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Krimuldas novada prezentācijas stendā. No labās puses: Krimuldas 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, gide Sar-
mīte Kauliņa, projektu vadītāja Linda Bernarde.
Krimuldas novada pašvaldības priekšsēdētājs L.Kumskis ir gandarīts 
par veikumu: “Priecājos, ka mēs šogad kā pašvaldība pirmo gadu pie-
dalījāmies tūrisma izstādē. Paldies Attīstības nodaļas darbiniecēm, kas 
ir sagatavojušas informāciju par mūsu novada tūrisma iespējām, par 
novada uzņēmējiem nozarē, tādā veidā popularizējam Krimuldas no-
vadu Latvijā un pasaulē.”

Krimuldas novadu prezentē izstādē 
“Balttour 2019”

Februāra sākumā Krimuldas novads pirmo reizi tika pārstā-
vēts starptautiskā tūrisma izstādē/gadatirgū “Balttour 2019”. 
Krimuldas novads izstādē piedalījās sadarbībā ar Vidzemes 
Tūrisma asociāciju, prezentējot sevi zem vienota stenda ar aso-
ciācijas biedriem. 

Trīs dienu garumā Krimuldas novada stendu apmeklēja gidi, 
tūrisma aģentūras, tūrisma speciālisti, pārgājienu rīkotāji un citi 
interesentiem, kurus uzrunāja novads un tā piedāvātās iespējas.  

Izstādē tika prezentēti jaunie novada tūrisma bukleti, Krimul-
das novada pasākuma plāns 2019.gadam, Lēdurgas Dendroparks 
un jaunizveidotā “Spēka taka” Lēdurgā, Krimuldas baznīca, Ku-
beseles dabas taka, apskates saimniecības un citi apskates objekti, 
kā arī iedzīvinājām izveidoto tūrisma konceptu krastings, izvei-
dojot maršrutu “Krastings gar Braslas upi”. Papildus stāstījumiem 
par novada apskates vietām, tika rādīts jaunizveidotais video par 
Krimuldas novadu, kas guva lielu apmeklētāju interesi. 

Izstāde deva iespēju parādīt, cik daudzveidīgs ir mūsu novads – 
skaista daba, vēsturiskas vietas, plašs aktīvās atpūtas klāsts visos 
gadalaikos. Izstādes apmeklētāji vislielāko interesi izrādīja par 
aktīvās atpūtas iespējām pie dabas un pasākumiem, kas norisinās 
Krimuldas novadā. Izstādes laikā 

Piedalīšanās izstādē ir devusi arī pirmos rezultātus – ir jau pie-
teikumi uz ekskursijām pa novadu un Lēdurgas Dendroparku. 

Informāciju sagatavoja:
Linda Bernarde

Attīstības nodaļas projektu vadītāja

Turaidas muzejrezervāts tūrisma izstādē “Balttour 2019”
Turaidas muzejrezervāts arī šogad savā stendā piedalījās 

starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū Balttour 2019”, kas 
februāra sākumā norisinājās Rīgā, starptautiskajā izstāžu centrā 
Ķīpsalā, stāstot par jaunumiem, daudzveidīgo piedāvājumu un 
aktivitātēm. Izstādes 3 dienās ar 860 dažādu pasaules valstu un 
Latvijas tūrisma piedāvājumiem iepazinās 28 050 apmeklētāji.

Izstādē stenda prezentācijā 1. februārī Turaidas muzejrezervāta 
direktore Anna Jurkāne (attēlā) vēstīja par muzejrezervāta aktuali-
tātēm, šī gada nozīmīgāko notikumu Turaidā - jaunas ekspozīcijas 
“Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” tapša-
nu un izteica pateicību tūrisma nozares pārstāvjiem un gidiem par 
sadarbību. Muzejrezervāta pārstāvji iepazīstināja ar ekspozīcijas 
neparastiem krājuma priekšmetiem un uzdeva āķīgus jautājumus, 
uz kuriem atbildot bija iespēja iegūt balvas un ielūgumus uz pa-
sākumiem Turaidā. Visus klātesošos priecēja Liepupes kapelas 
“Ieviņa” muzikanti.

Ekspozīcijas atklāšana plānota 2019. gada 4. maijā – Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā - atjaunotajā Klau-
šinieku mājā un tā caur vēsturisko notikumu un procesu prizmu 

vēstīs par latviešu tautas noieto ceļu, no beztiesīga klaušinieka stā-
vokļa kļūstot par savas zemes īpašnieku – saimnieku un atbildīgu 
jaunās valsts pilsoni.

Anda Skuja 
Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece komunikācijas darbā 

www.turaida-muzejs.lv
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Latvijā tiek atzīmēta 
112 diena

11. februārī  visā  Eiropas  Savienībā 
atzīmē  vienotā  ārkārtas  palīdzības 
izsaukumu  numura  112  dienu, kuras 
ietvaros Latvijā norisinās dažādas izglī-
tojošas aktivitātes, lai veicinātu sabied-
rības informētību par vienoto ārkārtas 
palīdzības izsaukumu numuru 112.

Jau vairākus gadus tieši 112 dienā 
VUGD amatpersonas dodas uz izglītības 
iestādēm, lai izglītotu skolēnus par parei-
zu rīcību ārkārtas situācijās un zvanīšanu 
uz tālruņa numuru 112. Bērniem tiek at-
gādinātas situācijas, kad jāzvana 112, kā-
pēc ir jāzina savs un vecāku tālruņa nu-
murs, adreses, kā arī, kā rīkoties, ja do-
dies ciemos uz mazāk zināmu apkārtni. 
VUGD pieredze apliecina, ka bērni pēc 
tam šos jautājumus pārrunā arī ģimenē 
un zinošāki kļūst arī vecāki un vecvecā-
ki. Līdztekus skolēniem tiek atgādināts 
par to, kas notiek, ja tiek saņemti viltus 
zvani un, cik svarīgi ir nekavējoties pazi-
ņot par negadījumu, zvanot 112, nevis sā-
kotnēji to filmēt vai fotografēt. Sarunās 
ar bērniem VUGD amatpersonas skaidro 
arī, kā pareizi rīkoties, ja glābšanas die-
nests sazvanīts nejauši un operatīvo die-
nestu palīdzība nav nepieciešama.

Latvijā vienotais ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numurs 112 darbojas jau 
22 gadus (kopš 1997. gada). Piezvanot uz 
112, iespējams sasniegt četrus glābšanas 
dienestus – VUGD, Valsts policiju, Ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības die-
nestu un Gāzes dienestu. 112 numurs ir 
sazvanāms 24/7 un zvans ir bez maksas. 

Video par vienoto ārkārtas palīdzības 
izsaukumu numuru pieejams šeit: www.

youtube.com/watch?v=mTvbrounpkk 
Plašākai informācijai: 

Inta Palkavniece 
VUGD Prevencijas un sabiedrības 

informēšanas nodaļa

Valsts policijas 
Rīgas reģiona pārvaldes Siguldas iecirkņa 

informācija Krimuldas novada iedzīvotājiem
Siguldas iecirknis apkalpo Krimuldas, Sējas, Inčukalna, Mālpils, Siguldas novadus 

un 2018.gadā Siguldas iecirknī uzsākti 347 kriminālprocesi, uzsāktas 400 administra-
tīvās lietvedības, sastādīti 783 Administratīvā pārkāpuma protokoli, izbeigtas 123 ad-
ministratīvās lietvedības, pieņemti 16 policijas lēmumi par nošķiršanu, pieņemti 730 
lēmumi par atteikšanos uzsākt kriminālprocesu un 47 par atteikšanos uzsākt adminis-
tratīvo lietvedību. 

2019.gadā Valsts policijas prioritārie uzdevumi ir cīņa ar organizēto noziedzību, narko-
tisko un psihotropo vielu izplatības ierobežošana un apkarošana, kibernoziedzības apka-
rošana, ceļu satiksmes drošības nodrošināšana, kā arī bērnu aizsardzība no noziedzīgiem 
nodarījumiem un cīņa pret vardarbību ģimenē. Līdz ar to iedzīvotāji aicināti iesaistīties 
informācijas sniegšanā par minētajiem nodarījumiem. 

Sīkāka informācija un aktualitātes: www.vp.gov.lv un sociālajos tīklos. 
Krimuldas  novada  iecirkņa  inspektora  pieņemšana  notiek  pirmdienās Raganā, 

Vidus ielā 12 (SIA "Entalpija 2" ēkā), taču lūgums iepriekš par tikšanos vienoties zva-
not: 25496764 vai 67950385. 

Tāpat ir iespēja vienoties arī par citu tikšanās laiku un vietu.

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 

soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas pa-
gasts, Krimuldas novads, kadastra Nr. 8068 900 0657, kas sastāv no dzīvokļa  
51,7 m² platībā

Objekta nosacītā cena EUR 2960,-
Objekta izsole notiks 2019.gada 12.martā plkst.14.00 Krimuldas novada domes 

telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Ra-

ganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba 
dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 
11.martam plkst.17:00. 

Nodrošinājuma nauda EUR 296,- (divi simti deviņdesmit seši euro un 00 cen-
ti) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, 
bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, 
līdz reģistrācijai izsolei.

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

Uzmanību!
Krimuldas novada dome aicina pašvaldības zemes nomniekus, kuriem izbeidzies ze-

mes nomas līguma termiņš, vērsties pie zemes lietu speciālistes Anitas Viškeres (līdzi 
ņemot veco nomas līgumu), lai veiktu darbības zemes nomas līguma pagarināšanai vai 
izbeigšanai (tālrunis 25140634, e-pasts anita.viskere@krimulda.lv)

Seniori aicināti uz sportiskām aktivitātēm 
SAC “Namiņš” Inciemā

katru ceturtdienu no pl.10.00 līdz 12.00
(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!
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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!
–––––––––––––––

Raganā 
ES projekta ietvaros 

Piektdienās
plkst. 14.00–15.00

 notiek nūjošanas nodarbības  
un plkst. 15.00–16.00

vingrošana.
Nodarbības vada Viesturs

–––––––––––––––
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!

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina  
LEADER projektu konkursa VI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Bras-
la” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Mi-
nistru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības 
atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.
Projektu iesnieguma pieņemšana no 2019. gada 5. marta līdz 5. ap-
rīlim.
Projekta konkursa VI kārtā pieejams finansējums 482604,76 EUR
Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:
1. Rīcība. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana 
un pārdošanas veicināšana –265432,62 EUR
2. Rīcība. Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstāk-
ļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 144781,43 EUR
3. Rīcība. Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārto-
šana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana – 72390,71 EUR
Projektu īstenošanas termiņš. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas 
labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pie-
ņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.

Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniski (EPS) Lauku at-
balsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.
gov.lv/login.

Kopā ar projekta iesniegumu iesniedzams arī atbalsta pretendenta 
pašnovērtējums par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā at-
tiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot 
katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita 
atbilstību.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, projektu vērtēšanas kritērijiem, veid-
lapām var iepazīties biedrības Vidzemes lauku partnerība „Brasla” 
mājas lapā www.brasla.lv un birojā (adrese: Braslas iela-2, Straupes pa-
gasts, Pārgaujas novads, LV-4152), kā arī Lauku atbalsts dienesta mājas 
lapā www.lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: 
Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv; Alojas nova-
dā - Inga Možvillo, tālr. 26423456, e-pasts: ingamozvillo@inbox.lv.

Veselā miesā vesels gars!

Krimuldas Tautas namā ar Krimuldas 
novada pašvaldības domes atbalstu piekt-
dienās ir iespēja pulcēties interesentiem 
uz bezmaksas vingrošanas nodarbībām. 

Piektdienas pēcpusdienā fiziskajām ak-
tivitātēm pulcējas jautri čalojošas vingro-
tājas, kas vēlas uzlabot gan fizisko, gan 
emocionālo veselību! Aptaujātas, – visas 
vienprātīgi atzina, ka nodarbību vadītājs 
Viesturs Dumpis ir patīkams cilvēks, kurš 
gan ar humoru, gan draudzīgu aicinājumu 
visus mudina izpildīt vingrojumus. Reizēm 
Viesturs pabrīdina, lai vingrotāji nepār-
pūlas, dzenoties pēc labāka snieguma, jo 
veselība un laba pašsajūta ir galvenais, kas 
jāsaglabā. Kāda jestra vingrotāja priecājas 
par šo iespēju – vingrot bez maksas vienu 
reizi nedēļā. Viņa smejot ierosina, ka ģime-
nes ārstiem slimnieki jāsūta nevis uz aptie-
ku, bet uz šīm vingrošanas nodarbībām, jo 

pēc tam vienmēr ir tik uzmundrinošs un 
labs efekts.  

Nodarbību vadītājs Viesturs Dumpis ik-
dienā pilda Līgatnes Sporta centra vadītāja 
pienākumus un tikai reizēm uzņemas vadīt 
nodarbības. Krimuldas novada aktīvistiem 
viņš neatsaka, jo tie uzcītīgi apmeklē no-
darbības otro gadu. Viesturs Dumpis slavē 
aktīvā dzīvesveida piekritējus, jo “viņi ir 
ļoti labi un centīgi vingrotāji. Prasīgi ne 
tikai pret sevi, bet arī pret mani, jo, atnā-
kot uz nodarbībām, vēlas gūt maksimālu 
labumu.” 

Laipni aicināti visi interesenti uz bez-
maksas vingrošanas nodarbībām, jo tiek 
pieņemts ikviens. Un svarīgi – Krimuldas 
novada pašvaldības domes deputāti finan-
sējumu labprāt piešķirs arī turpmāk, ja ie-
dzīvotāji par šo aktivitāti balsos ar ieraša-
nos, novērtējot doto iespēju.

Vingrotāju grupiņa ar vadītāju Viesturu Dumpi (2.rindā ceturtais) 
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26.janvārī Liepājā norisinājās Latvijas XV Ziemas peldēšanas 
čempionāts, uz kuru ieradās 228 dalībnieku no dažādām Latvi-
jas pilsētām, to skaitā bija arī pārstāvji no Igaunijas, Baltkrievijas, 
Krievijas.

Ziemas peldēšanas klubs “Raganas roņi” piedalījās četru peldē-
tāju sastāvā un novadam atveda astoņas medaļas. 

Lai tauta smej, ka raganieši  prot pieburt ne tikai sniegu Liepājā, 
bet arī sacensību galveno balvu – ceļojumu ar prāmi uz Stokhol-
mu 4 personām godīgā izlozē laimēja “Raganas roņu” dalībniece 
Anete Vilne. Un ceļojumā jau otro gadu dosies “Raganas roņu” 
komanda.

“Raganas roņi” aicina sadraudzēties ar aukstumu
Rezultāti savās vecuma grupās:

25 m  brass Kristīne Rāte 1.vieta (26,66), Gunta Fetere Fektere 
4.vieta (35,49), Anete Vilne 4.vieta (38,85), Ričards Batarags 
3.vieta (23,59).

50 m brīvajā stilā Kristīne Rāte 1.vieta (41.18), Gunta Fetere-Fek-
tere 2.vieta (59,18), Anete Vilne 3.vieta (1,29,97).

100 m brīvajā stilā Kristīne Rāte 1.vieta (1.4219).

Šobrīd notiek aktīva gatavošanās Pasaules čempionāta nākama-
jam posmam, kas notiks 16.februārī Zviedrijā.

Esam priecīgi un lepni, ka šosezon mūsu pulciņam pievienoju-
šies trīs ziemas peldētāji. Ceram nākamajā sezonā pārstāvēt Kri-
muldas novadu kuplākā skaitā.

“Raganas roņi” aicina sadraudzēties ar aukstumu, rūdīties, vese-
līgi un sportiski pavadīt laiku svaigā gaisā. 

Ja nebaidies no aukstuma,
Ja vēlies pamēģināt ziemas peldes,

Ja interesē satikt daudz interesantus 
domubiedrus,

Ja vēlies mēroties spēkiem ne tikai Latvijas 
teritorijā –

PIEVIENOJIES!
Ziemas peldēšanas kluba “Raganas roņi” valdes locekle Kristīne Rāte,

 mob.t. 29412074

Apsveicam!
26. janvārī notika 2019. gada Pierīgas novadu sporta spēļu 

sacensības zemledus makšķerēšanā Alauksta ezerā. Krimul-
das novada komanda izcīnīja pārliecinošu uzvaru.

Zemledus makšķerēšanas sacensības Alauksta ezerā Vecpiebal-
gas novadā bija pulcējušas deviņu Pierīgas novadu komandas. Sa-
censības notika četros atsevišķos sektoros – katrā pa vienam dalīb-
niekam no komandas. Katrā sektorā rezultāti tika rēķināti atsevišķi, 
un Uzvarētāji komandu vērtējumā tika noteikti, summējot iegūtās 
vietas katrā sektorā.

Krimuldas novada komanda palika nepārspēta jau sesto gadu 

pēc kārtas. Šoreiz krimuldiešu Artūra Berdinska, Jura Šeibo, Val-
da Janitena un Arnolda Grebežnieka kopējais loms bija 7,147 ki-
logrami, turklāt pirmie trīs savos sektoros bija paši meistarīgākie, 
bet A.Grebežnieks individuāli ieguva otro vietu, kas komandai 
summā deva piecus punktus.

Tāpat kā pērn, otrajā vietā ierindojās Mālpils zemledus makšķer-
nieki G. Atruškevičs, S. Jonāns, J. Deņisovs un E. Skarbinieks, kurš 
bija labākais D sektorā (11 p.). Viņu kopējais loms bija 3,382 kg.

Trešo vietu ar 1,978 kg zivju un 15 punktiem ieguva olainieši 
I.Priedīte, A.Bērziņš, J. Antēns un I.Balodis. Tālākās vietas sada-
līja Salaspils (19), Ādažu (23), Ropažu (24), Baldones (25), Inču-
kalna (28) un Stopiņu (30) novada komandas.

Novusa un tenisa turnīrs Lēdurgā
26. janvārī  Lēdurgas sporta hallē  notika  turnīrs galda tenisā 

un novusā.

Sacensībās piedalījās Vilnis Krišjānis, Juris Šemets, Aivis Ros-
toks, Oskars Lācis, Jānis Zošs, Ivars Šmits, Bruno Šmits, Ritvars 
Eihe, Andrejs Lapiņš, Aleksis Cvetkovs, Aivis Rostoks, Toms Za-
ķis. Piedalījās arī dāmas - Baiba Dziļuma, Ilze Eglīte, Larisa Ra-
mane, Patrīcija Tīna Ramane.

Uzvarētāji novusā 
Vīriešu grupā  1.vietu ieguva Aivis Rostoks, 2. vietu Vilnis 

Krišjānis. 3. vietu  Ivars Šmits.
Jauniešu grupā  1. vietu ieguva Aivis Rostoks, 2. vietu Toms Za-

ķis, 3. vietu  Aleksis Cvetkovs
Sieviešu grupā  1. vietu ieguva Baiba Dziļuma, 2. vietu Ilze Eg-

līte, 3. vietu Larisa Ramane.

Uzvarētāji galda tenisā
 1. vietu ieguva Aivis Rostoks, 2.vietu ieguva Ritvars Eihe, 

3.vietu Vilnis Krišjānis.

 
Paldies visiem par piedalīšanos! 

Tiekamies  16. februārī slēpošanas sacensībās!
Madara Ansone

“Raganas roņi” novadam atveda astoņas medaļas
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25. janvārī, Krimuldas vidusskolas 1.-4. klašu skolēni ar sa-
vām audzinātājām pulcējās sporta laukumā uz Sniega dienas 
aktivitātēm. 

Laika apstākļi mūs lutināja un visi varēja izbaudīt ziemas prie-
kus gan stadionā, gan uz ledus laukumiem, kurus bija sagatavojuši 
Raganas entuziasti. Skolotāja Antra Šverna palīdzēja iesildīt visus 
skolēnus un audzinātājas. Sniega diena varēja sākties. 

Sacensībās kērlingā, kur pēc iespējas tuvāk mērķim jāpieslidi-
na ragaviņas ar sēdošu bērnu, 1.-2.kl. gr. uzvarēja 2.a (kl. audz. 
K. Briede) un 3.-4 kl. gr. – 3.a klase (I. Loka). Dažādu priekšmetu 
mešanā vārtos labākie 2.a un 4. b klase (E. Treija), vilkšanā pa vir-
vi uz plēves 2.a un 4.b klase. 1.b klases audzinātāja E. Kanberga, 
atbalstot savu klasi, arī izmēģināja spēkus šajā disciplīnā. Raga-
viņas visātrāk vilka 2.a un 3.a klase, bet visskaistākās sniegpārs-
liņas no nūjām izveidoja 1.a (V. Dankaniča) un 4.b klase. “Sniega 
bumbas” visātrāk vēla 2.b (L. Panasjuka), 3.b (N. Riherte) un 4.a 
(I. Rupeika). Ātrākie piku lasītāji bija 2.b un 4.b klasē. Lielākais 
Sniega kalns izdevās 1.a un 4.b klasei. 

Pēc Sniega dienas pulcējāmies sporta zālē, kur katra klase saņē-
ma klinģeri un diplomu. 

Sniega dienas norise nebūtu iespējama bez skolēniem – tiesne-

Pasaules Sniega diena Krimuldas vidusskolā

šiem. Paldies par labi paveikto darbu Sigitai Kozuliņai, Renāram Si-
nātam, Emīlam Bondaram, Ričardam Saltumam, Rūdolfam Janšev-
skim, Alisei Eidukai, Agnesei Botņai-Ezerskai, Diānai Fjodorovai, 
Kitijai Vaļukai, Inetai Būmanei, Armandam Muravskim,Tomam 
Antonovam, Elzai Lūkinai un Vendijai Švītiņai. 

Paldies visām klašu audzinātājām par izturību! Paldies sporta 
skolotājām Lizai Civiļovai un Antrai Švernai Sniega dienas orga-
nizēšanā un vadīšanā!

“Sporto visa klase” jaunumi
Krimuldas vidusskola izvēlēta kā ’Sporto visa klase’’ stafešu 

sacensību organizatore savas grupas ietvaros 4. klasēm 26. febru-
ārī, 3. klasēm 19. martā un 6. klasēm 28. martā. Šogad sacensības 
notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā sacensības  stafetēs. Grupas uz-
varētāja tiks otrajā kārtā par vienīgo ceļazīmi uz finālsacensībām 
ar pārējo grupu uzvarētājiem. Katra reģiona uzvarētāju noskaidros 
pēc sekmēm, labā darba, fiziskajiem rādītājiem un sacensību re-
zultātiem. 

Krimuldas vidusskolas sporta skolotāja 
Aira Kurtiņa

Lēdurgas Dendroparkā svin Sveču dienu Amatnieku sadraudzība

27. janvārī Krimuldas Tautas namā tikās “Ziemassvētku izstādes 
tirdziņa 2018” dalībnieki, lai pārrunātu paveikto pagājuša gadā un 
rastu jaunas ieceres nākotnei. Šī bija otrā dalībnieku tikšanās rei-
ze kopš notiek amatnieku tirdziņi. Amatnieki atzina, ka izstādes 
iekārtošanas steigā viens otru nepamana un arī nepazīst, tāpēc arī 
piekrituši izstādes kuratores Vēsmas Vītolas aicinājumam satik-
ties gan lieliem, gan maziem. Kopā tika dziedāts, rotaļās iets, dan-
cots un spītējot vējiem, tautas nama pagalmā, iekurts ugunskurs, 
lai katrs varētu izgatavot vēlmju sveci 2019.gadam. 

Paldies Dacei Pētersonei un “Jautrajām raganiņām”, Ilzei Kļavi-
ņai un “Putniem”, Inesei Blonskai par rotaļu birumu.  

Sagatavoja Līvija Ustupa

Latviešu tautas ticējumi 
vēsta, ka 2. februārī svina-
ma Sveču diena. Lēdurgas 
Dendroparkā šajā dienā 
norisinājās sveču liešanas 
meistarklase, kur ikviens 
interesents varēja izliet sev 
sveci un iegūt jaunas pras-
mes un zināšanas saistībā 
ar Sveču dienas tradīcijām 
un ticējumiem.

Sarmītes Kauliņas vadī-
bā, Lēdurgas Dendroparka 
Administrācijas ēkā, pul-
cējās interesenti, kuriem 
bija iespēja ne tikai izliet 
sveci, kas pēc latviešu tau-
tas ticējumiem lieta Sveču 

dienā, deg visilgāk un visgaišāk, bet arī uzzināt dažādus šīs dienas 
ticējumus, piemēram, ka Sveču dienā nedrīkst ķemmēt matus, lai 
tie nav taukaini un nestāv gaisā kā sveces.

Lēdurgas Dendroparks gaida apmeklētājus arī ziemas sezonā, 
lai izbaudītu parka burvību arī šajā gadalaikā, kad sniegā var atrast 
dažādu dzīvnieku pēdas un sekot to gaitām parka teritorijā, baudīt 
apsnigušo egļu varenību, kā arī parka Administrācijas ēkā apskatīt 
Vēstures ekspozīciju. 

Visi varēja izbaudīt ziemas priekus Piedalīties un uzvarēt vienmēr ir patīkami

S.Kauliņa skaidro sveču radīšanas 
procesu
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Maijā “Vidzemes uzņēmēju dienās 2019” 
Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecī-

bas un rūpniecības kameras (LTRK) Vidzemes nodaļa aici-
na pieteikties uzņēmējus, valsts un pašvaldības iestādes, 
profesionālās un augstākās izglītības iestādes, amatnie-
kus un mājražotājus dalībai “Vidzemes uzņēmēju dienās 
2019”, kas notiks no 17. līdz 18. maijam Valmieras pilsētas 
centrā. Katru gadu izstādei tiek noteikta īpaša tematika  un  
2019.  gadā tā būs “Ar uzņēmību un zināšanām Vidzemes 
nākotnei!”.

“Vidzemes Uzņēmēju dienas  2019” ir kļuvušas par ikgadēju 
un gaidītu pasākumu, pulcējot  arvien lielāku dalībnieku un ap-
meklētāju skaitu. Šogad izstāde notiks jau 22. gadu pēc kārtas 

un plānoti vairāk nekā 260 dalībnieki, kuri pulcēs vairāk nekā 
20 tūkstošus apmeklētājus no Vidzemes, reģioniem un ārval-
stīm iepazīstinās ar savu produkciju un pakalpojumu klāstu.

Aicinām piedalīties izstādē un pēc iespējas daudzveidīgāk un 
interesantāk iepazīstināt ar savu ražoto produktu un pakalpo-
jumu klāstu! Pieteikšanās dalībai izstādē līdz 2019. gada 29. 
martam, sūtot e-pastu valmiera@chamber.lv vai iesniedzot pie-
teikumu personīgi Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kame-
ras Vidzemes nodaļā, Stacijas ielā 26, Valmierā. Plašāka in-
formācija pieejama, zvanot pa tālruni 27144007 vai 20264530. 
Aktuālā informācija, kā arī pieteikums-līgums pieejams mājas 
lapā www.vidzemesizstade.lv.

LEADER biedrības veidos 
mazajiem uzņēmumiem pieejamu  

aizdevumu platformu
Lai veicinātu finansējuma pieejamību 

vietējiem uzņēmumiem, sešas vietējās 
rīcības grupas īstenos projektu „Reģiona 
Finanses Reģiona Uzņēmējdarbībai”. Pro-
jekta ietvaros paredzēts meklēt praktis-
kus risinājumus aizdevuma finanšu plat-
formas izveidei mērķa grupām – fiziskām 
un juridiskām personām, paredzot aizde-
vumiem konkurētspējīgas % likmes (atbil-
stoši vidējām likmēm banku sektorā).

Projektu īsteno: Rīgas rajona Lauku at-
tīstības biedrība (Vadošais partneris) un 
biedrības „Kandavas Partnerība”, „Vidze-
mes lauku partnerība Brasla”, „Pierīgas 
Partnerība”, „Lauku partnerība Ziemeļgau-
ja” un biedrība „No Salacas līdz Rūjai’.

Projektā noteiktie rezultāti – finanšu 
platformas juridiskā forma un finanšu ap-
saimniekošanas juridiskie risinājumi, IT 
programmas specifikācijas finanšu ap-
saimniekošanai, pētījums par mērķa gru-
pas – aizņēmēju tipiem un vajadzībām, 
zīmols finanšu platformas popularizēšanai. 
Paralēli noteikto rezultātu sasniegšanaip-
rojektā paredzētas 12 tikšanās ar esošajiem 
aizdevumu kā arī citu finanšu resursu ap-
saimniekotajiem reģionos, kā arī tikšanās 
ar potenciālajiem aizņēmējiem to vajadzību 
apzināšanai. Plānotas vismaz 6 reģionālās 
konferences par tēmām reģiona uzņēmēj-
darbību veicinoši instrumenti un metodes.

Latvijas uzņēmējdarbības vides attīstība 
pēdējo gadu laikā strauji aktivizējusies. Lat-
vijā izplatītākais instruments pētījumiem 
(t.sk. uzņēmējdarbībā un saistītajās jomās) 
ir starptautisks pētījums ‘DoingBusiness’. 
2018.gada pētījumā 190 valstu konkuren-
cē Latvija ierindota 19.vietā vai 8.vietā ES 
dalībvalstu vidū. Salīdzinot ar 2017.gadu, 
kāpums novērots uzņēmējdarbības uzsāk-
šanas jomā(Avots ‘Latvijas Nacionālā re-
formu programma “Eiropa 2020” ‘).

Savukārt Latvijas uzņēmējdarbības vidē 
mazais bizness (jeb uzņēmumi, kuri no-
darbina mazāk kā 50 darbiniekus MVU)
apgrozījums sastāda 42.18% no kopējas ap-
grozījuma summas Latvijas uzņēmumiem. 
No kopskaita 47% MVU izvietota reģionos 

(Avots: Lursoft). Šie rādītāji atkārtoti aplie-
cina mazā biznesa nozīmīgumu Latvijas, 
īpaši reģionu, uzņēmējdarbībā. MVU, re-
ģionu lauku apvidos, nereti ražo produktus 
ar zemu pievienoto vērtību un konkurēt-
spēju, salīdzinoši neliels ir inovatīvo uzņē-
mumu skaits. Trūkst līdzekļu un prasmju 
izmantot jaunākās tehnoloģijas, kā arī nav 
pietiekama iesaiste klasteros un citās sa-
darbības programmās ar atbalsta piesaisti.

Kā būtiskāko MVU izaugsmē paši uzņē-
mēji min apgrozāmo līdzekļu pieejamību. 
Nereti vajadzīgi vien pāris simti jeb tūksto-
ši EUR, lai iecerētais realizētos. Banku sek-
torā ir zināmi ierobežojumi aizdevumam 
uzņēmumiem – izskatīšanas izmaksas, fi-
nanšu rādītājiem ir jābūt pozitīviem, ķīlas, 
kredīta pieteikumā plānotais var atšķirties 
no realitātes. Vēl ierobežotākas ir iespējas 
no jauna izveidotiem uzņēmējiem. Banku 
sektorā jauna uzņēmuma apgrozāmo lī-
dzekļu pieejamība faktiski ir neiespējama. 
Ātro jeb nebanku kredītu piedāvājums ir 
dārgs aizdevuma % likmēm. Atsevišķos 
reģionos (Pierīgas reģionā KKS ‘Allažu 
saime’) veiksmīgi darbojas krājaizdevu sa-
biedrības. To darbība ierobežo aizdevumu 
izsniegšanu juridiskām personām (izņemot 
zemnieku saimniecības) un noteikta darbī-
bas teritorija. Tomēr krājaizdevu sabiedrī-
bu darbības princips ir viens no risināju-
miem ātrai finanšu piesaistei, īpaši nelielos 
apjomos.

Projekts ‘Reģiona Finanses Reģiona 
Uzņēmējdarbībai’ tiks īstenots LAP 2014-
2020 pasākuma 19.3.’Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība’ aktivitātē 19.32 
‘Starpteritoriālā sadarbība’. Projekta ievie-
šanas periods 2020.gada 01.aprīlis, kopē-
jais budžets 99 234.17 EUR.Informācija par 
projekta aktivitātēm tiks publicēta pirms to 
ieviešanas, aicinot jebkuru interesentu ie-
saistīties projekta publiskajās aktivitātēs.

Papildu informācijai:
BDR ‘Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība’

K.Ragaine-Volnianko
Kristine.ragaine@llkc.lv

mob.t.26307940

LIAA Siguldas 
Biznesa 

inkubatorā 
atvērta 

pieteikumu 
pieņemšana 

pirmsinkubācijas 
un inkubācijas 
programmām

No š.g. 1. – 20. martam fiziskas per-
sonas un uzņēmumi ar biznesa ide-
ju, un komersanti ar skaidru biznesa 
modeli, kas nav vecāki par 3 gadiem, 
var iesniegt pieteikumus inkubatora 
atbalstam.

Februārī LIAA Siguldas Biznesa in-
kubators rīko informatīvas stundas, lai 
iepazītos ar inkubatora pakalpojumiem 
un pieteikšanās kārtību:
• 19. februārī plkst. 15.30 Ādažos, Gau-

jas ielā 33A,
• 21. februārī plkst. 16:00 Limbažos, 

Burtnieku ielā 2 (ieeja no pagalma).

Pirmsinkubācijā var pieteikties fi-
ziskas personas vai uzņēmumi, kas 
vēlas pētīt un testēt savu biznesa ideju. 
Gan pirmsinkubācijas, gan inkubāci-
jas klienti var izmantot iespēju strādāt 
koprades birojā.

Programma pieejama uzņēmumiem, 
kas nav reģistrēti ilgāk par trim ga-
diem, un tā ilgst līdz četriem gadiem, 
kamēr uzņēmums ir sasniedzis inkubā-
cijas mērķus.

Pieejamas arī individuālas konsultā-
cijas par iestāšanās procedūru, iepriekš 
piesakoties: sigulda@liaa.gov.lv vai 
zvanot: 62400903.

LIAA Siguldas biznesa inkubatora 
aktivitātēm var sekot līdzi Facebook 
lapā un mājaslapā.

LIAA Siguldas Biznesa inkubators
Krišjāņa Valdemāra iela 3A, Sigulda,  

LV-2150, Latvija
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1. Ja 1991. gada barikāžu dalībnieks vēl 
nav reģistrējies, bet vēlas. 
Barikāžu dalībniekus reģistrējam uz šādu 

iesniegumu pamata (sk.zemāk). Iesniegu-
mu var rakstīt jau apbalvots un reģistrēts 
barikāžu dalībnieks par citiem vēl nereģis-
trētiem barikāžu dalībniekiem. Aizpildītu 
iesniegumu var ieskenētu sūtīt uz e-pastu: 
info@barikades.lv vai uz 1991. gada bari-
kāžu dalībnieku biedrību, adrese: Krāmu 
iela 3, Rīga, LV-1050.

Pēc iesnieguma saņemšanas 6 mēnešu 
laikā valde izskata iesniegumus un virza 
Pateicības raksta saņemšanai. 

Aicinājumu saņemt Pateicības rakstu ba-
rikāžu dalībnieks saņems uz iesniegumā 
norādīto adresi, kad apbalvošana notiks ie-
spējami tuvāk norādītajai dzīvesvietai.
2. Ja Piemiņas zīme vai Pateicības raksts 
ir jau piešķirta, tad var saņemt Statu-
sa apliecību. 

Kas ir statusa apliecība?
1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība 

ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalīb-
nieka statusu. 

To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās 
kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu 
no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi 
vai Pateicības rakstu.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas 
Republikas valsts un pašvaldību iestādēs 
saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikā-
žu dalībnieku statusu”. Pašvaldība tiesīga 
savos saistošajos noteikumos šo apliecību 
ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem var 
piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlai-
des un atvieglojumus.

Apliecības izsniedz 1991. gada barikāžu 
dalībnieku biedrība. Rīgā, Krāmu ielā 3. 

Darba laiki: 
pirmdien: slēgts (notiek apliecību izsnieg-

šana LV novados) 
otrdien: 09.00-17.00
trešdien:  09.00-17.00
ceturtdien: 09.00-17.00
piektdien: 09.00-17.00
sestdien: slēgts
svētdien: slēgts

Ierodoties uz apliecības saņemšanu, līdzi 
jābūt Piemiņas zīmes apliecībai vai Patei-
cības rakstam (oriģinālam vai kopijai) un 
Personu apliecinošam dokumentam (pase 
vai ID karte).

   Ieva Eglīte
1991.gada barikāžu muzeja administratore

Krāmu ielā 3
Tālr. 67213525

E - pasts: barikazu.muzejs@gmail.com
www.barikades.lv

http://www.draugiem.lv/barikazumuzejs/
www.facebook.com/barikazu.muzejs
https://twitter.com/Barikazu_muzejs

Par barikāžu dalībnieku reģistrāciju, apbalvošanu un  
statusa apliecību izsniegšanu

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai
Rīgā, Krāmu ielā 3

(ierosinātāja vārds, uzvārds DRUKĀTIEM BURTIEM)

(ierosinātāja  personas kods)

(ierosinātāja deklarētās dzīvesvietas adrese, pasta indekss)

(Apbalvojuma veids un numurs)

(ierosinātāja tālruņa nr., e- pasts)

Ierosinājums par Pateicības raksta piešķiršanu
Lūdzu piešķirt 1991. gada barikāžu dalībnieka Pateicības rakstu 

  (vārds, uzvārds DRUKĀTIEM BURTIEM)*

 (personas kods)*

( dzīvesvietas adrese: Novads,pilsēta, iela, pasta indekss)*

 (tālruņa nr., e- pasts)*

Pateicības raksts pienākas sakarā ar šādām darbībām 1991. gada barikāžu laikā (lūgums 
veikt detalizētāku darbību un notikumu aprakstu): 

Ar * atzīmētās vietas aizpildīt obligāti
Saistībā ar sensitīviem datiem ierosinājumā, iesakām ierosinājumu nodot personīgi 1991. gada barikāžu dalībnieku 
biedrības birojā, vai arī nosūtot to ierakstītā vēstulē uz adresi Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050.

20__. gada __. ____________, _________, _______________ /________ ______/
                                       datums                          vieta                  iesniedzēja paraksts           paraksta atšifrējums

Pateicības raksta iesniegums
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Krimuldas novada domes sēdē 25. janvārī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par valstij piederošo n/ī  „Barģi”.
1. Pārņemt pašvaldības īpašumā  Vides aizsardzības un reģio-

nālās attīstības ministrijas  īpašumu „Barģi”, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov..

2. Īpašums nepieciešams Krimuldas novada pašvaldības autono-
mo funkciju veikšanai, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības 
funkcijas: rūpēties par tradicionālo kultūras vērtību, tai skaitā 
kultūras pieminekļu saglabāšanu, un  sniegt palīdzību iedzīvo-
tājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

3. Uzdot Lietvedības nodaļai nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

 Par zemes gabala “Mazburtnieki”,  daļas nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības dzīvokļa Nr. 3 īpašniekam.
1. Nodot zemes vienības „Mazburtnieki”, Krimuldas pag., Kri-

muldas nov., daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzī-
vojamā mājā „Mazburtnieki” privatizētā dzīvokļa Nr.3 īpaš-
niecei PERSONAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma 
domājamai daļai.

2. Noslēgt vienošanos par zemesgabala nodošanu īpašumā bez at-
līdzības ar PERSONU, par zemes gabala domājamās daļas no-
došanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši kopīpašuma 404/2059 
domājamām daļām.

3. Pirms Vienošanās noslēgšanas, dzīvokļa īpašniecei jāiemaksā 
Krimuldas novada pašvaldības kasē kancelejas nodevas samak-
sas izdevumi EUR 6,40.

4. Juridiskai nodaļai noslēgt vienošanos ar PERSONU par zemes 
nodošanu bez atlīdzības.

 Par  Krimuldas  novada  pašvaldības  nekustamā  īpašuma  – 
zemes vienības  ar adresi Dārza iela 35, Ragana, izsoles rezul-
tātu apstiprināšanu un Krimuldas novada domes  31.08.2018. 
lēmuma  “Par īpašuma nodošanu atsavināšanā” un 30.11.2018. 
lēmuma “Par pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Dārza ielā 
35, Raganā, atsavināšanu” atcelšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes vienības ar adresi Dārza iela 35, Raga-

na, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 0,7928 ha, izsoles 
rezultātus.

2. Atcelt Krimuldas novada domes  31.08.2018. lēmumu  “Par 
īpašuma nodošanu atsavināšanā” un 30.11.2018. lēmumu “Par 
pašvaldībai piederošā zemes īpašuma Dārza ielā 35, Raganā, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., atsavināšanu”.

3. Ar 02.08.2017. izbeigt 2009.g. 2.marta  nomas līgumu starp 
Krimuldas pagasta padomi  ar Gitu Taselli, par zemes vienības 
ar adresi Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., platība 0,7928 ha, nomu.

4. Piedāvāt ēku (būvju)  īpašniekiem Dārza ielā 35, Raganā, Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., samazināt nomātās zemes vienī-
bas platību ēku uzturēšanai līdz 0,25 ha, paziņojot par lēmumu 
Krimuldas novada domei līdz 2019.g. 1.martam

 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Mazaijaži” iz-
soles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 08.01.2019. n/ī “Mazaijaži”,  Lēdurgas pag., Kri-

muldas nov., 1,02 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – 

zemes vienības “Mazaijaži” pārdošanu par 2500 EUR ar PER-
SONU.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Saules iela 31”, 
Ragana, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2019.g. 8.janvāra Krimuldas novada pašvaldības 

n/ī – zemes vienības “Saules iela 31”, Raganā, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., 0,186 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – 
zemes vienības “Saules iela 31”, Raganā, 0,186 ha kopplatībā, 
pārdošanu par 7100 EUR ar PERSONU.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par  Krimuldas  novada  pašvaldības  dzīvokļa  īpašuma 
“Vēršmēles 1” -2  izsoles rezultātu apstiprināšanu un otrās iz-
soles rīkošanu.
1. Atzīt Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 

“Vēršmēles 1”- 2, Krimuldas pag., Krimuldas nov., pirmo izso-

li ar augšupejošu soli par nenotikušu.
2. Rīkot Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 

“Vēršmēles 1”- 2 otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
3. Pazemināt izsoles sākumcenu par 20 procentiem (740 EUR) un 

noteikt izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 2960 EUR.
4. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības dzīvokļa īpašuma 

“Vēršmēles 1”- 2 otrās izsoles noteikumus.
5. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.aprīlim.
 Par Krimuldas  novada bāriņtiesas  nolikuma  apstiprināša-
nu
1. Apstiprināt Krimuldas novada bāriņtiesas nolikumu. 
2. Apstiprināt Krimuldas novada bāriņtiesas veidlapu.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par izmaiņām Koku vērtēšanas komisijas sastāvā.
1. Krimuldas novada domē 2018.g. 27.decembrī ir saņemts iesnie-

gums no Ilzes Rubīnas par atbrīvošanu no Koku novērtēšanas 
komisijas locekles amata pildīšanas pienākumiem ar  2019.g. 
14.janvāri. Pamatojoties uz minēto, DOME NOLEMJ:

 Atbrīvot Ilzi Rubīnu no Koku novērtēšanas komisijas locekļa 
amata pienākumu veikšanas.

2. Par Koku novērtēšanas komisijas locekli ievēlēt Diānu Dakte-
ri.

 Par izmaiņām Meža jautājumu komisijas sastāvā.
1. Krimuldas novada domē 2018.g.  27.decembrī ir saņemts ie-

sniegums no Ilzes Rubīnas  par  atbrīvošanu no Meža jautājumu 
komisijas locekles amata pildīšanas pienākumiem ar  2019.g. 
14.janvāri. Pamatojoties uz minēto, DOME NOLEMJ:

 Atbrīvot Ilzi Rubīnu no Koku novērtēšanas komisijas locekļa 
amata pienākumu veikšanas.

2. Par Meža jautājumu komisijas locekli ievēlēt Vilni Krišjāni.
 Par atvaļinājuma piešķiršanu.
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu  3 darba dienas par darba perio-
du no 22.06.2017. līdz 21.06.2018., sākot no 2019.g. 23.februāra 
līdz 2019.g. 27.februārim (ieskaitot).

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Linarda Kumska atvaļināju-
ma laikā veic priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Caucis.

 Par  valsts  budžeta    mērķdotācijas  sadalījumu  Krimuldas 
novada  izglītības  iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts 
sociālās  apdrošināšanas  obligātajām  iemaksām  2019.gada  8 
mēnešiem (janvāris-augusts). 
Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada izglītības iestādēm 
2019.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām EUR 74040 apmērā sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadīgo 
bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2018.g. 01.septembri. 
Piešķirto mērķdotāciju pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
kvalitātes piemaksām EUR 2008 apmērā sadalīt atbilstoši peda-
gogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesnieg-
tajām ziņām uz 2018.g. 01.septembri..

Izglītības iestāde
Darba 
samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa 
EUR

Kopā 
iestādei 
EUR

1.1. PII Krimulda 44952 894 45846

1.2. PII Ezerciems 15208 1114 16322

1.3. Garlība Merķeļa Lēdurgas 
pamatskolas PII grupa

13880 13880

74040 2008 76048

1. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada pašvaldības vispārē-
jās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pe-
dagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām 2019.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) 
EUR 422848 apmērā sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skai-
tam šajās izglītības iestādēs uz 2018.g. 01.septembri. Piešķir-
to mērķdotāciju pedagogu darba kvalitātes piemaksām EUR 
888 apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un 
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slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz 2018.g. 
01.septembri.

Izglītības iestāde
Darba 
samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa 
EUR

Kopā 
iestādei 
EUR

1.1. Krimuldas vidusskola      365992 632 366624

1.2. Garlība Merķeļa Lēdurgas 
pamatskola

56856 256 57112

422848 888 423736

2. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba sa-
maksas aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pe-
dagogu tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

3. Sadalīt Krimuldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķ-
dotāciju 2019.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) interešu iz-
glītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 21754 apmērā 
interešu izglītības programmu realizēšanai skolās. Piešķirto 
mērķdotāciju interešu izglītības pedagogu darba kvalitātes pie-
maksām EUR 32 apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes 

pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām 
uz 2018.g.  01.septembri.

Izglītības iestāde
Darba 
samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa 
EUR

Kopā 
iestādei 
EUR

1.1. Krimuldas vidusskola 18281 32 18313

1.2. Garlība Merķeļa Lēdurgas 
pamatskola

3473 3473

21754 32 21786

4. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu reali-
zācijai izglītības iestāžu vadītājiem sadalīt interešu izglītības 
pedagogiem saskaņā ar tarifikāciju atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām.

 Par izmaiņām Finanšu pastāvīgās  komitejas sastāvā.
Ievēlēt Krimuldas novada Finanšu pastāvīgās komitejas sastāvā 
deputātu  Nauri Bokšu.

 Finanšu komitejas kārtējā sēde 20.februārī plkst. 15.00
 Domes kārtējā sēde 28. februārī plkst. 10.00.

AS “Gaso” ievieš infotālruni  
par jaunajiem dabasgāzes sadales tarifiem

Reaģējot uz iedzīvotāju lielo interesi par 
jaunajiem dabasgāzes sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifiem un to piemēroša-
nas kārtību, dabasgāzes sadales opera-
tors AS “Gaso” atklājis jaunu informatīvo 
tālruni – 67369938.

Patērētājiem aktuālākie ir jautājumi par 
jaunajiem dabasgāzes sadales sistēmas pa-
kalpojumu tarifiem, to piemērošanas kār-
tību un skaitītāju rādījumu nodošanu. Gan 
šo, gan citu gāzes lietotājiem svarīgu infor-
māciju iespējams atrast AS “Gaso” mājas-
lapā www.gaso.lv.

Informatīvo dabasgāzes sadales tarifu 
salīdzināšanas kalkulatoru mājsaimniecī-
bām un juridiskajiem klientiem, ko klientu 
ērtībām izstrādājis AS “Gaso” un kas arī 
pieejams uzņēmuma mājaslapā, izmantoju-
ši jau vairāk nekā 44 tūkstoši klientu. Ak-
tivitāte pieaugusi tieši pēdējo divu nedēļu 
laikā, kad iespēju ātri un vienkārši modelēt 
tarifu radītās izmaiņas, kalkulatorā norā-
dot dabasgāzes patēriņu un skaitītāja at-
ļauto maksimālo slodzi, izmantojuši ap 10 
tūkstošiem klientu. 

Iedzīvotāju lielās intereses dēļ AS “Gaso” 
Klientu apkalpošanas centra informatī-
vā tālruņa 155 jaudas ir pārslogotas, tādēļ 
klientiem savienojums ir ilgi jāgaida. Mak-
su par zvanu uz tālruni 155 nosaka klienta 
izvēlētais sakaru operators un GASO šīs 
klienta izmaksas ietekmēt nevar. Lai sa-
mazinātu neērtības telefoniski noskaidrot 
aktuālos jautājumus par dabasgāzes sa-
dales tarifiem, atklāts jauns informatīvais 
tālrunis 67369938, kas izmaksu ziņā atbilst 
parastam analogās sistēmas tālrunim. 

Ar 2019. gada 1. janvāri spēkā ir stājušies 
jaunie divpakāpju dabasgāzes sadales sis-
tēmas pakalpojuma tarifi, ieviešot fiksētu 
maksu par pieslēgumu atbilstoši pieslēgu-
ma atļautajai slodzei neatkarīgi no dabas-
gāzes patēriņa apjoma. 

Tagad maksājumu par dabasgāzes sada-
les pakalpojumu veido divas daļas – fiksētā 
daļa un mainīgā daļa, kas būs atkarīga no 
patērētā dabasgāzes apmēra. Mājsaimnie-
cībām fiksētā komponente ar PVN izmak-
sās 2,14 eiro mēnesī. Tas ir maksimālais 
iespējamais sadales sistēmas tarifu pieau-
gums – jo vairāk patērētājs lietos gāzi, jo 
mazāks būs maksājuma pieaugums par da-
basgāzes sadali. 

Tiem, kas gāzi izmanto tikai ēdiena ga-
tavošanai mājās, maksimālā iespējamā pie-
auguma summa gāzes rēķinā sadales tarifa 
pozīcijā būs 2,14 eiro mēnesī. Savukārt 
tarifa mainīgā komponente jeb maksa par 
patērēto dabasgāzes apmēru, salīdzinot ar 
līdzšinējiem tarifiem, visām patērētāju gru-
pām samazināsies.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas apstiprinātie AS “Gaso” jaunie 
tarifi novērsīs netaisnīgo “nulles” pie-
slēgumu problēmu, jo turpmāk arī šiem 
klientiem būs jāmaksā par infrastruktūras 
uzturēšanu vai arī jāatsakās no pieslēgu-
ma. Saskaņā ar “Gaso” datiem vairāk nekā 
20 000 klientu ir tādi, kas gāzi nelieto vis-
pār vai gada laikā tērē ļoti mazā apjomā. 
Arī šiem “tukšajiem” pieslēgumiem infra-
struktūra ir jāatjauno un pastāvīgi jāuztur 
darba kārtībā, taču šīs izmaksas līdz šim 
sedza citi dabasgāzes patērētāji.

AS “Gaso” ir tikai viena konkrēta dar-
bības joma – dabasgāzes sadales sistēmas 
darbības nodrošināšana. Uzņēmuma vie-
nīgais ieņēmumu avots ir sadales sistēmas 
pakalpojumu tarifs, turklāt AS “Gaso” ie-
nākumu un peļņas apjomu regulē valsts. 
AS “Gaso” ar sadales pakalpojumu snieg-
šanu saistītās izmaksas pilnībā netika 
segtas, jo līdzšinējie tarifi bija apstiprināti 
pirms 10 gadiem, ņemot vērā citu gāzes pa-
tēriņa līmeni. Kopš 2008.gada dabasgāzes 
patēriņš ir samazinājies par trešdaļu, bet 

sadales sistēmā vairāk nekā 90% izmaksu 
ir fiksētas un nav atkarīgas no patērētā da-
basgāzes apjoma. 

No ieņēmumiem, kas tiek iegūti no tari-
fiem, AS “Gaso” katru gadu veic investīci-
jas vairāk nekā 5200 km garā gāzes vada 
uzturēšanā un atjaunošanā, lai garantētu 
gāzes sadales sistēmas drošu un nepār-
trauktu darbību. Tiek veiktas gan investī-
cijas tīkla drošības paaugstināšanā, gan arī 
periodiskās un profilaktiskās pārbaudes, lai 
nepieļautu, vai līdz minimumam samazi-
nātu avārijas situāciju rašanas iespējamību.  
Katru gadu gāzesvadu drošībā, atjaunoša-
nā, profilaksē un arī dažu jaunu gāzesvadu 
izbūvē AS “Gaso” investē aptuveni 10 mil-
jonus eiro.  

AS “Gaso” atvainojas par sagādātajām 
neērtībām un jautājumos par dabasgāzes 
sadales sistēmas pakalpojumu tarifiem ai-
cina zvanīt uz jauno informācijas tālruni – 
67369938.

AS “Gaso” ir vienīgais dabasgāzes sa-
dales sistēmas operators Latvijā, kas no-
drošina dabasgāzes piegādi no pārvades 
sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums 
nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, 
dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas 
ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā 
arī avārijas dienesta darbību. AS “Gaso” ir 
dibināta 2017. g. 22. novembrī, nodalot no 
AS “Latvijas Gāze” sadales sistēmas darbī-
bu un izpildot Eiropas Savienības un valsts 
prasības par dabasgāzes sadales sistēmas 
neatkarības nodrošināšanu. Uzņēmuma 
vienīgais īpašnieks ir “Latvijas Gāze”, AS 
“Gaso” ir pilnībā regulēts uzņēmums un 
darbojas tikai Latvijas teritorijā.

Papildu informācija:
Miks Lūsis, SIA “Mediju tilts”

vecākais PR konsultants
Mob.t.: 26 186 775

e-pasts: miks.lusis@medijutilts.lv
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Atceļ maksu par riepu, logu 
stikla un elektrotehnikas 
nodošanu EKO laukumos

SIA “ZAAO” (ZAAO) ir izdevies piesaistīt stratēģisku sadarbī-
bas partneri otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu realizācijai. No 
2019.g. janvāra privātpersonas 4 nolietotas automašīnu riepas gadā 
(diametrā līdz 140 cm) EKO laukumos varēs nodot bez maksas. 
Bez maksas no privātpersonām tiks pieņemts arī logu stikls (bet 
automašīnu logu stikls neietilpst šajā kategorijā), un visa veida no-
lietota sadzīves elektrotehnika.

EKO laukumos bez maksas no privātpersonām pieņem arī pu-
deļu stiklu, papīru, kartonu, polimērus (ar apzīmējumu LDPE un 
HDPE), PET dzērienu pudeles, metālu, luminiscentās spuldzes, 
baterijas, akumulatorus, koka paletes un lietošanai derīgus apa-
vus.

ZAAO apkopotie dati liecina, ka 2018.gada 11 mēnešos EKO 
laukumus apmeklējuši vairāk nekā 62500 klienti, par 3000 klien-
tiem vairāk nekā šajā laika periodā pērn. Visbiežāk uz EKO lauku-
miem iedzīvotāji nogādā papīra, polietilēna un stikla iepakojumu.

Informāciju sagatavoja:
Zane Leimane SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

RTU zinātnieki izstrādā 
tehnoloģiju termoiepakojuma 
izgatavošanai no skuju koku 

zaleņa
Pasaulei arvien dziļāk slīkstot plastmasas atkritumos, Rīgas 

Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas un elektrotehnikas fa-
kultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta zinātnieki 
piedāvā tehnoloģiju videi draudzīga termoiepakojuma izgatavoša-
nai no Latvijā ļoti plaši pieejamā skuju koku zaleņa – smalkiem 
zariņiem un skujām.

 
Video - https://youtu.be/oJ2la9qaQdc

Plašāka informācija: 
www.rtu.lv/lv/universitate/masu-medijiem/zinas/atvert/iepakot-skujas

KRIMULDAS VIDUSSKOLAS TRENAŽIERU ZĀLES
DARBA LAIKS: 

pirmdien	 sanitārā	diena
otrdien, trešdien, cetrurtdien,  
setdien, svētdien 9.00–21.00
piektdien 10.00–21.00
Par	citiem	laikiem	zvani	un	vienojies:	26161322

Spēka mikstriņš 
Krimuldas vidusskolas peldbaseina trenažieru zāle nav liela, 

bet bagāta ar aprīkojumu jau nu gan. Te sagādāts inventārs 
dažādu kategoriju atlētiem. Jebkura vecuma iedzīvotājs var at-
nākt sev vēlamā laikā un pie sev vēlamās mūzikas darboties 
un vingrot.

Lai iedrošinātu vietējos pusaudžus apmeklēt zāli, lietderīgi un 
sportiski pavadīt brīvo laiku, atrast ko aizraujošu un noderīgu sev, 
tika izsludinātas sacensības. Pārbaudījumi trīs disciplīnās: 

1) noturēt hanteles sānis izstieptās rokās, 
2) pievilkties (meitenēm – atspiesties guļus no grīdas),
3) PLANK stāvoklī noturēt ķermeni. 
Sanāca tāda kā spēka trīscīņa, kurā katrs var trenēties arī mājas 

apstākļos. 
Grupā līdz 13 gadu vecumam bija visvairāk dalībnieku. Meiteņu 

konkurencē uzvarēja Emīlija Petroviča. Viņa veica visvairāk – 20 
reizes roku saliekšanu-iztaisnošanu. Zēniem 1.vietā Miks Dālders, 
kurš visilgāk noturēja PLANKu šajā grupā (2:50 min). Grupā 14–17 
gadiem uzvarēja Estere Vēvere, kas visilgāk (4:06 min) noturēja 
PLANKu un kopvērtējumā krietni pārspēja savas grupas zēnus, kur 
labākais bija Andis Veinbergs. Grupā 18 gadi un vecāki atzīmējami 
rezultāti un pirmā vieta 2 kg hanteļu noturēšanā Evijai Pētersonei 
(2:54 min), un Dāvis Veinbergs PLANKu noturēja vairāk par 5 mi-
nūtēm. Jāuzteic arī Uldis Vanags, kas pievilkās 24 reizes. 

Paula lieliski izpilda PLANK uzdevumu

Cilvēkiem, kas atnāca un piedalījās – patika, o, kaut kas nebijis 
un jauns! Iegūtie rezultāti ir pamats no kā atsperties jauniem sa-
sniegumiem. Ne visi, kas vēlējās šajā dienā varēja ierasties, tādēļ, 
sekojiet reklāmai: drīz atkārtosim! Aicinām trenēties centīgi un 
vispusīgi. Nākamie pārbaudījumi, varbūt citām muskuļu grupām 
jau pavasarī, un balvas arī sarūpēsim!

P.S. Paldies Krimuldas novada sporta darba organizatoram Zie-
donim Skrivļam, kurš tagad aktīvi organizē sporta dzīvi, seko 
notikumiem visās sporta nozarēs. Paldies par atbalstu ar idejām. 
Paldies par skaistajām LATVIJAI 100 medaļām peldēšanā!

Krimuldas vidusskolas peldbaseina vadītāja Līga Ozoliņa
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Visi aicināti  
pavadīt ziemu  

Turaidas muzejrezervātā 
 kopā ar Siguldas folkloras 

kopu “SENLEJA”!

Tikšanās ar maskotajiem 
čigāniem,

lielīšanās, Laimes pogas 
meklēšana,

Meteņa un kurmju dzīšana,

Miežu putras un slokatņu 
baudīšana,

dziedāšana un tautas danči.

Aicināti nāk maskās!

Dalība ar Turaidas muzejrezervāta 

ieejas biļetēm 0.70 – 3.50 euro

Krimuldas Tautas namā
Februārī Krimuldas Tautas namā būs iespēja 
bezmaksas seansos noskatīties jaunākās lat-
viešu dokumentālās filmas.

19.02. pl.15.00 100 GADI ESĪBAS VĒ-
JOS
Vitāli, dzīvesgudri un garīgi ļoti stipri ir 
Ludmilas Ikeres jaunās dokumentālās filmas 
“100 gadi esības vējos” galvenie varoņi. Tie ir 
16 cilvēki – Latvijas vienaudži, kuriem šobrīd 
ir 100 un vairāk gadu. 
Filmas pamatu veido spilgtākās epizodes no 
simtgadnieku atmiņu stāstiem, viņu skats uz 
šodienu un vēlējumi Latvijas nākotnei. 

20.02. pl.15.00 LAIKA TILTI 
Filma par Baltijas dokumentālo kino un tā 
režisoriem – personībām 20. gadsimta 60. 
gados un šodien. 
Režisoru Kristīnes Briedes un Audrjus Stoņa 
meditatīvā filma portretē 1960. gadu Balti-
jas jaunā viļņa kino poētu paaudzi. Apzināti 
atteikušies no hronoloģiskas faktu izpētes, 
autori poētiskā dokumentālā kino strāvoju-
ma kopainu atklāj, izmantojot pašu filmas 
varoņu tēlaino rokrakstu. 
Latvija / Lietuva / Igaunija, 2018

21.02. pl. 15.00 LUSTRUM 
Stāsts par VDK arhīvu un pagātnes izvērtēša-
nu atjaunotajā Latvijas valstī.
Lustrum bija viens no valsts pārvaldes prin-
cipiem Romas impērijā, kas noteica – maino-
ties valsts pārvaldei, iepriekšējās varas pār-
stāvji ceremoniāli atzīstas visos grēkos un 
zvēr uzticību jaunajai varai.
Šis ir stāsts par pagātnes izvērtēšanu atjau-
notajā valstī, mēģinājums saprast, kas bija tā 
sistēma, kas pēdējos 25 gadus traucē Latvijas 
valsts pieaugšanas procesam, un mēģinājums 
atbildēt uz jautājumu, vai 90. gados nenoti-
kusī lustrācija var izrādīties bīstama valstis-
kai tālākpastāvēšanai. 

–––––––

23.02. pl.14.00 "Jautrās raganiņas" 
ielūdz uz līnijdejotāju sadanci VILKS 
VALENTĪNS SVIN CŪKAS GADU. 
Pasākumā piedalīsies līnijdejotāju kolektīvi 
no Saulkrastiem, Pabažiem, Valmieras, Rūjie-
nas, Cēsīm, Umurgas, Madlienas, Sauleskal-
na, Salaspils, Siguldas, Raganas un Inciema.

9.03. plkst.17.00. Svētku koncert-
programma SIEVIETE KĀ VĪNS UN 
ZIEDS.
Dāvāt prieku un svinēt svētkus nekad nav 
par daudz, tāpēc, mīļās dāmas, turpinot tra-
dīcijas, vīru koris "Vecie draugi" ielūdz Jūs uz 
atpūtas pēcpusdienu. 
Pēc koncerta jaunas iepazīšanās, dziesmas 
un dejas.
Omulībai noderēs līdzi paņemtais cienasts.

Ieejas maksa:
Dāmām – apburošs smaids,

Kungiem – labs garastāvoklis.

Lēdurgas kultūras namā
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

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

22. februārī pl 10.00
Lēdurgas kultūras namā 
SEMINĀRS BIŠKOPJIEM.

Tēmas:
 digitālie dravas pieraksti;
 biškopības digitalizācijas projekts.
Lektori: J. Kronbergs un A. Vallis.

Apmeklējums bez maksas.

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

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.
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LM izsludina 
konkursu „Labākais 
sociālais darbinieks 

Latvijā – 2018”
Labklājības ministrija (LM) no 7. līdz 

28. februārim izsludina konkursu „La-
bākais sociālais darbinieks Latvijā – 
2018”. Konkursa mērķis ir apzināt un 
pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem 
Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbo-
jas sociālā darba praksē, sniedz profe-
sionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu 
sociālo problēmu risināšanā un novēr-
šanā un popularizē sociālā darbinieka 
profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šā-
dās nominācijās:
 labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā 

dienesta sociālais darbinieks,
 labākais iedzīvotāju izvirzītais ne-

valstiskā sektora sociālais darbinieks,
 labākais darba devēja izvirzītais soci-

ālās institūcijas vadītājs,
 labākais darba devēja izvirzītais so-

ciālais darbinieks,
 labākais žūrijas komisijas izvirzītais 

sociālais darbinieks.
Kandidāts, ar vislielāko punktu skai-

tu, neatkarīgi no nominācijas tiek no-
minēts par Labāko sociālo darbinieku 
Latvijā 2018. gadā.

Lai pretendētu uz titulu „Labākais so-
ciālais darbinieks Latvijā – 2018”, jābūt 
Latvijā strādājošam sociālajam darbi-
niekam, kuram ir atbilstoša izglītība un 
vismaz 3 gadu pieredze sociālā darba 
jomā. 

Žūrija anketas izskatīs un lēmumu 
pieņems līdz 2019. gada 8. martam. 

Konkursa nolikums ir pieejams LM 
interneta vietnē www.lm.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Egils Zariņš, Labklājības ministrijas 

Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību 
speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv

Informējam, 
 ka saskaņā ar iepirkuma  

"Ceļu un ielu uzturēšana Krimuldas 
novadā ziemas sezonā" rezultātiem  

sniega tīrīšanu ziemas sezonā 
nodrošina  

 SIA "LP Construcion",   
mob.t. 29266364. 

Krimuldas novada izpilddirektora 
mob.t. 29120085.

Gaidām Krimuldas novadnieku viedokli
Krimuldas novada pašvaldībā notiek aktīvs darbs pie projektēšanas darba uzdevuma 

izveides, lai attīstītu teritoriju starp “Raganas ligzdu” un aptiekas ēku Raganā, ko vietējie 
iedzīvotāji pazīst ar nosaukumu Pirtskalniņš vai Reģu pļava. Teritoriju plānots attīstīt 
kā parku – vietu, kuru izmantot gan lielos pasākumos, gan ikdienā – vietējo iedzīvotāju 
atpūtai, gan kā tradicionālo gadatirgu norises vietu.

Kopējā parka platība 6,13 ha, kuros paredzēta:
• zona pasākumiem – bruģēts laukums, elektropieslēguma vietas, sēdvietas pasākumu 

apmeklētājiem;
• centrālā ugunskura vieta;
• tirdzniecības zona gadatirgiem;
• bērnu un jauniešu aktivitātes zona;
• gājēju celiņu, apgaismojumu un apstādījumu izveide;
• stāvlaukumu izbūve.

1.novembrī atklājot Latvijas valsts svētku mēnesi, kalna galā, blakus Krimuldas dok-
torātam, plānotās parka teritorijas ietvaros, tika izveidota karoga masta vieta un pacelts 
Latvijas 100-gades karogs.

Parku plānots attīstīt vairākos posmos, pakāpeniski pilnveidojot un labiekārtojot, lai 
izveidotu vietu, kur pulcēties novadniekiem un novada viesiem. Lai varētu attīstīt parka 
teritoriju nepieciešams attīstāmās teritorijas nosaukums, kas saskanētu ar plānotā parka 
konceptu. Ir izvirzīti vairāki nosaukumi, kā, piemēram, Saules parks, Teiksmu parks, 
Reģu parks u.c. Krimuldas novada pašvaldība vēlas noskaidrot arī iedzīvotāju viedokli 
par iespējamo parka nosaukumu. Ir izveidota elektroniska anketa, kurā aicinām izteikt 
savu viedokli par parka nosaukumu. 

Aicinām Krimuldas novada iedzīvotājus izteikt savu viedokli šeit – https://ej.uz/parka-
nosaukums vai zvanot/sūtot SMS Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas Komu-
nikācijas projektu vadītājai Madarai Liepiņai, tālr. +371 25140635 un izsakot savu viedokli 
par jau esošajiem, iespējamajiem parka nosaukumiem  – Saules parks, Teiksmu parks, Reģu 
parks, Raganas parks, Krimuldas parks vai izteikt savus variantus parka nosaukumam. 


