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NOVEMBRIS I / 2018VESTIS
Sveicieni Latvijas Valsts 100. jubilejas mēnesī!

 Drosmi, gaišas domas un labvēlību  
Krimuldas novada iedzīvotājiem un viesiem! 

Krimuldas novada pašvaldības dome

1. NOVEMBRĪ 

• • • • •• • •
VALSTS SVĒTKU MĒNESĪ

plkst. 13.00 Krimuldas tautas namā grāmatu draugu tikšanās
ar rakstnieku Andri Akmentiņu  
Dalība bez maksas

plkst. 16.00 Reģu kalnā svinīga Latvijas valsts karoga pacelšana. 

4. NOVEMBRĪ
plkst.16.00 Krimuldas tautas namā spēlfilma "HOMO NOVUS",  
Biļetes cena EUR 3,00

17. NOVEMBRĪ
plkst. 19.00 Krimuldas tautas namā Valsts svētku sarīkojums 

18. NOVEMBRĪ
plkst. 20.00 Krimuldas tautas namā svētku koncerts Jānis Lūsēns,
Kristīne Zadovska "Labvakar , Latvija! " 
 Piedalās Krimuldas un  Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris,
Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu koris "Tomēr" 
Biļetes cena EUR 3,00

plkst.22.00 Krimuldas tautas namā Balle, spēlē grupa '"Stradivari", 
Ieeja bez maksas 

1. NOVEMBRĪ 

• • • • •• • •
VALSTS SVĒTKU MĒNESĪ

plkst. 13.00 Krimuldas tautas namā grāmatu draugu tikšanās
ar rakstnieku Andri Akmentiņu  
Dalība bez maksas

plkst. 16.00 Reģu kalnā svinīga Latvijas valsts karoga pacelšana. 

4. NOVEMBRĪ
plkst.16.00 Krimuldas tautas namā spēlfilma "HOMO NOVUS",  
Biļetes cena EUR 3,00

17. NOVEMBRĪ
plkst. 19.00 Krimuldas tautas namā Valsts svētku sarīkojums 

18. NOVEMBRĪ
plkst. 20.00 Krimuldas tautas namā svētku koncerts Jānis Lūsēns,
Kristīne Zadovska "Labvakar , Latvija! " 
 Piedalās Krimuldas un  Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris,
Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu koris "Tomēr" 
Biļetes cena EUR 3,00

plkst.22.00 Krimuldas tautas namā Balle, spēlē grupa '"Stradivari", 
Ieeja bez maksas 

Krimuldas pagastā
17. novembrī

19.00 Krimuldas Tautas namā Valsts svētku sarīkojums 
22.00 Krimuldas Tautas namā Balle, spēlē grupa '"Stradi

vari". 
Ieeja bez maksas 

18. novembrī
20.00 Krimuldas Tautas namā svētku koncerts Jānis Lūsēns, 

Kristīne Zadovska "Labvakar , Latvija! " 
Piedalās Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais 
orķestris, Cēsu Valsts ģimnāzijas jauniešu koris "To
mēr". 

Biļetes cena EUR 3,00 

Lēdurgas pagastā
17. novembrī

18.00 Lēdurgas kultūras namā Latvijas simtgadei veltīts svi
nīgs sarīkojums “Saules mūžu Latvijai!’’
Svinīgas uzrunas un pateicības vārdi. Kultūras nama 
amatiermākslas kolektīvu koncerts.

21.00 Balle kopā ar grupu “Kantoris 04.’’ 
Vietas pie galdiņiem rezervēt līdz 15. novembrim, zva
not pa tālruni 64023086 vai 371 26256944.

Ieeja bez maksas

Latvijas rīts vienlaikus tiks ieskandināts 8 īpašās vietās Latvijā – Tu
raidā, Gaiziņkalnā, Kolkā, Alsungā, Mežotnes pilskalnā, pie Rāznas 
ezera, Rīgā Brīvības laukumā, Dzegužkalnā (Rīgā, Dzegužu ielā 11) 
un citviet pasaulē.

Gaidīts būs ikviens Siguldas, Krimuldas novada, ikviens Latvijas ie
dzīvotājs, Latvijas valstspiederīgais un Latvijas draugs pasaulē. Iestā
joties rudenim, kad tā vien gribas paslēpt rokas siltos cimdos, Kultūras 
ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs un cimdu meistari aicina 
ikvienu iesaistīties akcijā „Cimdotā Latvija” un valsts 100. dzimšanas 
dienai sarūpēt sev pašiem un dāvināt citiem vienu no senākajām Lat
vijas cilvēku vizītkartēm – rakstainus cimdus, lai 18. novembra rītā 
varētu koši un silti saposties Latvijas svētkos.

Rīta ieskandināšanas programma
7.30 – 8.00 Pulcēšanās
8.00 – 8.10 Uzrunas
8.11 – 
Saules lēkts

Latvijas valsts karoga pacelšana un Latvijas valsts 
himnas dziedāšana

8.15 – 8.45 Spēka rituāls un sadziedāšanās kopā ar folkloras ko
pām “Senleja” (Sigulda), “Putni” (Lēdurga), “Delve” 
(Vidriži) un “Abra” (Rīga)

Dalība bez maksas. Krimuldas novadā tiks organizēts bezmaksas 
transports. Sekojiet līdzi informācijai Krimuldas novada mājas lapā!

Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece 
komunikācijas darbā Anda Skuja

Tālr. 26572142; www.turaidamuzejs.lv

Krimuldas novada pašvaldības transports: 
• 7.00 Lēdurgas kultūras nams – 7.20 Inciema tornis – 7.35 Turaidas stāvlaukums; 
• 7.10 Krimuldas Tautas nams – 7.20 Sunīši – 7.35 Turaidas stāvlaukums; 
• 9.30 – transports mājup (Turaidas stāvlaukums – Inciema tornis – Lēdurgas kul-

tūras nams; Turaidas stāvlaukums – Sunīši – Ragana).

Latvijas simtgades rīta 
ieskandināšana Turaidā
Latvijas valsts dzimšanas dienā 18. novembrī plkst. 8.00 

ikviens aicināts sagaidīt saules lēktu Turaidā un novēlēt 
Latvijai saules mūžu, paceļot Latvijas valsts karogu, kopīgi 
dziedot Latvijas valsts himnu un tautasdziesmas, ieskandi-
nāt simtgadi.
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Krimuldas vidusskola aicina darbā 
PILNAS SLODZES SĀKUMSKOLAS SKOLOTĀJU 

(uz noteiktu laiku)
Prasības:
 Izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabi

neta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un pro
fesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 
prasībām;

 labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pienākumi:
 īstenot pamatizglītības programmu 2.klasē;
 veikt klases audzinātājas un pagarinātās dienas grupas pedagoga pienākumus;
 nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās procesu;
 veidot pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem, vecākiem, skolas pedagogiem un dar

biniekiem;
 piedalīties iestādes aktivitātēs un pasākumos;
 pašvērtējuma prasmes;
 valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Nodrošinām:
 stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikšanās termiņš un kārtība:
 Pieteikumus (CV un Motivācijas vēstule) nosūtīt uz epasta adresi krvsdar@kri

mulda.lv vai iesniegt personīgi Krimuldas vidusskolas kancelejā (Skolas iela 11, 
Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, tālr. 27744035)

 Pieteikumi jāiesniedz līdz 2018.g. 23.novembrim plkst.16:00.

Krimuldas vidusskola apstrādās Jūsu iesniegto informāciju (t.sk. personas datus) augs-
tāk norādītā pasākuma norises nodrošināšanai. Tā tiks uzglabāta 3 mēnešus pēc norises 
veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat 
iepazīties www.krimuldasskola.lv

Uzmanību!
Latvijas Valsts svētku sarīkojumos 

17. novembrī  
Krimuldas Tautas namā un 
 Lēdurgas kultūras namā  

tiks sveikti:
Dainis Jēkabsons,

Biruta Sidraba,
Inga Ķerzuma,

Ieva Lapsa,
Linda Bernarde,

Biedrība “Smailes”,
Māris Eisaks,
Juris Salmiņš.

Veicams nodokļa 
maksājums

Atgādinām, ka līdz 2018. g. 15. novem-
brim veicams kārtējais nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksājums. 

Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpa
šuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodok
ļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī 
ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā 
un 15. novembrī  vienas ceturtdaļas apmērā 
no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā  
avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas 
tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu). 

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības no
rēķinu punktos, bankā, internetbankā, por
tālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.
lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski 
ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts 
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par 
NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz 
kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norā
dīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. 

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā 
www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. 
Abos portālos pieejami pašvaldību banku 
konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksā
tājam automātiski uzrādās visa nepiecieša
mā informācija maksājuma veikšanai. Por
tālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt 
nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas 
personas īpašumiem. Lietotāju ērtībām turp
māk pakalpojumu portālā www.epakalpo
jumi.lv lietotāji savā profilā var ielogoties ar 
eParaksts mobile rīku. 

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo sa
skaņā ar likumu par laikā neveiktu maksāju
mu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% 
apmērā no nesamaksātās summas. 

Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodok
ļa apmaksas termiņu, portālā www.epakal
pojumi.lv iespējams pieteikties atgādināju
mu saņemšanai epastā vai īsziņas veidā uz 
mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas 
termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz 
norādīto epastu tiks izsūtīta septiņas dienas 
pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – 
maksāšanas termiņa samaksas dienā. 

Krimuldas novadā noslēdzies projektu 
konkurss par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 

tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanu

Krimuldas novada pašvaldība 2018. gada vasarā izsludināja projektu konkursu “Kri
muldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlaboša
na”. Projektu konkursā pieteicās divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raganā – Bērzu 
iela 6 un Ābeļu iela 8 un viena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Inciemā – Turaidas iela 3. 
Raganā, Bērzu ielā 6, projekta ietvaros tika veikta siltuma mezgla pārbūve – veikti vi
zuālie un tehniskie stāvokļa uzlabojumi, cirkulācijas sūkņu un sensora vārsta nomaiņa, 
Ābeļu ielā 8 tika veikta kāpņu telpas noklāšana ar epoksīda klājumu, savukārt, Inciemā, 
Turaidas ielā 3 – sakārtota dzeramā ūdens sistēma. 

Krimuldas novada pašvaldība viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķīra 
pašvaldības līdzfinansējums līdz 1500 EUR. Kopējais piešķirtais līdzfinansējums pro
jektā “Krimuldas novada daudzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa 
uzlabošana” ir 4500,00 EUR. 

Tikai vienu no trīs projektiem konkursā pieteica biedrība. Biedrības priekšrocība, 
piesakoties pašvaldības līdzfinansētajos un citos projektos, ir tā, ka netiek ieturēts ie
dzīvotāju ienākumu nodoklis no piešķirtā finansējuma. Attiecīgi diviem pārējiem pre
tendentiem no piešķirtajiem 1500 EUR, tika ieturēti 345 EUR– iedzīvotāju ienākumu 
nodoklis 23% apmērā. 

Aicinām daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus dibināt biedrības vai izvēlēties namu 
apsaimniekotāju – rūpēsimies par savu īpašumu.

Krimuldas novada pašvaldība 22.novembrī plkst.18.00 rīko tikšanos diskusiju (skatīt 
informāciju KNV, 3.lpp).

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli vai šāds projektu konkurss novadā ir ne-
pieciešams arī 2019.gadā. 

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, 

tālr.: +371 25549748, 
epasts: attistiba@krimulda.lv
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Uzmanību!
Krimuldas novada Sociālais die-

nests aicina politiski represētos pen-
sionārus un personas ar invaliditāti, 
kā arī bērnu ar invaliditāti vecākus 
(aizbildņus), kas deklarētas Krimul-
das novadā vismaz 6 mēnešus pie-
teikties vienreizējā pabalsta veselības 
uzlabošanai saņemšanai, sākot ar 
01.11.2018. 

Pabalsta apmērs politiski represē
tiem pensionāriem un personām ar 1. 
un 2. grupas invaliditāti un bērniem 
ar invaliditāti ir EUR 50, personām ar 
3. grupas invaliditāti EUR 25.
Pabalstu iespējams pieprasīt:

1. klātienē Krimuldas novada Sociā
lajā dienestā Raganā, Saules ielā 
1C un Lēdurgā, E.Melngaiļa ielā 
2a pirmdienās un ceturtdienās 
9.0012.00 un 13.0017.30, kā arī 
Inciemā, A.Eglīša ielā 5 trešdienās 
9.0012.00.

2. elektroniski portālā www.latvija.lv, 
adresējot iesniegumu Krimuldas 
novada domei dome@krimulda.lv

3. pa pastu, sūtot iesniegumu brīvā 
formā Krimuldas novada Sociāla
jam dienestam Saules ielā 1C, Ra
ganā, Krimuldas pagastā, Krimul
das novadā, LV2144.

Pabalsta pieprasīšanai klātienē ne
pieciešams uzrādīt personu apliecino
šu dokumentu (pasi vai identifikācijas 
karti) un politiski represētās personas 
vai invaliditātes apliecību.

Pieprasot pabalstu, jānorāda vēlamais 
pabalsta saņemšanas veids.
Pabalsts tiks izmaksāts:

1. skaidrā naudā Krimuldas novada 
domes kasē Parka ielā 1, Raganā 
vai Lēdurgas pagasta pārvaldes 
kasē, E.Melngaiļa ielā 2a, Lēdur
gā;

2. ar pārskaitījumu personas norādī
tajā kredītiestādes kontā;

3. ar piegādi mājās, ja personai nav 
konta un tā nespēj ierasties pabal
stu saņemt personiski.

Informējam, ka Krimuldas novada 
Sociālais dienests, piešķirot pabalstu, 
pārbaudīs informāciju par personas 
deklarēto dzīvesvietu un politiski re
presētās personas statusa vai invalidi
tātes esamību valsts datu bāzēs.

Aicinām uz tikšanos-diskusiju 
“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas 

biedrību pozitīvās pieredzes stāsti”
22. novembrī pl. 18.00 
Krimuldas Tautas namā

Sarunas par:
• biedrības “Turaidas avoti” pieredze mājokļu apsaimniekošanā;
• pašvaldības rīkotā konkursā “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvoja-

mo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” projektu prezentācija 
un dalībnieku dalīšanās ar realizētā projekta ieviešanas gaitu un rezul-
tātiem;

• biedrības “Ragana 8” pieredzes stāsts.

Aicināti visi interesenti!

Vai apkures sezonai esi 
gatavs?

Cienījamie novadnieki!
Sācies rudens, drīz ziema, laiks paliek arvien vēsāks. Valstī jau “atvērta uzskai

te bojā gājušajiem ugunsgrēkā, kuri gājuši bojā, izceļoties ugunsgrēkam dzīvojamās 
mājās”.

Es jūs visus no sirds aicinu atcerēties, ka “ugunsgrēku vieglāk ir nepieļaut/novērst 
nekā nodzēst!”

Drausmīgākā neapdomība, pārākums un vieglprātība, ka “ar mani tas nevar notikt” 
ir pamata faktori ugunsgrēka sākumam.

Par šo esmu runājis, rakstījis vairāk kā 45 gadus atrodoties ugunsdrošības propa
gandētāju vidū, tikpat ilgi pārbaudot šīs jomas ievērošanu un piedaloties praktisku 
ugunsgrēku dzēšanā, tai skaitā arī mūsu novadā.

Ētisku apsvērumu dēļ nerakstīšu vārdus, uzvārdus, bet daudzi jo daudzi atceras 
“smagākos” ugungrēkus ar cilvēku bojā eju Inciemā, Eikažos, Zutiņos, Raganā, Sā
rumsilā, Lojā, Murjāņos, Sējā un šī novada citās apdzīvotās vietās… Iemesls viens – 
bezatbildība, neapdomība, paviršība kurinot krāsnis, plītis, bojātie un netīrītie dūm
vadi,  bojātu apkures ierīču lietošana, degtspējīgu priekšmetu novietošana pie krāsns 
vai tās “mutes” priekšā, pēc smēķēšanas nodeguļu nomešana pa roku galam.

Par šo tēmu – ugunsdrošība dzīvojamās mājās – runā ugunsdrošības speciālisti, 
mūsu Siguldas “Rīgas rajona brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības” valdes un Latvijas 
BUB apvienības valdes sagatavotie aicinājumi, priekšlikumi, ieteikumi vietējos izde
vumos, bukletos utt, mūsu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kurš “aicina 
parūpēties par sevi un saviem līdzcilvēkiem, ievērojot vairākus drošības padomus” 
par ugunsdrošību dzīvojamās mājās.

Sakiet, lūdzu, kā vēl, cienījamie novadnieki, kaimiņi jums skaidrot šo jautājumu? 
Tas taču ir tik viegli – ievērot priekšā pateikto.

Esmu vairāk kā patīkami pārsteigts redzot un lasot (KNV Nr. 17, oktobrisII) par 
Domes priekšsēdētāja Linarda Kumska aktīvo dalību Brīvprātīgo ugunsdzēsēju darba 
sakārtošanā novadā, par praktiskiem aicinājumiem ugunsdrošības uzlabošanā mājok
ļos un vispusīgo šīs nozares pārzināšanu. Priekšsēdētāja aicinājumi IR JĀSADZIRD, 
JĀIZPROT un JĀIEVĒRO! Pārlasi vēlreiz šo, mūsu novada izdevumā publicēto saru
nu ar L. Kumski un Lēdurgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības (es teiktu vienības – 
J.R.) ugunsdzēsēju Daini Jēkabsonu. Tas ir pamācoši un viegli saprotams, kas katram 
mums jādara ugunsdrošības ievērošanā. 

Aicinu: ja vēl arvien neesi sagatavojis savu apkures sistēmu apkures sezonai, izdari 
to ar steigu! Citādi var būt par vēlu gan praktiski, gan alegoriski.

Ugunsdrošības speciālists Jānis Rubīns

P.S.: Izmisīgi tiek meklēti vismaz divi autovadītāji Ugunsdzēsības mašīnas va-
dīšanai, kas atrastos “Dūmeņos” (Entalpija 2 ēkā). Nepieciešams, lai šie vadītāji 
vismaz laikā līdz 5 minūtēm spētu ierasties un iedarbināt šo mašīnu izbraukšanai uz 
notikuma vietu (ugunsgrēks, glābšanas darbs). Ļoti, lūdzam, pieteikt šo kandidatūru 
Domē, man personīgi jeb “Entalpijā 2”. Pacentīsimies kopīgiem spēkiem reanimēt 
Krimuldas pagastā BUB darbu.
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Skolēnu rudens brīvdienās, no 20. 
līdz 27. oktobrim Krimuldas Mūzikas un 
mākslas skolas (MMS) un Maijas Pīlāgas 
Lēdurgas Mākslas un mūzikas vecāko 
grupu audzēkņi devās piedzīvojumā – 
braucienā uz Horvātiju! 

Brauciena mērķis bija darbs plenērā – glez
nošana un zīmēšana brīvā dabā un pilsētvidē. 
Plenērs ir mākslas skolu programmu sastāv
daļa, ko īstenojam ik gadus, bet šoreiz ainava 
bija neierasti eksotiska. Ceļā devāmies 20. ok
tobra agrā rītā un ceļš mūs veda caur 8 val
stīm: Lietuvu, Poliju, Čehiju, Austriju, Slo
vēniju, līdz sasniedzām Horvātiju pie Adrijas 
jūras tirkīzkrāsas ūdeņiem. Atpakaļ devāmies 
caur Ungāriju, Slovākiju, Poliju, Lietuvu, līdz 
atgriezāmies dzimtenē – Latvijā! Kopumā no
braucām ap 5000 km. 

Lai arī ceļojuma mērķis bija Horvātija, kur 
pavadījām vairāk laika, iepazinām krāšņo 
Horvātijas dabu un vēsturiskajām celtnēm 
bagātās pilsētas Splitu un Trogiru, tomēr ceļā 
mūsu zinošā gide Daina Vasiļjeva mums iz
stāstija ne mazums interesantu faktu par kat
ru valsti, kurā devāmies. Tā, skanot Johana 
Štrausa “Pie zilās Donavas”, mūsu ceļš veda  
gar Vīni, vēsturiskā centra iepazīšanu gan at
stājot citam braucienam, klausījāmies stāstu 
par Slovēnijas vietējo “Robinu Hudu” un citus 
nostāstus un leģendas, tāpat uzzinājām arī par 
Horvātijas un Balkānu drūmo, pavisam nese
no vēsturi – Balkānu karu, kura sekas vēl nav 
dzēstas. Šis stāsts īpaši ieinteresēja mūsu sko
lēnus un pārdomās novērtējām, ka Latvijas 
neatkarības atgūšana tika izcīnīta bez lielas 
asinsizliešanas. Atceļā īpašs brīdis bija naks
nīgais skats no Budapeštas Gēlerta kalna... un 
vēl, un vēl...

Horvātijā, nelielā salā līdzās Trogiras pilsē
tai, pavadījām trīs iespaidiem bagātas dienas. 

Laiks aizritēja čakli zīmējot un gleznojot. 
Darbos tika iemūžināta gan eksotiskā Adrijas 
jūras piekraste, gan ūdenskritumi un kalni 
Krka nacionālajā parkā, tāpat iepazinām arī 
Splitas un Trogiras vecpilsētas. Gan Splitas, 
gan Trogiras vēsturiskā apbūve ir  UNESCO 
aizsardzībā kā kultūrmantojums. Trogirā īpa
ši jāuzsver katedrāle un zvanu tornis, pilsētas 
viduslaiku mūris ar vārtiem un 15. gadsimta 
cietoksnis. Savukārt Splitā apskatījām Dio
kletiāna pili, kas celta pēc Romas impērijas 
imperatora Diokletiāna rīkojuma 4. gadsimta 
sākumā. Mūsdienās tā veido Splitas centru. 
Apskatīt tik senas būves ir tiešām iespaidīgi. 
Par spīti tam, ka arī Horvātijā jau klāt rudens, 
mēs tomēr vēl izpeldējāmies Adrijas jūras 
fantastiskajos ūdeņos. Te jāsaka liels paldies 
Krimuldas vidusskolas baseina vadītājai Lī
gai Ozoliņai, kura peldēšanas nodarbību no
vadīja profesionāli! Atceļā apskatījām Horvā
tijas dabas pērli – Plitvices nacionālo parku, 

Brīnišķīgs ceļojums uz Horvātiju!

kas pārsteidza ar latvieša acīm neierasto kal
nu krāšņumu. 

Ceļojuma mērķis – darbs plenērā, skolā 
apgūto zīmēšanas un gleznošanas tehniku iz
mantošana neierastos apstākļos, jaunu zināša
nu ieguve par vēsturi un dabu, tika piepildīts 
pilnā mērā. Ceļojumā jāspēj arī pielāgoties 
apstākļiem, ilgs ceļš autobusā nav viegls, jāvar 
sadarboties un atbalstīt pārējos, tikt galā ar sa
dzīviskām lietām bez ierastā vecāku atbalsta. 
Ar to visu mūsu skolēni ar skolotāju atbalstu 
tika galā lieliski, par ko priecājamies. Paldies 
bērnu vecākiem par uzticību, abu skolu di
rektoriem un pedagogiem par cītīgu darbu ar 
bērniem 8 dienu garumā, Krimuldas novada 
Domei par atbalstu braucienam, mūsu gidei 
Dainai Vasiļjevai un Travel RSP par ceļojuma 
organizēšanu.

Skolēnu darbus, kuri tapuši Horvātijā, inte
resenti varēs apskatīt izstādē pavasarī. 

Irēna Olekša

No 1. novembra līdz 6. decembrim Kri-
muldas Tautas namā apskatāma Krimul-
das Mūzikas un mākslas skolas un Maijas 
Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas 
skolas audzēkņu darbu izstāde "Rokas 
darba nebijās." Izstādē redzamie darbi ta
puši pagājušajā mācību gadā un tie veltīti 
Latvijas jubilejai, mūsu kultūrmantojumam, 
latviešu tautas dziesmām. Bērni savos zīmē
jumos un gleznojumos ilustrējuši latviešu 
tautas dziesmas, zīmējuši to, kas saistās ar 
Latviju, dainām, latviešu pasaku tēliem. Ap
skatāmi arī 2018. gada mākslas skolu Valsts 
konkursa darbi  pašu rokām darinātas grā
matas, kurās arī ilustrētas dainas vai latvie
šu dzejnieku darbi. Izstādē redzami arī ci
tās tehnikās tapuši darbi  zīda gleznojumi, 
stikla gravējumi, mozaīkas, metāla rotas, 
keramikas darbi. Visas šīs daudzveidīgās 
tehnikas apgūst bērni mūsu novada mākslas 
skolās, ar kurām lepojamies.   

Lēdurgas kultūras nama Mazajā zālē no 
11. novembra apskatāma Krimuldas MMS 

Ieguvumi – iepazīt krāšņo dabu un atšķirīgu arhitektūru, gūt vērtīgu pieredzi

Piedāvājumā divas izstādes

audzēkņu darbu izstāde "Latviešu māksla 
bērnu acīm". Šo izstādi augustā varēja skatīt 
Rīgā, Eiropas Savienības mājā. Tagad laipni 
aicinām novadniekus, kuriem nesanāca re

dzēt mūsu bērnu darbus Rīgā, iepazīties ar 
skolēnu redzējumu par latviešu mākslinieku 
daiļradi tepat tuvumā, Lēdurgā.

Laipni aicināti!
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Pati uzskatu sevi par lielu Latvijas patrioti un nekad negrasos 
pārcelties kaut kur citur – manas mājas ir Inciems, tāpēc arī jūtos 
atbildīga par Krimuldas novada attīstību. Kā studente Ekonomikas 
un kultūras augstskolā es īsti nezināju, kā varētu palīdzēt, ko darīt, 
ar ko runāt un kur iegūt finanses, lai tad varētu dot savu devumu 
novadam. Tāpēc biju apņēmusies nelaist garām nevienu iespēju, 
lai attīstītu sevi un vēlāk palīdzētu vietējiem darīt to pašu. Tad kādā 
pavasara dienā mani uzrunāja nepazīstama meitene un pastāstīja 
par iespēju doties uz Ameriku pārdot bērnu mācību grāmatas. Ide-
ja likās ļoti dīvaina gan man, gan maniem vecākiem, bet, iedziļino-
ties programmas sīkumos, sapratu, ka šī būs īstā vieta, kur varēšu 
iegūt visu sev nepieciešamo, lai tad vēlāk palīdzētu arī citiem! 

ko esmu iemācījusies es. Tādā veidā man ir iespēja palīdzēt cilvēkiem, 
un esmu pārliecināta, ka tas tiks nodots arī tālāk. Par savu pieredzi un 
iegūtajām zināšanām kopā ar vienu Siguldas puisi – Kristapu Kažu, 
kurš arī šajā programmā piedalīsies jau ceturto gadu, esam vairāk
kārt devušies uz dažādām vidusskolām stāstīt par mērķu sasniegša
nu, motivāciju un kā rīkoties ar naudu, kas man šobrīd dod vislielāko 
gandarījumu, jo es priecātos, ja man kāds tajā vecumā par šīm tēmām 
būtu stāstījis. Šādi es beidzot lēnām piepildu savu mazo sapnīti: palī
dzēt mums – pašiem latviešiem – saprast, ka viņi ir spējīgi uz kaut ko 
daudz lielāku, ka nav jāklusē un jābaidās, bet var iet un darīt, un viss 
var arī izdoties!

Silvija Ozola organizācijas vadītāja*
 Southwestern Advantage kompānijā

*Katru vasaru programmā piedalās ap 2000 studentu no visas pasaules, kur ap 150 ir orga
nizācijas vadītāju statusā.
Southwestern ir uzņēmums, kas piesaista un apmāca koledžu, universitāšu un augstskolu 
studentus izglītojošu grāmatu pārdošanas jomā. Studenti izmanto tiešās pārdošanas meto
des. Studenti, kas piedalās programmā, ir neatkarīgi un savu darbu plāno paši līdz ar to nav 
uzņēmuma darbinieki, viņi uzrunā vietējās amerikāņu ğimenes un uz vietas veic pasūtījumu, 
kur grāmatas tiek piegādātas vēlāk tieši uz mājām, līdzīgi kā tas notiek mazumtirdzniecībā. 
Dibināts 1868.g.
Uzņēmuma misija – palīdzēt jauniešiem attīstīt nepieciešamās prasmes un raksturu, lai sa
sniegtu savus mērķus dzīvē.

Zemessardzei izveidots vienotais 
pieteikšanās tālruņa numurs – 1811

Lai vienkāršotu pieteikšanos dienestam Zemessardzē un 
veicinātu atgriezenisko saiti ar iedzīvotājiem, darbu sācis 
Zemessardzes vienotais diennakts tālruņa numurs  1811. 
Uzzini vairāk par pieteikšanos Zemessardzei:

Zvani:  1811
Raksti: esizemessargs@mil.lv 
Ieskaties: www.zs.mil.lv.Southwestern Advantage programmā ASV piedalīšos jau piekto 

gadu. Tā ir vasaras programma, kas man ir ļāvusi apgūt nepiecieša
mās prasmes un nostiprināt raksturu, lai sasniegtu pašai savus mērķus 
dzīvē, kas ir saistīti ar ekonomiskā stāvokļa un kultūras dzīves nostip
rināšanu Latvijā. Kā es to daru? Ejot no durvīm uz durvīm ASV, pār
dodot bērnus izglītojošas grāmatas. Southwestern Advantage atrodas 
Nešvilā, Tenesijas štatā, un ir 160 gadus veca izdevniecības kompānija. 
Studenti no Baltijas turp brauc jau kopš deviņdesmitajiem gadiem. No 
Latvijas šai laikā ir pabijuši vairāk nekā 500 studenti. Esmu iemācīju
sies tik daudz – kā komunicēt ar visa vecuma un rakstura cilvēkiem, jo 
ikdienā tiek uzrunāti vairāk nekā 50 cilvēki aci pret aci viņu mājās; kā 
būt labam līderim, jo savā 3. un 4. vasarā man bija iespēja vadīt organi
zāciju, kur jāpārliecinās, ka visiem studentiem iet labi, un pati arī para
lēli strādāju to pašu līdz ar viņiem; kā tikt galā ar savām emocijām, jo 
biežie atraidījumi, ko mēs saņemam, nav ierasta lieta tepat Latvijā; kā 
ātri pieņemt lēmumus, jo svešā zemē, kur viss notiek strauji, man bija 
nepieciešams ātri pielāgoties jebkurai situācijai; būt neatlaidīgai, jo ne 
vienmēr viss sanāca uzreiz, lielākoties pat nesanāca, bet ar neatlaidību 
rezultātus var gūt arī ar ļoti daudz pieļautām kļūdām un daudz ko citu, 
ko vārdos pat grūti aprakstīt. Šī ir grūtākā lieta, ko esmu darījusi līdz 
šim savā dzīvē, bet esmu ļoti pateicīga savai menedžerei, ka viņa mani 
iepazīstināja ar šo programmu. 

Visaizraujošākā man bija 3. vasara, kurā vadīju organizāciju Aļaskā! 
Tur bija ļoti skaisti, bieži strādāju kalnu ielejās vai pat uz salām. Redzē
ju brīvā dabā melno lāci un vaļu rotaļas. Atceros dienu, kad strādāju 
lauku teritorijā ar mašīnu un, piebraucot pie vienas mājas, pretī iznā
ca sieviete, kas pārsteigta jautāja, kāpēc es neskrienot! Izrādās, pirms 
2 gadiem kāds no mūsu programmas studentiem pārdevis augstskolu 
iestājeksāmenu sagatavošanās sistēmu, un, pateicoties tam, viņu meita 
tika augstskolā ar stipendijām un tagad pārdodot grāmatas Kentuki šta
tā, un pārvietojas tikai skrienot! Tas man lika aizdomāties, cik mums ir 
liela ietekme uz daudzu ģimenēm, un aizvien aizrautīgāk varēju darīt 
savu darbu, jo es zināju, ka kādam es varu mainīt visu dzīvi. 

Visvairāk laikam tomēr esmu pateicīga par to, ka man ir iespēja ap
mācīt arī citus Latvijas studentus un dot viņiem iespēju apgūt to pašu, 

Varam darīt vairāk un labāk!

Silvija arī tā komunicē ar potenciālajiem grāmatu pircējiem
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Krimuldas novada domes sēdē 26. oktobrī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par zemes apmežošanu īpašumā “Eglieni”, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā.
Piekrist 0,91 ha zemes apmežošanai īpašuma “Eglieni”, zemes vienī
bā, kopējā platība 50,5 ha.
 Par ēku (būvju) uzņemšanu bilancē.
1. Uzņemt Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē saimnie

cības ēku ar adresi “Katlu māja”, Lēdurga, Lēdurgas pag., ēkas 
(būves) kopējā platība 128,8 m², stāvu skaits – 1, ārsienu materiāls 
vieglbetons; kadastrālā vērtība EUR 1191,00.

2. Zemes lietu speciālistei pasūtīt būves kadastrālās uzmērīšanas lie
tu.

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2018.g. 29.jūnija lē-
mumā “Par ceļa servitūta nodibināšanu”.
Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2018.g. 29.jūnija lēmu
mā “Par ceļa servitūta nodibināšanu”, protokols Nr. 6, 4.p., papildinot 
lemjošās daļas 1.punktu ar vārdiem” ceļa garums 105 m, platums 4,5 
m, platība 472,5 m²” un izteikt to sekojošā redakcijā: 
1. Noslēgt vienošanos ar PERSONU par ceļa servitūta nodibināša

nu n/ī „Ķipkalni 1“ Lēdurgas pag., Krimuldas nov., par labu n/ī 
„Vecbērzaines“, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., ceļa garums 105 
m, platums 4,5 m, platība 472,5 m² ”.

Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2018.g. 29.jūnija lēmu
mā “Par ceļa servitūta nodibināšanu”, protokols Nr. 6, 4.p., papildi
not lemjošās daļas 2.punktu ar vārdiem” ceļa garums 104 m, platums 
4,5m, platība 468 m²” un izteikt to sekojošā redakcijā: 
2. Noslēgt vienošanos ar PERSONU par ceļa servitūta nodibināšanu 

n/ī „Bērzaines“ Lēdurgas pag., Krimuldas nov., par labu n/ī „Vec
bērzaines“, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., ceļa garums 104 m, 
platums 4,5 m, platība 468 m².

 Par īpašumu nodošanu atsavināšanai
1.§
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai piederošo ze

mes īpašumu ar adresi Dārza iela 42, Ragana, Krimuldas pag., Kri
muldas nov., platība 0,5345 ha.

2. Noteikt atsavināšanas veidu pārdošana izsolē ar pirmpirkumtiesī
go personu.

3. Izsoles komisijai organizēt n/ī novērtēšanu atbilstoši tirgus vērtī
bai un izsoles noteikumu sagatavošanu.

2.§
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai piederošo ze

mes īpašumu ar adresi Krasta iela 5, Lēdurga, Lēdurgas pag., Kri
muldas nov., platība 0,4133 ha.

2. Noteikt atsavināšanas veidu pārdošana izsolē ar pirmpirkumtiesī
go personu.

3. Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma ar adresi Krasta 
iela 5, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., platība 0,4133 ha, 
novērtēšanu atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles noteikumu sagata
vošanu.

 Par uzmērītās platības apstiprināšanu.
Apstiprināt zemes vienības „Bramanīši”, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., uzmērīto platību 1,07 ha.
 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Dārza iela 57A” 
izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – ze

mes vienības “Dārza iela 57A”, Ragana, Krimuldas pag., Krimul
das nov., 0,8577 ha kopplatībā, pārdošanu par 5310 EUR ar PER
SONU.

2. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par finansējumu ELFLA projektam “Meliorācijas sistēmu at-
jaunošana”.
Atbalstīt līdzekļu piešķiršanu 25 600 EUR apmērā projekta īstenoša
nai no Dabas resursu nodokļa.
 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.
1. Piešķirt G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolai finanšu līdzekļus EUR 

270 apmērā direktora darba algai, darba devēja sociālās apdrošinā
šanas iemaksas, EUR 65.

2. Piešķirt KMMS finanšu līdzekļus EUR 2112 apmērā pedagogu al
gām, darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR 509.

3. Piešķirt PERSONAI līdzfinansējumu dalībai rudens plenērā Hor

vātijā kopā ar Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem 
20.27.10.2018. 

 Par dāvinājumu pieņemšanu.
1. Atļaut pieņemt Krimuldas bibliotēkai Dabas aizsardzības pārval

des dāvināto grāmatu 6 eksemplārus 18 EUR vērtībā.
2. Atļaut pieņemt veco ļaužu mītnei “Pēterupe” labdarības organizā

cijas “Esi draugs” dāvināto novusa galdu 70 EUR vērtībā un no
vadnieka Mārtiņa Šica dāvināto fotogleznu 35 EUR vērtībā.

 Valsts budžeta dotācijas sadalījums 2018.gada septembrim-
decembrim pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes 
mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. 
1. 2018.g. septembra līdz decembrim LNKC piešķir Krimuldas 

Mūzikas un Mākslas skolai valsts budžeta dotāciju profesionālās 
ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
(turpmāk  valsts budžeta dotācija) EUR 28 291.00 apmērā, t.sk.:
1.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pe

dagogu darba samaksai, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām EUR 24 669.00;

1.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pro
fesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbinātajiem 
pedagogiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir iegu
vuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi līdz 2017.g. 9.augustam, t.sk. 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 
415.00;

1.3. piemaksām par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī peda
goga mēneša darba algas likmes palielināšanai, t.sk. valsts so
ciālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 3207.00.

2. 2018.g. septembra līdz decembrim LNKC piešķir M.Pīlāgas 
Lēdurgas Mākslas un Mūzikas skolai valsts budžeta dotāciju 
profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas programmu 
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ob
ligātajām iemaksām (turpmāk  valsts budžeta dotācija) EUR 
5084 apmērā, t.sk.:
2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pe

dagogu darba samaksai, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām EUR 4440.00;

2.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām pro
fesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbinātajiem 
pedagogiem, kuri saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir iegu
vuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi līdz 2017.g. 9.augustam, t.sk. 
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 
67.00;

2.3. piemaksām par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī pe
dagoga mēneša darba algas likmes palielināšanai, t.sk. valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 577.00.

3. Krimuldas novada pašvaldība nodrošina, ka pedagogiem piešķirtā 
valsts budžeta dotāciju tiks izlietota šiem mērķiem

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.12.2017. lēmumā 
„Par amatalgām”.
Veikt šādus grozījumus Krimuldas novada domes 29.12.2017. domes 
lēmumā „Par amatalgām”:
Grozīt 2.pielikumu: 
1. Ar 01.10.2018., Saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteiku

miem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt “Kri
muldas vidusskolas” direktora 1 amata likme ir EUR 1421 ”,

2. “Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas” direktora 1 amata likme 
ir EUR 1050”,

3. “G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas” direktora 1 amata likme ir 
EUR 950 ”.

2. Lēmuma 7. punktu izteikt šādā redakcijā: 
7. Ar 01.10.2018., saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteiku

miem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt:
7.1. G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas PII pedagogu amatu sa

rakstā mainīt amata nosaukumu “direktora vietnieks pirms
skolas darbā” uz izglītības “metodiķis,

7.2. G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas izglītības metodiķim no
teikt, ka 1 amata likme ir EUR 785.
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UGUNSDROŠĪBAS KALENDĀRS 
2018. gadam

Latvijas BUB AV loceklis Jānis Rubīns
Ugunsdrošības kalendārā esmu izmantojis latviešu folkloras (dainas, ticējumi, tra
dīcijas) pierakstus. Tiem var ticēt/neticēt, bet lasīt, pārdomāt, izprast gan ieteicams. 
Tāpat pārrakstīju dažnedažādus izrakstus no citu autoru darbiem un, protams, pa
matā likdams ugunsdrošības prasības.

Novembris
Saimnieciskās darbības objektā, kurā uzglabā bīstamās vielas, 

ir pieejamas šo vielu drošības datu lapas vai cita līdzvērtīga infor-
mācija par attiecīgo bīstamo vielu fizikālajām un ķīmiskajām īpa-
šībām, bīstamību un iespējamo iedarbību uz vidi un cilvēku veselī-
bu. Šai informācijai jābūt pietiekamai, lai apzinātu attiecīgo vielu 
vai produktu radītos iespējamos draudus videi, cilvēku dzīvībai, 
veselībai un īpašumam un nodrošinātu atbilstošu rīcību ugunsgrē-
ka vai sprādziena gadījumā. (UN – 2016 – 138; sad. 13. p. 428.)
Es sakūru uguntiņu 
No deviņi žagariņi.
Sildās Dievs, sildās Laima –
Mana mūža licējiņi.
 Kad uguns ceplī degdama peikst, tad muojuos byus nabašnīks [mi
rons]. /T. Beiča, Preiļi./
 Kad uguns deg, lēni pīkstēdama, tad dabūs bēru alu dzert. /E. Zom
mere, Rauna./
 Ja ēkai kāds uguni pielicis, tad uz kuru pusi tas iet, uz to pusi izple
šas uguns. /K. Corbiks, Jelgava./

“Raganas roņi” aicina

Izglītojošo pasākumu programma 
par sieviešu reproduktīvās 

veselības jautājumiem  
„Starp mums, sievietēm, runājot”

ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra 
organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” ietvaros

Kad: 29. novembris plkst. 18.00–20.00
Kas: Mājīgā un brīvā atmosfērā iespēja pārrunāt sev interesējošus 

jautājumus par sieviešu reproduktīvo veselību kopā ar ginekolo
ģi Karlīnu Elksni un psihoterapeiti Ainu Poišu.

Kur: Krimuldas Tautas nams Raganā
 Pieteikšanās pa tālr.: 25549748

Izglītojošā pasākuma plāns

Tēma
1. daļa – Veselīga dzīvesveida ietekme uz sievietes reproduktīvo 
veselību**
2. daļa – Sievietes anatomija un fizioloģiskie procesi sievietes 
organisms**
3. daļa – Kontracepcija. Pieejamās kontracepcijas metodes. Lieto-
šanas indikācijas un kontrindikācijas
Pārtraukums 
Iespēja sarakstīt uz lapiņām anonīmos jautājumus speciālistiem/ 
Atbildes uz interesējošiem jautājumiem.
4. daļa – Sievietes reproduktīvā veselība/ Slimību profilakse
5. daļa – Seksuāli transmisīvās infekcijas
6. daļa – Onkoloģiskās slimības un kā sevi pasargāt**
7. daļa – Vīriešu reproduktīvo veselību ietekmējošie faktori**

No 2. līdz 4.novembrim Jelgavā notika 10. Jelgavas Roņu kau-
sa izcīņa, kas ir arī Pasaules kausa Ziemas peldēšanā 1. posms. 
Jelgavā tikās ziemas peldētāji no 25 valstīm, kas 7 grādu ūdens 
temperatūrā mērojās spēkiem dažādās disciplīnās.

Ziemas peldēšanas klubu “Raganas roņi” pārstāvēja Kristī
ne Rāte, Ričards Batarags un Gunta FetereFektere. “Raganas 
roņi” uz mājām atveda vienu 7. vietu, vienu 5. vietu, četras 
4. vietas un divas bronzas godalgas.

Roņi – ziemas peldētāji peld atklātos ūdeņos gan ziemā, gan 
vasarā un šobrīd cītīgi gatavojas Latvijas čempionātam un Pa
saules kausa nākamajiem posmiem. Lai arī ziemas peldētāji 
labprātāk atklātos vēsos ūdeņus baudītu nesteidzīgi, sacensības 
rīko ar mērķi peldēt uz laiku, tāpēc jāpeld regulāri un jāuzlabo 
peldēšanas tehnika.

“Raganas roņi” aicina pievienoties ziemas peldētāju pulci
ņam, nebaidīties no ziemas un sadraudzēties ar aukstumu.

Ne visiem ziemas peldētājiem nepieciešams piedalīties sacen
sībās. Iemīliet aukstumu, ledu un ūdeni, stipriniet savu veselību 
un satieciet līdzīgi domājošos no visas pasaules.

Ja es ieinteresēts, zvani 29412074 (Kristīne)!

 Par izmaiņu Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sastāvā.
Ievēlēt Sociālo jautājumu pastāvīgās komitejas sastāvā deputātu Nauri 
Bokšu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem_
„ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Kri-
muldas novadā” .
Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr.11„ Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Kri
muldas novadā”. 
1. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas 

spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 
2. Ar Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Krimul

das novada domes 2018.g. 27.jūlija saistošos noteikumus Nr.6 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas 
novadā”.

 Par Krimuldas novada domes apbalvojuma „Goda novadnieka” 
izvirzītā kandidāta apstiprināšanu.
1. Apstiprināt novada domes apbalvojumam „Goda novadnieks” Juri 

Salmiņu.
2. Krimuldas novada domes Lietvedības nodaļai nodrošināt izvirzī

tā kandidāta informēšanu atbilstoši Apbalvojumu izvērtēšanas un 
piešķiršanas nolikumam.

3. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Finanšu komitejas kārtējā sēde 21. novembrī plkst. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 30.novembrī plkst. 10.00.

Priecīgi par paveikto – Kristīne Rāte, Ričards Batarags, Gunta Fetere-Fek-
tere un sacensību talismans – ziemeļbriedis



KNV Nr. 18 – NOVEMBRIS I8

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.

LĪDZJŪTĪBA
“Un atmiņas ziedēs ap viņu 
baltas kā ābeles.”

Izsakām līdzjūtību Agrim un Ilzei Barisiem, 
māti zemes klēpī guldot. 

Pensionāru biedrība “Kamolītis”

MŪŽĪBAS SVĒTDIENA
 Krimuldas baznīcā

Aizlūgumu dievkalpojums 
25. novembrī plkst. 12.00.

Aizlūgumus ienest baznīcas sakristejā  
pirms dievkalpojuma!

Mācītājs Austris Rāviņš

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
 plkst. 19.00 – Sievu vakars: sadraudzība, 

sarunas, lūgšanas. Sievu vakarus vadīs 
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
25. novembrī pl. 11.00 

Mūžības svētdiena – dievkalpojums un mirušo 
piemiņas vainaga iedegšana baznīcā.

Pēc dievkalpojuma visi, kas vēlas, dosimies uz Lēdurgas 
kapsētu iedegt svecītes pie tuvinieku atdusas vietām. 

9. decembrī pl. 12.00 
 2. Advente (viesu namā “Līgotāji”)

24. decembrī pl. 16.00  
SVĒTVAKARA dievkalpojums baznīcā

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

Prāvests 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 

Kaut sarma nolaižas jau matos,
Kaut skumjām draugs es biežu brīdi,
Kad mīļā saule gaiši spīd, vēl pasaulē es gaiši skatos.
Ak, draugi, nastas nometiet,
Kad zelta vējš pa ziediem riet!

 /J.Jaunsudrabiņš./

Sirsnīgi sveicam  
novembra gaviļniekus:

Āriju Tribulu,
Ženiju Ošiņu,
Ausmu Puķīti,
Valentīnu Osi,
Ilzi Liepu,
Annu Kronbergu,
Jāni Vitkovski,
Uldi Vikmani,
Mārtiņu Rodi,
Viju Dzērvi,
Juri Biezo,
Andri Vītolu,
Dzintru Urtāni,
Jāni Punduru,
Pēteri Plataci,
Andri Miķelsonu,
Irinu Krūmiņu

nozīmīgajās jubilejās!

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Krimuldas Tautas namā 

ar Krimuldas novada domes atbalstu, 
piektdienās plkst. 15.00 – 16.30 

norisinās bezmaksas vingrošanas nodarbības 
sertificēta trenera Viestura Dumpja vadībā.

Aicināti visi interesenti vecumā 54+  
pavadīt piektdienas pēcpusdienas fiziskās 

aktivitātēs, lai pozitīvā gaisotnē uzlabotu gan 
fizisko, gan emocionālo veselību!

Uz tikšanos piektdienās Krimuldas Tautas namā!
–––––––––––––––

Lēdurgas sporta hallē 
 katru ceturtdienu plkst. 19.00

sertificētas ārstnieciskās vingrošanas treneres 
Madaras Ansones vadībā ir iespēja apmeklēt 

veselības grupu, kurā tiek apgūti spēka un 
elpošanas vingrinājumi, dinamika.

Dalības maksa: 2 EUR  
Plašāka informācija klātienē  

vai zvanot pa mob.t. 26517271, Madara Ansone.
–––––––––––––––

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, 
politiski represēto biedrības 

"Kamolītis" telpās 
ar Krimuldas novada domes atbalstu, 

pirmdienās
plkst. 14.00–15.00

un 15.00–16.00
norisinās bezmaksas vingrošanas nodarbības 

sertificētas ārstnieciskās vingrošanas speciālistes 
Madaras Ansones vadībā.

Aicināti visi interesenti vecumā 54+  
un visi seniori pavadīt pirmdienu pēcpusdienas 

fiziskās aktivitātēs, lai pozitīvā gaisotnē  
uzlabotu gan fizisko, gan emocionālo veselību!

Uz tikšanos pirmdienās biedrības "Kamolītis" telpās,  
Em. Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā!


