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Apsveicam JDK “Metieniņš” jubilejā!

Krimuldas novada pašvaldības domes vārdā jubilārus sveic domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis: “Jauniešu deju kolektīvam “Metie-
niņš” 5. jubilejā novēlu, lai izdodas arī turpmāk tik skaisti priecēt gan 
skatītājus, gan pašiem sevi. Dejošana ir prieks un izkustēšanās,– vese-
lā miesā, vesels gars! Man ir patiešām liels prieks, ka mūsu novadā ir 
jauniešu deju kolektīvs, kas ir moderns, skaists, ar kuru varam lepoties. 

Lai izturība un dejotprieks arī turpmāk!” Foto: Annija Jace
Lasiet rakstu 5.lpp. 

JDK “Metieniņš” dejotāju foto izstāde “Dzirkstīt dejā” sadarbī-
bā ar fotogrāfi Anniju Jaci Lēdurgas kultūras namā skatāma līdz 
10. februārim. Laipni aicināti!

Apstiprināts pašvaldības  
2019. gada budžets

2018. gada 20. decembrī Krimuldas novada sēdē apstiprināts 
pašvaldības budžets 2019. gadam. 2019. gadā pašvaldības bu-
džetu veido pamatbudžets 9 302 992 EUR apmērā un speciālais 
budžets – 298 490 EUR. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 
šogad plānoti 6 027 475 EUR, speciālā budžeta ieņēmumi – 
280 657 EUR, līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada – pamatbu-
džetā 971 725 EUR, speciālajā budžetā – 226 961 EUR.

Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem 
autonomo funkciju nodrošināšanai, ko paredz likums “Par paš-
valdībām”. Ar budžeta palīdzību un pieņemto lēmumu atbilstību 
tiek realizēta novada ekonomisko un sociālo vajadzību sabalan-
sēšana un veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība. 

2019. gada budžetā kā tradiconāla prioritāte ir izglītības iestā-
žu, kultūras un sporta būvju uzturēšana. Turpināsies ēku siltinā-
šana, kas rada energoresursu samazinājumu nākotnē.

Būtiski pašvaldības un Eiropas Savienības struktūrfondu lī-
dzekļu ieguldījumi plānoti dažādu infrastruktūru attīstošu pro-
jektu realizācijai, piemēram, grants ceļu atjaunošanas pasāku-
miem – šobrīd notiek darbs pie tehniskā projekta izstrādes.

Liekākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu 

struktūrā ir ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
(52%), valsts budžeta transfertiem (33%), kā arī ieņēmumiem no 
nekustamā īpašuma nodokļa (7%).

Pašvaldības izdevumi tiek piedāvāti budžeta projektā un ap-
spriesti domes komiteju sēdēs un pēc Finanšu komitejas atzinu-
ma tiek nodoti apspriešanai un apstiprināšanai domes sēdē.

Līdzekļi tiek plānoti pašvaldības funkciju izpildes un pašinicēto 
pasākumu nodrošināšanai. Tie ir līdzekļi pašvaldības izglītības, 
kultūras, sporta iestāžu, nodaļu uzturēšanai, pasākumu finansē-
šanai, infrastruktūras un īpašumu uzturēšanai, pabalstiem maz-
nodrošinātajiem un citu sociālo programmu un pasākumu finan-
sēšanai. Līdzekļi paredzēti dažādu pašvaldībai saistošo un plānoto 
projektu izstrādei un realizācijai. Vislielāko daļu naudas – 37% no 
budžeta pašvaldība atvēl izglītībai. Papildus obligātajam mācību 
saturam pašvaldības izglītības iestādēs skolēniem ir iespēja ap-
meklēt mūzikas un mākslas skolas, peldbaseinu. Novada iedzīvo-
tāji aktīvi izmanto pašvaldībā esošoās sporta halles. Novada kul-
tūras namos darbojas kori, deju, teātra kolektīvi u.c. Vairāk nekā 
10 000 EUR apmērā piešķirts finansējums novada teritorijā esošo 
biedrību īstenoto projektu līdzfinansēšanai. Turpinājums 2.lpp. 
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Sludinājumi
Krimuldas novada dome pārdod at-

klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu Dārza iela 42, Raganā, Kri-
muldas pagastā, Krimuldas novadā 
ar kadastra Nr. 8068 007 0319, platība 
0,5345 ha.

Objekta nosacītā cena EUR 9 600.00.
Objekta izsole notiks 2019. gada 

12. februārī plkst. 14:00 Krimuldas no-
vada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, 
līdz 2019.gada 1. februāra plkst. 15.00 
iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašu-
ma pirkšanu. 

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas 
novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raga-
nā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 
darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu 
pēc sludinājuma publicēšanas laikraks-
tā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 
11. februāra  plkst. 17:00. 

Nodrošinājuma nauda 960,00 EUR (de-
viņi simti sešdesmit euro un 00 centi) ap-
mērā iemaksāt Krimuldas novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr. 90000068799, ban-
kas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 
A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, 
līdz 2019. gada 31.janvāra plkst.15.00.

––––––––––
Krimuldas novada dome pārdod at-

klātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pašvaldībai piederošu nekustamo īpa-
šumu Krasta iela 5, Lēdurgā, Lēdurgas 
pagastā, Krimuldas novadā ar kadastra 
Nr. 6656 002 0408, platība 0,4133 ha.

Objekta nosacītā cena EUR 2900,00.
Objekta izsole notiks 2019. gada 

12. februārī plkst. 14:30 Krimuldas no-
vada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, 
līdz 2019.gada 1. februāra plkst. 15.00 
iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašu-
ma pirkšanu. 

Dalībnieku reģistrācija pie Krimul-
das novada domes lietvedes Parka ielā 
1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimul-
das novadā darba laikā, sākot ar nākamo 
darba dienu pēc sludinājuma publicēša-
nas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 
2019. gada 11. februāra plkst. 17:00. 

Nodrošinājuma nauda 290,00 EUR (divi 
simti deviņdesmit euro un 00 centi) apmē-
rā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldī-
bas, reģistrācijas Nr. 90000068799, ban-
kas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 
A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, 
līdz 2019. gada 31.janvāra plkst.15.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
pie Krimuldas novada domes lietvedes 
Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā vai Krimuldas novada 
domes mājas lapā (www.krimulda.lv)

Plānots turpināt dar-
bu pie izglītības un 
kultūras iestāžu tel-
pu remontdarbiem un 
publiskās infrastruk-
tūras attīstības – gā-
jēju celiņu izbūve, āra 
trenažieru laukuma 
uzstādīšana u.c. Bu-
džeta līdzekļi piešķirti 
tūrisma veicināšanas 
pasākumiem un sadar-
bībai ar novada uzņē-
mējiem. 

Speciālo budžetu 
veido ieņēmumi auto-
ceļu uzturēšanai un da-
bas resursu nodokļa ie-
ņēmumi. Mērķdotācija 
autoceļiem un ielām 
plānota 150 657 EUR 
apmērā, savukārt da-
bas resursu nodok-
ļa ieņēmumi plānoti 
130 000 EUR apmērā. 

 
Detalizēts izklāsts par Krimuldas novada budžetu pieejams Krimuldas novada domes 

mājaslapā www.krimulda.lv sadaļā  “Domes sēžu protokoli”.
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2018. gads Krimuldas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā

Savu laiku, māmulīt,
Tavā klēpī nests,
Būšu es šai pasaulē
Tevis izauklēts.

  /Gundega Salna/

2018. gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 51 jaundzimušais 
(2017. gadā – 44) un dzimšanas apliecības izsniegtas 27 zēnu 
un 24 meitenīšu vecākiem. Reģistrējot dzimšanu, Krimuldas 
pagastā dzīvesvieta deklarēta 36 bērniem, Lēdurgas pagastā – 
13 bērniem, citā novadā vai pilsētā – 2 bērniem.

Populārākie zēnu vārdi ir Pēteris, Kārlis un Gustavs, tos 
katru vecāki izvēlējušies divas reizes. Meitenēm populārākie 
vārdi, ko vecāki izvēlējušies trīs reizes, ir Alise un Elīza, divas 
reizes izvēlēts vārds Rūta. Arī 2017.gadā populārākais vārds 
meitenēm bija Alise.

Pirmie bērniņi  piedzimuši 25 ģimenēs, otrie – 16, trešie – 7, 
ceturtie – 2, piektais –  1 ģimenē. 

Mūsu novada pašvaldība iesaistījās biedrības Nigestes amat-
niecības nams projektā “Simtgades bērni”, un 2018.gadā – 
Latvijas simtās dzimšanas dienas gadā dzimušie, kuru pirmā 
deklarētā dzīvesvieta bija mūsu novadā, saņēma īpašu dāva-
nu – Sudraba vērdiņu ozolkoka kastītē un personisku vēstuli 
bērniņam un viņa ģimenei. 

Tāpat kā iepriekšējos gados, reģistrējot jaundzimušo novada 
Dzimtsarakstu nodaļā un bērna pirmo dzīves vietu deklarējot 
Krimuldas novadā, vecākiem dzimšanas apliecību izsniedzam 
īpašos vākos, ko rotā novada ģerbonis, un dāvinām izglītojošu 
grāmatu “Mūsu bērns”, kur vecāki var izlasīt dažādus pado-
mus un veikt ierakstus par savu mazuli. 

Mīlestība ir kā jūra –
neaptverama un plaša, plaša.
Mīlestība ir kā sapnis,
skaidrās debesīs kas zied.

  /Inese Tora/

2018.gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastādīti 37 laulību reģistru 
ieraksti (2017.gadā – 36). Četri pāri “JĀ” vārdu viens otram tei-
ca Dzimtsarakstu nodaļā un septiņi pāri ārpus Dzimtsarakstu 
nodaļas telpām – novada viesu namos un citās pāru izvēlētās 
vietās, novada baznīcās reģistrētas 26 laulības. 

Kopš 2018. gada 1. jūnija pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai piln-
gadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu 
var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz tās dzimtsarakstu 
nodaļas e-pasta adresi, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesnie-
gums parakstīts ar drošu  elektronisko parakstu un tam ir laika 
zīmogs.

Tā dzīvē notiek:
Atnākam no zvaigznes
Un atkal ejam
Kādā zvaigznē degt.

  /Marika Svīķe/

Pērn nodaļā sastādīti 37 miršanas reģistru ieraksti 
(2017. gadā – 48). Aizsaulē aizgājuši 16 vīrieši un 21 sieviete. 
Mirušie bija vecumā no 46 līdz 95 gadiem. 

2018. gadā Dzimtsarakstu nodaļā saņemti 19 tiesas spriedu-
mi vai zvērinātu notāru izdotas apliecības par iepriekšējos ga-
dos noslēgto laulību šķiršanu un veikti papildinājumi iepriekš 
sastādītajos laulību reģistru ierakstos. Kopā aktualizēti 28 ar-
hīvā esošie vēsturiskie reģistru ieraksti, papildinot vai labojot 
tos. Atkārtoti izsniegtas 16 civilstāvokļa aktu reģistrāciju ap-
liecinošas apliecības un 5 izziņas par dzimšanas, laulības vai 
miršanas reģistrāciju, jo iepriekš izsniegtie dokumenti nozau-
dēti vai aktualizēts to saturs. Valsts nodeva par atkārtotu ap-
liecības izsniegšanu ir 7 euro, par izziņas izsniegšanu jāmaksā 
3,63 euro. Pieprasīt un saņemt atkārtoto apliecību vai izziņu 
var jebkurā sev izdevīgā Dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no 
tā, kur sastādīts un glabājas reģistra ieraksts. Atkārtotu civil-
stāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu var pieprasīt 
arī attālināti, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpo-
jumu portālu www.latvija.lv. Apliecību saņemt jāierodas per-
sonīgi izvēlētajā Dzimtsarakstu nodaļā.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa apmeklētājus 
par visiem dzimtsarakstu jautājumiem pieņem Lēdurgas pa-
gastā, E.Melngaiļa ielā 2, Lēdurgas pagastā, tālr. 64064468, 
29252960, e-pasts dzimtsaraksti@krimulda.lv, vadītājas viet-
niece Laima Kestere reģistrē dzimšanas un miršanas faktus 
Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pa-
gastā, tālr.67978521, 27744015.

Nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa

Krimuldas novada pašvaldības pārstāvji priecīgi sagaida novada jaun-
dzimušos un viņu ģimenes 2018.g. maijā

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis sveic  pašvaldības 
vārdā, dāvājot vecākiem bērna dzimšanas apliecību īpašos vākos, ko 
rotā novada ģerbonis, izglītojošu grāmatu “Mūsu bērns” un vēl Sud-
raba vērdiņu ozolkoka kastītē un personisku vēstuli bērniņam un viņa 
ģimenei



KNV 2019 Nr. 2 – JANVĀRIS II4

Tautas lietišķās mākslas studija “Kri-
mulda”, dibināta 1955. gadā, pērn no-
vembrī uzsāka darbu arī jaunās telpās 
Krimuldas vidusskolas ēkā, Raganā. 
Pirmās stelles uz jaunajām, gaišajām un 
siltajām telpām Raganā ir atvestas tieši 
pirms Latvijas 100-gades jubilejas no-
vembra vidū.  

TLMS “Krimulda” vadītāja Laila Štein-
berga, audējas Taiga Spila un Dace Jan-
sone-Vēvere dalījās iespaidos.

Prieks par studijas telpām Raganā
Studijas vadītāja Laila stāsta: “Tagad ir 

ideāli apstākļi, lai raiti turpinātu studijas 
darbu arī pa vakariem, īpaši tiem cilvē-
kiem, kas nevar aust dienas laikā. Cilvēki 
būs un viss notiks, domājot par pieaugušo 
mūžizglītību. Var nākt aust cilvēki, kas vē-
las sevi pilnveidot vai sev jaunu hobiju, arī 
lai lietderīgi vadītu ziemas garos vakarus. 

Izsakām pateicību Krimuldas novada 
pašvaldības domei, īpaši priekšsēdētājam 
Linardam Kumskim un Izglītības, kultūras 
un sporta komitejas priekšsēdētājai Ancei 
Pētersonei, ka atbalstīja studijas ienākšanu 
šajās telpās.”

Aušanas tradīciju turpināšana
Laila stāsta: “Esam viena no vecākajām 

studijām, kā rokdarbnieču pulciņš dibi-
nāta 1955. gadā, savukārt tautas lietišķās 
mākslas studijas goda nosaukumu piešķī-
ra 1979. gadā. No tā laika mūsu studijas 
audēju darbi ir redzami visās Dziesmu un 
deju svētku izstādēs. Gadu desmitu gaitā 
studijas audēju motivācija būtiski atšķiras, 
jo kādreiz aušana bija kā nepieciešamība, 
aužot tapa segas, galdauti, lietošanai mājā 
nepieciešamas lietas,– veikalā neko neva-
rēja nopirkt. Tagad veikalos ir pilni plaukti, 
taču tas nemazina cilvēku vēlmi pēc īstas 
vērtības. Sabiedrībā var manīt aizvien lie-
lāku interesi par austām lietām. Interesenti 
sāk meklēt šatiera segas, galdautus.” 

Ilgspējības moments, zaļā 
domāšana 

Laila ar gandarījumu skaidro, ka auša-
nas studijā tiek īstenotas divas funkcijas: 
“Viena ir etnogrāfiskā, turpinot tradīcijas 
un prasmes. Otrs virziens – mēģināt dzīvot 
ekoloģiski, izmantojot to, kas vienu ciklu 
jau izgājis. Cilvēki tagad tam vairāk pievērš 
uzmanību. Tā Dacei tagad top paklājiņš no 
lupatiņām: vecās gultas veļas, ģimenes lo-
cekļu lietotām drēbēm u.c.. Paklājiņā šīm 
drēbēm būs otrā dzīve. Tas nav dārgi, bet 
gan darbietilpīgi, taču lietderīgi. Ja tik ir 
vēlēšanās, vienmēr var izdomāt, ko un kā 
un par cik.”

Darini savu tērpu pati!
Studijas vadītāja Laila aicina: “Akciju 

“Katram savu tautas tērpu” turpinot, iz-
virzu savu koncepciju tautas deju kolektī-

va dalībniekiem: “Darini pati savu tautas 
tērpu: jostu, svārkus.” Agrāk tikai paši sev 
varēja to sagādāt aužot. Tagad arī var. Viss 
pašu rokās. Interesenti, lai nāk un piesakās. 
Sarūpēsim iespējas, dosim padomus.” 

Aušanas priekšrocības
Aušana ir ne tikai etnogrāfiskā mantoju-

ma saglabāšana, bet gan sportiska darbība, 
īpaši, ja auž platākajās stellēs, gan mate-
mātiska, gatavojot plānotā auduma aprises. 
Ļoti būtiska ir arī audēju kā domubiedru 
kopība un relaksācija aužot.

Vēl ir iespēja aust modernus audumus un 
tad šūt apģērbus, kļūstot košām un neatkār-
tojamām.  

Vajag gudru padomiņu
Studijai ir jaunas telpas – tas ir labi, ir 

stelles – ļoti labi, bet vajag gudru padomiņu 
aušanas prasmēs. Ar to var palīdzēt Laila 
kā audēja, kā padomdevēja. Viņas pieredze 
mērāma gadu desmitos, viņa aužot tagad 
pūru loka jau mazbērniem. 

Laila aicina: “Visi, kas vēlas, var nākt 
droši. Arī tie, kuriem liekas, ka neko ne-
prot. Zinu, ka uzcītīgākie pēc kāda laika 
aust iemācās. Lai piesakās interesenti, tad 
domāsim tālāk. Mums ir padomā organizēt 
apmācību dienas.”

Ja ir interese par aušanu, zvaniet Lailai, 
mob.t.26589412

Dace Jansone-Vēvere studijas darbā ie-
saistījās vien nesen, kad bija iespēja aust 
Raganā, tuvu dzīvesvietai: “Man ļoti inte-
resē aušana, pat tāda iekšēja vēlme to da-
rīt. Tiklīdz bija iespēja Raganā aust, uzreiz 
arī pieteicos. Man jau uzvārdā ir iekodēts 
prasmīgas audējas skanējums – mana vec-
mamma ir bijusi profesionāla audēja. 

Aušana man ir vairāk hobija līmenī, tik, 
cik varu apvienojumā arī rūpēm par ģime-
ni, man ir divi bērni, un darbu. Ja grib, tad 
visu var padarīt. Esmu noaudusi mohēras 
šalli, top mans pirmais tautiskais lakats. 
Gaidu, kad varēšu aust lina dvielīšus, kas 
noderēs saimniecībā. Šajos darbiņos ielie-
ku savu labo domu un enerģiju. Tā nav bez-
personiska lieta nopirkta veikalos. Austa-
jam materiālam ir cita vērtība un siltums.” 

Taiga Spila atsāka aust pēc 30 gadu pār-
traukuma: “Kad atnācām dzīvot uz Raga-
nu, aušanas process pārtraucās, jo brau-
kāšana bija neparocīga, arī auto tai laikā 
nebija. Tagad Laila mani ieaicināja atsākt 
aušanu tepat uz vietas, kas ir ērti un sa-
sniedzami. Jau esmu noaudusi divus paklā-
jus, linu dvielīšus. Mūsu ģimenē ir brīnišķī-
ga tradīcija – vecmammas austo galdautu 
svētkos uzklāt uz saimes galda.”

Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis ir gan-
darīts par šādu risinājumu: “Priecājamies 
un lepojamies par to, ka novadā strādā 
TLMS “Krimulda” – aušanas tradīcija tur-
pinās un attīstās. Mūsu tautas gara spēks 
neslēpjas kara mākslā, bet gan tieši mūsu 
kultūrā, mūsu amatniecībā, mūsu audējās, 
tautastērpu darināšanas pratējās. Zīmīgi, 
ka tagad studijai ir telpas Krimuldas vi-
dusskolas ēkā. Nākamais mērķis, lai studi-
jas austuve būtu pieejama skolas bērniem, 
kam aušana interesē. 

Apņemos no savas puses iespēju robežās 
TLMS “Krimulda” atbalstīt. 

Visām studijas dalībniecēm, etnogrāfiskā 
mantojuma kopējām novēlu darba prieku, 
dzīvesprieku, lai veikli pirksti un gaišs acu 
skats!”

Aušanas tradīcija turpinās!

Laila Šteinberga, Taiga Spila, Dace Jansone-Vēvere (sēž) pie studijas vecākajām stellēm, var-
būt tikpat vecām kā Latvija. Pārējās studijas stelles iegādātas padomju laikos. Studijas audējas 
stelles ir uzturējušas labā kārtībā, taču nepieciešamības gadījumā, to apkopē palīdz Lailas vīrs 
Aivars un Taigas vīrs Oskars. Paldies par to!
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“Metieniņš” jubilejā “Dzirkstī dejā”!
12. janvārī Lēdurgas kultūras nama jau-

niešu deju kolektīvs “Metieniņš” draugu 
pulkā aizvadīja 5. jubilejas koncertu.

"Šogad pirmo koncertu aizvadījām Lē-
durgas kultūras namā. Tas mums bija ļoti 
īpašs, jo šogad svinējām savu piekto jubile-
ju, kopš kolektīva atjaunošanas 2014. gadā. 
12. janvārī Lēdurgas kultūras namu piede-
joja desmit kolektīvi no dažādām Latvi-
jas vietām. Mūs apciemoja JDK “Randa”, 
JDK “Dzērve”, JDK “Kalsnava”, BJDK 
“Varavīksne”, DA “Laismeņa”, TDA “Rī-
dzenieks”, VPDK “Dzirnakmeņi”, VPDK 
“Balga”, VPDK “Lībieši” un folkloras 
kopa “Putni”. “Dzirkstīt dejā” ir aizvadīts, 
taču sajūtas vēl aizvien ir neaprakstāmas, 
jo darbs, kas ieguldīts tik tiešām ir ļoti ap-
jomīgs, sākot ar afišu izveidi un reklāmu, 
turpinot ar scenogrāfijas veidošanu, ko, 
tradīcijas nemainot, izgatavojam paši, līdz 
pat katra kolektīva viesmīlīgai sagaidīšanai 
ar pašu gatavotiem cepumiem. “Dzirkstīt 
dejā” bija iespēja parādīt, kā esam auguši 
kopš iepriekšējās sezonas, kā mums līdzi 
aug dejotāji, kas mums pievienojušies tikai 
šajā sezonā, un arī to, cik neatlaidīgi un cī-
tīgi ar mums strādā vadītājs Kristaps Pelē-
kais. Tā bija iespēja parādīt sevi, parādīt, ko 
mums nozīmē deja un kopā būšana. Deja 
vienmēr ir veids kā parādīt savas emocijas, 
koncertā mēs visi kā viens dejojām no visas 
sirds, rādījām skatītājiem piecus priekšne-
sumus, gan vieni paši, gan sadejojoties ar 
Vecpiebalgas VPDK “Balga”, un arī kopā 
ar visu kolektīvu vadītājiem. 

“Dzirkstīt dejā” atklājām ar Latviešu 
etnogrāfisko deju “Metieniņš”, kuras no-
saukums kalpo arī par mūsu kolektīva no-

saukumu, tas priecēja skatītājus un arī mūs 
pašus, jo kopā ar mums uzstājās arī Folklo-
ras kopa “Putni”, kas spēlēja “Metieniņam” 
pavadījumu un deju padarīja ļoti baudāmu. 
Izdejojām arī divus šīs sezonas jaunumus - 
dejas “Kūkoja dzeguze” un “Zaļi mežiņi”, 
kas lika mums pašiem sajūsmā kliegt un 
skatītāju aplausiem nebeigties, jo tās sajū-
tas, ko sniedz deja un skatītāju novērtējums 
ir neaprakstāmas. 

Paši par koncertu esam ļoti gandarīti, jo 
šķiet, ka viss ir izdevies. Kristaps ar mums 
ir gana daudz strādājis, lai ieguldītais darbs 
atmaksātos. Mēs nevarētu vēlēties labāku 
vadītāju, labākus draugu kolektīvus un la-
bākus skatītājus. Ļoti novērtējam koncertā 
iegūto pieredzi, jo tā ļauj augt mums kat-
ram atsevišķi un kā kolektīvam kopā. 

Šogad līdz ar koncerta apmeklējumu va-
rēja apskatīt arī “Metieniņa” foto izstādi, 
kas veidota sadarbībā ar fotogrāfi Anniju 
Jaci. Jāatzīst, ka arī koncerta nosaukums 
tapis balstoties uz brīnišķīgajām fotogrāfi-
jām, kuras vēl līdz 10. februārim iespējams 
apskatīt Lēdurgas kultūras namā. Arī foto 
sesija bija “Metieniņam” varens piedzīvo-
jums, kuru turējām noslēpumā jau kopš 
rudens, lai līdz ar “Dzirkstīt dejā” varam 
to parādīt skatītājiem. Jācer, ka ideju par 
koncerta sasaistīšanu ar foto izstādi mums 
sanāks realizēt arī nākamgad un varēsim to 
ieviest kā “Metieniņa” tradīciju. 

Ļoti gaidīsim jūs uz foto izstādi “Dzirk-
stīt dejā” Lēdurgas kultūras namā līdz pat 
10. februārim."

"Metieniņa" dejotāja Kate Zaltāne

Bija iespēja parādīt, kā esam auguši kopš iepriekšējās sezonas, un arī to, cik neatlaidīgi un cītīgi 
ar mums strādā vadītājs Kristaps Pelēkais. Paldies par to! Foto: Gundars Kaminskis 

Turaidas muzejrezervāta apmeklētāji 2018. gadā 
Turaidas muzejrezervātu 2018. gadā apmeklējuši 

273 312 interesenti no Latvijas un ārvalstīm. Tūristi Turaidā 
ieradušies no vairāk nekā 73 dažādām pasaules valstīm. 
Salīdzinoši ar 2017. gadu, kad muzejrezervātu apmek-
lēja 265 352, apmeklētāju skaits 2018. gadā ir pieaudzis 
par 3 %.

Pateicoties tūrisma nozares aktivitātei un muzejrezervāta veik-
smīgai sadarbībai ar vairāk nekā 100 tūrisma firmām, kā arī Lat-
vijas un tajā skaitā arī Turaidas muzejrezervāta piedāvājuma po-
pularizēšanai ārvalstīs dažādos tūrisma gadatirgos ir pieaudzis 
ārvalstu tūristu skaits no Spānijas, Krievijas, Francijas, Polijas, 
Itālijas, Ķīnas, Japānas un Dienvidkorejas. Vasaras sezonā pa-
stiprinās arī kaimiņvalstu – Lietuvas un Igaunijas apmeklētāju 
interese. Pēdējo gadu tendence rāda, ka pieaug to valstu skaits, 
no kurām Turaidu apmeklējuši vairāk nekā 1000 viesu. 2018. 
gadā šādas valstis jau ir divdesmit. 2018. gadā Turaidas muzejre-
zervāta ārvalstu grupu apmeklējuma TOP 10 veido sekojošas val-
stis: pirmajā vietā Vācija – 16 002, otrajā – Spānija – 14 664, tre-
šajā – Francija – 9 767,tad seko  Krievija – 7 385, Itālija – 6 712, 
Japāna – 5 910, Lietuva – 5 063, Dienvidkoreja – 4 813, Igauni-
ja – 4 078, Ķīna – 3 734 utt. Turaidas muzejrezervātu 2018. gadā 
apmeklējuši viesi arī no Šrilankas, Maltas, Vjetnamas, Libānas, 

Albānijas, Irākas, Jamaikas, Pakistānas, Kosovas Maķedonijas, 
Afganistānas un Āfrikas valstīm.

Lai piesaistītu apmeklētāju jaunas mērķgrupas un popula-
rizētu muzejrezervāta piedāvājumu, Turaidas muzejrezervāts 
2018. gadā uzņēmis 48 iepazīšanās vizītes, kurās piedalījušies 
tūrisma firmu pārstāvji un žurnālisti no dažādām valstīm. Vi-
zītes organizētas sadarbībā ar LIAA tūrisma departamentu, 
Siguldas Attīstības aģentūru, Gaujas nacionālā parka tūrisma 
klasteri Enter Gauja, Vidzemes tūrisma asociāciju un tūrisma 
kompānijām. Gada laikā noslēgti vairāki jauni sadarbības līgu-
mi ar tūrisma firmām, kas dot iespēju organizēt muzejrezervāta 
apmeklējumu, izmantojot vaučeru norēķināšanās sistēmu.

Pienesumu apmeklētāju statistikā devusi arī Kultūras ministrijas 
iniciatīva ”Latvijas skolas soma”, kas tika uzsākta 2018. gada sep-
tembrī, kurā muzejrezervāts aktīvi iesaistījās un arī šogad turpina 
piedalīties ar piedāvājumu skolēniem, kurā ietilpst muzejrezervāta 
apmeklējums, izglītojošās programmas un/vai ekskursijas.

Turaidas muzejrezervāta
Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Zaķīte un 

galvenā speciāliste Ilga Korkliša
Tālr. 29384512

www.turaida-muzejs.lv
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Seniori aicināti uz sportiskām aktivitātēm 
SAC “Namiņš” Inciemā

katru ceturtdienu no pl.10.00 līdz 12.00
(31. janvārī; 7., 14., 21., 28. februārī utt.)

Iespējamās aktivitātes: 
 galda teniss, novuss, šautriņas,  

basketbola, volejbola spēļu elementi, dambrete, 
pieejami arī trenažieri.

Transports:  
9.20 Krimuldas Tautas nams; 9.30 Sunīši; 9.45 Turaida; Inciems.

Pēc nodarbībām nodrošināts transports mājup.
Kontaktpersona Juris, mob.t. 29230899,  

Jānis, mob.t. 28763844

SENIORI, ESIET AKTĪVI!

Apsveicam!
 Krimuldas Mūzikas un mākslas audzēkne Melisa Šica iegu-
vusi 1. vietu tēlniecībā Aizputes Mākslas skolas un MFF rīkotajā 
5. Mārtiņa FREIMAŅA DAIĻRADEI VELTĪTAJĀ REPUBLI-
KAS MĀKSLAS SKOLU KONKURSĀ “DZĪVE KĀ KOŠUMS”. 
Apsveicam Melisu ar panākumiem! Paldies par ieguldīto darbu 
skolotājai Marijai Vītolai! Konkursa rezultāti apskatāmi mājasla-
pā: www.lnkc.gov.lv/…/kulturizgl…/dazadi-konkursi-maksla/  

D.Gžibovskis ar skolotājiem

 Krimuldas Mūzikas un mākslas skola bērnu darbi pārstāv Krimul-
das novadu starptautiskā izstādē – XII Starptautiskā bērnu un jauniešu 
mākslas izstāde “Trejdegsnis / Triple Sun”. Paldies skolotājai Marijai 
Vītolai par darbu ar audzēkņiem un lielisko rezultātu!

Rīgas Rātsnama 5.stāvā līdz 30. janvārim bija apskatāma bied-
rības “Trejdegsnis” un Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas 
mākslas studijas “Raibulis”, sadarbībā ar UNESCO Latvijas komi-
siju, organizētā 12. Starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas izstāde 
„Trejdegsnis”/”Triple Sun”.

Bērniem un jauniešiem bija uzdevums radošos darbos attēlot savas 
zemes iecienītākās darba jomas un darītājus pagātnē un šodien; perso-
nības un viņa darbu, kas bijuši nozīmīgi valsts un cilvēces labklājībai 
dažādās dzīves jomās – kultūrā, zinātnē, lauksaimniecībā; pārdomas 
par to, vai katrs labi iecerēts darbs nes svētību dabai, kultūrvidei, cil-
vēkiem; savu iemīļoto nodarbi; vīziju par to, ar ko cilvēki nodarbosies 
nākotnē.

Šogad izstādei saņemti darbi no Austrijas, Igaunijas, Indijas, Latvi-
jas, Lietuvas, Ķīnas, Rumānijas, Slovēnijas. Tos veidojuši vairāk nekā 
500 bērni un jaunieši no 51 izglītības iestādes. Noslēguma izstādē eks-
ponēti 220 darbi.

Izmaiņas sociālajā jomā 
2019. gadā 

No 2019. gada 1. janvāra:
 Tiesības uz valsts vecuma pensiju 2019. gadā būs personām, kuras 
sasniegušas 63 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja apdrošināšanas stāžs nav 
mazāks par 15 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav ma-
zāks par 30 gadiem būs tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus 
pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2019. gadā pen-
sionēties priekšlaicīgi varēs personas, kuras sasniegušas 61 gadu un 6 
mēnešu vecumu. (No 2014. gada pensionēšanās vecums pakāpeniski, 
palielinās, t.i., ik gadu par 3 mēnešiem līdz 2025. gadā tiks sasniegts 
65 gadu vecums).
 Gadījumos, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 
1. janvāra:
• pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš 

ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās 
valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķirs 
pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar šo 
likumu piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par ap-
drošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. g. 31. decembrim). Tiesī-
bas uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja 
pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves 
dienas. 

• pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas 
uzņēmusies apbedīšanu, apbedīšanas pabalsta apmērā iekļaus arī 
piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 
1995. g. 31. decembrim, ja šāda piemaksa bija piešķirta mirušajam 
pensijas saņēmējam.

 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs 
laikā no 2019. gada līdz 2021. gadam ir 62800 eiro gadā.
 Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri nodrošinās mācības potenciā-
lajiem adoptētājiem, kā arī psihologa konsultācijas un atbalsta grupas 
adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm. Līdz šim ārpusģimenes ap-
rūpes atbalsta centri nodrošina atbalsta grupas, psihosociālo atbalstu 
un citus pakalpojumus tikai audžuģimenēm un specializētājām audžu-
ģimenēm, kā arī mācības potenciālajām audžuģimenēm un specializē-
tajām audžuģimenēm.

Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš, Labklājības ministrijas  
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 

 Krimuldas Mūzi-
kas un mākslas sko-
las saksofona spēles 
3. klases audzēkni 
Danielu Gžibovs-
ki ar iegūto 2. ietu 
Valsts konkursa 
2. kārtā Vidzemes 
reģionā un iespēju 
piedalīties konkur-
sa 3. kārtā Rīgā! 
Paldies skolotājam 
Agrim Liepiņam 
un koncertmeista-
rei Dacei Gžibov-
skai par audzēkņa 
sagatavošanu.
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Atgādinājums par atlaidēm  
Krimuldas novadā deklarētajiem

Krimuldas vidusskolas 
peldbaseina  

pakalpojumu cenrādis
*Pamatojoties uz Krimuldas novada domes lēmumu 29.09.2017.

Peldbaseina, saunas, tvaika pirts,
masāžas baseina apmeklētājiem

(cena EUR) (t.sk.PVN 21%)

Ar 
Krimuldieša 
IMPULSA 

karti *
(cena EUR)

Pieaugušajiem 1 stunda 6,00 4,00*
katra nāko-
šā stunda

2,00 1,30*

abonements 
5 reizēm 

(5 stundas)

24,00 16,00*

Pilna laika studentiem 1 stunda 4,00 3,30*
katra nāko-
šā stunda

1,00 0,80*

abonements 
5 reizēm 

(5 stundas)

16,00 13,00*

Personām ar III grupas in-
validitāti

1 stunda 4,00 2,00*

Skolēniem, pensionāriem, 
politiski represētajām per-
sonām

1 stunda 3,50 2,00*
katra nāko-
šā stunda

1,20 0,80*

abonements 
5 reizēm 

(5 stundas)

14,00 8,00*

Personām ar I un II grupas 
invaliditāti,
Skolēniem ar invaliditāti

1 stunda 2,00 0,70*
katra nāko-
šā stunda

0,60 0,30*

abonements 
5 reizēm 

(5 stundas)

8,00 2,80*

Pirmsskolas vecuma bērniem 
vecāku pavadībā

 Bezmaksas

Ģimenes biļete (2 pieaug. + 2 bērni)
Ģimenes biļete (1 pieaug. + 3 bērni)
UZRĀDOT 3+ ĢIMENES KARTI

16,00 12,00*
14,00 10,00*
14,00 9,00*

 
Peldēt apmācība grupā   
2× nedēļā pa 45 min.

ABONEMENTS 8 reizes
32,00

1 reize
6,00

Individuālā peldēt apmācība  
1× nedēļā pa 45 min.

ABONEMENTS 4 reizes
30,00

1 reize
10,00

Peldēšana 45 min. 
(darba dienās 9.00-16.00 
pieaugušajiem (bez pirtīm)

ABONEMENTS 5 reizes
11,00

1 reize
3,30

Peldēšana 45 min.
(darba dienās 9.00-16.00 
skolēniem, studentiem, 
pensionāriem (bez pirtīm)

ABONEMENTS 5 reizes
7,60

1 reize
2,00

 
Pleznu, SUP dēļu noma 1,00

Cepurīšu, brillīšu, kāju starpliku, plaukstu peld-
lāpstiņu, uzroču, niršanas piederumu u.c. peldēšanas 
inventāra noma

0,30

Krimuldas vidusskolas peldbaseinā šogad pirmās peldēšanas sa-
censības jau notikušas. Atklātās individuālās sacensības peldēšanā 
„JAUNĀ GADA SALDĀ BALVA” skolēniem norisinājās 11. jan-
vārī. Tās nav obligātās, bet – kā pārbaudes, lai zinātu, cik spēcīgs 
esi… Tajās piedalījās Krimuldas, Līgatnes un Lēdurgas skolu skolē-
ni. Zināms stimuls nopeldēt, bija saldumu balva, ko saņēma ik viens 
dalībnieks. Par saldumiem jāpateicas mūsu dāsnajiem atbalstītājiem: 
Sarmai Kļaviņai, Agnesei Antonovai  un Haraldam Salmiņam!

1.klašu grupā, no 18 drosmīgajiem, visātrāk nopeldēt 25 m dis-
tanci izdevās Elīnai Eisakai un Matīsam Salmiņam. 2.vietu ieguva 
Enija Ojāre un Gustavs Aviks, bet 3.vietā: Emīlija Bērziņa un Ad-
riāns Ralfs Lielais. 2.-3.kl.grupā piedalījās 22 peldētāji. Spēcīgākie 
un 1.vietu ieguva Paula Lazda un Ēriks Škadūns, 2.vietā Ingrīda Ig-
natova un Jānis Augulis, bet trešie – Anna Puķīte un Hugo Suķis. 
Priecājamies par jaunajiem talantiem!

4.-5.kl.grupai jau jāpeld 50 m (25 m uz muguras un 25 m uz krū-
tīm). 1.vietas izcīnīja Līva Skrūzkalne un Jānis Mārtiņš Reišulis, ti-
kai pāris sekundes atpalika un ieguva 2.vietu Elza Monika Kublicka 
un Roberts Pūcīts, bet trešo vietu ieguva Alise Krista Upīte un Mi-
ķelis Šteins (Līgatne). 6.-9.kl.grupā liela nozīme tam, kurš trenējas, 
tas vinnē! 1.vietu izcīnīja Estere Vēvere un Emīls Kļaviņš, 2.vietā 
Kristija Ozola un Renārs Cinis, bet 3.vietā Enija Subača (Lēdurga) 
un Renāts Strautnieks.

12.janvārī par medaļām un Jaunā gada saldajām, gardajām bal-
vām cīnījās jaunieši un  pieaugušie. Pārmaiņas pēc, bija jāpeld 100m 
komplekss, kas nemaz nav tik viegli. Droši vien, tas arī daudzus 
nobiedēja un atturēja, bet tie, kas atnāca, piedalījās un guva gandarī-
jumu par paveikto! Savās vecuma grupās ātrākie bija Lāsma Salmi-
ņa, Agnese Kublicka, Elza Monika Kublicka, Evija Pētersone, Emīls 
Kļaviņš, Ainārs Rukkalns, Artūrs Rukkalns, Jānis Pelēķis.

Tad sekoja JAUTRĀS STAFETES, kuras bija fislabākais spēku 
pārbaudījums gan peldētājiem, gan nirējiem, gan airētājiem. Izvei-
cīgas un veiklas bija KRIMULDAS TRIO (Inga, Evija, Elza), līdz 
spēku izsīkumam cīnījās komanda LABĀKIE (Mārtiņš, Renārs, 
Artūrs), lai nostātos uz SUP dēļa un noturētu līdzsvaru. 3.vietu ie-
guva KAIMIŅI (Agnese, Kārlis un Jānis), par uzvaru cīnījās, bet 
2.vietu ieguva komanda SUNĪŠI (Lāsma, Emīls, Jānis). Sīvā kon-
kurencē 1.vietu ieguva komanda  BRĀĻI (Ainārs, Artūrs, Aivars 
Rukkalni). 

Pēc veiksmīgiem startiem visi varēja baudīt SIA “Mieļēni” vei-
kala SPĀRĪTES uzsauktās sātīgās picas, kūku un piparmētru tēju, 
paldies, JUMS, par atsaucību!

Īpašo Jaungada  sveicienu veltām mūsu Trenerim Voldemāram 
Pūcem – par nerimtīgo darba sparu, entuziasmu un aktīvo līdzda-
lību visos peldētāju pasākumos! Lai veselība turas stingra un sirds, 
kā jaunībā, tik vingra!

PELDĒTĀJI, uz jauniem sasniegumiem, treniņos lai negurst 
gars, pa ūdeni rauj darba spars! Nākamās sacensības 16.-17.febru-
ārī Rīgā DSN peldbaseinā (pieteikties līdz 6.februārim L.Ozoliņai: 
29114779).

Centīgi gatavojieties Lieldienu SPORTA OLAI  22.aprīlī, kad Ra-
ganas stadionā un baseinā “kūleņos” kultūra un sports roku rokā ar 
LIELDIENU ZAĶIEM.

Peldbaseinā viss notiek!

Ar cieņu,
Krimuldas vidusskolas peldbaseina vadītāja 

Līga Ozoliņa

Sporta skolotāja Aira Kurtiņa un jaunie peldētāji
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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.

Krimuldas Tautas namā
05.02. pl. 18.30 cirka programma 
ALISE AIZSPOGULIJĀ
Tēlaina, teatralizēta cirka programma aiz-
vedīs jūs uz maģisku bērnības pasauli, kurā 
satiksiet Alisi, Česīras kaķi, ultravioletos 
spokus, kāpurus, gigantiskos sienāžus, milzu 
taureņus un protams, siržu karalieni…
Biļetes var iegādāties Krimuldas Tautas namā 
no 15. janvāra.

Biļetes cena EUR 7,00
Izrādes dienā EUR 8,00

16. 02. pl.16.00 radošā apvienība Te-
ātris un ES piedāvā jautru komēdiju 
bērniem MANA DZIMŠANAS DIENA!
Režisors Armands Ekštets.
...Arī Baltais Lācis grib skaisti nosvinēt savu 
dzimšanas dienu, tikai viņš nezina kā to darīt?! 
Kurš palīdzēs Baltajam Lācim? Viņa draugs 
Surikāts? Varbūt Varde? Vai tomēr Tītariene? 
Kuru izvēlēties? Laika ir pavisam maz…
Izrāde ir veidota tā, lai mazie skatītāji aktīvi 
piedalītos tās norisē.  
Vairāk par izrādi – www.izradesberniem.lv.

Biļetes cena EUR 3.00

Lēdurgas kultūras namā
11.01.–10.02. Jauniešu deju kolektīva 
“Metieniņš” foto izstāde
Sadarbojoties ar fotogrāfi Anniju Jaci, jauniešu 
deju kolektīvs “Metieniņš” vasarā ļāvās jaunai 
pieredzei, kā rezultātā aizritēja vēl nepiedzī-
vota nakts fotosesija Lēdurgas dendroparkā.

Bezmaksas

17.01.–01.03. Jūlija Lekūža gleznu iz-
stāde
Mazā zāle
2018. gadā Lēdurgas kultūras namā gleznotājs 
Jūlijs Lekūzis viesojās ar gleznu izstādi “Ziedi”, 
kas vietējo apmeklētāju vidū tika ļoti atzinīgi 
novērtēta. 2019. gadā piedāvāsim mākslinieka 
gleznas, kurās būs skatāmi mājdzīvnieki.

Bezmaksas

02.02. pl.19.00 dokumentālā filma 
LUSTRUM
Stāsts par VDK arhīvu un pagātnes izvērtēša-
nu atjaunotajā Latvijas valstī. Mēģinājums sa-
prast, vai nenotikusī lustrācija var izrādīties 
bīstama valstiskai tālāk pastāvēšanai.

EUR 2,50

09.02. pl.19.00 dokumentālā filma 
KURTS FRIDRIHSONS
Kurta Fridrihsona personības izstarojums var-
būt ir pat pāraudzis viņa mākslas nozīmību – 
jo nepakļāvīgu un vienlaikus mākslā spilgtu 
cilvēku padomju Latvijā nebija daudz. 

EUR 2,50

Uzmanību! Izmaiņas!
15.02. pl. 20.00 (nevis 16.02. pl.19.00) 
Lēdurgas amatiermākslas kolektīvu 
koncerts un atpūtas vakars PAR VISU 
VAIRĀK PASAULĒ...
Tradicionāla norise, kurā piedalās visi (pieau-
gušie) Lēdurgas kultūras nama amatiermāk-
slas kolektīvi un viņu draugi.

EUR 2,00

Krimuldas tautas namā 
(Parka ielā 1, Raganā)

13. februārī plkst. 11.00
informatīvais seminārs

KRŪMMELLEŅU, KRŪMCIDONIJU, 
SAUSSERŽU AUDZĒŠANA.

Programmā:
 šķirņu, augsnes izvēle;
 audzēšanas tehnoloģijas;
 mēslošana;
 slimību un kaitēkļu apkarošana;
 kultūraugu izmantošanas iespējas, pār-

strāde.
Lektors: LLKC vecākais speciālists dārz-
kopībā Māris Narvils.

Dalību seminārā pieteikt līdz 10. februārim, 
zvanot Inārai K., mob.t. 29662384  

vai e-pasts: inara.krasovska@llkc.lv. 

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

Svētdienās pl. 12.00 – Dievkalpojums Kri mul das 
baznīcā. Svētdienas skola bērniem Mācītājmājā 
(paralēli dievkalpojumam).

Pirmdienās un ceturtdienās
 pl. 18.00 un 20.00 – sadraudzības, diskusiju 

un kino vakari „Ar filmu par dzīvi un ticību”.
Katra mēneša otrās nedēļas ceturtdienā
 pl. 18.30 – Sievu vakars: sadraudzība, 

sarunas, lūgšanas. Sievu vakarus vadīs 
Vineta Priekule, mob.t. 29429002.

Piektdienās
 pl. 19.30 – Bībeles studijas un iesvētāmo 

nodarbības.
Sestdienās
 pl. 19.00 – Kontemplatīvais Dievkalpojums 

Krimuldas baznīcā ar Svētā Vakarēdiena 
sakramentu.

Draudzes kanceleja atvērta Mācītājmājā svētdienās no 
pl. 11.00 pirms dievkalpojuma un pēc tā līdz pl. 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 pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.

14.02. pl.19.00 Alfa kursa sākums; 
 http://ej.uz/AlfaSigulda
16.02. pl.18.30 romantiskais vakars; 
 http://ej.uz/romantiskaisvakarsSigulda
26.02. Laulāto kursa sākums; 
 http://ej.uz/LaulatokurssSigulda.
Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: Mob.t. 29120606
www.facebook.com/SiguldasDraudze
www.draugiem.lv/siguldasdraudze
www.twitter.com/rasnacis

Prāvests Rihards Rasnacis

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu pl. 11.00.

mob.t. 2920 3281; e-pasts: www.turaidasdraudze.lv.

Mācītājs Didzis Seržāns 

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 līdz 18.00 baznīcā,  

pārējā laikā pa mob.tālr. 26536094  
e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.

Mācītājs Osvalds Miglons


