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Krimuldas novada pašvaldības dome

Sestdien, 2018. gada 6. oktobrī, notiks 13.Saeimas vēlēša-
nas. Vēlēšanu dienā vēlēšanu iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no 
pulksten 7.00 līdz 20.00.

Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilso-
ņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. 

Balsošanas dokumenti 13. Saeimas vēlēšanās ir:
1) derīga Latvijas pilsoņa pase,
2) derīga Latvijas pilsoņa personas apliecība (eID) kopā ar vēlētāja 

apliecību.
Vēlētājiem, kuriem ir derīga Latvijas pilsoņa pase, vēlētāju 

apliecība nav nepieciešama.
Vēlētājiem, kuriem ir tikai Latvijas pilsoņa personas apliecība 

(eID), iecirknī jāuzrāda  personas apliecība kopā ar vēlētāja ap-
liecību.

Vēlētāju apliecību dalībai 13. Saeimas vēlēšanās varēs saņemt 
no 2018. gada 25. septembra līdz 6. oktobrim tajā Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kur izsniegta perso-
nas apliecība (informācija par izdevējiestādi ir norādīta personas 
apliecības otrā pusē).Vēlētāja apliecību izsniedz bez maksas.

Saeimas vēlēšanās vēlētāji drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecir-
knī Latvijā vai ārvalstīs. Vēlēšanu iecirknī komisijas darbinieks 
ierakstīts vēlētāju balsotāju sarakstā un par dalību vēlēšanās vē-
lētājam pasē izdarīs īpašu atzīmi – spiedogu,  arī uz vēlētāja ap-
liecības, kura, saņemot balsošanas materiālus, jāatdod vēlēšanu 
iecirkņa komisijai, uzspiedīs 13.Saeimas vēlēšanu spiedogu.

Krimuldas novadā darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi:
Iecirknis Atrašanās vieta Adrese Tālrunis
Nr. 783 Krimuldas Tautas namā Parka ielā, Raganā 29401640
Nr. 784 Sporta un atpūtas centrā 

“Namiņš”, Inciemā
Zvaigžņu ielā 8, Inciemā 29138282

Nr. 614 Lēdurgas kultūras namā E.Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā 26454671

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas Latvijā:
pirmdien, 1. oktobrī plkst. 17.00–20.00;
otrdien, 2. oktobrī plkst. 8.00–11.00;
trešdien, 3. oktobrī plkst. 17.00–20.00;
ceturtdien, 4. oktobrī plkst. 9.00–12.00;
piektdien, 5. oktobrī plkst. 10.00–16.00.
Šajā laikā balsošana nenotiek. Pirms vēlēšanu dienās vēlēšanu 

iecirkņos var iepazīties ar kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu 

programmām, balsošanas kārtību un iesniegt pieteikumus  balso-
šanai vēlētāja atrašanās vietā.

Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties balsošanas 
telpās, šo vēlētāju aprūpētāji un slimojošu personu aprūpētāji, 
drīkst pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Balsošana atraša-
nās vietā jāpiesaka no 2018. gada 1. oktobra līdz 6. oktobrim 
plkst. 12.00 vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. 

Iesniegumā jānorāda:
1) vārds, uzvārds,
2) personas kods,
3) iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā,
4) precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai.

Ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona 
numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju prob-
lēmsituācijās.

Iesniegumu vēlēšanu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja 
uzticības persona – radinieks, draugs, pastnieks, sociālās aprūpes 
darbinieks vai kaimiņš.

Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu or-
ganizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā 
iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu 
un uzvārdu.

Nodot balsi glabāšanā trīs dienas pirms vēlēšanu dienas var 
vēlētāji, kuri nevar nokļūt vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā. Šāda 
iespēja būs trešdien, 3. oktobrī, no pulksten 17.00 līdz 20.00, ce-
turtdien, 4. oktobrī, no pulksten 9.00 līdz 12.00, piektdien, 5. ok-
tobrī, no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu iecirkņi, kur varēs nodot balsi glabāšanā, tiks izveidoti 
pašvaldībās, kur ir vismaz 7500 balsstiesīgo. Tā kā Krimuldas 
novadā balsstiesīgo skaits ir mazāks, tad balsi glabāšanā nodot 
nevarēs.

13. Saeimas deputātu kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu prog-
rammas, veidlapu paraugi, iecirkņu saraksti un adreses, kā arī 
cita informācija pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā 
www.cvk. lv sadaļā 13. Saeimas vēlēšanas.

Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uzziņu tālrunis vēlētājiem 
par 13. Saeimas vēlēšanām ir 67049999, uz kuru piezvanot līdz vēlē-
šanām būs iespējams noskaidrot balsošanai ērtākā iecirkņa adresi un 
darba laiku, kā arī uzdot citus jautājumus par balsošanas kārtību.

Krimuldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
Danute Staka

Pašvaldības autobusu maršruti 6.oktobrī – lasiet 2.lpp

13. Saeimas vēlēšanas
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Uzmanību! 
Klāt rudens – rīti un vakari kļuvu-

ši tumšāki, lietus lāses grabina pie loga 
rūts, koku zaros iekrāsojas pa dzeltenai 
un sārtai lapai. Šajā laikā varam pārdo-
māt kuriem ļaudīm sacīt “Paldies!” par 
ieguldījumu Krimuldas novada attīstībā 
un izaugsmē Latvijas simtgadē.

Aicinām iestāžu vadītājus, uzņēmējus 
un iedzīvotājus būt aktīviem un piedalī-
ties kandidātu izvirzīšanā, aizpildot ie-
sniegumu un iesniedzot Krimuldas nova-
da domē vai Lēdurgas pagasta pārvaldē 
vai sūtot uz e-pastu: dome@krimulda.lv 
līdz š.g. 15.oktobrim.

Krimuldas novada domes apbalvojumu 
nolikums atrodams www.krimulda.lv 

Apbalvojumu izvērtēšanas un piešķir-
šanas komisijas vārdā: 

Krimuldas Tautas nama vadītāja 
Līvija Ustupa

LTF – 30
Šī gada 8. oktobrī no plkst. 10.30 līdz 

plkst. 14.00 Dailes teātrī Rīgā norisinā-
sies starptautiska konference „Latvijas 
Tautas fronte par neatkarīgu un demo-
krātisku Latviju. LTF – 30”, kam sekos 
svētku koncerts. 

Latvijas Tautas fronte bija Trešās atmo-
das sākumposmā radīta sabiedriski poli-
tiska organizācija ar vairāk nekā 250 000 
biedru un vēl lielāku atbalstītāju skaitu 
gan Latvijā, gan trimdā. Cīņā par demo-
krātiskas un neatkarīgas valsts atgūšanu 
ap LTF ar laiku saliedējās gandrīz visi 
latviešu nacionālās atbrīvošanās idejas 
piekritēji un grupējumi, kā arī Latvijas 
etnisko minoritāšu kultūras biedrības.

“Pirms 30 gadiem Latvija bija visvai-
rāk rusificētā, sovjetizētā, kolonizētā un, 
iespējams, visreakcionārāko Maskavas 
vietvalžu pārvaldītā republika Baltijā. 
Vienotas, labi organizētas Latvijas Tautas 
frontes nodibināšanos vienā gadā ar igau-
ņu Tautas fronti “Rahvarinne” un Lietu-
vas pārbūves kustību “Sajūdis” var dēvēt 
par Baltijas brīnumu, par latviešu tautas 
lielāko veiksmi ceļā uz savas valsts atgū-
šanu,” tā apstākļus pirms LTF dibināša-
nas raksturo pirmais LTF priekšsēdētājs 
Dainis Īvāns.

Dalība konferencē ir bez maksas, taču 
dalībnieku skaits ierobežots. Aicinām 
interesentus pieteikties līdz 1. oktobrim, 
rakstot uz e-pastu ltf@lnvm.lv un norādot 
savu vārdu, uzvārdu un kontakttālruni 
vai zvanot uz Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja Tautas frontes muzeja nodaļu pa 
tālr. 67224503..

Kontaktpersona: Liene Andrejsone
Tālr. 67224502

liene.andrejsone@lnvm.lv

13. Saeimas vēlēšanas
Pašvaldības autobusu maršruti  

Saeimas vēlēšanu dienā 6. oktobrī
9.00 – Sunīši uz vēlēš. iec. Raganā 9.30 – no vēlēš. iec. Raganā uz Sunīšiem
9.45 – Austriņi – 9.50 – Stenderes, Grašu 
ceļš – 10.00 – Turaida – 10.05 – Ciedru c.g. 
uz vēlēš. iec. Raganā

10.30 – no vēlēš.iec. Raganā uz Turaidu un 
Austriņiem

16.00 – Sunīši uz vēlēš. iec. Raganā  16.30 – no vēlēš.iec. Raganā uz Sunīšiem
9.00 – Dreimaņi – 9.10 – Eikaži – 9.20 – 
Sūbri – 9.30 – Ģīmji uz vēlēš. iec. Inciemā

 10.00 – no vēlēš.iec. Inciemā uz Ģīmjiem, 
Sūbriem, Eikažiem un Dreimaņiem.

Lēdurgas pagastā:
Uz 614. vēlēšanu iecirkni  
Lēdurgas kultūras namā

No 614. vēlēšanu iecirkņa  
Lēdurgas kultūras namā

11.00 Romeži – Lode – Vanagi 12.30 uz Lodi
11.30 Aijaži 13.00 uz Aijažiem

12.15 Zvaigznes 13.45 uz Zvaigznēm

Sociālā kampaņā aicina vecākus uzņemt 
bērnu namā esošos bērnus

12. septembrī Labklājības ministrija (LM) sāka sociālo kampaņu “Radi Ģimeni”, kurā 
aicina vecākus uzņemt ģimenē institucionālajā aprūpē esošos bērnus, izvēloties vie-
nu no sev atbilstošākajiem četriem uzņemošās ģimenes statusiem – viesģimene, aiz-
bildnis, audžuģimene vai adoptētājs. Interneta vietne radigimeni.lv sniedz informāciju 
par katru no statusiem, to iegūšanas procesu un atbalsta iespējas.  

Lai palielinātu uzņemošajām ģimenēm pieejamā atbalsta iespējas, pašlaik tiek veidoti 
ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kuru darbību nodrošinās nevalstiskās organizāci-
jas, saņemot finansējumu no valsts budžeta. Atbalsta centri piesaistīs jaunas uzņemošās 
ģimenes, nodrošinās apmācības un psihosociālo atbalstu šīm grupām. 

Jau darbojas trīs biedrības “Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija” ārpusģimenes ap-
rūpes atbalsta centri – Rīgā, Bauskā un Valmierā. Trešdien LM apliecinājumus saņēma 
vēl divi nodibinājuma “Sociālo Pakalpojumu Aģentūras” ārpusģimenes aprūpes atbalsta 
centri – Rīgā un Liepājā. Sagaidāms, ka tuvākajā laikā šiem centriem pievienosies vēl citi, 
nodrošinot atbalstu visā Latvijā. 

Labklājības ministrija īsteno sociālo kampaņu “Radi ģimeni”, kuras mērķis, sadarbībā 
ar atbalsta programmu “Plecs” ir skaidrot uzņemošās ģimenes statusu - audžuģimene, 
aizbildnis, viesģimene, adoptētājs, to iegūšanas procesus un atbalsta iespējas.  Plašāka 
informācija: radigimeni.lv

2017. gadā kopumā ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta 6669 bērniem. No tiem 1173 
bērni jeb 18% atradās audžuģimenēs (2016. gadā – 1193 bērni jeb 17%), 4459 bērni jeb 
67% atradās aizbildnībā (2016. gadā – 4548 bērni jeb 65%), bet 1037 bērni jeb 15% no 
visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem atradās aprūpes iestādē (salīdzinoši 2016. 
gadā tie bija 1216 bērni jeb 18%). Tādējādi 2016. gada beigās audžuģimenēs vai pie aiz-
bildņa atradās 83% no visiem ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem, bet 2017. gada 
beigās – 85%. 

Informāciju sagatavoja:
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists  

Egils Zariņš,   
64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Sācies iedzīvotāju balsojums konkursā 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) rīkotajā konkursā 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” līdz šī gada 17.oktobrim vietnē www.vieta-
gimenei.lv , izsakot savu viedokli, kura ir draudzīgākā pašvaldība. Kopējais konkursa 
balvu fonds pašvaldībām ir 109 000 eiro.

Konkurss norit divās kārtās – pirmajā pašvaldību iesniegto informāciju apkopo un iz-
vērtē VARAM veidotā komisija. Otrajai kārtai novembrī, kurā vērtēšanu veiks komisija 
klātienes vizītēs, tiks virzītas trīs pašvaldības ar augstāko punktu skaitu. Rezultāti tiks 
paziņoti 12.decembrī. 

Aktualitātēm var sekot sociālajās vietnēs un izmantot tēmturi #VietaĢimenei.
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7. septembrī Turaidas muzejrezer-
vāts rīkoja pateicības pasākumu “Tu-
raidas muzejrezervātam – 30”, kurā 
atklāja Turaidas pagasta magazīnā 
ekspozīcijas “Turaidas muzejrezervāts 
laikā un telpā”, notika grāmatas “Turai-
das muižas Šveices māja” atvēršana, 
un tika teikti sirsnīgi pateicības vārdi 
daudziem jau daudziem sadarbības 
partneriem, kuri 30 gadu garumā ar 
domām, darbiem un vārdiem atbalstī-
juši Turaidas muzejrezervāta darbību.

Turaidas muzejrezervāta direktore 
Anna Jurkāne:

“Ar 1988. gada 4. novembra Latvijas 
PSR Ministru Padomes lēmumu Nr. 361 
“Par Turaidas muzejrezervāta izveido-
šanu” aizsākas jauna lappuse Turaidas 
vēsturiskā centra mantojuma sagla-
bāšanā un pārmaiņas muzeja darbībā. 
Atmodas laiks – Dabas un pieminekļu 
aizsardzības biedrības aktivitātes, Dau-
gavas svētki, Dainu kalna atklāšana un 
dziesmotās svētdienas tajā, talkas savas 
zemes sakopšanai, Tautas frontes kustī-
ba un brīvība paust savu viedokli, bija 
iedvesmojošs laiks daudzu kultūras no-
zaru attīstībā. Muzejrezervāta izveides 
iecere bija izaicinājums tā laika sistēmai 
muzeju nozarē, un tas prasīja visai ilgu 
pārliecināšanas periodu, sākot jau ar 
1980. gadu, kad tika izstrādāts projekts 
jaunajai administrācijas ēkai ar muze-
ja krātuvi un tika uzsākta Dainu kalna 
izveide. Muzejrezervāts veidots, ietve-
rot sevī darbu, ko bija veicis Siguldas 
novadpētniecības muzejs, kuram trūka 
telpu krājuma glabāšanai, ekspozīcijām 
un muzeja darbībai.

Veidojot ekspozīciju “Muzejrezervāts 
laikā un telpā” mūsu vēlme bija pastāstīt 
citiem un ieskatīties pašiem muzejrezer-
vāta izveides un darbības vēsturē, pār-
runājot to, kādas ir bijušas Turaidas vēs-
turiskā centra saglabāšanas veiksmes un 
kā pārmaiņas 30 gados gan valsts dzīvē, 

gan kultūrā ir ietekmējušas muzejrezer-
vāta darbību.  Ja mēs populārā skaidro-
jumā raksturojot kādu vēstures posmu, 
to apzīmējam ar laiku, tad Turaidas vēs-
turiskā centra tūkstošgadē, šie 30 gadi ir 
Muzejrezervāta laiks Turaidā.

Muzejrezervāts vairākas reizes ir bijis 
uz likvidēšanas robežas, īpaši privatizā-
cijas procesā. Taču sabiedrības atbalsts 
un kultūras mantojuma aizsardzības in-
stitūciju atbalsts, juridiski panākot īpašā 
statusa un aizsardzības zonu noteikša-
nu, bija izšķirošs, ka muzejrezervātam ir 
Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa 
statuss un iespēja saglabāt Turaidas vēs-
turiskā centra kultūras pieminekļus.

Valsts atbalsts un lēmumi ir tie, kas 
nosaka, vai institūcija pastāv vai nē. 

Turaidas muzejrezervātam – 30

Apsveicam!
Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, 
klātienē apsveicot Turaidas muzejrezervāta direktori Annu Jurkāni un vi-
sus darbiniekus, uzsvēra paveikto darbu profesionalitāti un izcilību, kas 
ir paraugs visiem. Darba sparu un izdošanos vēlam arī turpmākajās gaitās, 
realizējot visas ieceres!

Lepojamies, ka mūsu reģionā atrodas viena no Latvijas kultūrvēstures pēr-
lēm – Turaidas muzejrezervāts, kas ir ne tikai vēstures liecību un krājumu 
glabātuve, bet arī sabiedrību izglītojoša iestāde. Pateicība Turaidas muzej-
rezervāta darbiniekiem un īpaši direktorei Annai Jurkānei par ieguldījumu, 
veicinot latvisko vērtību akcentēšanu, patriotisma jūtu celšanu un veiksmī-
gu sadarbību ne tikai ar simtiem tūkstošu tūristu no visas pasaules, bet arī 
paraugs integrācijai un sadarbībai vietējā reģionā, nesot maksimāli daudz 
ieguvumu sabiedrībai.

Liels paldies Kultūras ministrijas vadī-
bai, valsts a/s “Valsts nekustamie īpa-
šumi”. Neskatoties uz ļoti sarežģītām 
situācijām, programmas “Mantojums” 
ietvaros ir restaurēta Turaidas baznīca, 
muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamā 
māja, tapis muzejrezervāta Apmeklētāju 
centrs un atjaunotajā muižas dārznieka 
mājā, iekārtota ekspozīcija Gaujas lībie-
šiem. Šajā gadā pabeigta Klaušinieku 
mājas atjaunošana.

Lai mantojumu saprastu, vēsturi izzi-
nātu, ir jāpaiet daudziem darba gadiem, 
jāiegulda liels darbs. Liels paldies Lat-
vijas vēstures vadošiem speciālistiem, 
paldies Latvijas Zinātņu akadēmijai, 
Latvijas Universitātei, Vēstures fakultā-
tei, Latvijas Nacionālajai bibliotēkai un 
mūsu visciešākajiem sadarbības partne-
riem Vēstures institūtam.

Muzejrezervāta teritorija ietilpst divu 
pašvaldību administratīvajās robežās – 
Siguldas novadā un Krimuldas novadā. 
Pašvaldības ir tās, ar kurām muzejrezer-
vātam ikdienā ir laba sadarbība, un šī sa-
darbība stiprina abas puses. Paldies par 
ieinteresētību un sapratni. Sabiedrības 
atbalsts ir katra muzeja sekmīgas dar-
bības viens no nosacījumiem, bet īpašs 
spēks ir mūsu Atbalsta biedrībai. Paldies 
viņiem, kā arī daudzām citām nevalstis-
kajām organizācijām.

Turaidā ir daudz padarīts, bet daudz 
ir vēl darāmā. Vairāk nekā 40 paaudžu 
mantojums un cilvēku dzīve cilvēku ra-
dītais ir neizmērojama bagātība Latvijas 
kultūrvēsturiskajā stāstā.”

Pateicības pasākumā Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei sadarbības partneru 
dāvātie ziedi. Foto: Ināra Miškina
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14. septembra vakarā Lēdurgas Dendroparkā pulcējās ap-
meklētāji un sadarbības partneri pasākumā “Izzini dabu Lē-
durgas Dendroparkā”, atzīmējot veiksmīgi realizētu Dabas 
pieminekļa ,,Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi’’ teritorijas re-
konstrukcijas un labiekārtojuma tehniskā projekta 1.kārtu. Un 
vēl – šogad Lēdurgas Dendroparkam apritēja 45 gadu jubileja, 
savukārt 20. septembrī parka radītājam Arvīdam Janitenam apri-
tētu 95 gadi. Pasākumu rīkoja Krimuldas novada pašvaldība.

Šogad pabeigtajos Lēdurgas Dendroparka labiekārtošanas darbu 
projektos, saglabājot un palielinot ainaviskās vērtības, veikti Koku 
alejas sakopšanas darbi. Labiekārtota un atjaunota gājēju celiņu 
infrastruktūra. Papildinot apskates objektu skaitu, izveidots Horo-
skopa koku aplis ar jauniem citzemju stādījumiem. Interesenti var 
iepazīties ar 22 horoskopa koku aprakstiem. Apkopota informāci-
ja par dabas vērtībām, pie stādījumiem ir izvietotas informatīvās 
plāksnītes. 

Dendrologs Andrejs Svilāns atgādina Atgādinām, ka augu 
daudzveidības ziņā Lēdurgas Dendroparks ir viens no bagātāka-
jiem Latvijā. Apmēram 10 ha platībā ieaudzēts ap 1000 dažādu 
sugu un varietāšu dekoratīvo koku un krūmu. Pavasaros krāšņi 
zied magnolijas un robīnijas, vasarā acis priecē parūkkoks, dūm-
koks, riekstkoki, dažādas kļavu sugas, bet ziemā pārsteidz burvju 
lazdu ziedēšana, Māka ievu stādījumi, egļu, kadiķu krāsu bagātī-
ba. Parka teritorijā atrodas arī lielais Mudurgas Dižakmens.  

Pasākuma laikā tā apmeklētājiem tika dota iespēja ne tikai ap-
skatīt un iepazīt Lēdurgas Dendroparka koku un augu daudzveidī-
bu, bet arī izzināt dažādus procesus, kas saistīti ar dabu, tās uni-
kalitāti, saudzēšanu un gūt prieku dažādās izzinošās aktivitātēs. 
Kopā tika izveidotas deviņas pieturas – tāpat kā mūsu, Krimuldas 
novada, ģerbonī ir deviņi āboli, kas simbolizē “Dieva dārzu” un 
tā bagātības. 

Liels paldies visiem, kuri piedalījās šī pasākuma tapšanā un at-
balstīšanā – Krimuldas novada pašvaldības domes vadībai un darbi-
niekiem, SIA “Maiznīca Flora”, SIA Arturs IN (Krimuldas ēdnīcas 
kolektīvam), folkloras kopai “Putni” un koklētājām Ievai Lapšānei 
un Dacei Priedītei, Lēdurgas lietišķo sieviešu klubam “Pīlādzītis”, 
Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas un mūzikas skolai, Krimuldas vi-
dusskolai un skolēnu parlamentam, Krimuldas Tautas nama Raga-
nas amatierkolektīvam, SIA “ZAAO”, AS “Latvijas valsts meži” un 
Kristapam Ceplim, Krimuldas Tautas namam – visiem, kas pielika 
savu roku un tiem daudzajiem cilvēkiem, kas atrada laiku un varē-
šanu, lai radītu kopā būšanas svētkus sev un citiem! 

Pasākuma svinīgajā noslēgumā Krimuldas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Linards Kumskis klātesošos sveica Lēdur-
gas Dendroparka 45.jubilejā un ar godam paveiktajiem lielajiem 
projektiem parka labiekārtošanā. Pēc labi padarītajiem darbiem, 
izskanēja pateicības vārdi.

Paldies Arvīdam Janitenam un visiem, kas strādājuši Dendroparka 
saglabāšanā un pilnveidošanā, arī klātesošajam Karolim Treijam.

Paldies – Sarmītei Kauliņai par Lēdurgas Dendroparkā iekār-
totās vēsturiskās ekspozīcijas par novada, īpaši Lēdurgas pagasta 
vēsturi.

Paldies ekspertiem: Andrejam Svilānam – Salaspils botāniskā 
dārza direktoram, un SIA “Labie koki” ekspertiem, kā arī arbo-
ristiem. 

Paldies Latvijas Dabas fondam, lauku partnerībai “Brasla” un 
biedrībai “Smailes”.

Paldies Ilzei Rubīnai par fanātismu un entuziasmu piecu darba 
gadu garumā (apritēs šogad 4. novembrī).

Pašvaldības vadītājs L. Kumskis pasākumā aicināja klātesošos 
un visus novadniekus novērtēt Lēdurgas Dendroparka vērtības un 
sniegtās izglītošanās iespējas, īpaši ģimenēm, senioriem un skolē-
niem: “Novērtēsim Lēdurgas Dendroparku, to apmeklējot!”

Pasākuma noslēgumā kā Dieva dārza un pašvaldības ģērbo-
ņa simboliku klātesošie iestādīja deviņas dekoratīvas ābeles. Lai 
plaukst un zeļ!

Daudz baltu dieniņu!

Pasākumā apmeklētājiem tika dota iespēja ne tikai iepazīt, bet arī izzināt

Pie “Putnu” meitenēm apgūt celaiņu darināšanas prasmes

Klausīties dzejā un kokles skaņās

Pasākuma saimnieki (no labās) saņem apsveikumus no I.Rubīnas ve-
cākiem un “Kamolīša” pārstāvjiem O.Juhņevičas un K.Treija (kādreizē-
jā Dendroparka apsaimniekotāja)
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15. septembrī Lēdurgas kul-
tūras namā tika atklāta izstāde 
“Atceries, Lēdurga, savus no-
vadniekus”. Izstādes ietvaros 
apkopota informācija par lēdur-
dziešiem, kuri ar saviem darbiem 
un sasniegumiem godam nesuši 
Lēdurgas vārdu plašākā sabied-
rībā – pasaulē. Tie ir cilvēki, ku-
rus godāt un atcerēties ir mūsu 
pienākums: Garlībs Merķelis, 
Emīlis Melngailis, Jānis Jurjāns, 
Hermanis Buks, Hugo Legzdiņš, 
Valda un Henrijs Moori, Arvids 
Janitens, Maija Pīlāga, Jānis 
Mors, Rūdolfs Mazītis, Atis Api-
nis, Egils Riekstiņš, Gaida Lāce, 
Rita Bērziņa, Jānis Zeltiņš, Gatis 
Krūmiņš.

Šodien ir visas iespējas doku-
mentēt viegli gaistošo un neat-
kārtojamo cilvēka pārdzīvojumu 
pasauli un arī neskaitāmos, šķieta-
mi sīkos, ūdens pilieniem līdzīgos 
notikumus, no kuriem top lielie 
ūdeņi. Mēs daudz vairāk zinātu 
par senāk notikušo, ja toreiz būtu 
bijusi iespēja dokumentēt tā, kā to 
darām mēs tagad.

Neviena dzīve nav pilnībā ielie-
kama grāmatas vākos vai uzrak-
stāma uz planšetes. Tikpat daudz, 
un varbūt pat vēl vairāk ir ievīts 
palicēju atmiņās. Lai ko arī kāds 
teiktu par dzīvesstāstu rakstīšanu, 
tā ir mūsu pašu vēsture, mūsu ba-
gātība, piemiņai un nenoskārstai 
vajadzībai krājama manta.

Paldies izstādes idejas auto-
riem – biedrības “Kamolītis” ļau-
dīm, valdes priekšsēdētājai Olgai 
Juhnevičai, Lēdurgas bibliotēkas 
vadītājai Konstantinai Jēkabsonei 
par materiālu apkopošanu! Paldies 
maketētājam un fotogrāfam Gun-
daram Kaminskim par materiālu 
izgatavošanu un izvietošanu! Pal-
dies Krimuldas novada domei par 
finansiālu atbalstu projekta reali-
zēšanā!

Paldies kokles un cītarkokles 
spēlmaņiem Valteram Reizniekam, 
Danai Silājai un Marijai Jenčai par 
dāvāto koncertu!

Izstāde netiek slēgta! Tā tiks 
turpināta, papildināta un digitali-
zēta. Mums ir vēl ļoti daudz cilvē-
ku, kas ar savu dzīvi ir ierakstījuši 
nozīmīgu lappusi pagasta vēsturē. 

Lēdurgas kultūras nama vadītāja
Ilze Runce

Foto: Ināra Miškina

Godāt un atcerēties  
ir mūsu pienākums!

Izstādē ir arī materiāli par cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Klātienē bija iespēja pateikties basketbolistam, 
trenerim Jānim Zeltiņam (attēlā ar sievu Laimu) un zinātniekam, novadpētniekam Gatim Krūmiņam

Izstādes organizatori pateicās Krimuldas novada domes vadībai par idejas akceptu un finansiālu 
atbalstu

Izstādes idejas autori un realizētāji darbībā (no labās): G.Kaminskis, I.Runce, K.Jēkabsone, O.Juhņeviča, 
tencinot sadarbības partnerus
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5. oktobrī Turaidā  
notiks  

Lībiešu dienas spēle  
skolēniem

Godinot nozīmīgu vēsturisko personību, lībiešu valdnieku 
Kaupo, Turaidas muzejrezervāts 5.oktobrī rīko Lībiešu dienu 
skolēniem, kurā no plkst. 10.00 līdz 15.00 aicināti piedalīties 
dažādu vecumu skolēni, lai interaktīvā veidā izzinātu vēsturi 
par vienu no Latvijas pamattautām – lībiešiem. 

Šajā dienā skolēnus sagaida aizrautīga spēle, meklējot Kau-
po pēdas, atklājot Gaujas lībiešu kultūras mantojumu Turaidas 
vēsturiskajā centrā. Piecās vietās muzejrezervāta teritorijā būs 
sagatavoti dažādi uzdevumi un pārsteigumi, kas sniegs zinā-
šanas un noderēs gan skolēniem, kas tikko sākuši mācīties 
vēsturi, gan tiem, kuri Latvijas vēsturi jau apguvuši. Varēs arī 
pārbaudīt savu veiklību, kāpjot kokā ar dzeini un mērot dabas 
veltes senajās mērvienībās. Ikviens dalībnieks saņems balvu 
par dalību pasākumā.

Visas dienas garumā būs iespēja kopā ar muzeja gidu doties 
ekskursijā „Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” un iepazīt arī 
citas Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas.

Papildu informācija un pieteikšanās Lībiešu dienas spēlei 
Turaidā, zvanot uz mob.t.26572142 vai rakstot uz e-pastu: 
anda.skuja@turaida-muzejs.lv.

Informāciju sagatavoja:
Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece komunikācijas darbā

Anda Skuja
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Latvijas spēcīgākie trīscīņas atlēti 
tiekas Inciemā

Jau otro gadu Krimuldas novada Inciemā Siguldas pauerliftin-
ga biedrība uzņēma ciemos Latvijas spēcīgākos spēka trīscīņas 
atlētus no visas Latvijas, lai cīnītos par Krimuldas novada čem-
piona titulu spēka divcīņā. Šogad spēkiem mērojās 52 atlēti, kuri 
izcīnīja 14 medaļu komplektus un sponsoru sarūpētās balvas. 

Pirmās cīņās par medaļām devās 9 dāmas, kas labāko noskaidro-
ja pēc Vilksa punktiem. Lielāko svaru abās disciplīnās kopā pacēla 
Marika Magazina 237.5 kg, kas pēc Wilksa punktiem deva otro 
vietu, aiz sevis atstājot Lindu Bekusovu no Talsu Spēka atlēta, bet 
pirmo vietu izcīnīja šī paša kluba pārstāve Anna Nagle.

Šī gada sacensībās bija prieks redzēt lielu skaitu sportistus jau-
niešu un junioru grupās, kas nozīmē tikai to, ka šis sporta veids 
kļūst populārs jauniešu vidū. Par spēcīgāko jaunieti  kļuva Ņiki-
ta Ļutovs no Spēka pasaules Valmiera, bet par specīgāko junioru 
Kalniņš Rolands no Madonas kopā paceļot 410 kilogramus. 

Lielākais dalībnieka skaits bija Open grupā vīriešiem, kuri 3 
stundu garumā cīnījās par tituli Krimuldas novada čempions ab-
solūtajā vērtējumā, ko savā īpašumā ieguva Kaspars Sniedze kop-
summā sasniedzot 500 kg, kā arī spiešanā guļus uzspiežot 230 kg, 
bet Didzis Bērziņš uzrādīja labāko rezultātu vilkmē 330 kg, kas 
skatītājiem lika uzgavilēt.  Veterānu kategorijā par spēcīgākajiem 
sportisitem kļuva Kaspars Didzis un Ringolds Kļaviņš.

Līdz dienas beigām intriga nebeidzās, kura kļūs par spēcīgāko 
komandu, šoreiz spēcīgākie bija  SCK Madona, otrajā vietā aiz 
sevis atstājot Talsu Spēka atlētus, bet trešajā Gulbenes KSP.

No Krimuldas novada startēja Oskars Miškins, kas savā svara 
kategorijā ieguva piekto vietu.

Lai šīs sacensības noritētu liels paldies ir jāsaka Krimuldas no-
vada domei par finansiālu atbalstu, Latvijas pauerliftinga biedrī-
bai, Spēka Pasaulei, Cēsu Alum, Raganas Burgeram, Z/s Mazlau-
ri, Lēdurgas Miesniekam, SIA Rosība, SIA Pansija. 

Zane Berdinska

Iedzīvotāji aktīvi 
iesaistās stikla 

iepakojuma nodošanā

Lai sekmētu izlietotā stikla iepakojuma nodo-
šanu pārstrādei un mudinātu cilvēkus apmeklēt 
šķiroto atkritumu nodošanas laukumus jeb EKO 
laukumus, SIA “ZAAO” (ZAAO) augustā rīkoja 
akciju “Stikllotto”.

Akcijas dalībnieki, atnesot uz kādu no 20 
ZAAO darbības reģiona EKO laukumiem vis-
maz 10 stikla pudeles vai burkas, aizpildīja 2250 
izlozes kuponus, nododot vairāk nekā 82500 
stikla iepakojuma vienības. Paldies visiem, kas 
iesaistījās dabas resursu saudzēšanā!”

Pēc izlozes balvu komplektus -pledu un dzē-
riena termo trauku – ieguva divdesmit konkursa 
dalībnieki, tostarp Andris Ščeglovs, Raganas 
EKO laukuma apmeklētājs;

Galveno balvu – termo trauku komplektu - ie-
guva: Vēsma Selga, Valkas EKO laukuma ap-
meklētāja.

Ikdienā ZAAO nodrošina, ka iedzīvotājiem 20 
EKO laukumos, simtos EKO punktu un pakalpo-
juma “Videi draudzīgs birojs” ietvaros ir iespēja 
bez maksas nodot ne tikai stikla iepakojumu, bet 
arī papīra, plastmasas un metāla iepakojumu. 
EKO laukumos privātpersonas var nodot arī no-
lietotu sadzīves elektrotehniku, sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus, zaļos un lielgabarīta atkri-
tumus, būvgružus, kā arī kopš šā gada pavasara 
– lietošanai derīgus apavus.

EKO laukumu darba laiki un piedāvāto pakal-
pojumu veidi pieejami www.zaao.lv vai zvanot 
pa tālr.64281250. 

Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzsākot jauno mācību gadu, Dabas un 
tehnoloģiju parkā URDA atklāta jauna 
vides izglītības infrastruktūra 3K - dabas 
Koncertzāle, āra dabas Klase, Latvijas iežu 
un minerālu Kolekcija. 3K ir vieta, kur  
mācīšana un mācīšanās gan bērnudārzu 
audzēkņiem un skolēniem, gan studentiem 
notiek mūsdienīgā un dabā integrētā veidā. 

Projekts 3K tapis pateicoties „Latvijas 
vides aizsardzības fonda” finansējumam, 
un ir vieta, kur vides izglītības saturā tiek 
mazināta tiešā didaktika, to aizstājot ar iz-
ziņas un spēles prieku, un mācību procesā 
iespējams apvienot zināšanas par vides, 
izglītības, kultūras un dabas norisēm. 3K 
dod apmeklētājiem iespēju gan papildināt 
teorētiskās zināšanas ar praktisku darbo-
šanos dabā, gan piedzīvot apkārtējās vides 
un tehnoloģiju tuvināšanās pieredzi, gan 
izbaudīt Latvijas dabas un kultūras radošo 
dialogu.

Dabas un tehnoloģiju parks URDA ir 
Latvijā pirmā nacionālas nozīmes vides iz-
glītības infrastruktūra, un tā atrodas reģio-
nālā atkritumu apsaimniekošanas centra 
“Daibe” teritorijā, Stalbes pagastā, Pārg-
aujas novadā. URDAS mācību programma 
un saturs tiek veidots sadarbībā Latvijas 
vadošajām augstskolām - RTU, LLU, LU, 
RA, VIA, DU, Dabas aizsardzības pārval-
di, Latvijas Dabas muzeju, Tartu Ledus-
laikmeta muzeju, UNESCO, Ziemeļvalstu 
ministru padomes biroju Latvijā, dažādām 
vispārējās izglītības iestādēm, kā arī uz-

ņēmumiem Neste Latvija un Volvo Truck 
Latvia. URDAS teritorijā atrodas mācību 
ēka, veselības, pārdomu un izziņas takas, 
pļava ārstniecības augu iepazīšanai un ie-
vākšanai, purva taka un garšaugu dārzs, 
kukaiņu māja, atrakciju laukums un šķēr-
šļu josla. Iecerēta arī zemūdens vērošanas 
platforma, ūdens turbīna – strūklaka un ar 
video kameru aprīkots skudru pūznis. Tā-
pat mācību procesā tiks nodrošināta iespēja 
padziļināti iepazīties ar dažādām atkritu-
mu apsaimniekošanas, biogāzes ražoša-
nas, ūdens attīrīšanas, siltumapgādes, vēja 
ģeneratoru, kompostēšanas un elektrības 
iegūšanas iekārtām. 3K ir Dabas un tehno-
loģiju parka URDA jaunais papildinājums.

URDAS vīzija ir, īstenojot iedvesmojo-
šu, dabaszinātnēs balstītu apmācību, radīt 
kvalitatīvas izmaiņas cilvēku domāšanā, 
rīcībā un attieksmē pret vidi jau šodien un 
nākamībā. Mācību programmas ir balstītas 
četrās dabas stihijās – zeme, ūdens, uguns, 
gaiss, un tās realizē  speciāli sagatavoti pe-
dagogi. URDA ir vieta, kur zināšanas smel-
ties gan bērnudārzu un skolu audzēkņiem, 
gan augstskolu studentiem un pētniekiem. 
Nākotnē iecerēts organizēt dažādus vides 
un kultūras pasākumus, kurus būs iespē-
jams apmeklēt ikvienam interesentam. Pie-
teikties URDAS apmeklējumam var mājas 
lapā www.urda.lv. 

Papildu informācija: 
Līga Ivanova, 

mob.t.26464686

Atklāta īpaša vides izglītības 
infrastruktūra – 3K

Sportists no Kokneses Didzis Bērziņš paceļ 330 kg. 
Foto: Gints Gabrāns
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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.

Lēdurgas kultūras namā

9. oktobrī pl. 16.00 SARKANGALVĪTE 
UN VILKS. 
Jautra komēdija bērniem un vecākiem

Ieeja EUR 2,00

20. oktobrī pl. 20.00 animācijas filma 
LINO.
Lino ir jauns puisis, kurš savu dzīvi uzskata 
par nožēlojamu. Izmisušais Lino dodas pie 
kāda ne visai prasmīga burvja, kas apsola 
mainīt viņa dzīvi pašos pamatos. Burvestība 
nenostrādā, kā cerēts, un Lino pārvēršas par 
milzīgu kaķi.

Ieeja EUR 2,00

27. oktobrī pl. 19.00 amatierteātra iz-
rāde SĀTANISKS STĀSTS. 
Latviešu rakstnieces Regīnas Ezeras novele 
“Sātanisks stāsts” Raganas amatierteātra ie-
studējumā, režisore – Zane Zīle.

Ieeja EUR 3,00

Krimuldas Tautas namā
14. septembrī plkst. 20.00 sezonu sāk 
VPDK "Dzirnakmeņi". 
Vadītāja Dita Danosa

3. oktobrī  tiksies Vīru koris "Vecie 
draugi"
26.oktobrī  plkst.19.30 Muzikālā ap-
vienība ”Paldies Tev, draugs” piedāvā 
koncertizrādi ”Ceļojošais Vijolnieks” 
Mūzika ir neatņemama jebkuras kultūras 
sastāvdaļa. Tieši mūzikā, vislabāk izpaužas 
tautas raksturs, tās tradīcijas un vērtības. 
Koncertizrādes iedvesmas  avots  ir latviešu 
tautas patiesā mīlestība uz dziesmu. ”Ceļojo-
šais Vijolnieks” aicina Jūs aizraujošā piedzī-
vojumā uz krāšņo tērpu, smeldzīgo dziesmu 
un temperamentīgo deju pasauli.
Koncertizrādē piedalās:
Andris Daņiļenko,
Jānis Krūmiņš (Apvedceļš),
Kaspars Pudniks (Riči),
Antra Ozola  (Menuets / Tip Top),
Māris Trankalis,
Ravita Kreicberga,
Margarita Konošonoka,
Eksotisko deju teātris, u.c.

Biļetes cena: iepriekšpārdošanā EUR 7.00, 
koncertizrādes dienā  EUR 10.00

SVECĪŠU VAKARS
Turaidas kapos 

6. oktobrī pl. 16.00.
Mācītājs Didzis Seržāns

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 trešdienā (nevis 
ceturtdienā)

 plkst. 18.00 – Sievu vakars: sadraudzība, 
sarunas, lūgšanas. 

 Tuvākais vakars - 19.septembrī.
 Info: Vineta Prikule, mob.t. 29429002.
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

Prāvests 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 

Pirms saki tu kaut ko, pārdomā vēl,
Lai izteikto vārdu nebūtu žēl,
Lai nekrīt kā akmeņi salti un cieti,
Bet priecina sirdi kā plaukstoši ziedi.

Sirsnīgi sveicam  
septembra gaviļniekus:

Ēvaldu Zaksu,
Annu Seņkāni,
Jāni Trumpekoju,
Moniku Saulīti,
Rasmu Veinbergu,
Anitu Rozenbergu,
Dzintru Kalniņu,
Dzintru Griblo,
Janīnu Dortāni-Aleksāni

nozīmīgajās jubilejās!


