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Es esmu Latvija!

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis:

“Milzīgs paldies visiem latviešiem, latviešu kopienai gan Latvi-
jā, gan pasaulē, arī mūsu novadniekiem par skaistajiem XXVI Vis-
pārējo Dziesmu un XVI Deju svētkiem. Krimuldas novads svētkos 
tika kupli pārstāvēts ar astoņiem kolektīviem. Gan koncertos, ku-
rus apmeklēju, gan atklāšanas gājienā, gan tautas daiļamata izstā-
dē Rīgas mākslas telpā, gan lielajā noslēguma koncertā snieguma 

līmenis, kopības sajūta, fiziskā forma un disciplīna mūsu cilvēkos, 
tautiešos: dziedātājos, dejotājos, mūziķos, tautas daiļamata meis-
taros ir apbrīnas un cieņas vērta. Dziesmu un deju svētki ir viens 
no tādiem augstākajiem punktiem, kur parādam savu vienotību un 
spēku. Ceram, ka tā vienotība un dzimtenes mīlestība izpaudīsies 
arī turpmāk, ikdienā. Tas veicinās Latvijas izaugsmi. 

Vēlos pateikties Dziesmu un Deju svētku Krimuldas novada 
koordinatorei Līvijai Ustupai, Lēdurgas kultūras nama vadītājai 
Ilzei Runcei. Paldies visiem kolektīvu vadītājiem, visiem dziedātā-
jiem, dejotājiem, daiļamata meistariem par gadiem ilgušo sagata-
vošanās darba procesu, vēl pēc darba pa vakariem, sanākot kopā 
uz mēģinājumiem. Par paveikto, kura rezultātu varējām redzēt un 
novērtēt kulminācijā – Dziesmu un Deju svētkos.

Liels prieks par novada ļaudīm, kas atbalstīja ar savu klātbūtni 
gājienā. Redzējām daudzus, kas uzgavilēja Krimuldas novadnie-
kiem skatītāju rindās. Paldies par atbalstu!

Izturību, darba prieku arī turpmāk, uzsākot jauno sezonu. No 
pašvaldības puses esam atbalstījuši, atbalstām un tur pināsim 
atbalstīt mūsu ļaudis, iegādājoties tautas tērpus, gan sedzot 
transporta izdevumus, gan sedzot ēdināšanas izmaksas svēt-
kos, gan atbalstot koncertdarbību. Liels prieks ir par jaunām 
sejām, gan pieredzējušām sejām pašdarbības kolektīvu rindās. 
Šie svētki ir demokrātiski un parāda mūsu tautas kopības sajūtu 
un spēku.  

Turpināsim sadarbību!”

Krimuldas novada svētku dalībnieku koordinatore Līvija Ustu-
pa atzina, ka Krimuldas novada pašdarbības kolektīvu dalībnieki 
Dziesmu un Deju svētkos ar visu tika galā un izdarīja kā vajag: 
“Gūt emocijas tai dziedātāju un dejotāju pūlī svētkos, tā ir tā lie-
lā balva. Elektroniskā dalībnieku karti varu teikt tikai to labāko, 
kas ļāva Rīgas sabiedrisko transportu izbaudīt. Tā arī disciplinēja 
pašus dalībniekus. 

Neskatoties uz niansēm svētku aizkulišu ķēķa pusē - beigas la-
bas, viss labs.”

Krimuldas novada pārstāvji svētkos
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26. jūnijā Rīgā pie 
ēkas Torņa ielā 4 noti-
ka dekoratīvās sienas 
„Latvijas pilsētas un 
novadi valsts simtga-
dei” atklāšana. Siena 
ir visu Latvijas pašval-
dību dāvinājums valsts 
nozīmīgajā jubilejā.

Panno (apgleznotā 
siena) ar Latvijas pil-
sētu un novadu ģerbo-
ņiem tapis pēc Rīgas 
domes un Latvijas 
Pašvaldību savienības 
(LPS) iniciatīvas un to 
apgleznojis starptautis-
ki pazīstamais latviešu 
mākslinieks Leonards 
Laganovskis. 

Siena pirmo reizi 
tika apgleznota 2005. 
gadā, tomēr, ņemot 
vērā faktu, ka pa šo 
laiku ir notikusi Ad-
ministratīvi teritoriālā 
reforma un daudzas 
pašvaldības mainījušas 
savas administratīvās 
aprises, Latvijas simt-
gadē tapa ideja sienas 
gleznojumu atjaunot ar 
aktuālajiem pašvaldību 
ģerboņiem. 

Kompozīciju vainago 
valsts ģerbonis, zem tā 
novietots valsts galvas-

Pašvaldības Latvijai simtgadē dāvina 
īpaši apgleznotu ģerboņu sienu

Notiek sienas apgleznošana un sagatavošana svinīgajai atklāša-
nai. Foto: LPS. 

pilsētas Rīgas ģerbonis un savulaik starptautiski atzītās Kurzemes hercogistes galvaspil-
sētas Jelgavas ģerbonis. Nākamajā rindā izkārtoti republikas pilsētu ģerboņi un tiem seko 
novadu ģerboņi alfabēta secībā. 

Gleznojuma atrašanās vieta nav izvēlēta nejauši, tā cieši saistīta ar 1991. gada barikāžu 
notikumiem. Atceroties šo laiku, Vecrīgas laukumam Zigfrīda Annas Meierovica bul-
vāra, Smilšu ielas un Torņa ielas krustojumā tika piešķirts 1991. gada barikāžu laukuma 
nosaukums, ko apliecina skaidrojuma plāksne “Laukums nosaukts par godu 1991. gada 
13. – 27. janvāra notikumiem, kad iedzīvotāji apsargāja Latvijas Republikas valdības, 
sakaru un plašsaziņas iestādes, lai nepieļautu pret valsts neatkarības atjaunošanu vērsto 
bruņoto apvērsumu”. 

Laukums atrodas Vecrīgas ārējā malā, pie Bastejkalna un tā redzamākā fasāde ir Jēkaba 
kazarmu ēkas Torņa ielā 4 pretugunsmūris. Gan laukuma nosaukums, gan sienas glez-
nojums ir kā vēstījums par laiku, kad cilvēki no visas Latvijas ieradās Rīgā, lai sargātu 
savu dzimteni. 

“Šis gleznojums ir nopietns simbols Latvijas pašvaldību un tautas saliedētībai, jo nu jau 
otro reizi tapis par piemiņu vēstures notikumam, kurš saules mūžu paliks ierakstīts mūsu 
dzimtenes atmiņu ārēs. Tas ir dziļš vēstījums Latvijas simtgadē. Paldies Rīgas pašvaldībai 
par iniciatīvu un visām pašvaldībām par atbalstu šīs idejas realizēšanā,” pauž LPS priekš-
sēdis Gints Kaminskis. 

Katra Latvijas pašvaldība ģerboņu sienas atjaunošanā piedalījās ar līdzfinansējumu.
Sienas gleznojums un labiekārtotā teritorija ir Latvijas Pašvaldību savienības un vairā-

ku Rīgas domes struktūrvienību (SIA “Rīgas nami”, Rīgas Austrumu izpilddirekcija, SIA 
“Rīgas meži”, Satiksmes departaments) kopprojekts.

Jana Bunkus, 
Latvijas Pašvaldību savienības 

Komunikācijas nodaļas vadītāja,
padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos 

Krimuldas novada dome
aicina darbā 

DIVUS STRĀDNIEKUS 
Krimuldas novada teritorijas 

labiekārtošanas darbos
AMATA MĒRĶIS: 
 veikt Krimuldas novada labiekārtoša-

nas darbus.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
 vidējā tehniskā, profesionālā izglītība;
 valsts valodas zināšanas;
 atbildības sajūta, disciplinētība, pacietī-

ba, precizitāte un spēja argumentēt pie-
ņemto lēmumu vai veikto darbību;

 spēja patstāvīgi plānot un organizēt dar-
ba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt 
darbu patstāvīgi;

 labas komunikācijas prasmes, spēja sa-
prasties, uzklausīt citus, saglabāt konfi-
dencialitāti un toleranci;

 vēlama apliecība darbam ar motorzāģi 
un krūmgriezi

GALVENIE PIENĀKUMI:
 zāles pļaušana vasaras sezonā ar motor

izkapti parkos, ielu un ceļu nomalēs, 
grāvjos, kapsētās un citās zālainās teri-
torijās;

 pameža ravēšana parkos, taciņu kopša-
na, bīstamo koku novākšana vietās, kur 
tie apdraud cilvēkus vai īpašumus;

 koku un krūmu aizauguma likvidēšana 
grāvju, strautu un ezeru krastos, kā arī 
niedru pļaušana.

PIEDĀVĀJAM:
 dinamisku darbu;
 garantētu atalgojumu;
 sociālās garantijas.
PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ:
 CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 
2018. gada 24. jūlijam uz epastu: dome@
krimulda.lv vai pa pastu: Krimuldas novada 
dome, Parka iela1, Ragana, Krimuldas pa-
gasts, Krimuldas novads LV2144. 

Uzziņas pa tālruni 67978521 vai 29120085 
(izpilddirektors L.Ozols).

Aicina būt atbildīgiem 
Šogad AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 

346 saimniecisko darbu veicēju izraisītus 
elektrotīkla bojājumus, kas radušies dažā-
du rakšanas un būvniecības darbu laikā, 
bojājot kabeļu līnijas. 

AS “Sadales tīkls” aicina būt atbildī-
giem un saskaņot plānotos darbus elek-
trotīkla tuvumā, bet darbu laikā ievērot 
visas drošības un tehnoloģiskās prasī-
bas. Ikviena neuzmanīga un bezatbildīga 
rīcība elektrotīkla tuvumā var izraisīt letālu 
elektrotraumu tehnikas vadītājam vai citai 
personai, kura tuvojas notikuma vietai.

Par negadījumiem jāziņo, zvanot uz 
AS “Sadales tīkls” diennakts bezmaksas 
bojājumu pieteikšanas tālruni 8404 vai 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas die-
nestam – 112!
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UZMANĪBU!
Nākamais pašvaldības izdevums 

“Krimuldas Novada Vēstis”  
iznāks augusta beigās

Godātie novada 
iedzīvotāji,  

godprātīgi rūpējieties 
par saviem 

mājdzīvniekiem!
Atgādinām, ka visiem mājdzīvniekiem 

ir jābūt čipētiem (pie vetārstiem) un re-
ģistrētiem, kā to nosaka MK noteikumi. 
Novada pašvaldības domē bieži tiek sa-
ņemtas ziņas par klaiņojošiem mājdzīv-
niekiem. Ja šos dzīvniekus izķer speciā-
lais dienests likumiski noteiktā kārtībā 
ar pašvaldības finansējumu, tas izmaksā 
dārgi. Piemēram, lai savāktu vienu bez-
saimnieka kaķi, jāmaksā 97 eiro, jo to 
dara sertificēta firma (noķeršana, pārbau-
de, vetārsta lēmums, karantīna u.t.t.)

Šos līdzekļus var izlietot daudz lietde-
rīgāk. Lūgums arī būt atbildīgākiem pret 
pieradinātajiem mājdzīvniekiem!

MK noteikumi paredz to, lai mājdzīv-
nieki būtu čipēti un, galvenais, iereģistrē-
ti datu bāzē, kas ir svarīgi, lai čipa nume-
rācija uzrādītu kaķa vai suņa īpašnieku. 
Ja mājdzīvnieka čips nav reģistrēts, tad 
zūd čipēšanas jēga.

Aicinām mājdzīvnieku īpašniekus, 
kas ved savus mīluļus pastaigāties no-
vada ciematu teritorijās, kur arī spēlējas 
mūsu bērni, savākt savu mājdzīvnieku 
ekskrementus. 

Cienīsim sevi un citus!  
Izpilddirektors Laimonis Ozols

AS “Sadales tīkls” 
brīdina 

AS „Sadales tīkls” aicina ievērot 
drošības noteikumus, makšķerējot 
gaisvadu elektrolīniju tuvumā, jo ne-
apdomīgi izvēlēta makšķerēšanas vieta 
un neuzmanīga rīcība ar zvejas rīku var 
izraisīt 1. un 2. pakāpes roku un kāju ap-
degumus, kā arī smagākos gadījumos se-
kas var būt letālas. 

Makšķerējot ievērot elektrodrošības 
noteikumus, īpašu uzmanību pievēršot 
gaisvadu elektrolīnijas attālumam no 
izvēlētās makšķerēšanas vietas. Kon-
statējot bīstamu situāciju, iedzīvotājiem 
nekavējoties ziņot uz AS „Sadales tīkls” 
bezmaksas bojājumu pieteikšanas tālr. 
8404 vai VUGD tālr. 112!!

Krimuldas novada dome uzsāk projekta 
"Meliorācijas sistēmu atjaunošana Raganā, Krimuldas pagasts, 

Krimuldas novads” ieviešanas darbus
Jūlija mēnesī tiks uzsākti projekta "Meliorācijas sistēmu Laimas-Entalpija-Loja 

(USĪK 52141:63) un “Mazdārziņi” (USĪK 52141:66) atjaunošana Raganā, Krimuldas 
pagasts, Krimuldas novads" iesnieguma Nr.17-04-A00403-000184, ieviešanas darbi. 

Būvdarbus veiks Pilnsabiedrība “VT KUUM”, reģ. nr. 40203070394. Paredzēti darbi: 
Meliorācijas sistēmas atjaunošana 6,180 km kopgarumā. Paredzētie pasākumi labvēlīgi 
ietekmēs nosusināšanas sistēmu, lietus un palu ūdeņu uztveršanu un novadīšanu, nevei-
dojot ūdens uzkrājumus nosusināšanas sistēmā vasaras periodā un nepieļaujot apkārtējās 
teritorijas applūšanu pavasara palos.

Projektā paredzētie darbi: 
• apauguma novākšana; 
• zemes darbi  grāvju rakšana, grunts izlīdzināšana; 
• sedimentācijas baseinu izbūve; 
• caurteku nojaukšana, pārbūve, pārtīrīšana un nostiprināšana.
• drenu izteku atjaunošana. 
• gultnes nostiprināšana pret izskalojumiem; 
• virszemes ūdensatvades sistēmas izbūve,
• objekta labiekārtošana. 

Darbus paredzēts pabeigt 2018.gada oktobrī.

Būvuzraudzību būvdarbiem veiks SIA “Cada Vez”, reģ nr. 44103039390.
Autoruzraudzību veiks SIA “Myzone”, reģ.nr.40003565484.
Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.2020.gadam 

apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infra-
struktūras attīstībā” ietvaros.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 199051.06. Publiskais finansējums 90% no 
attiecināmajām izmaksām  EUR 179145.95, Krimuldas novada domes līdzfinansējums 
10% – EUR 19 905,11.

Informācija par darbu veikšanu – izpilddirektors Laimonis Ozols tālr. +371 29120085, 
+371 67976858, par projekta ieviešanu – projekta vadītāja Inga Ķerzuma, tālr. 25549748, 
epasts: inga.kerzuma@krimulda.lv.

Paziņojums par detālplānojuma 
nekustamiem īpašumiem “Inciemi” 

un “Estrāde un bērnu dārzs Inciemā” 
apstiprināšanu galīgā redakcijā

Krimuldas novada dome 2018.gada 29.jūnija sēdē 
ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.6, 2.p.) Par de-
tālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem 
“Inciemi” (kadastra Nr.8068 005 0066) un “Estrā-
de un bērnudārzs Inciemā”, (kadastra Nr. 8068 005 
0260) Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas nov. 
apstiprināšanu.

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Linards Kumskis izsaka pateicību inciemiešu 
aktīvajai nostājai, ar idejām un domām iesaisoties 
detālplānojuma izstrādes gaitā. “Detālplānojumu 
izstrādā profesionāļi, izejot no loģiskām pilsētplā-
nošanas definīcijām un pieredzes, bet vadoties no 
iedzīvotāju ieteikumiem. Detālplānojums ir per-
spektīvais plāns, uz kuru gadu gaitā būtu jāvirzās. 
Noteikti ne gada, ne divu, ne trīs, bet pakāpeniski 
uz to iesim.”   

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Krimuldas novada domes mājasla-
pā www.krimulda.lv sadaļā “Normatīvie akti”, Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas 
portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” un Krimuldas novada 
būvvaldē, Saules ielā 1a, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
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Krimuldas novada administratīvajā centrā – Raganā  
plānots izvietot pazemes atkritumu konteinerus

Modernizējot atkritumu apsaimniekošanu, Raganā plā-
nots izbūvēt pazemes atkritumu  konteinerus, sakārtojot 
apkārtējo vidi un padarot to vizuāli pievilcīgāku. Viens pa-
zemes atkritumu šķirošanas konteiners aizvieto piecus 
metāla konteinerus, turklāt tikai 1/3 no konteinera atrodas 
virszemē un tie ir vizuāli pievilcīgāki un ērtāki lietošanai. 
Vēsais mikroklimats samazina nepatīkamu smaku veido-
šanos. Pazemes konteineru laukumu izveide palīdz arī 
samazināt iekšpagalmu ceļu noslodzi, jo nepieciešams 
veikt retāku konteineru tukšošanu, tā ir arī iespēja atbrīvot 
teritoriju iedzīvotāju automašīnu stāvlaukumiem.

Raganas ciemata teritorijā pašlaik atrodas čet-
ri sadzīves atkritumu savākšanas punkti. Iedzī-
votāju ērtībai tiks ierīkotas trīs pazemes atkri-
tumu konteineru vietas – uz Bērzu ielas atstājot 
vienu atkritumu savākšanas punktu, tādejādi 
palielinot autostāvvietu skaitu pie daudzdzī-
vokļu mājām. Šāds atkritumu konteineru veids 
kļūst arvien populārāks – SIA “ZAAO” Ziemeļ-
vidzemē jau ir izvietojis vairāk kā 150 pazemes 
atkritumu šķirošanas  konteinerus.

Atgādinām, ka Krimuldas novadā atkri-
tumu apsaimniekošanas funkcijas veic SIA 
“ZAAO”. Katrai mājsaimniecībai Krimuldas 
novadā ir jābūt noslēgtam līgumam par sadzī-
ves atkritumu izvešanu (SIA “ZAAO” vai SIA 
“Entalpija2”). 

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas 

Komunikācijas projektu vadītāja
Madara Liepiņa

tālr. 25140635;
 epasts: madara.liepina@krimulda.lv

Vai izdosies mazināt atkritumu kalnus?
Latvijā 80% no konteineru satura ir sadzīves atkritumi, tikai 2% no 

satura noderētu valstī ik pa laikam tirzātajai depozīta sistēmai. Tātad 
milzu nepārstrādājamu atkritumu kalni, Eiropas Savienības (ES) di-
rektīvas par apglabājamo atkritumu samazināšanu un ražotāja, patē-
rētāja, apsaimniekotāja skatieni vienam uz otru par atbildību. Papildus 
tam pēdējā gada problēmas pārstrādājamo materiālu realizēšanas tir-
gū, padarot dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanu par nerentablu.

SIA „ZAAO” (ZAAO) valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais 31.maijā 
Rīgā izdevniecības ”Dienas Bizness” organizētā konferencē "Atkritu-
mu apsaimniekošana" pauda viedokli, ka atkritumu apsaimniekošanas 
jomā Latvijā gaidāmas lielas pārmaiņas. Par problēmām un risināju-
miem nozarē izteicās konferences dalībnieki  uzņēmumu īpašnieki, 
vadītāji, nozaru pārstāvji, valsts un pašvaldību uzņēmumu pārstāvji, 
pašvaldību vadītāji, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbildī-
gie, nozari pārraugošās institūcijas un asociācijas, citas domubiedru 
grupas un biedrības. 

Latvijā šogad spēkā stāsies virkne grozījumu Atkritumu apsaim-
niekošanas likumā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) izstrādājusi divus likumprojektus depozīta sistēmas 
ieviešanai valstī. Aivars Sirmais: „ZAAO atbalsta VARAM iniciatīvu, 
taču uzskata, ka šobrīd būtiskāk ir rast risinājumu sadzīves atkritumu 
sastāvā esošo bioloģisko atkritumu apsaimniekošanai, kas veido līdz 
pat 50% no apjoma. ZAAO darbības reģionā tie ir 14 tūkstoši tonnu 
atkritumu gadā.”

Aivars Sirmais norāda: „Līdz ar stingrākām ES prasībām dalībval-
stīm, nosakot ierobežojumus atkritumu poligonos noglabātajam apjo-
mam un liekot pārstrādāt lielākus procentus no savāktajiem atkritu-

miem, iedzīvotājiem un nozarē strādājošajiem uzņēmumiem nāksies 
mainīt ierasto sistēmu un paradumus. Piemēram, 2035.gadā atļauts ap-
glabāt tikai 10 procentus no radītā atkritumu apjoma, šobrīd šis skait-
lis, neskatoties uz ZAAO darbības reģionā nodrošināto infrastruktūru 
dalīti vāktu atkritumu savākšanai un nemitīgām vides izglītības kam-
paņām, svārstās aptuveni 50% procentu robežās.”

„Tikpat nopietni jāsakārto jautājums par iepakojumu, piemēram, 
vienreizlietojamiem traukiem un citiem izstrādājumiem no polipropi-
lēna, polistirola, kas neder pārstrādei, taču izmantojams citādi, piemē-
ram, specializētās katlumājās kā kurināmais. Lietuvā, Igaunijā, kā arī 
citur Eiropā šāda prakse jau darbojas, un ZAAO aplēses liecina, ka 
tādējādi būtu iespējams samazināt poligonā apglabājamo apjomu vēl 
par 30%,” informē A.Sirmais.

Visas izmaiņas saistās arī ar papildus izmaksām poligonu moderni-
zēšanai, speciālā transporta iegādei un citās apsaimniekošanas pozīci-
jās, tāpēc būtiski ir prasmīgi piesaistīt ES fondu finansējumu, neradot 
papildu finansiālu slogu iedzīvotājiem.

ZAAO valdes priekšsēdētājs pauž: „Tas, vai izdosies izpildīt ES pra-
sības, veidot ilgtspējīgu vidi nākamajām paaudzēm, ir atkarīgs no spē-
jas sadarboties, būt atbildīgiem katram savā darbības laukā. Ir būtiski, 
ka ne tikai Valsts vides dienests aktīvi turpina cīnīties ar nelegālām 
darbībām ar atkritumiem, bet katrs mēs padomājam par to, kā sama-
zināt radīto atkritumu daudzumu, jau sperot soli veikalā pēc ikdienas 
pirkumiem.”

Laura Jegorova
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Atkritumu konteineri Cēsīs. Foto: SIA “ZAAO”

Pašreizējais atkritumu konteineru izvietojums Raganā
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Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pa-
dome apstiprinājusi jaunus sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifus SIA "ZAAO" (ZAAO) apsaimniekotajā sadzī-
ves atkritumu poligonā "Daibe", laika posmam līdz 2020.gadam. 
Jaunie tarifi spēkā stāsies šī gada 19.jūlijā.

Poligona “Daibe” tarifs bijis nemainīgs kopš 2012.gada, atkritu-
mu pieņemšanas cena poligonā palielinājusies tikai dabas resursu 
nodokļa (DRN) pieauguma dēļ  no 2012. līdz 2018.gadam šis no-
doklis audzis 3,5 reizes. Šo gadu laikā ZAAO ir īstenojusi vairākus 
Eiropas Savienības un Norvēģijas finanšu instrumenta  līdzfinan-
sētus projektus, izveidojot jaunu infrastruktūru atkritumu priekš-
apstrādei pirms apglabāšanas – manuālo sadzīves atkritumu šķiro-
šanas līniju. Ir uzsākta otrās atkritumu krātuves pildīšana, pirma-
jai piepildītajai krātuvei notikusi rekultivācija. Līdzekļi ieguldīti 
arī poligona “Daibe” pievadceļa rekonstrukcijā. 

Saskaņā ar SPRK pieņemto lēmumu, ZAAO sadzīves atkritumu 
apglabāšanas pakalpojuma tarifs par vienu noglabāto atkritumu 
tonnu, ieskaitot dabas resursu nodokli, bet bez pievienotās vērtī-
bas nodokļa, līdz šā gada beigām palielināsies par 19,2% un būs 
48,55 eiro par tonnu. Savukārt nākamā gada sākumā tarifu pare-
dzēts pacelt vēl par 7,6%, tam pieaugot līdz 52,53 eiro par tonnu, 
bet 2020. gadā to paredzēts palielināt vēl par 6,6%, tam sasniedzot 
56,02 eiro par tonnu līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim. Jā-

piebilst, ka tarifa palielināšanās nākamajos gados saistīta tikai ar 
DRN likmes pieaugumu par atkritumu apglabāšanu.

Minēto tarifa izmaiņu ietekmē mainās arī atkritumu apsaimnie-
košanas maksa SIA "ZAAO" klientiem Ziemeļvidzemes 22 paš-
valdībās. Par konkrētām izmaiņām katrā pašvaldībā klienti tiks 
informēti personīgi.

Laura Jegorova
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Par izmaiņām pakalpojumu cenās Krimuldas novadā

Baltijas valstu Koktēlniecības plenērs Lēdurgā
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un 

mūzikas skola no 27. līdz 29. jūnijam or-
ganizēja Baltijas valstu Koktēlniecības 
plenēru.

Plānojot šādu pasākumu jāpadomā, kur 
pēc tam izvietot izgatavotās skulptūras. 
Radās ideja, ka Lēdurgas Dendroloģiskais 
parks varētu būt vieta šādu skulptūru iz-
vietošanai. Parka vadītājas Ilzes Rubīnas 
ieteikums izveidot putnu skulptūras, deva 
ierosmi plenēra tēmas nosaukumam.

Uz plenēru ieradās trīs igauņi – pieredzes 
bagāts pedagogs Riho Māe ar diviem sa-
viem audzēkņiem no Rakveres arodskolas.

Latviju pārstāvēja kokapstrādes peda-
gogs Juris Pilpe, kurš strādāja kopā ar biju-
šo skolas audzēkni Dāvi Vitkovski. 

Dāvis mācoties mākslas skolā vairāk-
kārtīgi piedalījās šādos plenēros Igaunijā 
un Lietuvā. Dažādu apsvērumu dēļ šogad 
plenērā nevarēja piedalīties lietuviešu pār-
stāvji.

Paldies atsaucīgajiem lēdurdziešiem Evi-

tai un Gatim Megriem, kas laipni atvēlēja 
savu kokmateriālu skulptūru gatavošanai.

Paldies Dainim Zvidriņam un Edgaram 
Slokam par transportu, kas aizveda baļķus 
darbam paredzētajā vietā.

Paldies par sadarbību parka vadītājai Ilzei 

Rubīnai un gidei Sarmītei Kauliņai.
Paldies par finansiālu atbalstu Krimuldas 

novada domei.
Ceru, ka nākamajā vasarā tiksimies at-

kal!
Eva Keiša

Apstiprināti jauni sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifi poligonā "Daibe"

SIA “ZAAO” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisija ir apstiprinājusi jaunu sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas tarifu poligonā “Daibe”. 

Ievērojot Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. pantā noteikto 
kārtību un savstarpēji noslēgtā līguma 7682002 nosacījumus, SIA 
“ZAAO” informē, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu no 2018. gada 19. jūlija Krimuldas novadā būs 14.71 EUR/m3 
plus PVN.

Vienlaikus informējam, ka, saistībā ar palielināto Dabas resursu 

nodokļa likmi par sadzīves atkritumu apglabāšanu no EUR 25 uz 
EUR 35 par tonnu, tiek veikts pārrēķins par periodu no 2018. gada 
1. janvāra līdz 2018. gada 18. jūlijam Dabas resursu nodokļa likmes 
pieauguma kompensēšanai, kas nebija iekļauta līdz šim spēkā esoša-
jā atkritumu apsaimniekošanas maksā. 

Pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41.panta 
pirmās daļas 9. punktu, Dabas resursu nodoklis turpmāk būs iekļauts 
tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu.

Valdes priekšsēdētājs Aivars Sirmais

Lēdurgas Dendroloģiskais parks būs vieta, kur tiks izvietotas izveidotās putnu skulptūras

Poligons “Daibe” no putna lidojuma
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Krimuldas novada domes sēdē 29. jūnijā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par detālplānojuma projekta nekustamajiem īpašumiem „In-
ciemi”  un “Estrāde un bērnudārzs Inciemā” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt nekustamo īpašumu „Inciemi” un “Estrāde un 

bērnudārzs Inciemā”,  Inciemā, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov.”,  detālplānojuma projektu.

2. Detālplānojuma izstrādes vadītājam nodrošināt šī lēmuma 
un Paziņojuma par detālplānojuma projekta apstiprināšanu 
ievietošanu Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sis-
tēmā (TAPIS).

3. Paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu un paziņo-
jumu par lēmuma pieņemšanu publicēt laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”, vietējā laikrakstā „Krimuldas Novada Vēstis”, kā 
arī ievietot Krimuldas novada pašvaldības mājaslapā www.
krimulda.lv. 

 Par  zemes  “Krāsotavas mežs”  atsavināšanas procesa uz-
sākšanu.
1. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības 

n/ī meža zemes gabalam ar nosaukumu “Krāsotavas mežs”, 
Lēdurgas pag., Krimuldas nov., kopējā platība 7,2 ha.

2. Uzdot Izsoles komisijai pasūtīt n/ī “Krāsotavas mežs”, Lē-
durgas pag., novērtējumu, kas noteikts atbilstoši Standarti-
zācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma 
vērtēšanas standartiem. 

3. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā 
kārtībā.

 Par ceļa servitūta nodibināšanu.
1. Noslēgt vienošanos ar PERSONU par ceļa servitūta  nodibi-

nāšanu n/ī „Ķipkalni 1“ Lēdurgas pag., Krimuldas nov., ze-
mes vienībā ar kad. apz. 6656 002 0507, par labu n/ī ar adresi  
„Vecbērzaines“,  Lēdurgas pag., Krimuldas nov.. 

2. Noslēgt vienošanos ar PERSONU par ceļa servitūta  nodibi-
nāšanu n/ī „Bērzaines“ Lēdurgas pag., Krimuldas nov., ze-
mes vienībā ar kad. apz. 6656 002 0182, par labu n/ī ar adresi  
„Vecbērzaines“,  Lēdurgas pag., Krimuldas nov.. 

3. Izdevumus EUR 22,76 (kancelejas nodeva EUR 14,22 un pa-
rakstu apstiprināšana EUR 8,54) ceļa servitūta reģistrēšanai 
Rīgas rajona tiesas Lēdurgas pagasta zemesgrāmatu nodalī-
jumos sedz Krimuldas novada dome.

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2014.g. 
31.oktobra lēmumā “Par  zemes piekritību  pašvaldībai”,  
protokols Nr. 12, 6.p., 2&.
1. Noteikt, ka zemes vienības ar kad. apz. 6656 001 0182, 6656 

002 0313 un 6656 006 0175 ir starpgabali  un ierakstāmas 
zemesgrāmatā uz Krimuldas novada pašvaldības vārda.

2. Noteikt, ka zemes vienības ar kad. apz.  6656 002 0535 
(“Degvielas uzpildes stacija”), 6656 006 0113 (“Sprīdīši”) un 
6656 006 0196 (“Paukas”) nav starpgabali, bet  ir piekrītošas 
Krimuldas novada pašvaldībai, kā zemes vienības, uz kurām 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības un par kurām noslēgts ze-
mes nomas līgums.

 Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Jaun-
vasariņas”.
1. Piekrist lauksaimniecības zemes apmežošanai  īpašuma 

„Jaunvasariņas”, zemes vienības kopējā platība 9,9 ha.
2. Lauksaimniecības zemes transformācija nav atļauta:
 2.1. Pašvaldības autoceļa aizsargjoslā;
 2.2. Regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aiz-

sargjoslas teritorijā.
3. Apmežojamā platība precizējama, veicot kadastrālo uzmērī-

šanu. 
 Par zemes iznomāšanu.
1. Ar 2018.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI uz 6 ga-

diem Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā eso-
šās zemes  vienības ar nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Turai-
da, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļu 0,105 ha platībā, 

mazdārziņa uzturēšanai.
2. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un 

PVN, bet ne mazāk kā 0,004 euro/m2   un PVN.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
 Par konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” nolikuma 
tehniskiem labojumiem.
Precizēt  konkursa nolikumu “Krimuldas novada daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”, 
izsakot 4.6. un 4.9.punktus sekojošā redakcijā:

4.6. Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2018.g. 6.augustam 
projektu iesniedzējiem pa pieteikumā norādīto epastu 
vai tālruni. Pēc līgumu parakstīšanas rezultāti būs pie-
ejami pašvaldības mājaslapā www.krimulda.lv, sadaļā 
„Projekti”.

4.9. Projektu īstenošanas laiks ir no 2018.g. 6.augusta līdz 
15.oktobrim.

 Par ārkārtējas situācijas lauksaimniecībā izsludināšanas 
ierosināšanu.
DOME NOLEMJ: ierosināt Latvijas Republikas Ministru kabi-
netam izsludināt ārkārtējo situāciju Krimuldas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi 
lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz  3 mēnešus.
1. Ierosināt Latvijas Republikas Zemkopības ministriju realizēt 

uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai,
2. Uzdot Domes Lietvedības nodaļai triju darba dienu laikā pēc 

Domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt elektroniski lē-
mumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam un Latvijas 
Republikas Zemkopības ministrijai.

 Par Krimuldas novada pašvaldības 2017.gada publisko 
pārskatu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2017. gada publis-

ko pārskatu.
2. Lietvedības nodaļai nodrošināt pārskata publisku pieejamību 

likumā noteiktajā kārtībā.
 Par līguma noslēgšanu ar SIA “ZAAO” par sadzīves at-
kritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu 
apsaimniekošanu Krimuldas novadā.
Atlikt jautājuma izskatīšanu.
 Par Krimuldas novada saistošo noteikumu “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi 
Krimuldas novadā” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada saistošos noteikumus Nr.3 

“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas 
noteikumi Krimuldas novadā “

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi 
stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā 
kārtībā. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes 
Lietvedības nodaļai. 

 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas no-
rakstīšanu no Krimuldas novada pašvaldības bilances.
1.
1. Atļaut norakstīt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo au-

togreidera DZ180, reģistrācijas Nr.T3471LT, 1992.g., atlikusī 
bilances vērtība EUR 00.

2. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai norakstīt no Kri-
muldas novada pašvaldības bilances autogreidera DZ180, re-
ģistrācijas Nr.T3471LT.

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt 
lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uz-
skaites Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā.

4. Lēmuma 1.punktā norakstīto transportlīdzekli realizēt me-
tāllūžņu savākšanas uzņēmumā un ieņēmumus ieskaitīt Kri-
muldas novada pašvaldības budžetā un izmantot brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju kustības atbalstam.
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2.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības bilancē esošos 

transportlīdzekļus Traktoru T16M un Traktoru TZ 4K14, 
autobuss MB309, atlikusī bilances vērtība EUR 00, par atlie-
ku vērtību, nododot to utilizācijai nolietoto transportlīdzekļu 
apstrādes uzņēmumam un ieņēmumus ieskaitīt Krimuldas 
novada pašvaldības budžetā, un izmantot brīvprātīgo uguns-
dzēsēju kustības atbalstam.

2. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai norakstīt no Kri-
muldas novada pašvaldības bilances Traktoru T16M un 
Traktoru TZ 4K14 un autobusu MB309.

3.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības īpašumā eso-

šo transportlīdzekli Traktoru T150K ar buldozera lāpstu, 
1991.g., reģistrācijas Nr. T7254LC, par atlieku vērtību, nodo-
dot to utilizācijai nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņē-
mumam un ieņēmumus ieskaitīt Krimuldas novada pašvaldī-
bas budžetā un izmantot brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības 
atbalstam.

2. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai norakstīt no Kri-
muldas novada pašvaldības bilances Traktoru T150K ar bul-
dozera lāpstu, 1991.g., reģistrācijas Nr. T7254LC 

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt 
lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uz-
skaites Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā.

4.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošo 

transportlīdzekli Autogreideri DZ99, 1982.g., reģistrācijas 
Nr. T2563 LF, par atlieku vērtību, nododot to utilizācijai 
nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam un ieņē-
mumus ieskaitīt Krimuldas novada pašvaldības budžetā un 
izmantot brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības atbalstam.

2. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai to norakstīt no 
Krimuldas novada pašvaldības bilances.

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt 
lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uz-
skaites Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā.

5.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošo 

transportlīdzekli Autogreideri DZ 31 T1568 LB, 1979.g., re-
ģistrācijas Nr.T1568LB, par atlieku vērtību, nododot to utili-
zācijai nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmumam un 
ieņēmumus ieskaitīt Krimuldas novada pašvaldības budžetā 
un izmantot brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības atbalstam.

2. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai to norakstīt no 
Krimuldas novada pašvaldības bilances. 

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt 
lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uz-
skaites Valsts Tehniskās Uzraudzības aģentūrā.

6.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošo 

transportlīdzekli UAZ 469, izlaiduma gads 1984.gads ar 
valsts reģistrācijas Nr. AA3214, par atlieku vērtību, nododot 
to utilizācijai nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmu-
mam un ieņēmumus ieskaitīt Krimuldas novada pašvaldības 
budžetā un izmantot brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustības at-
balstam.

2. Krimuldas novada domes Finanšu nodaļai to norakstīt no 
Krimuldas novada pašvaldības bilances.

3. Uzdot Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektoram veikt 
lēmuma 1.punktā minētā transportlīdzekļa noņemšanu no uz-
skaites Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

 Par pašvaldības kustamās mantas novērtēšanu un uzņem-
šanu bilancē.
1. Nodrošināt kustamās mantas transportlīdzekļu ZIL 431412, 

1988.g., valsts reģistrācijas Nr. BZ4220 un MAN 13168, 
1974.g., valsts reģistrācijas Nr. EC5786 un riteņtraktora 
T150K. identifikācijas Nr.438587, 1988.g. ar valsts reģis-
trācijas Nr.T1282LP, GAZ53,  1988.g., valsts reģistrācijas 

Nr.CZ8577 kustamās mantu novērtēšanu atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām.

2. Izpilddirektoram nodrošināt cenu aptauju par kustamās man-
tas novērtēšanu ar sertificētu īpašuma vērtētāju, kas reģistrēts 
LR Uzņēmuma reģistra kustamas mantas vērtētāju sarakstā.

3. Juridiskajai nodaļai nodrošināt līguma noslēgšanu ar sertifi-
cētu īpašuma vērtētāju par Lēmuma 1.punktā minēto kusta-
mo mantu novērtēšanu.

4. Pēc lēmuma 1.punktā minētās kustamās mantas novērtēša-
nas, atbilstoši novērtējumam Finanšu nodaļai uzņemt pašval-
dības kustamās mantas bilancē.

 Par 29.09.2017. “Par riteņtraktora T-150K atsavināšanu” 
lēmuma atcelšanu.
1. Atcelt 2017.g. 29.septembra lēmumu “Par riteņtraktora 

T150K atsavināšanu”.
2. Finanšu nodaļai uzņemt bilancē Krimuldas novada domei 

piederošo kustamo mantu  riteņtraktoru T150K, 1988.g., 
valsts reģistrācijas Nr.T1282LP.

 Par Krimuldas novada domes saistošo noteikumi Nr. 4 
„Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.g. 31.maija sais-
tošajos noteikumos Nr.5 “Par pirmsskolas vecuma bērnu re-
ģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Krimuldas 
novada pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu
Apstiprināt Krimuldas novada domes saistošos noteikumus Nr.4 
„Grozījumi Krimuldas novada domes 2013.gada 31.maija saisto-
šajos noteikumos Nr.5 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrā-
cijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Krimuldas novada 
pirmsskolas izglītības iestādēs”.
 Par pašvaldības apmaksātām pusdienām.
1. Piešķirt pašvaldības apmaksātas pusdienas 1.90 EUR dienā 

Krimuldas vidusskolas izglītojamajiem, kuru vidējā atzīme 
2017./2018. mācību gada 2. semestrī ir 7,5 balles un augstāk 
no 01.09.2018. līdz 31.12.2018.

2. Piešķirt pašvaldības apmaksātas pusdienas EUR 1.28 EUR 
dienā Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas izglītojama-
jiem, kuru vidējā atzīme 2017./2018. mācību gada 2. semestrī 
ir 7,5 balles un augstāk no 01.09.2018. līdz 31.12.2018.

 Par finansējuma piešķiršanu dzīvokļa remontam Eikaži 
1.
Veikt Krimuldas novada Eikaži 1 dzīvokļa  remontu un piešķirt 
nepieciešamo finansējumu 4785 EUR. 
 Par Māras Ozolas grāmatas “ Anšlava Eglīša meklējumos” 
iegādi.
Iegādāties 75 Māras Ozolas grāmatas “ Anšlava Eglīša meklē-
jumos” pašvaldības administratīvajiem izdevumiem par summu 
588 EUR.
 Par dāvinājuma pieņemšanu.
Pieņemt no AS “Latvijas Finieris” , juridiskā adrese Bauskas 
iela 59, Rīga, LV1004, Krimuldas novada pašvaldības īpašumā 
n/ī “Ceļš Kapūnas PriedesLauvas”,  kas sastāv no zemes vie-
nības ar kad. apz. 8068 010 0175, platība 0,24 ha, publiska paš-
valdības autoceļa uzturēšanai, noslēdzot dāvinājuma līgumu.
 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.
Piešķirt papildus līdzekļus biroja preču iegādei būvvaldes vaja-
dzībām 900 EUR.
 Par izmaiņām Krimuldas novada vēlēšanu komisijas sa-
stāvā.
1&
Krimuldas novada domē 2018.gada 28.jūnijā ir saņemts iesnie-
gums no Anitas Pūcītes ar lūgumu atbrīvot no Krimuldas nova-
da vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas amata.
Pamatojoties uz minēto, DOME NOLEMJ:
Atbrīvot Anitu Pūcīti no Krimuldas novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētājas amata  pienākumu veikšanas.
2&
Par Krimuldas novada vēlēšanu komisijas locekli ievēlēt Danutu 
Staku.
 Finanšu komitejas kārtējā sēde 18.jūlijā plkst. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 27. jūlijā plkst. 10.00.
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Jūnija mēnesis tuvojas izskaņai un skolēni pavadījuši pirmo va-
saras mēnesi iesaistoties Nodarbinātības Valsts aģentūras (NVA) 
pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā perso-
nām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs”. 

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīv-
laikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju 
iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi. Pasākumā piedalās Skolēni vecu-
mā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības 
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā 
mācību gadā. 

Kopumā Krimuldas novada pašvaldībai tika apstiprinātas 23 vie-
tas, no tām deviņas jau tika aizpildītas jūnija mēnesī. Skolēni veic gan 
palīgstrādnieku darbu, gan strādā par skolotāju palīgiem. Krimuldas 
novadā vasaras darbā iesaistītie skolēni jūnija mēnesī tika nodarbinā-
ti Krimuldas vidusskolas peldbaseinā, Inciemā labiekārtošanas dar-
bos, Lēdurgas kultūras namā, labiekārtošanas darbos Raganā un PII 
“Ezerciems”. 

Jūlija mēnesī kopumā tiks nodarbināti astoņi skolēni – no tiem pieci 
skolēni kā palīgstrādnieki un trīs skolēniem būs iespēja strādāt par 

Skolēnu vasaras nodarbinātība Krimuldas novadā 

skolotāja palīgiem. Jūlija mēnesī skolēni tiks nodarbināti Lēdurgas 
Dendroparkā, Lēdurgas pagasta pārvaldē, Lēdurgas bibliotēkā, PII 
“Ezrciems” un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas 
grupā. 

Paldies darba vadītājiem par ieguldīto laiku un skolēniem par čaklu 
strādāšanu! 

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas Projektu vadītāja

Linda Bernarde
epasts: linda.bernarde@krimulda.lv; tālr. 25549748

28. jūnijā Lēdurgā, Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski 
represēto biedrības “Kamolīša” parkā pulcējās biedrības pārstāvji un 
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas direktore Eva 
Keiša ar audzēknēm, kuras veica parkā objekta apgleznošanu: Sa-
manta Barkane, Sanija Kira Ķezbere, Aleksa Laiviniece (pasākumā 
nebija), Laura Misiņa, Patrīcija Tīna Ramane, Enija Subača (pasāku-
mā nebija), Madara Kronberga (pasākumā nebija), Anda Rostoka. 

Lēdurgas bibliotēkas vadītāja Ina Jēkabsone klātesošajiem sniedza 
ieskatu “Kamolīša” parka priekšvēsturē, jo pati savulaik, pašos pirm-
sākumos regulāri, vismaz divas reizes gadā ir piedalījusies talkās. 
Šogad atzīmējamas nozīmīgas jubilejas  Lēdurgas dendroloģiskajam 

parkam pavasarī palika 45 gadi, savukārt pašam parka izveidotājam 
Arvīdam Janitēnam septembrī apritēs 95.jubileja. Viņš ir stādījis 
skujkokus tagadējā “Kamolīša” parkā, kur tagad ir izveidota pastai-
gu taka. 1985.gadā šai parkā ciemojās rakstnieka Imanta Ziedoņa va-
dītā Dižkoku atbrīvotāju grupa, kuras talkas fotogrāfija ir redzama 
 Lēdurgas bibliotēkas izstādē. Ina Jēkabsone pastāstīja, ka toreiz šo 
parka laukumu dižkoku atbrīvotāju grupa iztīrīja, veltot darbu  Garlība 
Merķeļa 250 gadadienai. Lēdurgas baznīcā savulaik par mācītāju strā-
dājis G.Merķeļa tēvs, bet pats Garlībs Lēdurgā ir dzimis un kādu laiku 
dzīvojis. Laika gaitā šī vieta atkal aizauga un tagad biedrības “Kamo-
līša” pensionāri skolotājas Ritas Bērziņas vadībā uzņēmās rūpi par šo 
vietu. Paldies Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas bērniem, kas pār-
ņem stafeti no vecvecākiem, un arī palīdz veidot šo vietu skaistāku. 
Kā arī pieskatīs šo vietu, lai to saglabātu sakoptu un tīru. 

Imants Ziedonis ar Dižkoku atbrīvotāju grupas domubiedriem sa-
vulaik talkā stādīja arī koku, bet tas gan nav saglabājies, taču pasāku-
ma reizē, godinot Imanta Ziedoņa paveikto, visi kopā iestādīja divas 
zelta tūjas “Jautro vecmāmiņu” un Mārītes Leimanes muzikālā pava-
dījumā. Bedres stādīšanai sagatavoja Modris Motte. 

Biedrības “Kamolītis” valdes priekšsēdētāja Olga Juhņeviča izteica 
paldies Ritai Bērziņai par ideju un aizsākto darbu “Kamolīša” parka 
izveidē un pateicību par ieguldījumu to turpināšanā Karolim Treijam. 
Uzmanības veltes un ziedus par paveikto saņēma jaunie mākslinieki. 
Viņu sveikšanai par godu arī notika šis pasākums, savukārt “Kamolī-
ša” parka oficiālā atklāšana un visu darbarūķu godināšana notiks, kad 
tiks paveikti visi ieplānotie darbi. 

Pasākums noslēdzās ar saviesīgo daļu, kur kopībā un omulībā, bau-
dot līdzpaņemtos gardumus, tika pārrunātas aktualitātes.

“Kamolīša” parka objektu skaisti izkrāsoja Lēdurgas MMS audzēkņi di-
rektore Evas Keišas vadībā

“Kamolīša” parkā sveic jaunos māksliniekus

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrības 
“Kamolītis” ierosinātā projekta ietvaros labiekārtošanas darbi biedrības 
“Kamolītis” parkā pabeigti, izveidojot taciņas, uzstādot jaunus soliņus, 
ierīkojot zālāju un stādījumus. Atpūtas vieta atrodas Lēdurgas centrā 
teritorijā starp Aģes upi, Dendroloģiskiem stādījumiem un Lēdurgas 
evaņģēliski luterisko baznīcu 2,2 ha platībā. Parka ainavisko plānojumu 
izstrādāja ainaviste Dace Zēģele un arhitekte Ija Rudzīte. Labiekārtoša-
nas darbus veica SIA “Draugu dārzs” no Alojas novada Staiceles.

Biedrības "Kamolītis” aktīvie seniori sadarbībā ar Lēdurgas 
iedzīvotājiem augustā plāno talku “Iestādi savu koku veltītu Lat-
vijas 100gadei”, kurā veidos jaunus stādījumus biedrības “Kamo-
lītis” parkā. Kopīgi arī atklāsim jaunizveidoto parka daļu. 

Projekta “Veselības zaļā upe” atklāšanas svētki un koku 
stādīšana notiks 17. augustā plkst. 14.00. 

Visi laipni aicināti!

Visiem interesentiem, kuri vēlas piedalīties talkā, nepieciešams 
pieteikt un rezervēt stādus. Lūdzam pieteikties pie projekta vadītājas 
Ingas Ķerzumas, tālr.: 26408525

Darbi veikti ELFLA finansēta projekta „Zaļā veselības upe – vel-
tījums Latvijas 100gadei”, iesnieguma Nr.1604AL20A019.2201
000010, ietvaros, pateicoties Vidzemes lauku partnerības „Brasla” un 
Krimuldas novada domes atbalstam.

Lēdurgas senioru projekts veltīts Latvijas 100gadei un savai mīļajai Lēdurgai
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Manuprāt, tie, kuri 1. jūnijā šaubījās 
apmeklēt „Baznīcu nakts” pasākumu 
Krimuldas baznīcā un tās apkārtnē, 
tomēr ir zaudējuši vienu no iespējām 
izprast un saprast baznīcas nozīmi 
cilvēka dzīvē, vienu no gada skaistā-
kajiem kultūras dzīves notikumiem no-
vadā.

„Dievišķais ikdienišķajā” – moto šī 
gada pasākumam Latvijā Baznīcu naktī. 
Moto attaisnojās un pat pārspēja gaidī-
to. 

Tirpas pārņēma majestātiskās Zvana 
skaņas pasākuma ievadā, viedās un cil-
vēku sirdi skarošās Krimuldas mācītāja 
Austra Jura Rāviņa un Krimuldas nova-
da domes priekšsēdētāja Linarda Kum-
ska ievaduzrunas, pasākuma vadītājas 
Kaijas Brisones precīzais, ne par minūti 
iekavēta, korekta, stingri „pieskatīta”  
Programmas gaita, iesaistīto dalībnieku 
sirsnība pret to, ko darīja, nesa un piedā-
vāja apmeklētājiem.

Īsais ekskurss stikla mākslinieču, 
novadnieču Ramonas Pēkšēnas un Bār-
balas Gulbes darbu izstādes atklāšanas 
dienā par darbu tapšanu, sevi un apkār-
tējiem lika katram vairāk iedziļināties 
stikla variācijās.

Antas Eņģeles, ar ģitāru darbojoties, 
iejūtīgais un Līgas Patmalnieces kolorī-

tais dziedājums Īrisas Rāviņas pavadī-
jumā lika aizdomāties par katra būtību 
uz planētas Zeme. Abas burtiski pārņē-
ma savā varā.

Bībeles stunda mācītāju Austra Jura 
Rāviņa un Didža Seržanta Mācītājmājā 
daudziem „pavēra” acis uz ticīgo pasau-
li, tāpat Bībeļu izstādes apskate.

Liels piedzīvojums bija jaunajiem baz-
nīcēniem un jau „ieziemiešiem”, kuri 
Svētdienas skolas skolotāju vadībā sa-
vām rokām gatavoja lukturus „Gaismas 
ceļa pārgājienam pa Kubiseles taku”, 
kas pirms pusnakts pārvērtas par neaiz-
mirstu piedzīvojumu.

Paldies par Krimuldas baznīcas vēstu-
res ekspozīciju Turaidas muzejrezervā-
tam, kas bija skatāma „Ceļinieku nami-
ņa” pirmajā stāvā. 

Par mīlestībās pilnu ar Dieva vārdu 
un ikdienišķo risinājās vakara turpinā-
jums baznīcā. Vakara svētbrīdi baznīcā 
 Svētbrīdis un lūgšana "Mūsu Tēvs", 
izdziedāta Latvijas Republikas himna 
"Dievs svētī Latviju", vadīja mācītājs 
Austris Juris Rāviņš ar mācītāja Didža 
Seržanta dalību. Jāpiebilst, ka Tāds 
Svētbrīdis notika vienlaicīgi visos Lat-
vijas dievnamos, kuri piedalījās Baznī-
cu nakts pasākumā.

Tālākajā gaitā – Carnikavas sieviešu 

kora „Undīne” spilgtais, speciāli sastā-
dītā programmā Baznīcu naktij, dziedā-
jums diriģentes Aijas Auziņas un kon-
certmeistara Ivara Krauča pavadījumā. 
Dzejas lasījumi, kā arī Aivara un Ievas 
Lapšānu priekšnesumi bija īpaši sveicie-
ni tieši Krimuldas baznīcai.

Ar nelielu rūgtumu vēlos atzīmēt lie-
lisko kora „Laudate Charismata” dzie-
dājumu, bet labu mākslinieku noteikti 
paspilgtina nama tēvu sastādītā prog-
ramma, kurā saplānota ik minūte, bet 
nevis ciemiņa iegribas un programmas 
vadītāja nostādīšana neveiklā situācijā.

PALDIES! Solvitai Andžāne par to it 
kā neredzamo, bet jūtami lielu tehniski 
padarīto darbu kopā ar saviem, neno-
sauktajiem palīgiem. Ilzei Rubīnai par 
ziediem un dāvanu klāstu, viņas „klusa-
jiem” palīgiem! Kaijai Brisonei par brī-
nišķīgi novadīto vakaru! Ivetai Cerai un 
viņas kolektīvam par fantastiski garšīgo 
zupu! Mācītājam Austrim Jurim Rāvi-
ņam par „Dievišķo ikdienišķajā”, par 
uzticēšanos, par aicinājumu, par jauko 
atpūtu un skolu!

Tāds nu bija mans skatījums! Piedo-
diet, ja kādam tas ir cits!

Jānis Rubīns

Baznīcu nakts Krimuldā

Imanta Ziedoņa muzejs  
ir ceļš

Šovasar muzejā:
16. jūlijs – Reģionālo muzeju simpozijs;
13.-14. augusts – skolotāju divu dienu radošā nometne (varēs pie-

teikties muzeja mājaslapā);
16. augusts – senioru diena;
25. augusts – ģimeņu diena.

Kino vakari:
 3. augusts – “Pasaka par tukšo telpu”, rež. Krista Burāne;
10. augusts – “Sekss un PSRS”, rež. Ināra Kolmane;
24. augusts – “Mērijas ceļojums”, rež. Kristīne Želve;
31. augusts – “Gribētos būt aplim”, rež. Roberts Rubīns;
 7. septembris – “Savējie sapratīs” 2. daļa, rež. Mareks  Bērents un 

Kristians Luhaers;
14. septembris – “Brīnišķīgie lūzeri”, rež. Arūnas Metelis.

Sīkāka informācija: 
www.ziedonamuzejs.lv 

http://instagram.com/ziedonamuzejs 
http://facebook.com/ziedonamuzejs/

Vasaras rezidence
"Dzirnakmeņi", Krimuldas pagasts

Krimuldas novads, LV-2142
+371 26 93 55 26

info@ziedonamuzejs.lv

DARBA LAIKS
p.–o.   brīvs

t.–sv. 11:00–18:00

Krimuldas novada  
SPORTA SPĒLES 

11. augustā no plkst. 11.00 
visas dienas garumā

Krimuldas vidusskolas sporta laukumā

Disciplīnas: 
strītbols,  
futbols,  

elektrotriāls bērniem,  
florbols,  

krosmintons.

SEKOJIET INFORMĀCIJAI!

Krimuldas 
novada 

STRĪTBOLS 
3X3

Reģistrēšanās 
10:30 – 11:00

21.07. (Lēdurga),
12.08. (Inciems),
25.08. (Ragana) 

Dalības maksa 6 eiro
Mob.t. 26589854
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Nepalaid garām! No 3. līdz 12. augustam Latvija kļūs par orien-
tēšanās sporta centru, jo notiks 35. pasaules čempionāts, kurā 
vairāk nekā 300 spēcīgākie sportisti no 50 pasaules valstīm izcīnīs 
10 medaļu komplektus 5 disciplīnās.

Pasaules čempionāts orientēšanās sportā ir aizraujošs notikums arī 
skatītājiem, tāpēc ikviens interesents var droši doties uz sacensību cen-
triem, lai izbaudītu pasaules čempionāta gaisotni un just līdzi sportis-
tiem. Sacensību centri īpaši izveidoti tā, lai līdzjutēji nepalaistu garām 
aizraujošākos notikumus distancē, turklāt modernās tehnoloģijas ļauj 
arī no skatītāju tribīnēm sekot līdzi sportistu gaitām mežā.

Sacensību apmeklējums skatītājiem ir bez maksas! (Izņemot Turai-
das muzejrezervātā stafetes un garās distances sacensību laikā)!

Sacensību laikā autotransporta kustībā netiks slēgta.
Krimuldiešiem lūgums sacensību dienās, kas notiks Krimuldas 

novadā, īpaši pieskatīt savus mājdzīvniekus, lai pasargātu sacensī-
bu dalībniekus no nepatīkamiem pārsteigumiem.

Plašāka informācija: www.woc2018.lv

Pasaules čempionāta 
WOC 2018 

PROGRAMMA mūsu reģionā

07.08. pulksten, 12.00-17.30
Vidējā distance

Sigulda, “Fischer” slēpošanas centrs Laurenčos
Orientieristi – gan kungi, gan dāmas – distancē dosies no pulksten 

12.00. Sacensību centrā skatītāji no ērtām tribīnēm varēs klātienē sekot 
sportistu sniegumam, darbosies kafejnīcas un tirdziņi. 

Sacensību centrs: 57°08’24.8”N 24°49’01.0”E

09.08. pulksten, 14.00-18.00
Stafete

Sigulda, Turaida
Īpaši aizraujošas būs sacensības stafetēs, kur gan kungu, gan dāmu 

izlases sacentīsies Gaujas Nacionālā parka tehniski sarežģītajos me-
žos. Sacensību centrs ir gleznainajā Turaidas muzejrezervātā – Dzies-
mu dārzā. Šajās sacensībās it īpaši nepieciešams skatītāju atbalsts, jo, 
iespējams, pirmo reizi Latvijas izlase izcīnīs medaļu – pērn pasaules 
čempionātā sieviešu komanda ierindojās 5. vietā, kas ir augstākais 
rezultāts, kādu Latvijas izlase līdz šim sasniegusi pasaules čempio-
nātos! 

Sacensību centrs: 57°11’12.0”N  24°51’01.9”E

09.08. pulksten, 12.00-18.00
Garā distance
Sigulda, Turaida

No pulksten 12.00 līdz 18.00 Turaidā sportisti cīnīsies par medaļām 
garajā distancē. Dāmām distances garums ir 9,7 km, bet kungiem  
15,5 km, un sportisti pilnībā varēs izjust fiziski nogurdinošo Gaujas 
senlejas reljefu. Uzvarēs izturīgākais! 

Sacensību centrs: 57°11’12.0”N  24°51’01.9”E

Apbalvošanas ceremonija
09.08, 10.08 – 19.00
Sigulda, Stacijas laukums

Siguldieši un pilsētas viesi tiek aicināti arī uz apbalvošanas ceremo-
nijām, kas notiks Siguldas stacijas laukumā, kur ne tikai tiks pasnieg-
tas medaļas pasaulē labākajiem orientieristiem, bet arī klātesošos ar 
koncertiem priecēs Latvijas mūziķi. Vidējā distances uzvarētāju ap-
balvošanas ceremonija notiks 8. augustā pulksten 19, bet 10. augustā 
pulksten 19 tiks pasniegtas medaļas stafetēs. Garās distances uzvarētā-
ji tiks sumināti, un pasaules čempionāta noslēguma ceremonija notiks 
11. augustā pulksten 18.10 Turaidas muzejrezervāta Dziesmu dārzā.

WOC 2018
Pasaules čempionāts notiks no 3. līdz 12. augustam Rīgā un Siguldā, 

un šāda milzīga mēroga sporta forums Latvijā būs pirmo reizi. Tie būs 
lielākie orientēšanās svētki visā pasaulē, jo pulcēs daudzus tūkstošu 
orientēšanās sporta cienītājus un skatītājus. Proti, paralēli 35. pasau-
les čempionātam notiks atsevišķas sacensības “LATVIA Oweek”, kur 
ikviens interesents varēs izskriet tos apvidus, kur medaļas sadalīja 
pasaules spēcīgākie atlēti. Šajās sacensībās parasti piedalās ap 3000 
dalībnieku no visas pasaules. Tāpat šajās dienās Latvijā notiks arī Ei-
ropas Mežinieku orientēšanās sacensības, kurās piedalās ap 500 meža 
nozares darbinieku no visas Eiropas, kā arī Pasaules Taku orientēšanās 
čempionāts, kas ir orientēšanās paveids cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem. 

Pasaules čempionāta orientēšanās sportā programma
4. augusts – Sprinta kvalifikācija – Rīga
4. augusts – Sprinta fināls – Rīga
5. augusts – Sprinta stafete – Rīga
7. augusts – Vidējā distance – Sigulda
9. augusts – Stafete – Turaida
11. augusts – Garā distance – Turaida

Krimuldas novadā notiks pasaules 
čempionāts orientēšanās sportā 

Krimuldas novada pašvaldība uzsāk darbu pie Krimuldas vi-
dusskolas stadiona rekonstrukcijas (labiekārtošanas) darba uz-
devuma projektēšanai izstrādes. 

Krimuldas vidusskolas stadions atklāts 1985. gadā. Neskaitot ik-
gadējus stadiona sakopšanas darbus, 2014. gadā stadionā atjaunots 
apgaismojums. Pēdējos gados ar prieku redzam, ka arvien vairāk 
iedzīvotāju izmanto stadionu fiziskajām aktivitātēm – skriešanai, 
slēpošanai, tenisam, futbolam un basketbolam. Bērniem stadionā 
tiek vadīti futbola treniņi, riteņbraukšanas sacensības. Jauniešiem 
pieejams āra basketbola laukums, kurā norisinās strītbola sacen-
sības. 

Vēlamies, lai izsakāt savu redzējumu par stadiona teritori-
jas attīstību, lai kopīgi veidotu fizisko aktivitāšu piedāvājumu 
Krimuldas vidusskolas stadionā! Iesniegtie priekšlikumi tiks iz-
mantoti apkopotā veidā.
Savus ierosinājumus līdz 2018. gada 17. augustam varat:
1. nosūtīt uz epastu dome@krimulda.lv tēmā norādot “Priekšli-

kums stadiona rekonstrukcijai”;

Aicinām izteikt viedokli par Krimuldas vidusskolas stadiona 
labiekārtošanu!

2. aizpildīt elektronisku anketu facebook.com/teiksmainaKrimulda 
vai www.krimulda.lv;

3. iesniegt papīra formātā Krimuldas novada domē 1. stāvā Valsts 
un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. 

Jūsu redzējums, ieteikumi un idejas Krimuldas vidusskolas stadiona 
labiekārtošanai. 

Vārds, Uzvārds.

Kontaktinformācija (epasts, tālruņa numurs).

P.S. Kontaktinformāciju norādiet, ja vēlaties saņemt informāciju par  sporta aktīvistu tikšanos 
Krimuldas novada pašvaldībā, lai apspriestu stadiona  rekonstrukciju pēc aptaujas veikšanas.



Anketa



KNV Nr. 12 – JŪLIJS 11

UGUNSDROŠĪBAS 
KALENDĀRS 
2018. gadam

Latvijas BUB AV loceklis Jānis Rubīns
Ugunsdrošības kalendārā esmu izmantojis lat-
viešu folkloras (dainas, ticējumi, tradīcijas) 
pierakstus. Tiem var ticēt/neticēt, bet lasīt, pār-
domāt, izprast gan ieteicams. Tāpat pārrakstīju 
dažnedažādus izrakstus no citu autoru darbiem 
un, protams, pamatā likdams ugunsdrošības pra-
sības.

Jūlijs
Saimnieciskās darbības objekta un 

publiska objekta atbildīgā persona no-
drošina objektu un teritoriju ar uguns-
dzēsības aparātiem, ņemot vērā objekta 
un teritorijas platību, tehnoloģiskā pro-
cesa ugunsbīstamību, izmantojamo un 
uzglabājamo vielu un materiālu fizikālās 
un ķīmiskās īpašības, kā arī ugunsdzēsī-
bas aparātu ražotāju tehniskos noteiku-
mus. (UN – 2016 – 138; sad. 9, p. 247.)

Ei Ūsiņ, labais vīrs, 
Jāj ar mani pieguļā: 
Es guntiņas kūrējiņš, 
Tu kumeļu ganītājs.

Uguni nevajaga dzēst ar ūdeni, bet tik 
aprušināt ar pelniem; kurās mājās aplej 
ar ūdeni,  tās nodeg. /Z. Lancmanis, Le-
jasciems./

Ja no rīta nevar iekurt uguni, tad mī-
ļākais vai mīļākā guļ. /V. Miķelāns, Du-
nava./

Zibens ugunsgrēku nevajaga dzēst, lai 
citas ēkas tanī mājā neaizdegas. /K. Jan-
sons, Plāņi./

Armvrestlings aizrauj

3. jūlijā Raganā norisinājās 2. posms pludmales volejbolā. 
Sacensībās pieteicās 32 komandas  13 jauniešu komandas, 6 sieviešu un 13 vīriešu ko-

mandas. Pludmales volejbola laukumi piedzīvoja sīvas un aizraujošas cīņas. 

Pludmales volejbola 2. posma rezultāti

Uzvarēt vienmēr ir patīkami! Foto: Ziedonis Skrivļa

Jaunietēm (meitenes):
1.vieta A.C;
2.vieta M.V;
3.vieta S.R.

Jauniešiem (zēni):
1.vieta MRAK;
2.vieta MDM;
3.vieta Mazie naži.

Sievietēm:
1.vieta Simona/Alise;
2.vieta Mairita/Marika (Gulbene);
3.vieta Mairita/Arta.

Vīriešiem:
1.vieta MARK;
2.vieta Mazie naži;
3.vieta Andris/Pēteris.

Eduards Grivstāns ar armvrestlingu 
nodarbojas vienu gadu, taču sasniegumi 
aizvien apliecina, ka visas iespējas vēl 
nav sasniegtas. Eduards ir uzvarējis gan 
Baltijas čempionātā, gan Latvijas čem-
pionātā armrestlingā, kur savā kategorijā 
1.vietas vietas ieguva gan ar kreiso, gan 
labo roku. No Lietuvas čempionāta viņš ir 
pārvedis trīs zelta un vienu sudraba me-
daļu. Eduards ir piedalījies arī Pasaules 
čempionātā, kur ieguva 8.vietu un Eiro-
pas čempionātā, kur ieguva 4.vietu.

Eduards ar armvrestlingu aizrāvās ne-
plānoti, gribēja tikai aiziet un apskatīties 
Raganā, Krimuldas vidusskolas sporta zālē 
notiekošās sacensības. Viņam nebija do-
mas, ka tik nopietni aizrausies ar šo spēka 
disciplīnu, taču nu jau treniņos un sacen-
sībās ir aizskrējis vairāk kā gads. Eduards 
atzina, ka šobrīd tas ir vissvarīgākais, kas 
viņam ir vajadzīgs  trenēties un piedalīties 
sacensībās. Viņš trenējas trīs līdz piecas 
reizes nedēļā pa trīs un vairāk stundām.  

Rīgas Tūrisma un radošajā industrijas 
tehnikumā Eduards otro gadu apgūst uzņē-
mēja zināšanas un prasmes. Pēc tehnikuma 

beigšanas, kur vēl jāmācās divi gadi, jau-
neklis domā turpināt mācības, apgūstot vai 
nu fizioterapeita vai armvrestlinga trenera 
prasmes. 

Par fizioterapeita specialitāti Eduardam 
interese jau ir kopš 10 gadu vecuma, kad 
pašam bija vajadzīga palīdzība pēc rokas 
traumas. Viņam gribētos palīdzēt sportis-
tiem, kuriem regulāri nākas dziedēt trau-
mas. Arī pašam, jo armvrestlings ir trau-
matisks sporta veids, lai gan tajā nav ne 
steigas, ne ātruma. Armvrestlingā, vēloties 
uzvarēt, traumas rodas, ja sportists pārvēr-
tē savas spējas, izdara nepareizu kustību, 
pārcenšas. Aizvien jābūt uzmanīgam un 
apdomīgam, kur ar padomu nereti palīdz 
fizioterapeiti. 

Eduards vēlētos, kaut armvrestlings būtu 
iekļauts olimpisko spēļu sacensību disciplī-
nās, lai tai līmenī varētu startēt un pārstā-
vēt Latviju.

Eduards izsaka pateicību vecākiem, ģi-
menei un draugiem par atbalstu un līdz-
jušanu sportista gaitām. Vislielākais pal-
dies treneriem Raimondam Liepiņam un 
Vladislavam Krasovskim. Liels paldies arī 

Krimuldas novada pašvaldības domei par 
finansējuma atbalstu, lai vispār varētu re-
gulāri aizbraukt startēt, jo izmaksas sportā 
ir lielas. 

Sagatavoja Ināra Miškina

Armvretlinga sportisti Eduards Grivstāns un 
Linards Mežaleons

Vietu sadalījums:

Uz tikšanos 3. posmā 24. jūlijā!
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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

 29. jūlijā plkst. 14:00
Romas katoļu prāvests Rihards Rasnacis

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  

epastā: 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; epasts: www.turaidasdraudze.lv.
Mācītājs Didzis Seržāns 

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,
 ne upe, ne jūra, ne krasts. 
Katram mirklim, stundai 
un dienai piemīt kas savs un neparasts!

Sirsnīgi sveicam  
jūlija gaviļniekus:

Liliju Migliņu,
Aldonu Gribovsku,
Pēteri Kronbergu,
Visvaldi Bokšu,
Uldi Bērziņu,
Ivaru Peltmani,
Silviju Pastuhovu,
Annu Mazīti,
Hariju Martinovu,
Ilmāru Kožemjakinu,
Mariju Ignatenko,
Jekaterinu Brižaku

nozīmīgajās jubilejās!

LĪDZJŪTĪBA
Uzpūš vējš un pārrauj sveces mūžu,
Aust diena un pārrauj zvaigznes mūžu,
Krīt zvaigzne un pārrauj cilvēka mūžu...

Mūžībā devies Krimuldas novada domes 
tehniskais darbinieks Valdis Bērziņš.  
Izsakām līdzjūtību viņa tuviniekiem. 

Krimuldas novada dome

KAPU SVĒTKI 
Lēdurgas kapsētā

28. jūlijā plkst.14.00
Luterāņu mācītājs Osvalds Miglons

KAPU SVĒTKI 
4. augustā plkst. 13.00  

Stēderes kapos 
Luterāņu mācītājs Austris Rāviņš


