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Par tīru un zaļu Latvijas zemi! 
Šogad Lielā Talka notiks 27.aprīlī un tajā aicināsim cilvēkus 

ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos vācot šķirot. Tas tiks darīts, 
lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo 
ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkri-
tumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju 
augsnē un ūdeņos.

Iedzīvotāji tiks aicināti talkā šķirot, atdalot plastmasu no citiem 
atkritumiem. Tāpēc talku vietām tiks piešķirti zilas un baltas krā-
sas maisi. Zilie tiks paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkri-
tumiem. Centīsimies kopīgiem spēkiem skaidrot šo aktivitāti, un 
paralēli tas palīdzēs saprast, cik dabā ir plastmasas atkritumu un 
kā rast adekvātāko risinājumu, sadarbojoties ar pašvaldībām un 
citām institūcijām. Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties inter-
aktīvajā piesārņoto vietu reģistrēšanas kartē www.talkas.lv sadaļā 
“Kartes”, kas tiks atvērta līdz ar sniega nokušanu. Talkas vietu 
reģistrācija www.talkas.lv sāksies, kā ierasts, mēnesi pirms talkas, 
šogad – ar š.g. 27. martu.

Šogad īpaši aicinām skolu un augstskolu jauniešus dalīties ar ide-
jām, kā samazināt piesārņojumu, kāds iepakojums būtu tas, kas aiz-
stātu plastmasas iepakojumu. Tāpat aicinām doties atkritumu “me-
dībās” un, izmantojot aplikāciju “Vides SOS” (http://www.videssos.
lv) , sūtīt informāciju par piesārņotajām vietām, kā arī par bīstamā-
kajiem, interesantākajiem gadījumiem monitoringa nolūkos paralēli 
sūtīt uz talkas@talkas.lv informāciju, lai sekotu līdzi situācijai.

“Domājot par Latvijas nākamajiem 100 (LV200), es vēlos talkas 
tradīciju pacelt jaunā kvalitātē, galvenokārt akcentējot sabiedrības 
izglītošanu, kā arī informēšanu par pasaules norisēm vides jomā, 
jo Latvija nevar dzīvot atrauti no visas pasaules. Mūsu nācijas dzī-
vesziņa ir cieši saistīta ar dabu, tā ir mūsu laime un tai arī jābūt 
mūsu prioritātei, ko ir jāsaglabā un par kuru ir jācīnās, jo tā skar 
būtiskākās dzīves sastāvdaļas – veselību, dabas daudzveidību un 
spēju izdzīvot, pasaules apstākļiem strauji mainoties. Es redzu 
Latviju kā vienu no valstīm, kas var parādīt pasaulei, pa kuru ceļu 
ir jāiet vismaz tajā izpratnē, ka pret dabu ir jāizturas ar milzīgu 
cieņu. Daba savā dievišķajā skaistumā ir perfekta un harmoniska, 
un mums ir ne tikai jāmācās PAR dabu, bet galvenokārt mums jā-
mācās NO dabas, “ uzsver Lielās Talkas vadītāja Vita Jaunzeme.

Ir skaidrs, ka tikai atkritumu vākšana nav vienīgais atrisinājums 
ekoloģiskajai krīzei, ir vajadzīgs visu līmeņu plašs skatījums par 
jauniem ekonomikas modeļiem, izglītību, ilgtspējības risināju-
miem. Arī caur Lielo Talku arvien plašāk raudzīsimies uz vides 
veselības jautājumiem, rādot piemēru daudzām pasaules valstīm 

par to, kas ir patiess izdevīgums un ieguvums, domājot par Latvi-
jas izaugsmi un mūsu nākamajām paaudzēm.

Latvijas Ārstu biedrības priekšsēdētāja Ilze Aizsilniece: “Vesels 
cilvēks var būt tikai uz veselas planētas Zeme. Ja domājam par 
veselību, mums visupirms jādomā par tīru vidi un ilgstpējīgu ri-
sinājumu meklēšanu ikvienā tautsaimniecības nozarē. Mums nav 
atlicis daudz laika uz šīs planētas nedomāt par vidi un klimata pār-
maiņām. Domājam un darām, lai Zeme un mēs būtu veseli!”

10 gadu garumā Lielajā Talkā kopumā ir piedalījušies aptuveni 
500 000 dalībnieku, un talkojuši latvieši ir arī citās pasaules val-
stīs. Atkritumu daudzums ir vairāk nekā par pusi samazinājies, 
salīdzinot ar 2008. gadu; 2018. gada talkā tas jau bija samazinājies 
uz pusi, salīdzinot ar 2017. gadu.  Daudzviet pašvaldību teritorijās 
vairs nav atrodami atkritumi,  tāpēc talkas vietās tiek organizētas 
apkārtnes labiekārtošanas un koku stādīšanas talkas. Šie fakti ir 
apliecinājums tam, ka Lielā Talka ir konsekventi virzījusies izvēlē-
tā mērķa – tīras un zaļas valsts virzienā. Talka kā lielākais izglīto-
jošais un vides sakopšanas ikgadējais notikums ir nesusi auglīgus 
rezultātus, un arī uz priekšu tai būs nozīmīga loma vides sakopša-
nā, bet, būtiskākais, – cilvēku attieksmes un paradumu maiņā.

Uz tikšanos Lielajā Talkā š.g. 27. aprīlī!

Vairāk informācijas: Vita Jaunzeme,
vita.jaunzeme@pedas.lv, tālr.29909222

www.talkas.lv
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VARAM organizē 
reģionālos seminārus 
teritoriju attīstības 

veicināšanai
Vides aizsardzības un reģionālās at-

tīstības ministrija (VARAM) organizē 
reģionālos seminārus par Eiropas Sa-
vienības (ES) fondu 2014.-2020.gada īs-
tenotajiem ieguldījumiem teritorijās un 
turpmākajiem pasākumiem teritoriju 
attīstībai. Visos semināros piedalīsies 
arī ministrs Juris Pūce (AP!).

Lai iepazītos ar reģionālās politikas 
līdzšinējiem rezultātiem, kā arī diskutētu 
par reģionālās politikas uzstādījumiem, 
VARAM organizē piecus reģionālos se-
minārus – Alūksnē (15.03.2019.), Liepājā 
(28.03.2019.), Jelgavā (11.04.2019.), Rēzek-
nē (26.04.2019.) un Siguldā (30.05.2019.).

Dati liecina, ka reģionālajā attīstībā ir 
aktuāli vairāki izaicinājumi. Iedzīvotāju 
skaits samazinās visos reģionos, izņemot 
Pierīgas statistisko reģionu. Arvien aktuā-
la ir cilvēkresursu noturēšana un piesaiste 
reģionos. Uzņēmējdarbība koncentrējas 
Rīgas plānošanas reģionā – 2016.gadā 
Rīgas plānošanas reģionā tika radīti 69% 
valsts iekšzemes kopprodukta. Lai veici-
nātu reģionu attīstību un reģionālo atšķirī-
bu izlīdzināšanos, ir nepieciešams īstenot 
efektīvus reģionālās attīstības atbalsta pa-
sākumus.

Semināros tiek aicināti piedalīties plā-
nošanas reģionu, pašvaldību, nozaru mi-
nistriju, NVO, augstskolu un pētniecisko 
organizāciju pārstāvji.

Lūdzam dalībai semināros reģistrēties.
 Jelgavā (11.04.2019.) līdz 29.04.2019., 

Zemgales reģiona kompetenču attīstī-
bas centrā – Svētes iela 33,

 Rēzeknē (26.04.2019.) līdz 12.04.2019., 
Latgales vēstniecībā “GORS” –Pils 
iela 4,

 Siguldā (30.05.2019.) līdz 17.05.2019., 
Kultūras centrā “Siguldas devons” – 
Pils iela 10.

VARAM Sabiedrisko attiecību nodaļa 
tālr. 67026533,  

e-pasts: prese@varam.gov.lv  
www.varam.gov.lv

Raganas garāžu īpašnieku  
SAPULCE

26. aprīlī pl. 18.00
Krimuldas Tautas namā.

Saziņa ar I. Cauci,  
mob.t. 29477334

Krimuldas novada vēlēšanu komisija 
izsludina vēlēšanu iecirkņa komisijas 

locekļa kandidātu pieteikšanos darbam  
2019. gada Eiropas Parlamenta 

vēlēšanās
Krimuldas novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlē-

šanu komisiju un vēlēšanu iecirkņa komisiju likumu un Centrālās vēlēšanu komisijas 
Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju izsludina vēlēšanu ie-
cirkņa komisijas locekļa kandidātu pieteikšanos darbam komisijā 2019. gada Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanās:
 vēlēšanu iecirknī Nr. 783 – Krimuldas Tautas namā,
 vēlēšanu iecirknī Nr. 784 – Sporta un atpūtas centrā “Namiņš” Inciemā,
 vēlēšanu iecirknī Nr. 614 – Lēdurgas kultūras namā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:
1. reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām,
2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji,
3. attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa 
izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
1. kurš prot latviešu valodu,
2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība,
3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai no-

vada domes deputāts,
5. nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis, izņemot gadījumu, kad pašvaldību 

vēlēšanu komisija drīkst pildīt iecirkņa komisijas pienākumus.

Kandidātu pieteikumus (veidlapas pieejamas mājaslapā – https://www.cvk.lv/lv) lūdzu 
iesniegt Krimuldas novada domē līdz 2019. gada 5. aprīlim.

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada vēlēšanu komisija

mob.tālr. 26515508

Lauksaimnieku un uzņēmēju ievērībai!
Ļausimies vasaras burvībai un no 21. līdz 23. jūlijam (ieskaitot) dosimies uz Lat-

gali smelties iedvesmu nākamajam darba cēlienam! 

Ceļojums sāksies ar Līvānu Amatniecības centru, baudīsim mākslas vēsturi, gūsim po-
zitīvu enerģiju, tālāk ceļš vedīs uz Daugavpili, kultūrvēsturisko pieminekli – Marka Rot-
ko mākslas centru un citām ievērojamām vietām. Tālāk – uz Latgales Šveici – Krāslavu. 
Andrupenes lauku sētā baudīsim sātīgas latgaļu pusdienas, baudot jobsikus un šmakovkas 
mēriņu. Kad viss būs apskatīts un izbaudīts, sekos Latgaļu jūras Rāznas ezera un Mākoņ-
kalna apskate. Noslēgumā Rēzekne, mūsdienu modernais mākslas centrs: “Zeimuļs” un 
“Gors”. Un tad jau arī mājupceļš.

Ceļojuma aptuvenā summa – 137 eiro. 
Interesentiem pieteikties un  pirmo iemaksu 50 eiro veikt līdz 15. maijam. 

Ināra Krasovska, 
mob.t.29662384.

Paziņojums
Š.g. 24. aprīlī no plkst. 11:00 līdz 14:00, 

Krimuldas Tautas nama telpās, Parka ielā 1, Raganā, 
Lauku atbalsta dienesta darbinieki (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS ) 
palīdzēs aizpildīt Vienotā platību maksājumu iesniegumu 2019. gadam.

Pieteikties līdz š.g. 10. aprīlim:  
inara.krasovska@krimulda.lv, mob.t. 296623843
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Par kārkliem kā 
resursu

No kārkliem iegūst enerģētisko šķeldu. 
Līdzīgi kā zināms par naftu, no kā tiek 
gatavoti daudzi un dažādi produkti, sākot 
ar polimēriem, benzīnu, dīzeļdegvielu, tā-
pat ir ar koksni, ko var izmantot daudzu 
un dažādu lietu un produktu izgatavošanā. 
Audzējot kārklus, mēs ātrākā un lētākā 
veidā iegūstam koksnes biomasu. Kā jau 
minēts, izplatītākais šī resursa izmantoša-
nas veids ir šķelda (kurināmā šķelda), ko 
lietojam šepat Latvijā koģenerācijas sta-
cijās un katlu mājās. Pēdējos gados valstī 
ir izveidojies itin blīvs ar šķeldu kurināmo 
katlu māju tīkls, kura tapšanā ieguldīti lie-
li līdzekļi. Atkarībā no vietas, kur kārklu 
plantācija atrodas, šķelda ir arī labs mate-
riāls eksportam.. 

www.zemeunvalsts.lv

Notiek akcija 
lauksaimniekiem 

“Tīra sēta –  
laba sēta”

No 15.marta līdz 30.jūnijam Ziemeļvidze-
mē un Malienas reģionā notiek lauksaim-
niecībā izmantotā iepakojuma bezmaksas 
savākšanas akcija “Tīra sēta – laba sēta”, 
ko organizē SIA “ZAAO” (ZAAO). 
Piesakot vismaz 1m3 otrreizējai pārstrā-
dei derīgu materiālu – ruļļu plēves, bedru 
plēves, Big-Bag maisus vai HDPE kannu 
plastmasas iepakojumu, akcijas ietvaros 
iespējams laimēt vērtīgas lauksaimniecī-
bas preču veikala dāvanu kartes.
ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saim-
niecībā savākto atkritumu veidu un apjo-
mu, kas derīgs iesniegšanai Valsts vides 
dienestā kā apliecinājums, ka šie atkritu-
mi savākti atbilstoši likumdošanai un tiek 
pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā 
veidā.
Pieteikumus akcijai pieņem darba laikā 
pa mob.t.29221847. Pārstrādei derīgos 
materiālus ZAAO apņemas savākt līdz 
31.augustam, iepriekš vienojoties par sa-
vākšanas dienu. 
Akcijā var piedalīties gan fiziskas, gan ju-
ridiskas personas. Par vienu savākšanas 
reizi tiek aizpildīta viena izlozes anketa. 
Akcijas noslēgumā tiks izlozētas piecas 
SIA “Agroserviss Valmiera” dāvanu kar-
tes, katra 100 eiro vērtībā

Zane Leimane 
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 

speciāliste.

Aicinām pieteikties dalībai 
jaundzimušo godināšanas pasākumā 

“Pulkā nāc!”
Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļa līdz 23.aprīlim aicina pieteikties dalībai 

jaundzimušo godināšanas pasākumā “Pulkā nāc!”, kas notiks 2019.g. 18. maijā 
plkst. 11.00 Krimuldas Tautas namā.

Pasākumā aicinātas pieteikties ģimenes, kuru mazuļi piedzimuši no 2018.gada 1.maija 
līdz 2019.gada 20.aprīlim un mazuļa deklarētā dzīvesvieta līdz pasākuma norises dienai 
ir Krimuldas novadā.

Lai pieteiktos pasākumam, aicinām vecākus aizpildīt pieteikumu un iesniegt vai no-
sūtīt elektroniski Dzimtsarakstu nodaļai, e-pasts: dzimtsaraksti@krimulda.lv, tādējādi 
apliecinot piekrišanu pašvaldībai apstrādāt personas datus. Pieteikumu var aizpildīt un 
iesniegt arī pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā Krimuldas un 
Lēdurgas pagastā. 

Pieteikuma veidlapa publicēta pašvaldības mājaslapā www.krimulda.lv. Pieteikumu 
var iesniegt arī brīvā formā, norādot nepieciešamo informāciju.

Ģimenes, kuras pieteiksies pasākumam, maija sākumā saņems ielūgumu.
Pasākumā tiks veikta fotografēšana un fotogrāfijas var tikt publicētas novada pašvaldī-

bas mājaslapā, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un paš-
valdības kontos sociālajos tīklos.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa, 
tālrunis informācijai 29252960

Diskutē par sadarbības iespējām

Mums jautā
Aijažu iedzīvotāja Linda Ruduša jautā – vai dalīto atkritumu savākšanas konteineros 

pie Lēdurgas pagasta pārvaldes sašķirotos atkritumus var mest ikviens novadnieks, arī 
Aijažu iedzīvotājs?

L.Ruduša pastāstīja, ka viņai pie mājas ir savs atkritumu konteineris. Uzzinot, ka sa-
placinātas PET pudeles un stikla burkas bez maksas var mest ciemata centrā izvietotajos 
konteineros, tā atslogojot savu pie mājas esošo konteineri, ar meitu izlēma tā arī darīt.

Taču L.Ruduša bija pārsteigta, ka abām ar meitu apzinīgi pildot konteineros sagatavotos 
atkritumus, no kādas sievietes ir saņēmusi kauninājumu un aizrādījumu, ka to nedrīkst 
darīt citu apdzīvoto vietu iedzīvotāji, bet gan tikai lēdurdzieši.

Kā tad ir – kas var mest attiecīgos atkritumus dalīto atkritumu savākšanas kontei-
neros Lēdurgā pie pagasta pārvaldes?

Atbildi L.Rudušai un novadniekiem sniedz Krimuldas novada domes izpilddirektora 
vietnieks Vilnis Krišjānis:

“Šķiroto atkritumu konteineri, kas izvietoti Krimuldas novada teritorijā ir paredzēti 
visiem novada iedzīvotājiem, neskatoties uz to dzīvesvietas adresi novadā. Tikai jāskatās, 
lai attiecīgā konteinerā būtu brīva vieta un nelikt atkritumus ārpus konteineriem.” 

12. martā Krimuldas novada pašvaldībā domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, Izglītī-
bas, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Ance Pētersone, deputāti Artūrs Caucis, 
Ziedonis Skrivļa, sporta kluba “Krimulda” vadītājs Māris Čakars tikās ar Latvijas Futbo-
la federācijas (LFF) prezidentu Kasparu Gorkšu, lai diskutētu par sadarbības iespējām un 
sporta attīstību Krimuldas novadā.

K. Gorkšs un L. Kumskis
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8. martā Lēdurgas pagasta pārvaldē 
notika vides iniciatīvas “100 darbi Latvi-
jai” noslēguma dalībnieku godināšana, 
jo tieši Lēdurgā tika pieteikti un realizēti 
seši darbi. Viesos ar veltēm bija ieradu-
sies iniciatīvas “100 darbi Latvijai” vadī-
tāja Dženita Katiša. Viņu sagaidīja: Kri-
muldas novada domes priekšsēdētājs 
Linards Kumskis, izpilddirektora viet-
nieks Vilnis Krišjānis, Attīstības nodaļas 
vadītāja Inga Ķerzuma, Komunikācijas 
projektu vadītāja Madara Liepiņa un 
labo darbu realizētāju pārstāvji. 

Kā radās vides iniciatīva “100 darbi 
Latvijai”? 

Vides iniciatīvas vadītāja Dženita Kati-
ša pastāstīja, ka labo darbu projekta aizsā-
kums meklējams pirms 3 gadiem, kad SIA 
ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars Sir-
mais ierosināja: “Vajadzētu mums izdarīt 
kaut ko tādu labu, paliekošu. To miskasti 
jau mēs savāksim, to darām katru dienu. 
Bet vajadzētu mudināt cilvēkus, iedves-
mot, ka mēs varam vēl kaut ko vairāk. 
Kopā mēs varam vairāk.” Tā pamazām 
radās šī vides iniciatīva, kuru akceptēja 
visas ZAAO apkalpes zonā esošās 28 paš-
valdības, ZAAO līdzīpašnieces. “Toreiz 
uz visām pašvaldībām braucām pēc at-
balsta, svētības, ka mēs to varam darīt, 
ka pašvaldību cilvēki arī tajā iesaistīsies. 
Šobrīd mans uzdevums, pēc trim gadiem, 
to saucu par goda apli, – es braucu vēlreiz 
uz pašvaldībām, lai pateiktu paldies par 
veikumu, par to, kas ir izdarīts. Kopumā 
vides iniciatīvai ir pieteikti un paveikti 
172 vides darbi. Ir prieks, ka šī iniciatīva 
ir ievērota ne tikai Vidzemē un  Ziemeļ-
latgalē, kur ZAAO darbojas, bet tā tika pa-
manīta gan Latvijas 100 gades birojā, par 
to sadzirdēja arī citur Latvijā. 30 darbi no 
šiem 172 ir paveikti citur Latvijā: Liepājā, 
Ventspilī, Jelgavā, Rēzeknē u.c. Sapratām, 
ka tāds pamudinājums un iedrošinājums 
bija vajadzīgs, lai paveiktu kaut ko palie-
košu. Tās ir tā vērts, jo ir radītas vērtības, 
ko jāturpina kopt un veidot, jo viss ir pašu 
rokās.

Nekas jau nav beidzies, viss turpinās, 
tāpēc pateicības: Krimuldas novada paš-
valdības domes priekšsēdētājam, Garlība 
Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 7.klasei 
(tagad 9.klasei), biedrībai “Smailes” un 
pensionāru, represēto un invalīdu bied-
rībai “Kamolītis” pasniedzu ar laba vēlē-
jumiem to visu turpināt. Tās patiešām ir 
skaistas pēdas, ko atstājam aiz sevis.” 

Kā veicās darītājiem?
Projekta “Spēka āboli Lēdurgai” vadī-

tāja Eva Keiša atzina, ka radošajā proce-
sā nācās papūlēties. Iesākumā bija doma 
veidot rakstu zīmes, tad ienāca prātā ide-
ja, ka ābola formā arī var ielikt to rakstu 
zīmi. Grūti gāja ar materiālu izvēli. Zēni 

cīnījās ļoti, jo svarīgi izvēlēties piemērotu 
materiālu, kas ir ilgtsspējīgs un izturīgs, 
turklāt dabai draudzīgs. Daudz no pada-
rītā ir tam, ka darbā iesaistījās Lēdurgas 
mākslas skolas bērni, kas ir māksliniecis-
ki prasmīgāki.  

Darbmācības skolotāja Gunita Ozoliņa 
atminas, ka vispirms 7.klasei bija doma 
projektā izveidot atkritumu urnas pie 
skolas. Ar direktori Maiju Kļaviņu skatī-
jāmies, kur tās likt, taču izvēloties vietu 
konstatējām, ka skats pie autobusu pietu-
ras tāds bēdīgs. Tad radās šī ideja un tagad 
visi priecājas par skaisto pieturu un pašu 
darinātām atkritumu urnām.

Biedrības “Kamolītis” vadītāja Olga 
Juhņeviča ar gandarījumu atceras, ka 
2016. gadā pārņēmusi darba procesu no 
biedrības dibinātājas Ritas Bērziņas. 
Daudz darījis un vienmēr atbalstījis Karo-
lis Treijs. O.Juhņeviča ar gandarījumu at-
ceras paveikto un izveidojušos sadarbību 
ar skolotāju Evu Keišu un mākslas skolas 
bērniem, kā rezultātā radās gleznojums 
Vidzemes brunču strīpas, izdaiļojot neiz-
skatīgu vides objektu pensionāru parciņā. 
“Noteikti turpināsim iesākto, jo vēl vajag 
Kurzemes, Latgales un Zemgales brunču 
svītras. Tāpat kā ekskursiju organizēšana, 
tas darbs ir jāpabeidz.” 

Daiļdārznieks Karolis Treijs atminas, 
ka pensionāru parka izveides ideja radās 
sen, kad tagadējā parciņa vietā bija ar gru-
žiem piemesta attīrīšanas iekārtas bedre 
un viss bija aizaudzis ar krūmiem. Staigā-
jot tur ar toreizējo biedrības vadītāju Ritu 
Bērziņu, radās doma to sakopt un veidot 
sabiedrībai pieejamu un skaistu vietu. Sā-
kumā aktīvie pensionāri sastapās ar skepsi 
vietējos cilvēkos: “Skat, redz, pensionāri 
tagad baigie darītāji.” Redz, ko nozīmē 
iniciatīva, kad sāk to lietu kustināt, rodas 
domubiedri, atbalsts pašvaldībā, tad tā lie-

ta aiziet. Tagad daudz, kas ir izdarīts, uz-
stādītas koka skulptūras, kas bija šo brīdi 
gaidījušas vairākus gadus. Tās dāvāja Lē-
durgas mākslas skolas dibinātāja, direkto-
re Maija Pīlāga pēc lietuviešu un igauņu 
tēlnieku semināra aizvadīšanas Lēdurgā. 
Beidzot tās ir uzstādītas, atradušas sev 
cienīgu mājvietu.  Uzskatu, ka pensionā-
rus no slimībām un depresijas var paglābt 
rosīšanās un darbība sabiedrības labā. 

Biedrības “Smailes” pārstāve Līvija 
Gridjuško pastāstīja, ka kopumā ir reali-
zēti vairāki projekti: baltā galdauta svētki 
pie zinātnieka Gata Krūmiņa mājās, Lē-
durgas estrādes lielā talka un program-
mas “Leader” projekts pie Lēdurgas den-
droparka “Spēka taka Stiprai nākotnei”. 
Interesenti var doties aktīvās pastaigas 
takā 3 km garumā, kur ir izveidoti desmit 
stendiem. “Priecājamies, ka cilvēki iet šo 
taku. Krimuldas novada pašvaldība pirmo 
reizi šogad piedalījās starptautiskā tūris-
ma izstādē “Balttour” un tur arī prezen-
tēja mūsu taku. Patīkami, ka par ko bija 
interese aktīvā tūrisma organizētājiem, 
gidiem. Tā ir izejama dažādos gadalaikos, 
pie tam tur var paralēli baudīt Lēdurgas 
dendroparka ainavas. Šis ir projekts, kas 
neprasīja lielus izdevumus.”

Tikšanās noslēgumā Karolis Treijs uz-
svēra, ka novada skolām būtu pilnvērtīgāk 
jāizmanto šo brīnišķīgo iespēju, ko sniedz 
Lēdurgas dendroparka tuvums ar savu ba-
gātīgo piedāvājumu.

Krimuldas novada pašvaldības Attīs-
tības nodaļa ir sagatavojusi prezentācijas 
Vidzemes skolām ar informāciju par ie-
spējamām aktivitātēm un radošajām darb-
nīcām.

Laipni aicināti visi interesenti!

Sagatavoja Ināra Miškina

Kopā mēs varam vairāk

No labās puses: 1. rindā: L. Gridjuško, E. Keiša, O. Juhņeviča, G. Ozoliņa; 2. rindā: L. Kumskis, 
V. Krišjānis, K. Treijs, I. Ķerzuma
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Es Tēvzemi mīlu 
– Rita Bērziņa

16. martā Lēdurgas kultūras namā svēt-
ki, tiek atvērta novadnieku Ritas Bērziņas 
dzejas un Vitolda Kucina mākslinieciskā 
noformējuma grāmata “Pārdomu vējš”. 
Grāmatas atvēršanas svētkus pagodināja 
tuvāki un tālāki, ne vien interesenti un dze-
jas mīļi, bet arī Ritas Bērziņas ģimene, radi, 
draugi, kaimiņi, bijušie skolēni un darba 
kolēģi, novada bibliotekāres, novadā eso-
šo pensionāru apvienību un nevalstisko 
organizāciju pārstāvji, draugi no Pārgaujas 
novada, Vidrižiem, Viļķenes, klubiņa “Ce-
ļotprieks” dalībnieki. Sarīkojumu apmeklē-
ja vairāk kā 110 cilvēki.

Ļoti gandarīts par auglīgo sadarbību ir Kri-
muldas novada pašvaldības domes priekšsē-
dētājs Linards Kumskis: “Tapusī grāmata ir 
viens no labajiem piemēriem, kur vienlaicīgi 
stiprinot savstarpēju sadarbību un vienotību, 
varam par savu novadu pavēstīt ārpus paš-
valdības robežām. Šeit apvienota sadarbība 
pagastu līmenī: dze jas autore ir Rita Bērzi-
ņa no Lēdurgas pagas ta, zīmējumus gatavoja 
mākslinieks Vitolds Kucins no Krimuldas 
Mūzikas un mākslas skolas. Šis manuprāt ir 
lielisks piemērs kā ar kultūras darbu varam 
stiprināt savu identitāti, sadarbību un radīt ko 
paliekošu un pozitīvu.

Gribu vēlēt Ritai Bērziņai neizsīkstošu vi-
talitāti, dzīvesprieku un spēku vien mēr būt 
pozitīvai kā vienmēr. Lai visi lasītāji gan ga-
ros ziemas vakaros, gan kādā atpūtas brīdī, 
pārlasot grāmatas dzeju un aplūkojot ilustrā-
cijas, gūtu iedvesmu do mās par Latviju, par 
četriem gadalaikiem, par mūsu skaisto zemi, 
kas arī ir grāmatas tēmu pamatā.”  

Grāmata ir paliekoša vērtība nākamajām 
paaudzēm. Ritas Bērziņas bagātīgā un krā-
sainā dzejas pūra vārsmas ir veltītas viņas 
mīļajiem, ģimenei, radiem, draugiem, studiju 
biedriem, kaimiņiem. Būdama savas zemes 
patriote, Rita Bērziņa ne mazums radījusi 
dzeju, savās domās auklējot mīļo Lēdurgu un 
visu Latviju. Par to, kā radās grāmata “Pār-
domu vējš”, stāsta pati autore, akcentējot, ka 
ikviens savā dzimtenē var atstāt paliekošas 
vērtības, ja vien ir atbildīgs, uzņēmīgs un 
darbīgs:

“Esmu cilvēks, tepat starp jums visiem, 
tāds pats kā jūs. Mēs katrs darām to, ko mēs 
varam un, cik labi vien varam. Uz to mūs 

aicina kādas tāles vai notikumi. Grāmata ir 
tautās aizgājusi un, ja kādam kāda rinda aiz-
ķersies domās un arī radīs pārdomu vēju, tad 
mēs visi būsim, gan mākslinieks, gan es – vēl 
priecīgāki. 

Vēlos pateikt lielu paldies visiem, kas esat 
šeit atnākuši, lai tiktos ar “Pārdomu vēju”. 
Esmu pateicīga Lēdurgas kultūras nama di-
rektorei par grāmatas atvēršanas pasākuma 
organizēšanu. Esmu pateicīga Mārai Ozolai, 
kura tik trāpīgi ir uzrakstījusi pēcvārdu grā-
matai, it kā mēs būtu ģimenes draudzenes, 
kas bieži tikušās. Paldies maniem bērniem, 
īpaši dēlam Uģim, kas pērn, tuvojoties ma-
nai 85. jubilejai, aicināja dzeju apkopot, lai 
izdotu grāmatu. Liels paldies māksliniekam 
Vitoldam Kucinam par skaisto noformēju-
mu. Paldies izdevniecībai “Jumava”, kura 
arī ir savu artavu ielikusi pie grāmatas tap-
šanas. Grāmata tapusi ar Krimuldas novada 
domes atbalstu – par to paldies. 

Paldies visiem, ka jūs mīlat grāmatu, jo tā 
ir mūsu veidotāja, mūsu audzinātāja, mūsu 
valodas kopēja. Lai grāmata mums soļo vien-
mēr līdzi jebkurā dzīves solī. 

Vēlos akcentēt to, kas man vienmēr ir bi-
jis svarīgi, ar dzejnieces Ārijas Elksnes vār-
diem:

“Es neticu, ka var bez cilvēkiem,
Es vienmēr esmu tiekusies uz tiem,
No viņiem visas mana mūža bēdas,
No viņiem – nedzēšamas gaismas pē-

das.””
Grāmatas atvēršanas svētkos Vitoldam 

Kucinam arī savs sakāmais: “Vēlos pateik-
ties mūsu radošajam, darbīgajam Krimuldas 
novada domes priekšsēdētājam Linardam 
Kumskim, kurš man piedāvāja šo interesan-
to darbu – vizuāli noformēt Ritas Bērziņas 
brīnišķīgās dzejas grāmatu. Māksliniekam, 
veicot šādu darbu, ir divi virsuzdevumi. Pir-
mais, lai ilustrētā grāmata iekrīt acīs, otrs, 
lai parādītu grāmatā ietverto domu. Tā radās 
krūzīte ar kūpošu kafiju, kurai, pēc sievas 
Dzidras ieteikuma, pāri lido kafijas pupiņas. 

No grāmatas dveš liela dzimtenes mīlestība: 
latviskais noskaņojums, sapņu pļava, skais-
tie gadalaiki. Domāju, ka īpaši šī grāmatiņa 
noderētu, uzrunātu latviešus ārzemēs, moti-
vējot tos atgriezties.”

Grāmatas “Pārdomu vējš” autori dzirdēja 
daudz un iedvesmojošas apsveikumu ru-
nas, kas mijās ar izjustiem dzeju un dzies-
mu priekšnesumiem, īpaši vokālā ansam-
bļa “Jautrās vecmāmiņas” izpildījumā, kas 
R. Bērziņas dibināts, klausītājus priecē jau 
22 gadus. Sarīkojuma noslēgumā trāpīgus 
vārdus pateica apsveicēja Maija Kirilka no 
Viļķenes: “Rita uzkāpusi pašā augstākajā 
savas dzīves virsotnē, šis skaistais pasākums 
ir vainagojums viņas sabiedriski aktīvajam 
darbam. Paldies viņas ģimenei, kas ir svarī-
gākais balsts dzīvē, jo tā tapa dzejas grāmata. 
Aicinu Ritu uzņemties rakstīt savas dzīves 
memuārus, jo viņa to varētu!”

Lēdurgas kultūras nama direktore Ilze 
Runce izsaka pateicību visiem novadnie-
kiem, kuri iesaistījās dzejas runāšanā: Antrai 
Loginai, Maritai Mazurevičai-Mottei, Initai 
Krūmiņai, Maijai Karasjovai, Ausmai Ran-
dai, Mārītei Leimanei, Ramonai Podniecei, 
Lindai Kronbergai, Karolim Treijam, Vilnim 
Krišjānim, Jānim Rubīnam. Paldies ansam-
blim “Jautrās vecmāmiņas” par izpildītajām 
dziesmām ar Ritas Bērziņas vārdiem, paldies 
folkloras kopai “Putni”, mazajai dzejas runā-
tājai Martai Rostokai, dziedātājai un vokāla-
jai pedagoģei Zanei Martinsonei. 

Grāmata “Pārdomu vējš” ir iegādājama 
grāmatnīcās, to saņēmušas arī visas Krimul-
das novada bibliotēkas, bet draugi un atbals-
tītāji tās saņēma svētku dienā ar autores Ritas 
Bērziņas un mākslinieka Vitolda Kucina au-
togrāfiem.

Lai “Pārdomu vējam” veiksmīgs lido-
jums!

Sagatavoja Ināra Miškina

R.Bērziņa slavē Lēdurgas pamatskolas kādreizējos audzēkņus, arī apsveicējus Vilni un Vinetu 
Krišjāņus (ar ziediem). Teiktajā klausās pasākuma režisore I.Runce

V. Kucina teiktajā klausās R. Bērziņa un 
Z. Martinsone (stāv)
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Seniori aicināti uz sportiskām aktivitātēm 
SAC “Namiņš” Inciemā

katru ceturtdienu no pl.10.00 līdz 12.00
(21., 28. martā, 4., 11., 18. aprīlī)

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!

1.martā notika ugunsdrošības apsekojums novadā. Secinā-
jums – apmierinoši, bet nevis labi. Šis ir bijušo Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta speciālistu kontroles brauciens, 
kuru organizēja Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību 
(LBUB) apvienības valde. Kādreiz LBUB bija viens no aktīvā-
kajiem Valsts ugunsdzēsēju palīgiem ugunsdrošības nodrošinā-
šanā – īpaši laukos.

Brauciena mērķis, kā ugunsdrošība tiek ievērota daudzdzī-
vokļu ēku kāpņu telpās un ēku apkārtnē: Sunīšos, Eikažos, 
Inciemā, Turaidā, Raganā, Aijažos, Lēdurgā, Lodē (Ministru 
kabineta Noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, izdoti 
saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12. pantu 
2016. g. 19. aprīlī).

Redzētais (pagaidām kopējais apraksts, bet nākošajā reizē ar 
konkrētiem pārkāpēju uzvārdiem un lūgumu iejaukties VUGD 
amatpersonas ugunsdrošības uzlabošanai), kas neatbilst UN: 
• minimāls daudzstāvu ēku skaits, kurās izpildīta UN p.18 pra-

sība „...katru kāpņu telpas stāvu nodrošināt ar attiecīgā stāva 
kārtas numuru...”;

• tikai četrās ēkās (vienā no tām precīzi izpildītas gan likuma, 
gan noteikumu prasības) ir redzams „Atbildīgais par uguns-
drošību” ar uzvārdu, vārdu,, „Ugunsdrošības instrukcija” 
izstrādāta pamatojoties uz UN p.177 prasībām, „Aizlieguma 
zīme” Nesmēķēt, „Rīkojuma zīme” Ugunsgrēka gadījumā 
zvanīt 112;

• jāatceras, ka kāpnes ir evakuācijas ceļš, tāpēc „novietot 
priekšmetus, mēbeles, iekārtas un materiālus kāpņu telpās, 
kā arī tieši zem atklātām kāpnēm, kāpņu laidiem un kauku-
miem” evakuācijas ceļos ir AIZLIEGTS! Apsekotāji bija šo-
kēti par kāpņu telpās redzamo (slēpes, galdiņi, krēsli, bērnu 
ratiņi, krāsu bundžas, izjauktas mēbeles, plastmasa bērnu ro-
taļlietas – pat kastes ar tām, dēļi, izlietoti krāsošanas rullīši 
un otas, bojāti plastmasa spaiņi un puķu kastes, podi utt. Īpa-

ši bijām pārsteigti par Raganā, Skolas ielā 6 jeb bijusī Ragana 
4 pēdējā ieejā uz skolas pusi redzēto); 

• vairākās vietās uztrauca UN 4.2. sadaļas „Apkures un venti-
lācijas sistēma, iekārtas, ierīces”, redzot no ārpuses dūmejas, 
dūmeņus;

• smēķēšana – protams, nav konkrēta aizlieguma smēķēt lodži-
jā, balkonā, taču tas nenozīmē, ka izsmēķi „lidināmi” lejup 
no stāva (nav svarīgs atrašanās augstums), jo tādējādi var iz-
raisīt ugunsgrēku no nenodzēsta nodeguļa, Un 39.p. paredz 
„smēķēšanai paredzēto vietu aprīko ar izsmēķiem paredzētu 
degtnespējīga materiāla trauku...”;

• vismaz pusei daudzdzīvokļu objektiem pagrabi nav noslēgti, 
kurās brīvi var nokļūt nepiederošas personas UN 15.p.

Izsakām priekšlikumu pārbaudīt elektrosistēmas (īpaši vadu 
stāvokli un sadales kārbiņas). Pavasarim atnākot, ēku apkārtnes 
sakārtošanu, jo ir daudzdzīvokļu objekti, kas neizskatās pārāk 
droši no tuvumā saaugušās pērnās zāles, rudenī sakritušajām 
lapām, šķūnīšiem, kūtiņām utt.

Šajās ēkās dzīvojošajiem no sirds iesakām iegaumēt un iz-
prast, ka NEESI VIENĪGAIS, kurš tajā dzīvo. Saudzē sevi, 
ģimeni un CIENI KAIMIŅUS – ievēro UGUNSDROŠĪBAS 
prasības.

Par ugunsdrošību atbild daudzdzīvokļu objekta atbildīgā per-
sona (biedrības priekšsēdētājs jeb valdes locekļi, mājas vecā-
kais), kura, savukārt pieprasa ugunsdrošības ievērošanu dzīvok-
ļu īpašniekiem. Ja dzīvokļa īpašnieks un viņa telpās deklarētie 
neievēro minēto amatu ieņēmēju aizrādījumus, tie ziņo Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdrošības pārvaldei, 
kas pēc pārbaudes var piemērot sodus par UN neievērošanu.

Izbraukumā redzēto apkopoja  
Ugunsdrošības speciālists Jānis Rubīns

P.S.: Izlasi arī „UGUNSGRĒKA DETEKTORI”

Ugunsdrošība, novadniek!

Ugunsgrēku detektori jeb –  
UZMANIES no viltus PĀRDEVĒJIEM

No 2020. g. 1. janvāra Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD), to apstiprina „Ugunsdrošības noteiku-
mi” Nr. 238, paredz, ka visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem 
dūmu detektoriem. 

Eiropas un citas pasaules pieredze rāda, ka ugunsgrēka auto-
nomo detektoru uzstādīšana, ir efektīvs risinājums, lai pasargā-
tu mājokļa/dzīvokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka 
briesmām.

Šī nelielā ierīce, spēj konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka 
faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu, pat tvanu) un par to ar 
skaņas signālu brīdina mājokļa/dzīvokļa iemītniekus. 

Protams, ka ideāli būtu pa vienam detektoram katrā telpā, 
vietās, kur potenciāli iespējama ugunsgrēka izcelšanās. Taču 
minimālākā prasība – viens ugunsgrēka detektors uz dzīvokli 
(vismaz virtuvē).

Detektora uzstādīšana ir ļoti vienkārša, tā izskaidrota pārdo-
tās preces instrukcijā.

Uzmanību! 
Šis rakstiņš jeb informācijā radusies pēc pāris notikumiem, 

kas ziņoti man. Izrādās, ka DETEKTORUS uzņēmušies izpla-
tīt nezināmi, prasmīgi un veikli viltnieki! Detektoru klāsts ir 
plašs, tāpēc ir diezgan sarežģīti veikt izvēli. Neraugoties uz to, 

ka visi detektori spēj brīdināt par ugunsgrēku, tomēr tie var 
atšķirties ar iebūvēto papildus funkciju klāstu, kā arī ar cenu. 
Izplatītāji piedāvā iegādāties detektorus no 80,- (astoņdesmit) 
EUR (!?) un lielāku cenu. Lasi tālāk un iegaumē:
1. Seko VUGD un Latvijas BUB Apvienības valdes izplatītajai 

informācijai par detektoru nepieciešamību un iegādi.
2. Uz detektora korpusa jābūt „CE” marķējumam un informāci-

jai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604.
3. Iegādājies minēto preci tikai veikalos, citos ar ugunsdzēsību/

ugunsdrošību saistītos tirdzniecības punktos, ievērojot pie-
minēto otro punktu.

Tā kā augšminētā informācija saņemta no kaimiņiem – Līgat-
nes – sazinājos ar „Gāles namu” Siguldā, kurā detektoru tirdz-
niecības speciālists pastāstīja sekojošo: „Gāles namā” ir 5 – 6 
detektoru veidi, tai skaitā pavisam vienkārši, bet labi, ar atlaidi 
šajās dienās (~11.marts) – 5.50 EUR, kā arī dārgāki, līdz pat 26. 
00 EUR. Ir arī tvana gāzi uztverošie, kas, protams, ir dārgāki, 
bet ne tik dārgi, kādus piedāvā „izplatītāji” – pie mums tikai 
46.00 EUR. Ir arī dažādi komplekti! Lūdzu, brauciet pie mums 
– pastāstīsim, ieteiksim, pārdosim!”

Nepērc „no rokas” Dūmu detektoru! Esi uzmanīgs!

Ugunsdrošības speciālists Jānis Rubīns
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Informācija iedzīvotājiem par liepu alejas 
sakopšanu Inciemā

Krimuldas novada Krimuldas pagasta Inciemā, saskaņā ar atzinu-
mu “Par koku stāvokli nekustamajā īpašumā “Inciemi” un “Estrāde 
un bērnudārzs Inciemā” Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
detālplānojuma izstrādei”” tiks veikti liepu alejas kopšanas darbi. 

Saskaņā ar atzinumu tiks veikta liepu vainagu samazināšana. Ale-
ju veidojošie koki iepriekš ir galotņoti 3 metru augstumā. Šobrīd ale-
jas koku augstums ir 18 metri, kas sasniegts stresa dzinumu attīstības 
rezultātā pēc koku nogalotņošanas. Atvašu lielā apjoma, svara un to 
nestabilā savienojuma ar stumbru (galotņojuma vietās ir attīstījusies 
trupe, kas samazina atvašu stabilitāti) paaugstina vainaga lūšanas 
iespējamību. Koku vainagu sakopšana samazinās vainaga bojājumu 
risku un iespējami atlūzušo atvašu nokrišanu uz gājēju celiņiem un 
ielu braucamajām daļām.

Turaidas kapu teritorijā notiks bīstamo koku 
zāģēšana

Krimuldas novada pašvaldības īpašuma “Turaidas kapi” teritorijā 
tiek plānota bīstamo koku zāģēšana. 

Pēc veiktās teritorijas apsekošanas konstatēts, ka teritorijā esoša-
jiem kokiem ir trupe, plaisas koku stumbros, atlauztas stumbru daļas 
un atmirušas koksnes fragmenti, kas pastiprina koku bīstamo stāvok-
li. Zāģēšanas atļauja ir saskaņota ar Dabas aizsardzības pārvaldi. 

Turaidas kapos bīstamie koki apdraud gan cilvēkus, gan kapu ko-
piņas ar pieminekļiem. 

Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!  
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.,arī 

pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrā-
da ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt derīgai  atbilstošas kategorijas vadītāja apliecībai, teh-
nikas reģistrācijas apliecībai, jābūt derīgai OCTA polisei. 

No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpoju-
miem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Uzziņām: mob.t. 25639700; 26411302. vai www.vtua.gov.lv  
2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates  

laiki un vietas Krimuldas novadā
Novads Apdzīvota vieta Datums Laiks Datums Laiks Norises vieta

Krimuldas

Inciems 21.03. 11:30 12.06. 11:30 "Garāžas", stāvlaukums
Ragana 21.03. 13:00 12.06. 13:00 "Mehāniskās darbnīcas"
Lēdurga 10.04. 10:30 06.06. 10:30 Atmoda (centrā uz laukuma) 
Lēdurga 10.04. 12:00 06.06. 12:00 Lēdurga (laukums pie veikala)
Lēdurga 10.04. 13:00 06.06. 13:00 Draudzības darbnīcas
Lēdurga 05.06. 12:00 Aijažu darbnīcas

Harmonija ikdienā
Problēmas darbā, stress un attiecību sa-

režģījumi – tās ir tikai dažas no mūsdienu 
straujā dzīves ritma radītajām problēmām. 
Bieži vien ikdienas radītajā steigā esam 
aizmirsuši paši par sevi un attopamies brī-
dī, kad jāstājas pretī lielām pārmaiņām, lai 
sakārtotu savu dzīvi ne tikai attiecībās ar 
sevi un saviem tuvākajiem, bet arī darbā.

Kā saglabāt harmoniju ikdienā?
Bezmaksas lekcijā Krimuldas Tautas namā 

3. aprīlī plkst. 18.30
meklēsim atbildes uz šo jautājumu kopā 

ar sertificētu psihoterapeiti Baibu Šmiti.
Vietu skaits ierobežots. Iepriekš pie-

teikties pie Kristapa Bērziņa, zvanot +371 
28861524 vai Krimuldas novada Attīstības 
nodaļā zvanot +371 25549748.

Projekts “Slimību profilakses un kontro-
les centra organizēti vietējā mēroga pasā-
kumi sabiedrības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei 14 pašvaldībās”.

Aicinām 
iesaistīties  

veselīga 
dzīvesveida 
aktivitātēs

17. martā Alauksta ezerā tikai aizvadītas 
Krimuldas novada zemledus makšķerēšanas 
sacensības. Sacensībās piedalījās 20 dalīb-
nieki.

Krimuldas novada zemledus makšķerēša-
nas sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji:
1. v. - Artūram Berdinskim (loms 3,075 kg);
2. v. - Viktoram Romonovskim (2,820 kg);
3. v. - Valdim Janitenam (2,805 kg).

Lielāko zivi – 0,335 kg izvilka Jānis Tro-
fimovs.

Paldies Krimuldas novada domei par at-
balstu un makšķerniekiem par ieinteresētību 
un entuziasmu! Uz tikšanos nākamgad!

Aizvadītas Krimuldas 
novada zemledus 
makšķerēšanas 

sacensībasDarba devēji aicināti 
pieteikties skolēnu 

nodarbinātībai vasarā
Līdz 3. aprīlim Nodarbinātības Valsts 

aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteik-
ties skolēnu vasaras nodarbinātības pasāku-
ma īstenošanai: http://www.nva.gov.lv/index.
php?cid=2&mid=2&txt=5809&from=0

Pieteikties darba devējs var iesniedzot pie-
teikumu un pretendenta piedāvāto darba vie-
tu sarakstu tajā NVA filiālē, kuras apkalpoša-
nas teritorijā viņš plāno izveidot darba vietu 
skolēnam. 

http://www.nva.gov.lv/index.
php?cid=446&mid=574
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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.

Modināsim pavasari, 
tiekoties Krimuldas 
vidusskolas stadionā 
22.aprīlī pl. 12.00 
atraktīvā ģimeņu 

pēcpusdienā 

Sporta ola 
2019

... un ne tikai sportiskas 
aktivitātes, būs 

dziesmas, rotaļas, putnu 
būrīšu gatavošana un 

uzstādīšana, šūpoles un 
olu ripināšana.  

Vairāk par norisēm  
www.krimulda.lv 

vai facebook profilā  
@teiksmainaKrimulda

Krimuldas Tautas namā
Marta mēnesī visā pasaulē tiek at-
zīmēta Starptautiskā teātra diena. 
Krimuldas Tautas nama Raganas 
amatierteātris saviem skatītājiem 
ir sagādājis pārsteigumu un ielūdz 
interesentus 28. martā pl. 20.00 uz 
ATKLĀTO TEĀTRA DIENU, lai pavēr-
tu priekškaru izrādei par to kā top 
izrāde.

Uz tikšanos Krimuldas Tautas namā!
16.04. plkst. 19.00 filma BLAKUS
Vecuma ierobežojums: līdz 16 gadiem neie-
sakām. 
Luīze un Kaspars nejauši satiekas braucie-
nā uz Jāņiem. Viņa bēg no kaitinošiem kai-
miņiem un vispārējas bezjēdzības sajūtas, 
viņš – no brūkošas laulības. Abi ir jauni, ta-
lantīgi un apjukuši, abi sapņo kļūt par māks-
liniekiem, un abi nezina, ko iesākt ar savu 
dzīvi. Varbūt tāpēc viņu kopīgais izbrauciens 
pārvēršas par savādu, brīžiem komisku un 
brīžiem sarežģītu ceļojumu cauri attiecībām 
trīs gadu garumā.
Filmas treileris: https://www.youtube.com/
watch?v=8SJQ65zW0xY

Ieeja EUR 3,00

Lēdurgas kultūras namā  
22. aprīlī plkst. 12.00 

norisināsies mazo 
vokālistu konkurss 
“Krimuldas novada  

dziedošie cāļi 2019”. 
Konkursa mērķis ir veicināt pirmsskolas 
vecuma bērnu vokālo spēju attīstību un ra-
došo pašizpausmi, padziļināt bērnu interesi 
par dziedāšanu, sekmēt un pilnveidot uzstā-
šanas iemaņas un skatuves kultūru.

Konkursā aicināti piedalīties pirmsskolas 
vecuma bērni līdz 6 gadiem (ieskaitot). Kat-
ram dalībniekam jāsagatavo divas dzies-
mas – viena latviešu tautasdziesma, otra – 
pēc brīvas izvēles.

Par pieteikšanos un konkursa 
administrēšanu atbildīgā persona –  

Ilze Runce, tālr. 64023086, 27744030,  
e-pasts ilze.runce@krimulda.lv. 

Par konkursa apskaņošanas  
tehniskiem jautājumiem atbildīgā persona –  

Aleksis Bondars, tālr.29118836,  
e-pasts aleksisbondars@sigulda.lv.

Aizpildīta pieteikuma anketa jānosūta  
līdz 2019. gada 15. aprīlim (ieskaitot)  

uz e-pasta adresi: ilze.runce@krimulda.lv

LĪDZJŪTĪBA
Koks nezin, kad vētrā tas lūzīs
Ne cilvēka sirds, kad tā stās.

Izsakām līdzjūtību Jānim Pundurim, 
audžudēlu zemes klēpī guldot.

Pensionāru biedrība “Kamolītis”

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.

 11.04. tikšanās ar Dr. hist., etnogrāfi Indru 
Čeksteri, kas iepazīstinās ar viņas iztulkoto 
grāmatu "Pasaules vēstures malā. Atmiņas 
no vecās Vidzemes 1913-1923". Aicināti visi 
interesenti!

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.

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 vidusskolas
TRENAŽIERU ZĀLES

DARBA LAIKS: 
otrdien, trešdien, cetrurtdien,  
piektdien, setdien, svētdien 

9.00–21.00.

ĪPAŠI AICINĀM PUSAUDŽUS!
ceturtdienās pl. 16.00–18.00 

ar JUMS darbosies uzraugs Jānis Sirmais;
piektdienās pl. 15.00–18.00 

ar JUMS darbosies trenere Sallija Arhipova.

Tālr. uzziņām 29114779 vai 26161322


