada garumā sporto katru dienu. 
Rezultātā 5.a klase reģionālajās sacensībās 
stafetēs bija pirmie, bet 3.a klase 3. vietā. 
Vispārējā fiziskajā sagatavotībā gan 5.a, 
gan 3.a klase pārliecinoši bija pirmās starp 
reģiona skolām. Lai tiktu trešo reizi  starp 
sešām labākajām republikas 5. klasēm, pie-
trūka pavisam nedaudz. Pirmajā semestrī 
sekmēs bijām tikai 5. vietā, kas, saskaitot 
visus punktus, neļāva iekļūt finālā-palikām 
otrie. Trešajām klasēm konkurence bija ļoti 
liela- 18 skolas reģionā un trešā vieta kop-
vērtējumā. Liels paldies 5.a klases audzinā-
tājai Agritai Saulītei un 3.a klases audzinā-
tājai Inesei Rupeikai par atbalstu un izturību 
visa gada garumā! Paldies 3.a klases sporta 
skolotājai Lizai Civiļovai!

Nākošajā mācību gadā „Sporto visa kla-
se” projektu uzsāks 2.b un 3.b klases. Tre-
šās klases turpinās līdz 6. klasei, bet otrās 
klases līdz 4. klasei. Projektu vadīs skolotāja 
Antra Šverna. Projektu turpinās 6.a un 4.a 
klase Airas Kurtiņas un Lizas Civiļovas va-
dībā. Paldies Krimuldas novada Domei par 
atbalstu!

Programmā nākamajā mācību gadā 
2.klašu grupā apstiprināti jauni dalībnieki 
no 64 klasēm. 3.klašu grupā programmā 
iesaistīsies dalībnieki no 71 klases. 4.klašu 
grupā dalību turpinās 107 klases, 5.klašu 

grupā 75 klases, savukārt 6.klašu grupā pie-
cas reizes nedēļā sportos 31 klase.

Projektu organizē LOK sadarbībā ar 
“Olimpisko Solidaritāti”, pašvaldībām un 
Latvijas Futbola federāciju, to atbalsta Izglī-
tības un zinātnes ministrija, LOK ģenerāls-
ponsors “Latvijas Mobilais Telefons”, LOK 
partneris “LDz Cargo” un sporta preču vei-
kals tīkls SIA” Sportland”.

10. klase ZZ čempionāta finālā
Šogad ZZČ notika jau divpadsmito rei-

zi! ZZ Čempionāts jau tradicionāli ir kļuvis 
par vienu no gada gaidītākajiem skolēnu no-
tikumiem, ar kuru 2018. gadā apmeklētības 
ziņā varēs sacensties tikai Dziesmu un deju 
svētki. ZZ Čempionāta dalībnieki šogad 
tika pārsteigti ar Pusfināla posma koncepci-
ju. Šoreiz tas bija digitāls un ļāva lielākam 
klašu skaitam pārvarēt mājasdarba izpildes 
posmu. 

Digitālais Pusfināls ar 1043 klasēm no-
risinājās viena mēneša garumā, paredzot 
uzdevumu saņemšanu interneta vidē. Taču 
visi uzdevumi nebija jāpilda digitāli. Pusfi-
nālistiem bija jādarbojas arī fiziski, digitāli 
iesūtot uzdevuma izpildes rezultātus. Bija 
jāpilda 7 uzdevumi. Desmitie parādīja rak-
sturu, uzņēmību un iekļuva finālā, kur pie-
dalījās 180 klases no visas Latvijas. 

26. maija rītā 10. klase ar audzinātāju 
Airu Kurtiņu devās uz finālsacensībām 
sporta kompleksā ‘’333’’ Ropažu novadā. 
Diena bija karsta-jāpilda 8 uzdevumi. Pirmā 
orientēšanās ar jautājumiem, tad alpīnisma 
siena, ko veicām tīri veiksmīgi. Tālāk balo-

nu pildīšana ar ūdeni un mešana no torņa-
bija jāvāc ūdens šļakatas. Pēc tam brauciens 
kartinga trasē un klases lēciens augstumā. 
Vēl bija jāveic Elektrolabirints, brauciens ar 
SUP dēli, pārvarot šķēršļus, kājkartings un 
ZZČ bumbudroms. Kopvērtējumā Krimul-
das vidusskolas 10. klase 45. vietā.

Paldies visiem par cīņassparu! Paldies šo-
ferītim Pēterim Valteram par pacietību un 
atsaucību visas dienas garumā!

Sports Krimuldas vidusskolā
Mācību gada garumā skolā notikušas 

visdažādākās sporta aktivitātes: Olimpiskā 
diena, sacensības basketbolā, armvrestlin-
gā, stafetēs, volejbolā. Ir bijusi Sniega un 
Ūdens diena. Pierīgas novadā piedalījāmies 
futbolā, krosā, basketbolā, volejbolā, ‘’Tau-
tas bumbā’’, vieglatlētikas 3-cīņā, peldēša-
nas stafetēs un krosa stafetēs. Paldies visiem 
bērniem, kas godam pārstāvēja savu skolu 
sacensībās!

Mācību gada beigās par tradīciju ir kļuvis 
organizēt Sporta dienu. Katra klase ar savu 
audzinātāju apmeklēja 16 aktivitātes zonas, 
kas prasīja zināmu precizitāti un veiklību. 
Rezultātā 1.-2.kl. gr. Uzvarēja 2.a klase (kl. 
audz. Inese Loka), 3.-4.kl. gr. 3.a klase (kl. 
audz. Inese Rupeika), 5.-6. kl. gr. 5.a (kl. 
audz. Agrita Saulīte) un 7. -11.kl. gr. 11. kla-
se (kl. audz. Inta Poēma). 

Skolas tradīcija gada beigās ir apbalvot 
labāko sportistu ar kausu. 2017./ 2018. m. g. 
labākais sportists ir 9. klases skolnieks Dā-
niels Pavlovskis.

Aira Kurtiņa

8.jūnijā pie Krimuldas baznīcas noslēdzās Krimuldas novada 
pašvaldības domes finansētā piektā vasaras nometne “Izzini 
Teiksmaino Krimuldas novadu” pamatskolas vecuma bērniem 
ar tēmu “Ābolu rūķis”. Piecu dienu nometnes laikā mūsu nova-
da abu skolu 30 jaunieši iepazina Krimuldas novadu. Nomet-
nes noslēguma pasākumu apmeklēja vecāki, vecvecāki, brāļi 
un māsas, lai novērtētu paveikto jauniešu radošajās darbnīcās, 
kas bija izkārtots darinājumu izstādē un bērnu teatralizētajā uz-
vedumā par to, kas nometnes laikā ir darīts.  

Klātesošos sveica Krimuldas novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Linards Kumskis, ar gandarījumu uzsverot, ka pašvaldībā 
tiek domāts par skolēnu aktivitātēm arī vasarā. Pašvaldība iecerējusi 
nākamgad rīkot robotikas nometni. Krimuldas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs izteica pateicību nometnes vadītājām, skolotā-
jām Kaijai Brisonei, Zanei Eglītei, Agritai Saulītei,  bērniem un viņu 
vecākiem par ieinteresētību. Klātesošie bija vienisprātis, ka nomet-
nes tradīcija jāturpina arī nākamajos gados.

Skolotāja Kaija Brisone nometnes noslēgumā atzina, ka šī gada 
nometne bija īpaša ar to, ka  tā bija veltīta tuvajai Latvijas 100 ga-
des jubilejai, akcentējot Krimuldas novada ģerbonī attēlotos deviņus 
zelta ābolus. “Nometnes nosaukums “Ābolu rūķis”, kurš nometnes 
dalībniekiem deva uzdevumus, lai visi izzinātu un vairāk iepazītu 
Krimuldas novada vidi: Lēdurgu, Inciemu, Turaidu, Raganu, Kri-
muldas baznīcu, Kubeseles taku. Vienlaicīgi tas bija arī pētniecisks 
darbs, pētot vidi, kurā dzīvojam: gan pļavu, gan meža ekosistēmas. 
Novērtēsim mūsu novada skaisto dabu, kas pati par sevi ir milzīga 
vērtība. Bērni ir ļoti zinātkāri un to novērtēja. Vēl mums bija īpaša 
viesošanās Turaidas muzejrezervātā uz labo darbu stundu. Visi kopā 

grābām sienu Jāņkalnā, to gatavojot Vasaras Saulgriežu svinībām. 
Šogad bērni bija ļoti izturīgi, jo bija jāsadzīvo ar laika apstākļu mai-
nību. Lēdurgas Dendroparkā, ejot pa sajūtu taku, lija lietus un pūta 
vējš. 

Priecājamies, ka bērni un viņu vecāki precīzi ievēroja arī noteiktos 
ierašanās laikus kā sarunāts. Priecājamies, ka ik rītu mūsu nometnes 
dalībnieku acis priekā dzirkstīja. Nemanījām nekādas piespiešanās 
pazīmju. Pa šīm piecām dienām  mūsu sastādīto plānu mierīgi un 
bez stresa realizējām. 

Paldies Krimuldas novada pašvaldības domei, ka tur strādājošie 
deputāti un personīgi priekšsēdētājs Linards Kumskis saprot, ka vis-
svarīgāk ir investēt mūsu bērnos. Lai bērni iepazītu, iemīlētu, izzi-
nātu savu novadu un gribētu palikt šeit dzīvot, strādāt, mīlēt dzimto 
pusi un turpināt novada attīstību”  

Izzini Teiksmaino Krimuldas novadu!
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Piepildiet savus sapņus un mērķus!

8. jūnijā Krimuldas Tautas nama lielajā zālē, smaržojot meijām 
un ziediem, notika Krimuldas vidusskolas izlaidums deviņiem ab-
solventiem. Klase ir īpaša ar to, ka pieci no viņiem saņēma Kri-
muldas novada pašvaldības domes stipendiju par labām un tei-
camām sekmēm. Divpadsmito audzinātāja Dagnija Ozoliņa pati 
savulaik Krimuldas vidusskolā mācījusies divpadsmit gadus un 
tagad strādā par skolotāju. 

Krimuldas vidusskolas Goda grāmatā ierakstīti un savus parakstus 
atstāja Karīna Elza Stiģe, Arta Evelīna Timermane, Amanda Ba-
risa un Egija Keiša – par izciliem, teicamiem ļoti labiem un labiem 
mācību sasniegumiem.

Goda rakstu par aktīvu dalību skolēnu pašpārvaldē saņēma Kris-
ters Cipulis.

Krimuldas vidusskolas direktore Rita Erdmane uzrunāja absolven-
tus un klātesošos:

“Šis ir nozīmīgs brīdis gan absolventiem, gan vecākiem, jo paveikts 
vidusskolas posms izglītības procesā. Šis brīdis ir sen gaidīts un bei-
dzot sagaidīts. Paldies par veikumu!

Paldies skolas administrācijai, visiem skolotājiem un audzinātājām, 
paldies visiem tehniskajiem darbiniekiem, kas strādā skolā par iegul-
dīto sirds mīlestību. Jo strādāt skolā ar bērniem bez mīlestības nevar. 
Absolventi ir veikuši  visu nepieciešamo, lai gan izglītošanās procesa 
ceļš nav bijis gluds un līdzens, tomēr, ja beigas labas, viss labs.

Piepildiet savus sapņus un mērķus!”

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kum-
skis apsveica klātesošos, akcentējot aktualitātes novada izglītības 
jomā un aicinot turpināt izglītošanās procesus: “Augstākās izglītības 
iegūšanas iespējas Latvijā ir daudzveidīgas. Vienmēr paturiet prātā 
un novērtējiet to, ka dzīvojam brīvā valstī Latvijā, teiksmainā un ie-
spējām bagātā Krimuldas novadā. Lai veicas un izdodas!

Paldies skolotāju un visam kolektīvas kolektīvam, īpaši direktorei 
un vietniecēm!”

  
Ekspresintervija ar absolventi  

Artu Evelīnu Timermani
Krimuldas vidusskolas absolvente, skolēnu pašpārvaldes vadītāja 

un 2018.g. 8. Jauniešu Saeimas deputāte Arta Evelīna Timermane 
šajā skolā mācījās visus 12 gadus. Arta Evelīna atzina,- visspilg-
tāk atmiņā paliks skolotāji, viņu devums, ieguldījums, kas nākotnē, 
turpmākajās studiju gaitās varētu daudz palīdzēt, noderēt. Arta Eve-
līna šogad vēl paspēja pabūt 8. Jauniešu Saeimā, iegūstot lielisku 
pieredzi. Viņa piedāvāja ideju, lai jau vidusskolā jauniešiem ne tikai 
mācītu politikas teoriju, bet arī viņus informētu par politiskajiem 
notikumiem vispār un vairāk Latvijā, par notiekošo, lai vieglāk va-
rētu saprast kas notiek. Absolvente domā, ka nākamgad arī iesūtīs 
savu ideju un pretendēs uz iekļūšanu nākamajā Jauniešu Saeimā. 

Arta Evelīna vēlas studēt finanšu vai IT jomu Latvijas Universitātē, 
kas vairāk uzrunā un piesaista.  Lai izdodas!

15.jūnijā notika Krimuldas 
vidusskolas devīto klašu 
izlaidums, absolventu au-
dzinātājas Sandra Ērgle un 
Kaija Brisone. 
Attēlā Krimuldas novada 
pašvaldības domes priekš-
sēdētājs L.Kumskis, Kri-
muldas vidusskolas ad-
ministrācija un skolotāju 
kolektīvs, absolventi
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Turpināt pilnveidošanās ceļu!
16.jūnijā Lēdurgas kultūras namā notika 

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas iz-
laidums. Svētki pašiem skolas beidzējiem 
un viņu vecākiem, skolas kolektīvam, īpaši 
klases audzinātājām: Gunitai Ozoliņai un 
sākumskolas laikā - Sanitai Sebrei, Maijai 
Karasjovai. Par muzikālo noformējumu rū-
pējās Marita Mazureviča Motte un dziedā-
tāja Agnete Janelsiņa. Ar deju visus sveica 
Lēdurgas pirmsskolas deju kolektīvs, vadī-
tāja Ieva Lapsa.

Lēdurgas pamatskolas direktore Maija 
Kalniņa aicināja absolventus neieslīkstiet 
pašapmierinātībā, jo mūsdienu laikmets 
ir steidzīgs un ļoti mainīgs. Visa dzīve ir 
mūžīgs mācīšanās process, arī kļūstot par 
sava amata meistariem. “Esiet atvērti dzī-
ves mācībai! Esiet gudri!”

Direktore M.Kalniņa izteica pateicību 
par veiksmīgu sadarbību visiem: skolas 

nardam Kumskim par lielo materiālo atbal-
stu gan skolai, gan pirmsskolas izglītības 
iestādei.

Izlaiduma svētkos Krimuldas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis sveicot absolventus, novēlēja 
turpināt pilnveidošanās procesu: “Lai ved 
augšup izglītošanās ceļš uz vidusskolu, tad 
uz augstskolu, paturot sirdī Lēdurgas pa-
matskolu un dzimto vietu.”

Lēdurgas pamatskolas beidzēja saņēma 
apliecības par pamatskolas izglītību. Īpaši 
tika atzīmēti jaunieši: Linda Trukšāne par 
ļoti labiem sasniegumiem mācībās un mā-
cību olimpiādēs, beigusi Maijas Pīlāgas Lē-
durgas mākslas un mūzikas skolu un šogad 
pabeidza arī Limbažu mūzikas skolu; Elī-
na Izmailovska par labiem sasniegumiem 
mācībās un mācību olimpiādēs, arī beigusi 
Maijas Pīlāgas Mākslas un mūzikas skolu; 
Betija Erenpreisa un Liene Laura Eglīte par 
labiem sasniegumiem mācību darbā. 

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas skolotāja G.Ozoliņa un absolventi

Krimuldas novada pašvaldības vadītājs L.Kumskis un Lēdurgas pamatskolas direktore M.Kalniņa 
un skolotāju kolektīvs, dziedot himnu

Apsveicam!
Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skolas beidzēji, 

viņu diplomdarbi un to vadītājas:
Kristers Ābelis bija sagatavojis kartītes ar Vidrižu pagasta tū-

risma objektiem datorgrafikā, vadītāja Eva Keiša;
Rūdis Saulītis, Krists Jānis Krūmiņš, Madara Dziļuma, 

Edijs Ernijs Skutāns - Lēdurgas estrādes aizsargmūra apglezno-
šana ar latvju spēka zīmēm, vadītājas Inguna Ojere, Laima Smaida 
Helmūte;

Ramona Podniece - Lēdurgas pirmsskolas izglītības iestādes 
kāpņu telpas sienas apgleznošana, vadīja skolotāju kolektīvs;

Jasmīna Ieva Paegle - gobelēns GADALAIKI, kas tiks dāvi-
nāts Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto 
biedrībai “Kamolītis”, vadītāja Anita Dzelme;

Lauris Freiss - vides objekts SAPŅU BURA, izvietots 
M.Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skolas teritorijā, vadītāja 
Anda Ramāna.

Linda Kronbega - Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzi-
kas skolas 27.izlaiduma pasākuma organizēšana (afiša, ielūgumi, 
telpas noformējums u.c.), vadītāja Inguna Ojere.

Izlaiduma muzikālās pauzes bija Martina Mottes un Emīla Stru-
berga pārziņā.

Ramona Podniece saņēma Pateicību par centīgu un apzinīgu at-
tieksmi pret mācībām, par atsaucību piedaloties radošajos skolas 

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas direktore E.Keiša, 
pasniedzējas un absolventi izlaidumā 17.jūnijā Lēdurgas kultūras 
nama mazajā zālē

un novada pasākumos kā arī par labām un teicamām sekmēm sko-
lu absolvējot.

Madara Dziļuma un Linda Kronberga saņēma Pateicību par at-
saucību piedaloties radošajos skolas un novada pasākumos.

kolektīvam, skolēniem un viņu vecākiem, 
īpaši Krimuldas novada pašvaldības domes 
deputātiem un domes priekšsēdētājam Li-
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gan no Rīgas 1. ģimnāzijas, gan no Rīgas 3. ģimnāzijas, kas 
tiek uzskatītas par prestižākajām Latvijas skolām un tādas arī 
ir. Man nebija nekādas problēmas kopā mācīties un sadarboties 
ar kursabiedriem. Krimuldas vidusskolā iegūtā izglītība tiešām 
neliedz turpmāk konkurēt arī pasaulē. Esmu mācījies Eiropas 
mācību iestādēs un arī tur nebija nekādas problēmas ne valodu 
ziņā, ne zināšanu ziņā. 

Krimuldas vidusskolas skolotāju kolektīvs
Vēlos uzsvērt, ka Krimuldas vidusskolas darbinieku kolektīvs 

ir nokomplektēts. Pirms pāris gadiem ieviesām atbalstu strādā-
jošiem skolotājiem, kas mācās, kompensēt pusi mācību maksas. 
Papildus iniciatīva, lai piesaistītu jaunus skolotājus un motivētu 
pilnveidoties esošos skolotājus. Šo iespēju  skolotāji arī aktīvi 
izmanto. 

Maksimālās akreditācijas termiņš
L.K.: Raiņa vārdiem runājot, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Ne-

pārtraukti ir jāvirzās uz priekšu un ir jāskatās arī apkārt, kas 
notiek citur. Taču Krimuldas vidusskolas konkurētspējas ap-
liecinājums neapšaubāmi ir nesen saņemtā akreditācija. Skolu 
akreditācijā skrupulozi vērtēja izglītības jomas eksperti. Re-
zultātā piešķīra akreditāciju uz maksimālo termiņu – sešiem 
gadiem, kas nozīmē, ka ir visas komponentes, lai veiksmīgi 
strādātu: gan mācību darbs, gan mācīšanas process, gan sko-
las infrastruktūra. Liels paldies visiem pedagogiem un visiem 
darbiniekiem!

Pašvaldībā no kopējā budžeta katru gadu ap 46 % tiek novirzīti 
novada izglītības jomas vajadzībām

Piedāvājuma pilnveidojums
L.K.: Skatoties uz vecāku pieprasījumu, zinot, ka vecāki bieži 

vien strādā garas stundas, piedāvājam bērniem papildus mācību 
nodarbības gan no rīta- kustību ritmika, gan pēc mācību darba  ir 
plašs piedāvājums skolēniem gan Krimuldas Mūzikas un māks-
las skolā var gleznot, muzicēt vai dejot, gan skolā piedāvājam 
daudz un dažādus interešu izglītības pulciņus: sportu, volejbolu, 
basketbolu, peldēšanu. 2018./2019.mācību gada jaunums, kas būs 
ar 1.septembri- 1-4.klašu skolēniem pagarinātā grupa līdz pulk-
sten 19.00. 

Ejot laikam līdzi un sekojot pieprasījumam, mainām un ak-
tualizējam piedāvājumu. Šogad, pirmo gadu darbojās robotikas 
pulciņš, kur inventārs- interaktīvie roboti tika iegādāti ar Kri-
muldas novada pašvaldības domes atbalstu. Savukārt, alga ro-
botikas pasniedzējiem iegūta no Eiropas projekta finansējuma. 
Tieši tāds pats projekts ir praktiskā matemātika, kur sākumsko-
las un pamatskolas jaunieši interesantā veidā mācās matemāti-
ku. Pagājušajā gadā sākām un šogad turpināsim animāciju un 
video montāžas prasmju apguvi, kur ar pašvaldības Izglītības, 
kultūras un sporta komitejas atbalstu ir piešķirti līdzekļi tehni-
kas iegādei. Bērni mācās apgūt jaunākās tehnoloģijas, gan arī 
sadarboties, veidojot videoklipus, filmas, prezentācijas. Runā-
jot par jaunajiem videoklipiem, Krimuldas Mūzikas un mākslas 
skolas Vizuāli plastiskajā nodaļā audzēkņiem ir iespēja strādāt 
ar jaunākajām attēlu apstrādes programmām jau trīs gadus, kas 
panākts, izmantojot Kultūrkapitāla fonda projektu konkursa lī-
dzekļus. Tā kā, gan esošā bāze ir veiksmīgi uzturēta un uzlabo-
ta, gan pilnveidojam un modernizējam skolas piedāvājumu.

Rita Erdmane: Par pulciņiem runājot, šogad pirmo gadu mēs 
sākam praktizēt pulciņu nodarbības, kas saistītas ar mācību sa-
tura padziļinātu apguvi. Vidusskolēni ir izvēlējušies vispārizglī-
tojošo programmu, kurā ir divas svešvalodas. Interešu izglītības 
klāstā kā trešo valodu ir iespēja apgūt vācu valodu. Vēl viena 
novitāte ir, domājot par to, lai mēs uzlabotu eksakto zināšanu re-
zultātus, divpadsmitajai klasei papildus piedāvājām nodarbības 
matemātikā. 

Savukārt, sporta piedāvājumā jaunums ir tenisa apguve.

Vidusskolēniem papildu iespējas
L.K.: Jau 2014.gadā, sākot domāt, kā vēl vairāk piedāvājumu 

padarīt atraktīvāku vidusskolēniem, veicot aptauju, tika nolemts, 
ka notiks projektu vadības kursi. To laikā skolēni iziet pilnu 
projekta ciklu no idejas dzimšanas, aprakstīšanas, plānošanas, 
budžeta plānošanas līdz aizstāvēšanai. Tas ir viens bloks. Para-
lēli jaunieši interesējās par uzņēmējdarbību, tāpēc atvērām otru 
programmu, kas notiek paralēli projektu vadībai. Viņi veido savu 
biznesa plānu sapņu uzņēmumam, arī tieši tāpat kā projektu va-
dībā, sākot ar ideju līdz tās īstenošanai. Šīs mācības tiek finansē-
tas gan no vecākiem, gan pašvaldības.     

Un vēl, ikvienam vidusskolēnam ir iespēja iegūt autovadītāja 
tiesības. Pie tam, ja skolēns mācās ar labām sekmēm, ja vidējā 
atzīme ir no 6,5 uz augšu, tad ir iespēja tās iegūt ar 100% apmak-
su. Ja vidējā atzīme ir līdz 6,5, tad apmaksāti ir 60 % izdevumu. 
Un, ja vērtējums ir zemāks, tad ir iespēja par pilnu maksu mācī-
ties, bet vienalga tas ir būtiski lētāk, nekā, ja jaunieši individuāli 
apmeklētu auto tiesību mācības. Šāds piedāvājums vidusskolā ir 
jau ceturto gadu. 

R.E.: Desmito klasi beidzot, skolēni saņem Izglītības un zi-
nātnes ministrijas apstiprinātu apliecību par to, ka viņi ir beiguši 
profesionālo izglītības programmu Projektu vadība vai Uzņē-
mējdarbība. Vienpadsmito klasi beidzot, viņiem ir iespēja iegūt 
B kategorijas autovadītāja kursu apliecību. Divpadsmitā klasē 
skolēni koncentrējās noslēguma eksāmenu un pārbaudes darbu 
sekmīgai kārtošanai.

Jaunums – no šī mācību gada, Eiropas projekta ietvaros, mums 
notiks daudz pasākumi un aktivitātes iespējamās karjeras izvēlē. 
Karjeras projekta ietvaros būs iespēja paplašināt savu redzeslo-
ku, gan  ar pašvaldības finansiālu atbalstu, piešķirot katra skolē-
na izziņas procesa vajadzībām 10 eiro mācību gada ietvaros. 

 
Skola kā mūžizglītības iestāde

L.K.: Vēl no tādām infrastruktūras lietām vēlos akcentēt mo-
derno, funkcionālo, ar mūsdienīgu inventāru un virtuvi izveidoto 
mājturības klasi, kas iekārtota par pašvaldības līdzekļiem. Māj-
turības klasē jaunieši praktiski var apgūt iemaņas un pamatpras-
mes, gatavot veselīgi un garšīgi. Nākotnē, ir doma, modernizēt 
otru mājturības klasi, lai skolēni vēl vairāk varētu piedalīties sko-
las labiekārtošanā, integrējot modernās tehnoloģijas. 

Vēl, kas ir ļoti svarīgi, ka skola ir kā mūžizglītības iestāde 
visiem novadniekiem. Attīstot ideju, ka skola nav tikai jau-
niešiem līdz 18 gadiem, bet skolā nodarbības notiek un deg 
gaisma līdz vēlam vakaram, kur mācāmies mēs visi. Šeit ir jau 
vairāki labi piemēri pēdējos gados – datorapmācības senio-
riem, angļu valodas nodarbības, veselīga ēdiena pagatavoša-
nas meistarklase.

 
Integrācijas aktualitātes skolā

R.E.: Skolā ir vairāki gadījumi, kad bērni ir bijuši ārzemēs un 
atgriezušies Latvijā. Pirmajā mācību gadā šiem bērniem piedāvā-
jam papildus nodarbības latviešu valodā, lai labāk varētu izprast 
mācību saturu. 

L.K.: Izsakām pateicību Krimuldas novada pašvaldības Izglī-
tības, kultūras un sporta komitejai, kas aktīvi darbojās, rūpīgi 
iedziļinās un meklē risinājumus. Komitejas vadītājas Ances Pē-
tersones vadībā, lai nodrošinātu skolā iekļaujošu vidi skolēniem 
ar dažādām mācību vajadzībām. Bērnus var veiksmīgi integrēt, 
dodot viņam iespēju strādāt ar atgādnēm un ilgāku laiku. 

Kristīgā mācība skolā
R.E.: Šobrīd šāda piedāvājuma nav, jo vispirms tā ir vecāku 

izvēle. Pasniedzam ētikas mācību, kur par šīm normām arī tiek 
runāts.

L.K.: Pirmās četras klases esmu mācījies kristīgajā skolā. Ko-
pumā gan Eiropas, gan Latvijas iedzīvotāji esam kristieši, piede-
ram kristīgai kopienai. Kad kā skolnieks viesojos Beļģijā, tad tur 
klasē bija izvietots krusts, kristīgās kultūras simbols, gandrīz tik 
ierasti kā pulkstenis. Pasaules mērogā skatoties, notiek reliģiju 

(Turpinājums no 1. lpp.)
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sadursmes un reliģiju jautājumi kļūst asāki un aktīvāki. Mums 
kopumā kā sabiedrībai jānobriest, jāapzinās savas vērtības. Ja 
būs pieprasījums, skolā būs kristīgā mācība. 

Mobilie telefoni skolā
Skolēni paraksta skolas iekšējās kārtības noteikumus, kuros 

teikts, ka mobilos telefonus mācību stundu laikā nelietos, izņe-
mot, kad tas ir nepieciešams mācību vielas apguvei.

Lepnums par absolventiem!
L.K.: Katru gadu pētām situāciju ar vidusskolas absolventiem. 

Vispārīgi skatoties uz tiem, kas ir beiguši vidusskolu, viņiem gal-
venais uzdevums ir turpināt mācības augstskolā. Gribu uzsvērt, 
ka izglītība ir viena no vērtīgākajām investīcijām ikkatram. Re-
surss visai dzīvei, gan prāta ziņā, gan finanšu labklājības ziņā, 
tāpēc ir jāturpina mācīties. Katru gadu redzam, ka mūsu skolas 
absolventi izvēlas studēt plaša spektra studiju programmās, tur-
pinot tās arī maģistra un doktorantūras līmeņos. 

Piemēram, mana klases biedre pēc Krimuldas vidusskolas 
absolvēšanas uzsāka studēt matemātiku Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē, tad beidza maģistrantūru, tagad studē doktorantūrā, 
vienlaicīgi pasniedz lekcijas RTU.  Spilgts piemērs, ka Jānis 
Vimba pēc aktiera darba izlēmis un kļuvis par Latvijas Nacio-
nālā teātra direktoru. Augsts sasniegums administratīvajā un 
kultūras jomā teātrī, kam ir dziļi simboliska nozīme Latviešu 
tautas vēsturē un nākotnē. Un mūsu Krimuldas vidusskolas 
un Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas absolvents vada šo 
iestādi. 

Svarīgākais ir paša ieguldījums!
R.E.: Gribu teikt, ka ļoti daudz, kas atkarīgs ir no pašiem sko-

lēniem, no viņu motivācijas zināt un izzināt. Pedagogi mums ir 
izglītoti, ar progresīvu skatu uz nākotni un visām pārmaiņām. 
Arī, runājot par kompetenču izglītību, lietpratību, kuru tagad 
aktualizē. Mēs esam apmeklējuši daudz un dažādus seminārus, 
kursus, esam bijuši pieredzes apmaiņā citās skolās, esam mēģi-
nājuši atrast sadarbības piemērus. Ja tikai bērni atsaucās un ir 
gatavi tam, tad viss ir iespējams.  

L.K.: Gan mūsu skolā, gan visā Latvijā, tie lielākie izaicinā-
jumi un aktuālākās lietas, kā jau direktore ieskicēja- vēl ciešāka 
savstarpēja sadarbība gan skolotājiem, gan skolotājiem, bērniem, 
vecākiem, kas ļaus īstenot iecerētās pārmaiņas. Īpaši pēdējos 
gados skolās aktīvāk ieviešot kompetenču pieeju, notiek kompe-
tencēs balstītas stundas, paraugstundas, kur dažādu priekšmetu, 
brīžiem visnetradicionālāko jomu saturos.

 Gribam vai negribam, IT lietas ienāk sadzīvē un darba ikdienā 
aizvien vairāk. Aktualizējās prasme atpazīt un ignorēt viltus zi-
ņas, kritiski vērtēt dzirdēto un lasīto, izvēloties uzticamus infor-
mācijas avotus. Kritiskā domāšana ieņem aizvien lielāku lomu 
līdzās zināšanām. 

Gaidām Krimuldas vidusskolā!
R.E.: Krimuldas vidusskolā skolēnu skaits aug. Esam gan-

darīti, ka labi un talantīgi bērni  no Garlība Merķeļa Lēdurgas 
pamatskolas izvēlas turpināt mācības Krimuldas vidusskolā. Arī 
šī gada izlaidumā absolventu skaitā ir trīs lēdurdzieši un arī sti-
pendiāti.

Mēs aicinām skolēnus pievienoties mūsu Krimuldas vidus-
skolas skolēniem gan vidusskolas, gan pamatskolas klasēs. 
Dokumentus darba dienās pieņemam no pulksten 9.00 līdz 
14.00 skolas kancelejā.

L.K.: Par visiem priekšnoteikumiem ir gādāts, lai sekmīgi va-
rētu mācīties mūsu novada skolās.

Varam strādāt, attīstīties un augt-
Lai vieda mana tauta ir!

Sagatavoja Ināra Miškina

P.S. Kādā no turpmākajiem KNV izdevumiem būs intervija ar Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskolas direktori Maiju Kalniņu

UGUNSDROŠĪBAS KALENDĀRS 
2018. gadam

Latvijas BUB AV loceklis Jānis Rubīns
Ugunsdrošības kalendārā esmu izmantojis latviešu folkloras (dainas, ticēju-
mi, tradīcijas) pierakstus. Tiem var ticēt/neticēt, bet lasīt, pārdomāt, izprast 
gan ieteicams. Tāpat pārrakstīju dažnedažādus izrakstus no citu autoru dar-
biem un, protams, pamatā likdams ugunsdrošības prasības.

Jūnijs
Teritorijā aizliegts:

• ugunsdrošības atstarpēs novietot degtspējīgus materiālus un 
priekšmetus;

• ierobežot teritoriju tā, ka tiek traucēta ugunsdzēsības trans-
portlīdzekļu piekļūšana objektam;

• izliet šķidras degtspējīgas vielas kanalizācijas sistēmā;
• uzglabāt degtspējīgus atkritumus ārpus īpaši izraudzītām un 

iekārtotām vietām;
• smēķēt neatļautā vietā, kā arī ārpus īpaši aprīkotas un apzīmē-

tas vietas, izņemot viendzīvokļa objekta teritoriju. (UN – 2016 
– 138; sad. 3, p. 40.)

Jāņi nav iedomājami bez ugunīm, tās savulaik tikušas dedzi-
nātas gan kalnu galos, gan uz zemes un ūdeņiem, kā arī paceltas 
kārts galā. Sadedzini pagājušā gada vainagus, zāles. Domās iz-
tēlojies vai uzraksti uz lapas to, no kā tiešām vēlies atbrīvoties, 
un atdod Jāņu ugunij, lai tā attīra, izdedzina uz visiem laikiem. 
Nodomiem jābūt tīriem, jo uguns enerģija saulgriežos ir cēla, 
skaidra un godīga.

Nevajaga sacīt, ka uguns deg, jo tad izceļoties mājā uguns-
grēks. /J. K. Dambergs, Ēdole./

Ja uguns krāsnī rūc, tad būs lietus un vējš. /C. Ķelle, Jānišķi, 
Lietuva./

Ja uguns cēlusies no pērkona - dzēst var vienīgi ar pienu. /J. 
A. Jansons, Ropaži./

Vasaras plenērs
5.jūnijā Lēdurgas Dendroloģiskajā parkā uz vienas dienas 

vasaras plenēru tikās Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mū-
zikas skolas un Krimuldas Mūzikas un mākslas skola jaunākie 
Vizuāli plastiskās mākslas audzēkņi. 

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas direktore 
Eva Keiša stāsta par plenēra norisi: "Parkā mūs sagaidīja gids, kurš 
iepazīstināja ar parka vēsturi un tā darbību. Pirms radošās darbo-
šanās audzēkņi iepazinās viens ar otru un pastāstīja, ko viņiem 
patīk zīmēt. Pēc tam audzēkņi savu skolotāju vadībā zīmēja no 
dabas kā jau īstā plenērā. Dažam šī bija pirmā iepazīšanās ar ple-
nēra darbu. Atpūtas laikā audzēkņi pusdienoja un aktīvi piedalījās 
spēlēs. Šāda radoša tikšanās diena varētu būt kā tradīcija!"
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Krimuldas novada domes sēdē 25. maijā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionālizācijas plāna 
2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskās daļas saskaņoša-
nu.
1. Saskaņot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plā-

na 2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļauto 
infrastruktūras attīstības risinājumu, tā īstenošanai nepiecieša-
mo finansējumu sadalījumā pa finansējuma avotiem un sasnie-
dzamo uzraudzības rādītāju vērtības.

2. Īstenot Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 
2017.-2020. gadam 2.redakcijas Stratēģiskajā daļā iekļautos sa-
biedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstības 
risinājumus.

3. Sadarboties ar citām pašvaldībām un īstenot sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu nodrošināšanu Eiropas Sociālā fonda pro-
jekta „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām 
ar invaliditāti un bērniem” mērķa grupām.

 Par zemes iznomāšanu.
1.
1. Ar 2018.g. 2.janvāri  pārtraukt 2015.g. 21.maija zemes nomas 

līgumu Nr. 17-17/26 ar PERSONU par Krimuldas novada paš-
valdībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes “Dārziņi Raganā”, 
Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļas nomu 0,02 ha 
platībā.

1. Ar 2018.g. 2.janvāri iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Kri-
muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  
vienības ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, daļu 0,02 ha platībā, 
mazdārziņa  vajadzībām.

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

2.
1. Ar 2018.g. 25.maiju  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimul-

das novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes  vie-
nību ar nosaukumu “Zeme pie Lojas”, Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., 3,1 ha platībā palīgsaimniecības vajadzībām.

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

3.
1. Ar 2018.g. 25.maiju iznomāt  PERSONAI uz 2 gadiem Krimul-

das novada pašvaldībai īpašumā esošās zemes  vienības ar no-
saukumu “Lodes parks”, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 
daļu 0,03 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.

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

3. Nomnieks sedz izdevumus par faktisko zemes lietošanu no 
2018.g. 2.janvāra līdz 2018.g. 25.maijam (5% no zemes kadas-
trālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 0,008 eiro par m²  
un PVN).

4.
1. Ar 2018.g. 25.maiju iznomāt  PERSONAI,  uz 2 gadiem Krimul-

das novada pašvaldībai īpašumā esošās zemes  vienības ar no-
saukumu “Lodes parks”, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., 
daļu 0,03 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.

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

5.
1. Ar 2018.g. 25.aprīli iznomāt PERSONAI uz 2 gadiem Krimul-

das novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar no-
saukumu “Inciemi”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
daļu 0,03 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.

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

6.
1. Ar 2018.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās ze-
mes  vienības ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turaida, Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., daļu 0,084 ha platībā, mazdārziņa 
uzturēšanai.

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

7.
1. Ar 2018.g.  2.maiju iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes vienības 
ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turaida, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., daļu    0, 05 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.

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

8.
1. Ar 2018.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās ze-
mes  vienības ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turaida, Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., daļu 0,051 ha platībā, mazdārziņa 
uzturēšanai.

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

9.
1. Ar 2018.g. 2.maiju iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes  vienības 
ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurga, Lēdurga pag., Krimuldas 
nov., daļu 0,08 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām.

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

10.
1. Ar 2018.g. 10.aprīli iznomāt PERSONU uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar nosauku-
mu “Inciemi”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļu 
0,05 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.

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

11.
1. Ar 2018.g. 2. maiju iznomāt z/s “Birzītes” uz 5 gadiem Kri-

muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā   esošo zemes  
vienību ar nosaukumu  “Zeme pie Dzērvēm”, platība 2,0 ha, 
palīgsaimniecības vajadzībām.

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

Nomnieki maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
 Par īres līgumiem.
1. Pagarināt ar PERSONU noslēgto īres līgumu par pašvaldībai 

piederošo dzīvokli  “Centrs 38”-3, Sunīšos, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov. uz  četriem gadiem.

2. Ar 2018.g. 2.maiju noslēgt īres līgumu ar PERSONU par paš-
valdībai piederošā dzīvokļa ar adresi “Centrs 38”-12, Sunīšos, 
Krimuldas pag.,  Krimuldas nov.,  īri uz  nenoteiktu laiku.

Juridiskai nodaļai nodrošināt īres līgumu sagatavošanu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes iz-
pilddirektoram.
 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.
Piešķirt Inciema parka koku vainagu sakopšanai naudas līdzekļus 
EUR 1289 apmērā. 
 Par ziedojuma pieņemšanu.
Pieņemt ziedojumu no SIA “SAKRET”, Latvijas valsts ģerboni, kas 
izliets no īpaši izveidota betona maisījuma EUR 35,26 vērtībā.
 Par Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības KO-
MISIJAS NOLIKUMU.
Apstiprināt Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības ko-
misijas nolikumu.
 Par nedzīvojamo telpu “Turaidas pamatskolā”  nomas tiesī-
bu izsoles rezultātu apstiprināšanu 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpašuma  

“Turaidas pamatskola”, Turaidā, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., nedzīvojamo telpu 245,48 m2 platībā ēkas pirmajā stāvā, 
nomas tiesību 2018.g. 15.maija izsoles rezultātus.

2. Slēgt nomas līgumu ar SIA “VĪNLEJAS”, juridiskā adrese 
“Centrs 44”-18, Sunīši, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads,  
par nedzīvojamo telpu 245,48 m2 platībā, kas atrodas “Turaidas 
pamatskolas” ēkas 1.stāvā iznomāšanu uz 6 gadiem par nomas 
maksu 1,62 EUR par vienu kvadrātmetru (bez PVN) mēnesī.

 Domes kārtējā sēde 29.jūnijā pl. 1000



KNV Nr. 11 – JŪNIJS 11

Izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana 30 profesijās
Profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā līdz 31. augustam 

izsludināta Jauniešu garantijas papildu uzņemšana jauniešiem 
vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ir bez darba. Uzņemšana no-
tiek 30 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt 1 gada 
laikā bez maksas. 

Jaunieši, kas vēlas pieteikties mācībām, var būt vakarskolas 
skolēni, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika 
studiju programmās augstskolā. Potenciālie audzēkņi var būt re-
ģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentūrā kā darba meklētā-
ji vai bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. 

Jāņem vērā, ka jaunieši nevar atrasties akadēmiskajā vai bērna 
kopšanas atvaļinājumā, kā arī būt pilna laika studenti. Lai pie-
teiktos mācībām, nepieciešama pamatizglītība, vidējā izglītība 
vai vidējā profesionālā izglītība, taču var būt iegūta arī augstākā 
izglītība. 

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro 
mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus un 
bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. Savukārt kvalifikācijas prak-
ses laikā programma apmaksā ceļa izdevumus un naktsmītni, ja 
tas nepieciešams. 

Jauniešu garantijas profesiju klāsts pirms katras uzņemšanas 
tiek saskaņots ar darba devējiem, un šoreiz to sarakstā ir tādas 
darba tirgū pieprasītas profesijas kā lietvedis, šuvējs, apdares dar-
bu strādnieks, kokapstrādes iekārtu operators, manikīra un pedi-

kīra speciālists, frizieris, vizāžists, lokmetinātājs, atslēdznieks, 
virpotājs, zobārsta asistents, māsas palīgs, dārzkopis, fotogrāfs, 
kā arī pavāra palīgs, konditora palīgs un citas profesijas.  

Pieteikšanās norit 21 profesionālās izglītības iestādē visā Lat-
vijā līdz 31. augustam. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, 
izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām 
var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugaran-
tija.

Kopš 2014. gada VIAA īstenotās Jauniešu garantijas projekta 
profesionālās izglītības programmas absolvējuši jau vairāk nekā 
6000 jauniešu. Kā liecina veiktās absolventu aptaujas, Jaunie-
šu garantijā iegūtā kvalifikācija ir pozitīvi ietekmējusi jauniešu 
konkurētspēju darba tirgū. Pusgadu pēc izlaiduma 72% jauniešu 
strādā, turklāt puse no viņiem – projektā iegūtajā profesijā.  

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionā-
lās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietva-
ros” finansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības 
iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas 
valsts budžeta. 

Kristīne Keiča 
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
Tālr.: 67785461, Mob.: 28628088  

e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

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.

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

KAPU SVĒTKI 
Turaidas kapos

 1. jūlijā plkst. 14:00
Mācītājs Didzis Seržāns

31. jūlijā  
no plkst. 10.00 līdz 17.00

Raganā, Saules ielā 1A  
(pie “Doktorāta”) 

MOBILĀ DIAGNOSTIKA
MAMOGRĀFIJA  

• ar Nacionālā Veselības 
dienesta uzaicinājuma 
vēstuli – BEZ MAKSAS;

• ar ģimenes ārsta nosūtījumu – 
2,85 EUR;

• bez nosūtījuma – 20 EUR.

RENTGENS (plaušām, locītavām)
• bez nosūtījuma – 1 projekcija 

6,50 EUR
* D vitamīna noteikšanai  
īpaša cena – 4,50 EUR

Pacientu pieņemšana pēc iepriekšēja 
pieraksta pa mob.t. 25431313

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 

Kas bijis labs, to tuvu sirdij glabā 
Un neļauj rūsas pēdām pāri iet. 
Gads nākamais par bijušo lai labāks, 
Lai spēks un veselība līdzi iet!

Sirsnīgi sveicam  
jūnija gaviļniekus:

Liju Krastiņu,
Jāni Ignatovu,
Hariju Gaili,
Vairu Briedi,
Lūciju Jākobsoni,
Vizmu Grīsli,
Gaidu Vītolu,
Āriju Renci,
Mildu Puķīti,
Laimu Klešu,
Ēvaldu Kalniņu,
Jāni Ciukšo,
Antoņinu Mizu,
Viktoru Kablukovu

nozīmīgajās jubilejās!

APSVEIKUMS
Mazs saules stariņš – šodienai 
un rītdienai – lai arī. 
Mazs sirsnīgs smaidiņš cerībai 
un ticībai – lai arī 
Mazs saules stariņš – dienai šai 
un lai ir naktij arī 
tik mazs, bet stariņš spēcinošs 
lai sirdī drošs un starojošs 
no saules dienai Tavai…

Sveicam VAIRU BRIEDI  
skaistajā dzīves jubilejā!

Pensionāru klubiņš “Miķelīši”

KAPU SVĒTKI 
Lēdurgas kapsētā

28. jūlijā plkst.14.00
Mācītājs Osvalds Miglons

KAPU SVĒTKI 
8. jūlijā  

plkst. 14.00 Sniķeru kapos  
plkst. 15.00 Gaujas kapos 

15. jūlijā plkst. 14.00  
Ziemeļu kapos 

4. augustā plkst. 13.00  
Stēderes kapos 

Mācītājs Austris Rāviņš


