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Šogad Lielā Talka notiks 27. aprīlī un 
tajā aicināsim cilvēkus ne tikai vākt atkri-
tumus, bet arī tos vācot šķirot. 

Tas tiks darīts, lai veicinātu izpratni par 
plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ie-
tekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā 
videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes 
piesārņojumu un siltuma akumulāciju aug-
snē un ūdeņos. Iedzīvotāji tiks aicināti 
talkā šķirot, atdalot plastmasu no citiem 
atkritumiem. Tāpēc talku vietām tiks pie-
šķirti zilas un baltas krāsas maisi. Zilie tiks 
paredzēti plastmasai, baltie – citiem at-
kritumiem. 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 
interaktīvajā piesārņoto vietu reģistrēša-
nas kartē www.talkas.lv sadaļā “Kartes”. 
Talkas vietu reģistrācija www.talkas.lv sā-
kusies, kā ierasts, mēnesi pirms talkas, šo-
gad – ar 27. martu.

Šogad Krimuldas novada 
pašvaldība ir izvirzījusi šādas 

talkošanas vietas
• Raganā – Parks pie PII “Krimulda”, gra-

va pie Zaļkalna ielas un Raganu taka aiz 
Krimuldas doktorāta;

• Inciemā – parks pie PII “Ezerciems”;

• Lēdurgā – Avotbirzs.
Šīs vietas nav vienīgās, kas gaida palīdzī-

gas rokas, lai atkal atgūtu savu krāšņumu 
un būtu apmeklētājiem pieejamas. Vēlamies  
aicināt Krimuldas novada iedzīvotājus pie-
teikt publiskās talkošanas vietas, lai kopī-
giem spēkiem padarītu tīrāku, sakoptāku 
un zaļāku mūsu novadu. Katru gadu novada 
ciemos par tradīciju jau ir izveidojusies kon-
krētu vietu, piemēram, Lēdurgas un Inciema 
estrādes teritorijas sakopšana. Katru gadu ir 
aktīvi seniori, kas rāda mums visiem piemē-
ru būt aktīviem un līdzdarboties – Turaidas 
pensionāru klubiņš “Turaidieši” talkos Tu-
raidas Brāļu kapos.

Lielās talkas koordinatore Krimuldas no-
vadā ir labiekārtošanas darbu organizatore 
Dace Baķe. Iedzīvotāji aicināti pieteikt vie-
tas pie novada koordinatores, lai varētu sa-
plānot nepieciešamo atkritumu maisu skaitu 
un savākšanas punktus.

Kontaktinformācija talkas 
vietu pieteikšanai:

• Dace Baķe, mob.t. 27787749, 29999786,
 e-pasts: dace.bake@krimulda.lv

Kontakttālruņi maisu 
saņemšanai:

• Dace Baķe, mob.t. 29999786;
• Vilnis Krišjānis, mob.t. 26514586;
• Antra Stepiņa, mob.t. 27757142.

Atkritumu savākšanas punkti 
Krimuldas novadā

1. Krimuldas vidusskolas peldbaseina stāv-
laukums (pie atkritumu konteineriem);

2. Ragana, Skolas iela 2 (pie atkritumu kon-
teineriem);

3. Krimuldas baznīcas stāvlaukums;
4. Turaida, Rožu iela 2 (aiz transformatora 

ēkas);
5. Sunīši, laukums Ābeļdārza ielā (pie ēd-

nīcas);
6. Inciems, laukums A. Eglīša-5 (pie atkri-

tumu konteineriem);
7. Lēdurga, Em. Melngaiļa-2 (pie atkritumu 

konteineriem);
8. Lēdurgas pagasta Lode, pie mājas “Sila-

vas” (labajā pusē).

Priecīgas Lieldienas!

Krimuldas novada pašvaldības dome

“Lielā talka 2019” Krimuldas novadā

Par Lieldienu pasākumiem informāciju atradīsiet 11. un12. lpp.
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Krimuldas novada dome  
AICINA PIETEIKTIES uz
Lēdurgas Dendroparka 

vadītāja amata 
vakanci

Galvenie pienākumi:
•	vadīt	un	koordinēt	Lēdurgas	Dendroparka	
darbinieku	darbu	atbilstoši	funkcijām	un	
darbinieku	pienākumu	sadalei;

•	nodrošināt	Lēdurgas	Dendroparka	
izveidoto	koku	un	ziedu	kompozīciju	
saglabāšanu,	kopšanu	un	papildināšanu.

Prasības pretendentam:
•	vidējā	speciālā	vai	augstākā	izglītība,	
vēlams	dārzkopībā,	tūrismā	vai	vadībā;

•	vēlama	divu	gadu	darba	pieredze	
dārzkopībā,	tūrisma	jomā,	projektu	
izstrādē	vai	vadībā;

•	B	kategorijas	auto	vadītāja	apliecība;
•	latviešu	valodas	zināšanas	augstākajā	
līmenī;

•	labas	svešvalodu	zināšanas	darba	
pienākumu	veikšanai	nepieciešamā	
līmenī.

•	labas	iemaņas	darbā	ar	
datorprogrammām;

•	prasme	analizēt,	plānot,	vadīt	un	
uzņemties	atbildību;

•	labas	komunikācijas,	sadarbības	un	
saskarsmes	prasmes;

•	atbildības	sajūta,	disciplinētība,	pacietība,	
precizitāte	un	spēja	argumentēt	veikto	
darbību.

Piedāvājam:
•	Interesantu	un	radošu	darbu;
•	Stabilu	atalgojumu	EUR	813,-	par	vienu	
amata	slodzi	un	sociālās	garantijas.	

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 
2019. gada 30. aprīlis plkst. 12:00

Pieteikumā ietilpst: 
•	datorrakstā	aizpildīta	vienota	parauga	
pieteikuma	anketa	lejupielādējams/
pieejams	www.krimulda.lv;

•	izglītību	apliecinoša	dokumenta	kopiju.

Pieteikumu	iesniegt	personīgi	vai	pa	pastu	
Parka	ielā	1,	Raganā,	Krimuldas	pag.	
Krimuldas	novadā,	LV-2144	vai	pa	e-pastu:	
dome@krimulda.lv	

Informācija iedzīvotājiem  
par SIA “Lēdurgas komunālais dienests” 

reorganizāciju
Tā kā notiek SIA ,,Lēdurgas komunālais dienests” reorganizācija – pievienošana 

SIA ,,Entalpija-2”, vēlamies vērst uzmanību uz izmaiņām, kas skars Lēdurgas pa-
gasta iedzīvotājus. Visiem bijušā Lēdurgas komunālā dienesta klientiem jānoslēdz 
jauni pakalpojumu līgumi ar SIA “Entalpija-2” un no 2019. g. 22. marta par komu-
nālajiem pakalpojumiem jānorēķinās ar SIA”Entalpija-2”.

Kas	jādara?
Darba dienās, no 1. aprīļa līdz 1. jūnijam, plkst. 8.00-16.00 Em. Melngaiļa iela 2 

Lēdurga, 1. stāvā Lēdurgas pagasta iedzīvotāji tiek aicināti pārslēgt pakalpojumu 
līgumus. Ja vēlaties iepriekš vienoties par tikšanās laiku, kas ir ārpus plkst. 8.00-16.00, 
lūgums zvanīt uz tālr. 64064435 un pieteikt vēlamo līguma pārslēgšanas laiku.

Aicinājums iedzīvotājiem līdz 1. jūnijam nomainīt vai verificēt ūdens skaitī-
tājus – Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.174 01.04.2016., Ūdenssaimniecības likumu 
01.01.2016., Krimuldas novada domes 29.06.2018. Saistošo noteikumu  Nr.3 “Sabied-
risko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Krimuldas novadā” 
5.5.p.2. pielikumu tiem patērētājiem, kuriem nav uzstādīts ūdens skaitītājs vai 
ilgāk par 4 gadiem nav nomainīts vai verificēts, sākot no 2019. g. 1. jūnija tiks 
piemērota ūdens patēriņa norma uz vienu iedzīvotāju 200 litri diennaktī, t.i. 
6 m3 mēnesī. Tāpēc aicinājums iedzīvotājiem laicīgi veikt nepieciešamās darbības, 
lai sakārtotu ūdenssaimniecību savos īpašumos. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt 
uz mob.t. 25546113.

Kas	mainās?
Ūdens skaitītāju rādījumus jāpaziņo katru mēnesi no 25. datuma līdz mēneša 

pēdējai dienai. SIA “Entalpija-2” piedāvā šādas iespējas ūdens skaitītāju rādījumu pa-
ziņošanai:
• zvanot uz tālr.  67978442;
• sūtot uz e-pastu: skaititaji@krimulda.lv;
• zvanot vai sūtot SMS uz kases mob.t. 25156568;
• nodot skaitītāju rādījumus Krimuldas novada pašvaldības mājaslapā.

Rēķini par apmaksu tiks izsūtīti līdz nākošā mēneša 15. datumam uz e-pastu tiem 
klientiem, kuri ir iesnieguši  savas e-pastu adreses un papīra formātā tiem, kuriem to 
nav.

Rekvizīti norēķiniem:
SIA “Entalpija-2”
Reģ. Nr.: 40003158864
Juridiskā un biroja adrese: Vidus iela 12, Ragana,
Krimuldas novads, LV-2144
Banka: AS”SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV84UNLA0027800609409
e-pasts: entalpija@krimulda.lv

SIA “Entalpija-2” valdes priekšsēdētājs
Gatis Suķis

PATEICĪBA
Esmu pateicīga visiem, kas pagodināja ar savu klātbūtni manas dzeju grāmatas 

“Pārdomu vējš” atvēršanas svētkus. Paldies Krimuldas novada domes deputātiem 
un īpaši domes priekšsēdētājam Linardam Kumska kungam, izdevniecībai “Jum-
ava”, māksliniekam Vitoldam Kucinam, grāmatu autorei Mārai Ozolai, dēlam 
Uģim par kopdarbu. 

Paldies lēdurdziešiem un Jānim Rubīnam par manas dzeja skandēšanu, vokā-
lajam ansamblim “Jautrās vecmāmiņas” par dziedātajām dziesmām ar maniem 
tekstiem, dziedātājai Zanei Martinsonei un folkloras kopai “Putni” par svētku 
kuplināšanu. 

Vismīļākais paldies Lēdurgas kultūras nama direktorei Ilzei Runcei, kas pasā-
kumu veidojot, bija ļoti padomājusi, lai mana zvaigžņu stunda būtu gana sirsnīga, 
mīļa, aizkustinoša un atmiņā paliekoša. 

Ar cieņu Rita Bērziņa
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Paziņojums
Š. g. 24. aprīlī  plkst. 11:00 – 14:00, Kri-

muldas Tautas nama telpās, Parka ielā 1, 
Raganā, Lauku atbalsta dienesta darbi-
nieki ( LAD)  elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā   (EPS ) palīdzēs  aizpildīt Vienotā  
platību maksājumu iesniegumu  2019 ga-
dam.

Pieteikties: inara.krasovska@krimulda.lv , 

mob. t. 29662384

Lauksaimnieku un 
uzņēmēju ievērībai

Ļausimies vasaras burvībai un no 
23. līdz 25. jūlijam (ieskaitot) dosi-
mies uz Latgali smelties iedvesmu nā-
kamajam darba cēlienam! 

Ceļojums sāksies ar Līvānu Amatnie-
cības centru, baudīsim mākslas vēsturi, 
gūsim pozitīvu enerģiju, tālāk ceļš vedīs 
uz Daugavpili, kultūrvēsturisko piemi-
nekli – Marko Rotko mākslas centru un 
citām ievērojamām vietām. 

Tad – uz Latgales Šveici – Krāslavu. 
Andrupenes lauku sētā baudīsim sātīgas 
latgaļu pusdienas, baudot jobsikus un 
šmakovkas mēriņu. 

Kad te viss būs apskatīts un izbaudīts, 
sekos Latgaļu jūras Rāznas ezera un 
Mākoņkalna apskate. 

Noslēgumā – Rēzekne, mūsdienu mo-
dernais mākslas centrs “Zeimuļs” un 
“Gors”. Un tad jau  arī mājupceļš.

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

Ināra Krasovska, 

mob.t. 29662384.

Raganas	garāžu	īpašnieku	 

SAPULCE

26. aprīlī pl. 18.00

Krimuldas	Tautas	namā.

Saziņa	ar	I.	Cauci,	 
mob.t.	29477334

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.gada 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, informatīvajā izdevumā “Krimuldas Novada Vēstis” un pašvaldības kon-
tos sociālajos tīklos.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa, 
tālrunis informācijai 29252960.

Aicinām iesniegt pieteikumus projektu 
konkursā “Krimuldas novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa 

uzlabošana”
Aicinām daudzdzīvokļu ēku īpašniekus, apsaimniekotājus un iedzīvotāju grupas, 

kuru nekustamais īpašums atrodas Krimuldas novada administratīvajā teritorijā, pie-
teikties pašvaldības rīkotā konkursā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Krimul-
das novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlaboša-
nai.

Konkursā tiks atbalstīti sekojoši pasākumi:
• ēku tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas pasākumi;
• būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās; 
• ārsienu un jumta konstrukciju papildus siltināšana, koplietošanas telpu logu un durvju 

nomaiņa, ja pieprasītais līdzfinansējums ir pietiekošs kvalitatīvai fasādes atjaunošanai, 
renovācijai, kāpņu telpu remonts u.c.
Projekta attiecināmās izmaksas ir materiālu izmaksas (kokmateriāli, apdares materiāli, 

krāsas, otas, jumta seguma materiāli, u.c.). koplietošanas telpu logu un ārdurvju nomaiņa, 
ja pieprasītais līdzfinansējums ir pietiekošs kvalitatīvai fasādes atjaunošanai, renovācijai. 
Katra konkrētā projekta budžeta tāme tiks izvērtēta individuāli.

Viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķirtais pašvaldības finansējums līdz 
1500 EUR.

Projekta budžetā ir jāparedz savs līdzfinansējums, vismaz 10% no budžeta kopējām 
izmaksām, kurš var ietvert gan materiālu izmaksas, tajā skaitā logu un ārdurvju (ja ne-
pieciešams), gan veicamo darbu izmaksas. 

Dokumenti iesniedzami: Krimuldas novada domes administratīvās ēkas 1.stāvā Klien-
tu apkalpošanas centrā, Parka iela 1, Ragana vai arī nosūtāmi pa pastu: Krimuldas novada 
dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov. LV-2144.

Informācija par Projekta iesniegšanai nepieciešamiem dokumentiem, Projektu izvērtē-
šanu un īstenošanu atrodama Projektu konkursa „Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” nolikumā.

Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 6. jūnijs līdz plkst. 15:00.
Informācija par projekta konkursu mājas lapā www.krimulda.lv/projektu-konkursi un 
laikrakstā “Krimuldas novada vēstis”. Informācijai tālr. nr. +371 25549748.

Tikšanās potenciālajiem projektu īstenotājiem un plānotājiem:
Aicinām Krimuldas novada daudzdzīvokļu ēku īpašniekus, apsaimniekotājus un iedzī-

votāju grupas, interesentus uz tikšanos. Pārrunāsim atbalstāmas aktivitātes un pieteiku-
mu sagatavošanu projektu konkursam. Būs iespēja tikties ar daudzdzīvokļu ēku īpašnie-
kiem un apsaimniekotājiem, kuri jau īstenojuši līdzīgus projektus.

Kad: 25. aprīlī plkst. 18.30.
Kur: Krimuldas tautas namā. 

Informāciju sagatavoja: Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, 
tālr.: 25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv
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25. marts ir sēru diena Latvijā, kad tiek 
pieminētas 1949. gada komunistiskā ge-
nocīda deportācijas. Šajā dienā Lēdurgas 
izsūtīto piemiņas vietā pulcējās tie, kam ar 
šo notikumu saistās personīgi pārdzīvoju-
mi un tie, kuri vēlējās uzzināt par to kaut 
ko vairāk – Lēdurgas pamatskolas skolē-
ni un skolotāji. Tieši pirms 70 gadiem no 
savām mājām svešumā tika izsūtīti daudzi 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Vairums no 
tiem dzimtajā Latvijā neatgriezās – daļa 
novārga ceļā un aizgāja bojā koncentrā-
cijas nometnēs, daļa palika uz mūžiem Si-
bīrijas svešajā zemē. Deportācijās izsūtīja 
44 271 cilvēku, kas bija spiesti doties pretī 
nezināmajam. 

Par šīs dienas traģiskajiem notikumiem 
Lēdurgas pagastā pastāsta Sarmīte Kauliņa: 
“Pie Salaspils koncentrācijas nometnes vār-
tiem rakstīts: “Aiz šiem vārtiem vaid zeme”. 
Šādus vārdus varētu rakstīt katrā Latvijas 
pagastā tiem, kas 1949. gada 25. martā tika 
izvesti. Lēdurgā pie Tautas nama tika savesti 
visi sarakstos iekļautie 95 cilvēki, kas bija no-
lemti smagajam liktenim. Daudzi no viņiem 
neatgriezās, tukšas palika 32 Lēdurgas mājas. 
No šiem 95 cilvēkiem 17 bija bērni, no kuriem 
septiņi bija jaunāki par 10 gadiem. Jaunāka-
jam sarakstos iekļautajam bija divi mēneši, 
šis bērniņš pat neaizbrauca līdz gala mērķim, 
bet pa ceļam nomira. Vecākajam izsūtītajam 
cilvēkam bija 82 gadi, to mašīnās iecēla nestu-
vēs. Sirmgalve bija paralizēta, bet tika izsūtīta 
kā tautas ienaidnieks. 10 cilvēki bija vecāki 
par 70 gadiem. Kāds bija mērķis šīm depor-
tācijām? Mērķis bija salauzt garu, panākt, lai 
iedzītu cilvēkos bailes. Pēc tam palikušos cil-
vēkus bija vieglāk iesaistīt kolhozos, piespiest 
pakļauties,– vara bija panākusi savu.    

Tai pat laikā, lai kā arī tas nebūtu, 
 lēdurdzieši pamatā tomēr atgriezās, lai arī 
cik smags liktenis viņus šeit gaidīja,– neva-
rēja tikt savās mājās. Tās ilgas pēc dzimte-
nes bija daudz spēcīgākas.”

Klātesošos uzrunāja Krimuldas novada 
izpilddirektora vietnieks Vilnis Krišjānis, 
aicinot dzīvas turēt atmiņas par šiem noti-
kumiem: “Moku ceļš uz Sibīriju turpinājās 
ilgstoši, ešeloni ar deportētajiem cilvēkiem 
piestāja lielākās un mazākās stacijās starp 

Urāliem un Kluso okeānu Sibīrijā. Tālāko 
ceļu izsēdinātie uz tur esošajiem trūcīgajiem 
kolhoziem, sovhoziem izsēdinātie turpināja 
traktoru un zirgu pajūgu vezumos. Tiem, kam 
pēc daudziem gadiem izdevās atgriezties mā-
jās, bija sabojāta veselība, ierobežota iespēja 
veidot normālu dzīvi. 

Mums ir jābūt uzmanīgiem, jāmācās un 
jāstiprina mūsu pagasts, novads un valsts, lai 
tādas lietas vairs nenotiktu. Krimuldas nova-
da domes vārdā izsaku līdzjūtību visiem, kam 
cietuši radi, draugi un paziņas šajos baisajos 
notikumos.” 

Ar klusuma brīdi tika godināta to cilvēku 
piemiņa, kuri pirms 70 gadiem bija upuri re-
presīvajam režīmam. Pie piemiņas akmens 
Lēdurgas pagasta represētajiem sagūla ziedi, 
pūpoli. 

Koncerts un atceres pasākuma saviesīgā 
daļa notika Lēdurgas kultūras namā un bied-
rības “Kamolītis” telpās. Sarunas risinājās vēl 
ilgi pie skaisti klāta galda un kūpošas tējas 
un kafijas. Paldies Krimuldas novada domei 
par mielastu. Savus stāstus izstāstīja Laima 
Zeltiņa, kurai izdevās izbēgt no izsūtījuma, 
un Olga Juhņeviča, taču viņai pēc daudziem 
gadiem izdevās atgriezties. Stāstītāju pārdzī-
votais neatstāja vienaldzīgu nevienu. 

Lēdurgas kultūras nams zumēja no rado-
šās gaisotnes, visi klātesošie varēja novērtēt 
Rīgas 45. vidusskolas skolēnu un pedagogu 
sagatavoto apjomīgo koncertprogrammu. To 
pašu, kuru 2018. gadā, skolas bērni un pe-
dagogi, apciemojot Sibīriju, pasniedza tur 

dzīvojošajiem latviešiem un iedzīvotājiem. 
Koncertā priekšnesumus sniedza vokālie 
un instrumentālie ansambļi dažādos sastā-
vos, klavieru dueti, akordeona solo, kokļu 
un vijoļu trio, deju kolektīvi, vidusskolas 
koris, paši skolēni pieteica priekšnesums un 
paši arī koncertu apskaņoja. Koncerta ska-
tītājiem šāda daudzveidīga programma bija 
liels dāvinājums. 

Koncerta idejas autors, koncerta menedže-
ris, kādreizējais skolas direktors Tālis Veis-
manis arī klātienē vēroja koncertu. Viņam 
tas ir īpašs pārdzīvojums, jo pats ir izsūtījumā 
dzimis un ar Rīgas 45. vidusskolas 62 skolēnu 
un 15 skolotāju veidoto plašo koncertprog-
rammu bija devies koncertēt uz Krasnojarsku, 
Abanu un vēl dažām kādreizējām izsūtījuma 
vietām projekta “Daudz laimes valsts simtga-
dē latviešiem svešumā” ietvaros. 

Rīgas 45. vidusskolas direktore Baiba 
Neimane koncerta noslēgumā aicināja at-
cerēties to, kas ir noticis. Taču svarīgi ir arī 
sniegt savu ieguldījumu šodienā, lai tā un arī 
nākotne būtu droša un laba.

Rīgas 45.vidusskolas mākslinieku vidū arī 
lēdurdziete Lelde Ločmele, viņa skolā mācās 
trešo gadu, šobrīd 12. klasē. Lelde pastāstīja 
par skolu: “Man  ļoti patīk, ka mūzika pava-
da ikdienas mācību darbu. Jūtos tur kā mā-
jās. Tās iespējas, ko dod mūsu skola, ir ļoti 
plašas. Neaprakstāmas sajūtas izjutām pērn, 
ceļojot un koncertējot pa Sibīriju, skolotāja 
T. Veismaņa izsūtījuma vietām. Arī šodien 
liels prieks ar šo skolas koncertprogrammu 
koncertēt Lēdurgā. 

Pati vidusskolā dziedu korī, arī spēlēju an-
samblī un vokāli instrumentālajā ansamblī. 
Lai gan skolā jāpavada daudz laika, tas man 
nav grūti, jo kopā ar draugiem un domu-
biedriem darām to, ko mums patīk darīt. Arī 
pēc vidusskolas absolvēšanas vēlos turpināt 
izglītošanās ceļu saistībā ar mūziku. Tam 
pamats ielikts Lēdurgā, paldies skolotājai 
Mārītei Leimanei, paldies, ka man bija tāda 
iespēja mācīties Lēdurgas mūzikas un māks-
las skolā, paldies par gūto pieredzi folkloras 
kopā “Putni”, īpaši Ilzei Kļaviņai – visa bēr-
nība aizgāja dziesmā un dejā. Tas ir labākais 
ieguvums, prast rīkoties radoši.”

Sagatavoja Ināra Miškina

Pieminot deportāciju gadadienu

Koncerta noslēgumā Rīgas 45.vidusskolas mākslinieku kopkori diriģē Tālis Veismanis 

Piemiņas brīdī uzrunu saka Krimuldas novada izpilddirektora vietnieks Vilnis Krišjānis
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 No 2019. g.  10. aprīļa  sākusies pieteikšanās platību maksā-
jumiem. Lauksaimnieki tiem var pieteikties līdz  š.g. 22. maijam, 
iesniedzot Vienoto iesniegumu LAD  Elektroniskajā pieteikšanas 
sistēmā. Pēdējā diena, kad iesniegumu var iesniegt bez kavējuma 
sankcijas – 17. jūnijs.
 Līdz 3.jūnijam jāiesniedz iesniegums dīzeļdegvielai  ar samazi-

nāto akcīzes nodokli, šogad nav jāpievieno (D3) forma, to pievienos 
no VID.
2019. gadā platību maksājumos ir sekojošas izmaiņas:
• vairs nevarēs saņemt  maksājumu apgabaliem, kuros ir dabas vai 

citi specifiski ierobežojumi;
• jaunas saistības varēs uzņemties tikai “Bioloģiskās daudzveidī-

bas uzturēšana zālājos” (BDUZ) un “Saudzējošas vides izveide “ 
(SVIN) audzējot augus nektāra ieguvei;

• EPS iz veiktas pozitīvas izmaiņas vairākos soļos (tas būs redzams 
aizpildot iesniegumu).
 Lauksaimnieki, kuri uzņēmušies saistības BDUZ  (kam ir 1. 

līdz 4. zālāju ražības klase), ne vēlāk par saistību uzņemšanās otro 
gadu, obligāti jāiegūst pamatzināšanas zālāju biotopu apsaimnieko-
šanā. Tas ir divu dienu bezmaksas  mācību kurss. Šogad mācību 
kurss notiks 5.un 19. jūnijā Jelgavā. Pieteikties uz mācībām pa e-
pastu: antra.berzina@llu.lv  Pie tam zemes lietotājam  jāpilda  Lau-
ku vēsture par BDUZ platības  apsaimniekošanas darbību.
 2019. gadā būs pieejamas sekojošas ELFLA investīcijas:

• atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākša-
nai;

• atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saim-

niecības. Kārtas plānotas jūnijā,
• ieguldījumi materiālajos aktīvos. Kārta plānota oktobrī,
• ieguldījumi meža platību  paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabo-

šanā – kārta ir jau atvērta līdz 7. maijam.
 Valdība  26. martā apstiprinājusi jaunus noteikumus meliorāci-

jas kadastrā.  Noteikumi nosaka vienotas prasības meliorācijas ka-
dastram, sistēmu elementu apzīmējumiem un meliorācijas sistēmu 
inventarizācijai.  Jaunais nosacījums maina arī ūdens noteku klasi-
fikācijas kārtību un maina  arī pašvaldības nozīmes koplietošanas 
meliorācijas sistēmas reģistrēšanas un apzīmēšanas kārtība  melio-
rācijas kadastrā.;
 Apstiprināti jauni noteikumi dzīvnieku, to ganāmpulku  un no-

vietņu reģistrēšanā, lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanā. Jaunie 
noteikumi paredz papīra veidlapas aizstāt ar datu tiešu ievadi elek-
troniskā datubāzē. Turpmāk cūku skaitu ganāmpulkā, cūku īpašnie-
kiem, kas tur cūkas pašpatēriņam, būs jāziņo tikai divas reizes gadā, 
bet aitu, kazu, zirgu un liellopu īpašniekiem vairs nebūs jāziņo par 
dzīvnieku kastrāciju, kā arī pārvietošanās dokumentos nebūs jāno-
rāda pārvadāšanas atļaujas numurs. Novietnes reģistrā būs jānorāda 
arī zemes kadastra numurus - to ievadīs LDC, pievienojot datus no 
Valsts zemes dienesta datubāzes. Novietņu reģistrā būs papildus ai-
les par dzīvnieku turēšanas veidu un kūtsmēslu apsaimniekošanu.

Raitu un raženu soli pavasara lauku darbos!
Ināra Krasovska

Krimuldas novada LAK,
mob.t.27744016

Aktualiātes lauku uzņēmējiem

4. maijā Turaidas muzejrezervātā atklās ekspozīciju 
“Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”

Krimuldas novada pašvaldības transports
• 12.10 Lēdurgas kultūras nams – 12.30 Inciema tornis – 12.45 Tu-

raidas stāvlaukums;
• 12.20 Krimuldas Tautas nams – 12.30 Sunīši – 12.45 Turaidas stāv-

laukums;
• 16.10 un 18.10 – transports mājup (Turaidas stāvlaukums – Inciema 

tornis – Lēdurgas kultūras nams; Turaidas stāvlaukums – Sunīši – 
Ragana).

Ekspozīcijas
“Ceļā uz Latvijas valsti.  

Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”
atklāšanas	svētku

PROGRAMMA
12.00–12.30 Svētbrīdis Turaidas baznīcā

Svētbrīdi vada Turaidas evanģēliski luteriskās draudzes mā-
cītājs Didzis Seržāns

13.00–14.00 Baltā galdauta svētki – koncerts “Mēs Turaidai. 
Mēs Latvijai”
Krimuldas novada amatiermākslas kolektīvu dāvana Latvijas 
Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā

14.00–15.00 Stāsti par vēsturi – pārdomas par 19. gadsimtu, brī-
vību un atbildību
Piedalās vēsturnieki, rakstniece Ingrīda Ābele un Krimuldas 
draudzes mācītājs Austris Juris Rāviņš, vīru kopa “Vilki”, 
Jaunais Rīgas vīru koris un kapela “Ieviņa”

15.00–16.00 EKSPOZĪCIJAS ATKLĀŠANA 
“Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. 
Pilsonis”

16.00–18.00 Ekskursijas, video stāsti, svētku koncerts
Koncertā piedalās: muzikālā apvienība “Stiprās sievas”, ka-
pela “Ieviņa”, Jauno Jāņu orķestris
Visu svētku garumā RLB Sprīdīša skolas darbnīcas bērniem 
“No senā uz jauno”, kurās piedalās arī Lēdurgas folkloras 
kopa “Putni”.

Ieeja Turaidas muzejrezervātā 4. maijā no plkst. 12.00 līdz 18.00 bezmaksas.
Vairāk informācijas pa mob.t. 26572142

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā, 4. mai-
jā plkst. 15.00, Turaidas muzejrezervātā atjaunotajā klaušinieku 
mājā tiks atklāta ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. 
Saimnieks. Pilsonis.”

Ekspozīcija apver vairāk nekā simts gadu ilgu vēstures posmu 
no dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē 1819. gadā līdz Latvijas Re-
publikas Agrārās reformas likuma pieņemšanai 1920. gadā. Vien-
laikus tas ir vēstījums par individuālās brīvības un tiesiskās vienlī-
dzības attīstību. Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne: 
“Turaidas atjaunotā klaušinieku māja kopā ar ekspozīciju ir pie-
mineklis latviešu zemniekam, kurš ar darbu, apņēmību, neatlaidī-
bu un savas zemes mīlestību rada pamatu izglītotai un kulturālai 
nācijai. Vairākās paaudzēs izlolotā valstiskuma ideja tiek izcīnīta 
un īstenota Latvijas valsts dibināšanā 1918. gada 18. novembrī”. Šo 
vēstures posmu raksturo gan klaušu laiku ekonomiskā un sociālā 
stagnācija 19. gadsimta sākumā, gan strauja tehniskā modernizā-
cija, kultūras un saimnieciskais uzplaukums gadsimta otrajā pusē, 
gan arī nozīmīgas sociālas izmaiņas, revolūcijas un kari 20. gad-
simta sākumā.

Atklāšanā piedalīsies Kultūras ministre Dace Melbārde un zi-
nātnes, mantojuma un kultūras institūciju pārstāvji.
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Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas ziņas
Mūzikas nodaļas jaunumi

 20. martā Juglas Mūzikas skolā notika V jauno pianistu festivāls 
“Debija 2019”, kurā piedalījās arī Krimuldas Mūzikas un mākslas sko-
las audzēkne Ingrīda Ignatova! Vēlam Ingrīdai daudz skanīgu uzstā-
šanos arī turpmāk! Paldies pedagoģei Dacei Gžiboskai par darbu ar 
audzēkņiem.

Orķestris klausītājiem Lietuvā piedāvāja daudzveidīgu repertu-
āru: B.Andersson “I know him so well” from the musical “Chess”; 
T.Huggens “Sinfonia classica” I. Allegro Animato; G. Miller “Moon-
light serenade”; L.Searle “Evening Shadows”; H.Mancini “The pink 
panther”; A.Piazzolla “Adios Nonino”; F.Haspiel “Stringin the blues”.

Krimuldas MMS čella skolotāja Inese Nelsone dalās iespaidos:
“Starptautiskā mūzikas un mākslas festivāla devīze ,,Skatuves 

māksla skaņu pasaulē”.Grigišku kultūras centrā festivāls pulcēja ap 
100 jauno pianistu, vijolnieku, pūšamo un sitamo instrumentu spēles 
dalībnieku  no Viļņas, Kauņas, Traķiem un Latvijas.  Mūsu orķestrim 
Aivara Buņķa vadībā bija tas gods atklāt festivāla  koncertu. Tālāk ska-
nēja dažādi 1.-4.klašu kameransambļu priekšnesumi. Klausītāju pār-
pildītā zālē publika visu uzņēma ar atzinīgiem aplausiem! Pēc koncerta 
varējām cienāties ar vietējo konditoru ceptu torti.

Nākošajā dienā Grigišku MMS direktore Kristīne Ulevičiūte izrā-
dīja nesen atjaunotās skolas telpas. Laipni sagaidīja un pieredzē dalījās 
skolas pedagogi: Giedrius Linge, Rīta Linge, Vidmantas Riškus, Gied-
rute Šochiene,Vladimirs Šohs.

Pēc tam autobuss aizvizināja visus apskatīt vienu no mūsdienās vis-
apmeklētāko Lietuvas tūrisma objektu,14.gs.būvēto skaisto Traķu pili!

Pusdienojām Grigiškos un Traķos.
Sirsnīgs paldies Krimuldas novada domei par sniegto atbalstu!”

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas jaunumi
 No 1. marta līdz 25. aprīlim Mārupes Mūzikas un mākslas skolā 

Jaunmārupē, Mazcenu alejā 39,ir apskatāma 1. Starptautiskā bērnu un 
jauniešu šķiedrmākslas darbu konkurss/izstāde ”Skaņu palete”. Kri-
muldas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Jete Patrīcija Kublicka 
un Melisa Šica ieguvušas 1. vietu kategorijā “Netradicionāli materiāli 
un tehnikas”. Apsveicam ar panākumiem!  Paldies pedagoģei Marijai 
Vītolai par darbu ar audzēkņiem! Šī gada tēma ir ,,Pumpuri plaukst’’. 
Konkursa un izstādes mērķis ir radīt pieredzes apmaiņu starp mākslas 
skolām, iespēju jauniešiem, pedagogiem un māksliniekiem iegūt jau-
nus draugus, idejas, sadarbības partnerus, popularizēt tekstilmākslas, 
šķiedrmākslas daudzveidību.
 22. martā, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolā noritēja 

Valsts konkursa 2. kārta Latvijas profesionālās ievirzes mākslas un di-
zaina izglītības programmu audzēkņiem. Krimuldas novadu pārstāvē-
ja Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas audzēknes Evelīna Veinber-
ga, Alise Veženkova, Elīza Ārgale un Lēdurgas Mākslas un mūzikas 
skolas audzēknes: Madara Kronberga, Elizabete Rugina, Sanda Liene 
Celmiņa.

Paldies meitenēm par cītīgu darbu un skolotājiem par audzēkņu sa-
gatavošanu!
 Tāpat vēlamies atgādināt vēl pagūt apskatīt Krimuldas MMS un 

Maijas Pīlāgas Lēdurgas MMS audzēkņu darbu izstādi "Horvātija. 
Plenērs 2018" Raganā, Krimuldas Tautas namā - līdz 23.04. Savukārt 
no 25.04. izstāde ceļos pie Lēdurgas iedzīvotajiem un būs skatāmas 
Lēdurgas kultūras namā.

Sagatavoja Irēna Olekša

Orķestris piedalās mūzikas festivālā Lietuvā

 13. martā Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolā norisinā-
jās IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss vijoļspēles spe-
cialitātes audzēkņiem. Krimuldas Mūzikas un mākslas skolu godam 
pārstāvēja Helēna Ģertrūde Kļava, Laura Adriana Olekša un Emīls 
Matisons. 

Laura Adriana Olekša konkursā guvusi ATZINĪBU. Apsveicam! 
Paldies skolotājai Indrai Dunderei un koncertmeistarei Dacei Gži-

bovskai par darbu ar audzēkņiem! Pateicamies Inčukalna novada Mū-
zikas un mākslas skolai par laipno uzņemšanu! 

Orķestra kolektīvs Lietuvā pie Traķu pils 

KRIMULDAS	MŪZIKAS	UN	MĀKSLAS	SKOLĀ	
no	27.	maija	līdz	7.j	ūnijam

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA
Vizuāli	plastiskās	mākslas	nodaļā;	

Deju	nodaļā;	
Instrumentālās	mūzikas	nodaļā:

Konsultācija	instrumentālās	mūzikas	nodaļā	03.06.	pl.	18:00,	
uzņemšana	05.06.	pl.	18:00	Mūzikas	skolā	(peldbaseina	ēkā).

Kontakti:	
Instrumentālās	mūzikas	nod.	A.	Bunķis,	mob.t.	26199526;
Vizuāli	plastiskās	mākslas	nod.	I.	Olekša,	mob.t.	26455112;

Deju	nod.	G.	Briža,	mob.t.	22021015

Nāc	kopā	apgūt	skaisto	mūzikas	un	mākslas	pasauli!
28. martā Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris 

uzstājās 12. Starptautiskajā Mūzikas un mākslas festivālā "Mūzika - 
mūzikas skaņu pasaule" Lietuvā, Grigiškos!

Pedagoģe D. Gžiboska un I. Ignatova 

Skolotājas I. Dundere un D. Gžibovska, audzēkņi: H. Ģ. Kļava, 
L. A. Olekša, E. Matisons 
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“Teātris ir tāda pati māksla kā karošana 
un tāds pats azarts kā ruletes spēle. Ne-
viens iepriekš nezina, kas tur iznāks. Ne 
tikai pirmizrādē, bet katru vakaru ir tīrais 
brīnums, ka lugu vispār spēlē, un, ja spē-
lē, tad - ka tā tiek nospēlēta līdz galam…” 
rakstīja čehu rakstnieks Karels Čapeks 
darbā "Kā rodas izrāde".

Marta pēdējā ceturtdienā Krimuldas no-
vada Raganas amatierteātris režisores Zanes 
Zīles vadībā  vēlējās, Jums, cienījamie no-
vadnieki, pastāstīt, kā rodas izrāde un kādas 
izmaiņas tai jāiztur, iekams tā izkūņojas 
mirdzoša un skaista pirmizrādes dienāBi-
jām priecīgi un satraukti tikties ar tiem, kuri 
izbrīvēja laiku pabūt ar mums. Luga tapusi 
pēc čehu rakstnieka Karela Čapeka (1890–
1938) darba motīviem, kam dots žanra ap-
zīmējums "Mēģinājums ar teātra kostīmu 
skates elementiem". Skatītāji varēja ielūko-
ties teātra izrādes tapšanas aizkulisēs un 
mēģinājumu procesa dienās un nedienās, ko 
rotaļīgi ironiskā manierē centās izspēlēt daļa 
no mūsu aktieriem, kuri iejutās dažādās ar 
izrādes iestudēšanu saistītās situācijās – gai-
dīja lielas lomas, bet nedabūja cerēto, kavēja 
mēģinājumu, aizmirsa uznācienu uz skatu-
ves, dusmojās par negadījumu un aizsapņo-
jās par savu ikdienu, svarīga dialoga laikā 
pilnīgi aizmirsa tekstu, pistoles izšaušanas 
laikā skaņu operators ar skatuves strādnie-
kiem “iekritis” zolītes spēlē un… varonis 
otru nevis nošauj, bet ar pistoli nodur, gan 
aktieri, gan režisors, gan atbildīgā par izrā-
di, gan lugas autors uztraucās un cerēja, ka 
beigu beigās viss tomēr izdosies un pirmiz-
rāde notiks.

Pirmizrāde notika. Mēs centāmies pus-
stundā parādīt un rosināt padomāt ne tikai 
par teātra komisko pusi, bet arī par to ne-
redzamo un ļoti svarīgo darbu, kas notiek 
ap izrādi – tas ir, sākot ar autora ieceri 
“dramatisku ražojumu pārvērst par īstenī-
bu” uz skatuves, režisora ieceri lugu redzēt  
”pilnīgi citā gaismā”, gan scenogrāfa, gan 
tērpu mākslinieka un šuvēju, rekvizitora, 
gaismotāja, skatuves strādnieku un dau-

dzu, daudzu citu cilvēku darbu, kas kopā ar 
aktierspēli veido to rezultātu, un, ko baudāt 
Jūs, skatītāji. Vai kāds aizdomājies, ka lau-
kos amatierteātra aktierim īpaši saspringta 
gatavošanās izrādēm? Ģimene, darbs (pa-
matā ne uz vietas, bet attālu no dzīves vie-
tas), kas reti kuram ietilpst astoņās darba 
stundās, domas par sadzīves tēmām, dalība 
citos sabiedriskajos darbos jeb darbs otra-
jās darba vietās utt. Jau pēc pāris mēģinā-
juma stundām nogurums dzen virsū savu 
vēlmi aktierim sagumt, pat iesnausties, bet 
režisore prasa, aizrāda, skubina, pārtrauc, 
dusmojas, smejas un līdz traģikai nespējā 
mainīt aktieri līdzīgu varonim, klusē, tad 
vēl kustību mākslinieks, tērpu gatavotā-
ji/ šuvēji, skatuves “ietērpēji. Visu dara 
“aktieris” ar režisoru lauku Tautas namā. 
Turklāt visu rada gandrīz no nekā – tērpus, 
butaforijas, dekorācijas…!

Tāpēc katra pirmizrāde mums pašiem 
ir brīnums, tie ir svētki ne tikai Jums, bet 
arī mums, tiem, kuri centušies atdzīvināt 
kādu, ko “radījis autors”!

Manuprāt, izdevās iecere Teātra dienai 
par godu režisores Zanes Zīles piedāvājums, 
“pastrādāt kopā ar skatītājiem, lai viņi vēl 
vairāk saprastu aktiera sūrmi, radot lomu”. 

Andrejs Baiža un Kaija Brisone centās 
parādīt un kopā ar skatītājiem trenēties “pa-
reizi runāt” jeb sastrādāties “mēlmežģī”. 
Savukārt es kopā ar Kārli Ozolu – Ozoli-
ņu, Ritu Briedi – Eisaku, Juri Dūdu – Čaču 
centāmies radīt iedomātā transporta līz-
deklī (autobusā) pēkšņās situācijas – etīdes. 
Biju pārsteigts par Jūsu, skatītāji, izdomu 
un tik ļoti reālām situācijā, kas var rasties 
reisa laikā. Otrā reisā – lidmašīnas – saim-
niekoja Agnese Krastkalne, Intars Pučurs, 
Sindija Sirmā, Normunds Stūris un skatī-
tāji. Vai kāds spēja iedomāties, ka Tautas 
nama vadītāja Līvija Ustupa pēkšņi izdo-
mās …”dzemdētājas” lomu? Vēlos pačuk-
stēt, ka Līvija pirms daudziem gadiem ļoti 
veiksmīgi pati radīja lomas uz skatuves, ir 
iemaņas teātrā mākslā, kas apgūtas Val-
mieras skolnieku teātrī “Sprīdītis”. 

Ak, vai – pavisam drīz Raganā durvis 
vērs veikals “ELVIS”. Kaija Brisone ar 
Normundu Stūri, Daci Višeri, Kristapu 
Sirmo aicināja uz atvēršanas svētkiem. 
Arī šajā etīdē skatītāju izdomai nebija 
gala. Andrejs Baiža noslēdza MŪSU VA-
KARU, ar visu zālē esošo apmeklētāju 
iesaisti, uz vietas režisējot “Sarkangalvī-
ti un vilku” savā interpretācijā. Smiekli 
neapstājās ne uz mirkli. Milzīgs paldies 
Jānim Sirmajam, kurš skatoties visu, kas 
notiek zālē, ātri prata improvizēti “pie-
sist” kādu skaņu, ritmu, grāvienu. Aktieri 
bija pārsteigti par Linarda Kumska, nova-
da domes priekšsēdētāja atraktivitāti un 
sirsnīgo dalību etīdēs. 

Manuprāt, vakars izdevās – apmierināti 
gan aktieri, gan skatītāji, gan pasākuma 
ieceres un tās realizācijas autore, režisore 
Zane Zīle. Kāpēc tāda doma un pašapmie-
rinātība? Vairākas reizes noslēgumā nācās 
atgādināt: “Paldies, pasākums beidzies!” 

Ar cieņu pret autori, saviem skatuves ko-
lēģiem un visiem šī pasākuma apmeklētā-
jiem 

Jānis Rubīns
Foto: Līvija Ustupa

Pirmizrāde par izrādi

Krimuldas novada Raganas amatierteātra aktieri un režisore Zane Zīle (pirmā no labās) 

Vakars izdevās – apmierināti gan aktieri, gan skatītāji
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Krimuldas novada domes sēdē 29. martā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objek-
ta kopīpašuma domājamai daļai.
1. Slēgt vienošanos ar personu par zemes gabala Skolas iela 6, dzīvok-

lis 4, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., nodošanu īpašumā 
bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai 
daļai 6463/131401: 

2. Dzīvokļa īpašnieks sedz izdevumus par zemes gabala noteikšanu, 
zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā 17,54 
euro apmērā līdz vienošanās noslēgšanai.

 Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Meža Pau-
kas”.
Piekrist 2,7 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanai 
īpašuma „ Meža Paukas ”, Krimuldas pag., Krimuldas novadā, kopējā 
platība 8,5 ha.
 Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Meža Sa-
bas”.
1. Piekrist 1,5 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošanai 

īpašuma “Meža Sabas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopējā 
platība 13,8 ha.

2. Pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas izpildīt VSIA “Zem-
kopības ministrijas nekustamie īpašumi” 2019.g. 28.februāra Teh-
nisko noteikumu Nr. Z-1-27/230 prasības”:
2.1. Sertificētam meliorācijas speciālistam veikt meliorācijas sis-

tēmu inventarizāciju, izvērtējot drenāžas darbību un nosakot 
nepieciešamos meliorācijas sistēmas pārbūves darbus vai at-
tiecīgo meliorācijas sistēmu norakstīšanu.

2.2. Ja nepieciešams veikt meliorācijas sistēmas pārbūves dar-
bus, tos veikt pirms lauksaimniecības zemes apmežošanas. 
Meliorācijas sistēmu pārbūves projektu izstrādāt sertificētam 
meliorācijas sistēmu projektētājam.

2.3. Nav pieļaujamas darbības, kas varētu kavēt liekā ūdens aiz-
vadīšanu no augstāk stāvošiem zemes īpašumiem un kuru dēļ 
tiktu bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības 
režīms.

 Par meža zemes “Mežs pie Šveicēm” atsavināšanas procesa uz-
sākšanu.
1. Noteikt ka n/ī “Mežs pie Šveicēm”, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., platība 13,99 ha, nav nepieciešams pašvaldības funkciju veik-
šanai.

2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī, 
meža zemes gabalam ar nosaukumu “Mežs pie Šveicēm”.

3. Uzdot Izsoles komisijai pasūtīt n/ī “Mežs pie Šveicēm” novērtē-
jumu, kas noteikts atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem. 

4. Uzdot zemes lietu speciālistei A.Viškerei pasūtīt VZD zemes no-
vērtējumu uz 2007.g. 31.decembri

5. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
„ Par neapbūvētu, Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu zemesgabalu nomas maksu”.
1. Apstiprināt Krimuldas novada saistošos noteikumus Nr. 2 „Par 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemes vie-
nību nomu”. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

 Par Krimuldas novada n/ī – dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1” -2 
otrās izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2019.g. 12.marta Krimuldas novada pašvaldības n/ī – 

dzīvokļa īpašuma “Vēršmēles 1” -2 , Krimuldas pag., Krimuldas 
nov. otrās izsoles rezultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – dzī-
vokļa īpašuma “Vēršmēles 1” -2 pārdošanu par 3060 EUR ar per-
sonu, nosakot maksimālo nomaksas termiņu - piecus gadus. 

3. Juridiskai nodaļai sagatavot nomaksas pirkuma līgumu.
 Atklāta konkursa nolikuma uz vakanto amatu “Krimuldas no-
vada domes Lēdurgas Dendroparka vadītājs/a” apstiprināšana.
Apstiprināt Atklāta konkursa nolikuma uz vakanto amatu “Krimul-
das novada domes Lēdurgas Dendroparka vadītājs/a”.

 Par struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma bi-
ļešu cenu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma 

biļešu cenas no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.
2. Apstiprināt struktūrvienības Lēdurgas Dendroparka apmeklējums 

biļešu cenas no 1.novembra līdz 31.martam.
3. Atzīt par spēku zaudējušu ar Krimuldas novada domes 30.03.2017. 

lēmumu “Par Lēdurgas Dendroparks apmeklējuma biļešu cenu ap-
stiprināšanu” .

 Par atļauju tirgot suvenīrus Krimuldas novada kultūrvēsturis-
kā mantojuma un tūrisma informācijas punktā un uzcenojuma 
noteikšanu, kā arī maksas, par gida pakalpojumu sniegšanu, pro-
centuālo sadalījumu.
1.	Atļaut pārdot dažāda veida un materiāla suvenīrus, maksas ceļve-

žus, kartes, bukletus, katalogus, grāmatas, pastkartes u.c. novada 
raksturojušus suvenīrus. 

2. Noteikt pārdošanai iegādātām precēm (suvenīriem) 25 % uzceno-
juma likmi, cenu noapaļojot uz tuvāko 0. 

3. Noteikt mājražotāju un individuālā darba veicēju ražojumiem 5 % 
uzcenojuma likmi, kas tiek pievienota suvenīra iegādes cenai. 

4. Noteikt no gida pakalpojuma kopējās summas 70 % ienākumus 
gidam un 30 % Krimuldas novada pašvaldībai.

 Par konkursu “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”.
1. Rīkot konkursu “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” Krimuldas nova-
dā. 

2. Apstiprināt konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvoja-
mo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” nolikumu.

 Par konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” žūrijas komisijas 
ievēlēšanu.
Ievēlēt Konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” žūrijas komisiju šādā sastā-
vā: Alvi Bērziņu, Ingūnu Liepiņu, Māru Steķi.
 Par “Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma “ apstip-
rināšanu.
Apstiprināt “Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas nolikumu”. 
 Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības 
programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs.
1. Izdarīt izmaiņas un papildināt Krimuldas novada domes 2017. g. 

28.jūlija lēmuma “Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievir-
zes izglītības programmām Krimuldas novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēs” 1.punkta apakšpunktus, tos izsakot sekojoši:
1.1. Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle – 10 EUR mēnesī,
1.2. Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle – 10 EUR mēnesī,
1.3. Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle – 10 EUR mēnesī,
1.4. Stīgu instrumentu spēle - Čella spēle – 10 EUR mēnesī,
1.5. Pūšamo instrumentu spēle - Saksofona spēle – 10 EUR mēnesī,
1.6. Pūšamo instrumentu spēle - Klarnetes spēle – 10 EUR mēnesī,
1.7. Pūšamo instrumentu spēle - Flautas spēle – 10 EUR mēnesī
1.8. Pūšamo instrumentu spēle - Eifonija spēle – 10 EUR mēnesī,
1.9. Pūšamo instrumentu spēle - Tubas spēle – 10 EUR mēnesī,
1.10. Pūšamo instrumentu spēle - Trompetes spēle – 10 EUR mēnesī,
1.11. Pūšamo instrumentu spēle - Trombona spēle – 10 EUR mēnesī,
1.12. Pūšamo instrumentu spēle - Mežraga spēle – 10 EUR mēnesī,
1.13. Pūšamo instrumentu spēle - Fagota spēle – 10 EUR mēnesī,
1.14. Sitaminstrumentu spēle – 10 EUR mēnesī,
1.15. Dejas pamati – 8 EUR mēnesī,
1.16. Vizuāli plastiskā māksla –9 EUR mēnesī.

 Par Krimuldas Mākslas un mūzikas skolas bezcerīgo debitoru 
parādu par mūzikas un mākslas nodarbībām norakstīšanu.
1. Norakstīt Krimuldas Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu vecāku 

parādus 34 audzēkņiem par kopējo summu 1362,28 euro, saskaņā 
ar lēmuma pielikumu un uzskaitīt tos zembilancē;

2. Finanšu nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi.
 Par Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas bezcerīgo 
debitoru parādu par mūzikas un mākslas nodarbībām norakstī-
šanu.
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1. Norakstīt Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas au-

dzēkņu vecāku parādus 15 audzēkņiem par kopējo summu 403,25 
euro, saskaņā ar lēmuma pielikumu un uzskaitīt tos zembilancē;

2. Finanšu nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi.
 Par ārstniecības personu, kuras strādā pašvaldības izglītības 
un ārstniecības iestādēs, atalgojuma apmēra noteikšanu.
1. Noteikt ar 2019.g. 1.janvāri Krimuldas novada pašvaldības iestādēs 

strādājošo konkrēto ārstniecības personu mēnešalgas apmēru un 
piemaksu saskaņā ar lēmuma pielikumu, kas ir lēmuma neatņema-
ma sastāvdaļa(pielikums).

2. Finanšu nodaļai veikt mēnešalgas pārrēķinu 1.pielikumā minētām 
ārstniecības personām ar 2019.g. 1.janvāri un starpību izmaksāt pie 
nākošās mēneša algas.

3. Pašvaldības izglītības un ārstniecības iestādes vadītājam, mai-
noties konkrētai ārstniecības personai, kura ieņem iestādē amata 
vakanci “medicīnas māsa”, izveido komisiju (ne mazāk kā triju 
cilvēku sastāvā), novērtē konkrēto ārstniecības personu atbilstoši 
amata kvalifikācijas kategorijai un atbilstoši normatīviem aktiem, 
iesniedzot novērtējumu Krimuldas novada domei mēnešalgas ap-
mēra saskaņošanai un apstiprināšanai.

4. Pašvaldības izglītības un ārstniecības iestādes vadītājiem veikt 
grozījumus darba 

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 20.12.2018. lēmumā 
„Par amatalgām”.
Veikt šādus grozījumus Krimuldas novada domes 20.12.2018. domes 
lēmuma „Par amatalgām” 2.pielikumā,nosakot, ka tie stājas spēkā ar 
2019.g. 1.janvāri: 
1. “Veco ļaužu mītne Pēterupe” amata - medicīnas māsa 1amata lik-

me ir EUR 629”;
2. “Krimuldas vidusskolas” amata- skolas medmāsa 1 amata likme ir 

EUR 629”.
3. “Krimuldas vidusskolas Peldbaseins” amata – medmāsa 1 amata 

likme ir EUR 629”.
4. “Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas” amata – medicīnas māsa 

1 amata likme ir EUR 629”.
5. “Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas PII grupa” amata – medi-

cīnas māsa 1 amata likme ir EUR 629”.
 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.
1. Piešķirt Latvijas Armvrestlinga federācijai finansiālu atbalstu per-

sonai dalībai Eiropas čempionātā armvrestlingā Grieķijā, Loutraki 
200 EUR apjomā. 

2. Piešķirt finansējumu 3025 EUR apmērā raidījuma “Ceļojums pa-
gātnē” uzņemšanai Krimuldas novadā. 

3. Piešķirt finansējumu 3000 EUR apmērā 50 saliekamo gultu iegā-
dei vasaras nometņu organizēšanai Turaidas skolas ēkā. 

4. Piešķirt Krimuldas Tautas namam papildus finansējumu 2 akustis-
ko skandu iegādei 1000 EUR. 

 Par 31.10.2014. lēmuma atcelšanu.
Atcelt Krimuldas novada domes 2014.g. 31.oktobra lēmumu “Par pa-
kalpojumu maksas noteikšanu Krimuldas novada kapos”.
 Par ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā apmak-
su.
Apmaksāt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu Veco ļaužu mītnē 
“Pēterupe” personas no 19.03.2019., samaksu par pakalpojumu segt 
no pašvaldības budžeta, ieturot viņas vecuma pensijas daļu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem.
 Par dāvinājuma pieņemšanu.
1. Pieņemt no Līga Hanley, Māra Worrell un Rūta Rammo Ķrimul-

das novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (dāvinājumā) n/ī 
“Gavēņi”, Krimuldas pag., kas sastāv no zemes vienības 0,56 ha 
platībā, kultūras pieminekļu saglabāšanai, noslēdzot dāvinājuma 
līgumu.

2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sagatavot dāvinājuma līguma projektu 
par n/ī “Gavēņi” iegūšanu Krimuldas novada pašvaldības īpašumā 
bez atlīdzības.

 Par ceļa uzņemšanu pašvaldības bilancē.
1. Vienoties ar visiem ceļa īpašniekiem par patapinājuma līguma no-

sacījumiem, patapinājuma nodošanas termiņiem u.c.
2. Pēc vienošanās ar visiem ceļa īpašniekiem noslēgt patapinājuma 

līgumu ar 1.punktā minēto īpašumu īpašniekiem par ceļa zemes 
daļas nodošanu Krimuldas novada pašvaldības domei, atbilstoši 
ceļa garumam, ceļa platums 3m.

3. Patapinājumā ņemamajam ceļam piešķirt nosaukumu “Priedāji-
Sediņi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov..

4. Pēc patapinājuma līgumu noslēgšanas, veikt izmaiņas “Krimuldas 
novada pašvaldības autoceļu un ielu reģistrā”, iekļaujot Krimuldas 
novada pašvaldības Krimuldas pagasta ceļu sarakstā ceļu “Priedā-
ji-Sediņi”. Raksturojošie parametri – kopgarums 0,5 km, platums 
3m, seguma veids –bez seguma. 

5. Pēc patapinājuma līgumu noslēgšanas reģistrēt inženierbūvi-ceļu 
“Priedāji-Sediņi” Valsts kadastra informācijas sistēmā.

 Izglītības, kultūras un sporta komitejas kārtējā sēde 17. aprīlī 
pl. 13.00.
 Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 17. aprīlī pl.11.00.
 Finanšu komitejas kārtējā sēde 17. aprīlī pl. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 26. aprīlī pl. 10.00.

Pašvaldības izdevuma “Krimuldas Novada Vēstis” lasītāji re-
gulāri interesējas, kuros reģionālos medijos var publicēt sludi-
nājumus.

Sagatavojām informāciju par trim, tuvākajiem reģionālajiem 
medijiem.

Laikraksta	«Auseklis»	
ABONĒŠANU VARAT VEIKT:
• mājaslapas www.auseklis.lv sadaļā Abonēšana (iespējams abo-

nēt arī e-laikrakstu), pārskaitot abonēšanas maksu.
 Maksājuma uzdevumā noteikti norādiet:
 abonenta vārdu un uzvārdu;
 precīzu piegādes adresi un pasta indeksu;
 tālruņa numuru;

• redakcijā Jūras ielā 6, Limbažos, noformējot regulāro maksāju-
mu internetbankā (tikai drukāto laikrakstu);

• Latvijas pastā (nodaļās vai mājaslapā www.abone.pasts.lv).

PRIVĀTSLUDINĀJUMUS (pērk, pārdod, dažādi, piedāvā darbu, 
līdzjūtības) VARAT IESNIEGT:
• mājaslapas www.auseklis.lv sadaļā Sludinājumi. Iesniedzot sludi-

nājumu, savā e-pastā saņemsiet automātiski sagatavoto rēķinu;
• zvanot pa tālr. 64070223, 29241155, e-pasts inita@auseklis.lv;
• ierodoties redakcijā Jūras ielā 6, Limbažos.

“Rīgas	Apriņķa	Avīze”	
vienīgais laikraksts, kas vienkopus informē, meklē, kritizē un 

vērtē notikumus visos Pierīgas novados. Vienlaikus aptveram sva-
rīgāko arī Latvijā, Eiropā un pasaulē. Kritisks, ieinteresēts, godīgs, 
mazliet ironisks skatījums uz lietām un procesiem. Mēs strādājam 
aktīvam un gudram lasītājam, kurš novērtē oriģinālas ziņas, ko-
mentārus, apskatus, intervijas un analīzi. Tikai pie mums - Rīgas 
un Pierīgas uzņēmumu reklāmas un sludinājumi. Blakus nopiet-
nām lietām - saturīga atpūta ar analītisku un noderīgu informāciju, 
piektdienās - TV Programma.

Iznāk 2× nedēļā - otrdienās un piektdienās.
Abonējot, pensionāriem atlaides. 
ABONĒ zvanot uz redakciju, mob. t. 22008370.
SLUDINĀJUMU PIETEIKŠANA pa mob.t. 22008370

Mēnešraksts	“Siguldas	Avīze”
klajā nāk reizi mēnesī, pirmajā pilnajā nedēļā.
Izdevums par cilvēkiem, aktualitātēm un norisēm Siguldas no-

vadā.
SLUDINĀJUMUS VAR PIETEIKT: 

• pa e- pastu: sig.avize@inbox.lv;
• zvanot uz mob.t.26553996; mob.t.25995315.

Sludinājumu publicēšanas iespējas Krimuldas novada iedzīvotājiem
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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!

SIA “ZAAO” (ZAAO) ir sagatavojis un 
publiskojis 2018.gada Nefinanšu ziņojumu. 

Īstenojot uzņēmuma misiju – dalīties ar 
pozitīvo pieredzi, aizvadītajā gadā uzņēmu-
ma vadība par nozares būtiskākajiem jautā-
jumiem diskutējusi ar partneriem Latvijā un 
ārvalstīs. Reģionālo atkritumu apsaimnie-
košanas centru “Daibe” apmeklējis nozares 
ministrs, sarunas par vides izglītību risinā-
tas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kā arī 
Zviedrijas izglītības iestāžu vadītājiem un 
pedagogiem. Ražošanas procesi apspriesti 
ar lēmējvaras pārstāvjiem no Kirgizstānas 
Republikas, savukārt par ES direktīvu iz-
pildi diskutēts ar Vācijas pašvaldību pār-
stāvjiem.

Aizvadītā gadā nozīmīga loma atvēlēta 
komunikācijai ar interešu grupām, izzināts 
klientu vērtējums, gūstot ierosmi turpmā-
kiem pakalpojumu attīstības virzieniem.

Uzņēmums lepojas, ka izdevies vēl vairāk 

attīstīt dalīti vāktu atkritumu apsaimniekoša-
nas sistēmu, uzsākot iepakojuma konteineru 
piedāvājumu privātmājām. Iedzīvotājiem ra-
dīta iespēja nodot lietošanai derīgus apavus.

Latvijas simtgades gadā - uzņēmumam 
kopā ar pašvaldībām un to iedzīvotājiem 
izdevās radīt svētku noskaņu svinībām, 
paveicot 171 vides darbu ZAAO iniciatīvā 
“100darbi Latvijai”, labiekārtojot, izdaiļojot 
ļaužu pulcēšanās vietas un īstenojot vides 
izglītības aktivitātes.

Uzņēmuma korporatīvo tēlu stiprina sa-
ņemtie novērtējumi - Zelta kategorijas god-
alga Ilgtspējas indeksā, iegūts arī ģimenei 
draudzīga komersanta statuss. Tāpat sa-
ņemta Sudraba kategorija BALTA gada bal-
vai “Drošākais uzņēmuma autoparks 2018”. 
Darbinieki par personīgo veikumu moder-
nas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas 
izveidē saņēmuši īpašas pateicības no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstība minis-

trijas un LR Valsts vides dienesta.
Turpmākie izaicinājumi ir strādāt pie bio-

loģiski noārdāmo atkritumu savākšanas sis-
tēmas izveides, kur būtiska nozīme ir vides 
izglītībai iedzīvotāju vides apziņas veicinā-
šanai un ikdienas paradumu maiņai.

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmums un nodrošina kvalita-
tīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver 
atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabā-
šanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, 
sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un 
sabiedrības izglītošanu vides jautājumos. 
Uzņēmumā tiek uzturēta integrētās vadības 
sistēma, kas atbilst starptautiskajiem kvali-
tātes un vides pārvaldības standartiem.

"Nefinanšu ziņojumu 2018" pilnā apmērā 
elektroniskā formā iespējams apskatīt uzņē-
muma mājaslapā sadaļā “Par mums”.

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste 
Zane Leimane

SIA “ZAAO” “Nefinanšu ziņojums 2018”

No 15.marta līdz 30.jūnijam Ziemeļvidzemē un Malienas re-
ģionā notiek lauksaimniecībā izmantotā iepakojuma bezmak-
sas savākšanas akcija “Tīra sēta – laba sēta”, ko organizē SIA 
“ZAAO” (ZAAO). 

Piesakot vismaz 1m3 otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu 
– ruļļu plēves, bedru plēves, Big-Bag maisus vai HDPE kannu 
plastmasas iepakojumu, akcijas ietvaros iespējams laimēt vērtīgas 
lauksaimniecības preču veikala dāvanu kartes.

ZAAO izsniedz izziņu par konkrētā saimniecībā savākto atkri-
tumu veidu un apjomu, kas derīgs iesniegšanai Valsts vides dienes-

tā kā apliecinājums, ka šie atkritumi savākti atbilstoši likumdoša-
nai un tiek pārstrādāti vai noglabāti videi draudzīgā veidā.

Pieteikumus akcijai pieņem darba laikā pa mob.t.29221847. Pār-
strādei derīgos materiālus ZAAO apņemas savākt līdz 31.augustam, 
iepriekš vienojoties par savākšanas dienu. 

Akcijā var piedalīties gan fiziskas, gan juridiskas personas. Par 
vienu savākšanas reizi tiek aizpildīta viena izlozes anketa. Akcijas 
noslēgumā tiks izlozētas piecas SIA “Agroserviss Valmiera” dāva-
nu kartes, katra 100 eiro vērtībā. 

 SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane

Notiek akcija lauksaimniekiem “Tīra sēta – laba sēta” 
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22. aprīlī pl. 14.30 
Turaidas muzejrezervātā

Lieldienu svētki 
“Spīdi nu, saulīte!”

Turaidas muzej-
rezervāts aicina 
izšūpoties muižas 
jaunajās šūpolēs un 
izdzīvot senās tradī-
cijas Lieldienu svēt-
kos kopā ar Siguldas 
folkloras kopu “Sen-
leja”.

Šogad Lieldienu 
laikā tiks iešūpotas 
muižas šūpoles, kuru 
atslēgšanas rituālā ikviens aicināts piedalīties, rotājot tās ar len-
tām, krāsainiem dzīpariem vai plaucētiem bērzu zariņiem, kurus 
mājās paši kopīgi aicināti sagatavot, gaidot Lieldienu svētkus. Kat-
ram vēlams ņemt līdzi arī krāsotu olu, ko dot puišiem par šūpošanu 
vai ar ko piedalīties olu kaujās un ripināšanas sacensībā.

Lieldienas ir gadskārtu ieražu svētki, ko svin par godu pavasara 
un saules atnākšanai, kuros ar rituālām darbībām rosina zemes at-
modu un auglību, veicinot labu ražu, veselību, prieku un veiksmī-
gu vasaras darbu cēlienu. Gadsimtu garumā Lieldienu tautas tradī-
cijas savijušās ar kristīgajām tradīcijām, kas savstarpēji papildinot 
viena otru, tiek pārmantotas no paaudzes paaudzē.

Lieldienu brīvdienās no 19. līdz 22. aprīlim muzejrezervātā būs 
atvērtas ne tikai pils ekspozīcijas, bet arī Turaidas baznīca, kur būs 
apskatāma ekspozīcija „Turaidas baznīcas un draudzes vēsture” un 
smilšu kino “Turaidas Roze”, savā darbnīcā muižas stallī darbosies 
mākslinieks Elmārs Gaigalnieks un Apmeklētāju centra pagrabiņā 
būs atvērta arī kafejnīca ‘Mr.Biskvīts”.

Ieejas maksa: 0.70 – 3,50 EUR

Liedienas Krimuldas novadā
21. aprīlī pl. 13.00 Lēdurgas Dendroparkā kopā ar folkloras 

kopu “Putni” tiks svinētas Lieldienas.
Pasākuma laikā gaidāmas dažādas aktivitātes – olu krāsošana, 

ripināšana un meklēšana. Gan mazi, gan lieli apmeklētāji varēs iet 
rotaļās, piedalīties jautrības stafetēs, piedalīties Lieldienu atrakci-
jās un izbaudīt šūpošanās priekus. 

Savukārt pl. 16.00 Lēdurgas kultūras namā bērnu un jauniešu 
deju kolektīvs sniegs svētku koncertu.

22. aprīlī pl. 12.00 Lēdurgas kultūras namā norisināsies mazo 
vokālistu konkurss “Krimuldas novada dziedošie cāļi 2019”.

Par pieteikšanos un konkursa administrēšanu atbildīgā perso-
na – Ilze Runce, tālr. 64023086, 27744030, e-pasts ilze.runce@
krimulda.lv. Par konkursa apskaņošanas tehniskiem jautājumiem 
atbildīgā persona – Aleksis Bondars, tālr.29118836, e-pasts alek-
sisbondars@sigulda.lv.

Aizpildīta pieteikuma anketa jānosūta  līdz 2019. g. 15. aprīlim 
(ieskaitot) uz e-pasta adresi: ilze.runce@krimulda.lv

Folkloras kopa “Putni” kultūras centrā “Siguldas devons” akcijas 
pasākumā “Satiec savu meistaru!” Foto: Alberts Linarts



KNV 2019 Nr. 7 – APRĪLIS I12

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.

Gadu gredzeni kā viļņi
Mūža jūrā nāk un steidzas.
Ilgas atrast dzintargraudu
Sirdī nekad neizbeidzas.
  /Adīna Ķirškalne./

Sirsnīgi sveicam  
aprīļa gaviļniekus:

Baibu Zambari,
Veltu Vīganti,
Juri Kandavnieku,
Juri Rehtšpreheru,
Māru Kunci,
Irēnu Vārpu,
Karoli Treiju,
Juri Špēru,
Valdu Runci,
Valeriju Muļu,
Nikolaju Pavlovski

nozīmīgajās jubilejās!

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē
LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

14. aprīlī pl. 12:00  
Pūpolsvētdiena jeb Palmu Svētdiena

18. aprīlī pl. 19:00  
Zaļā Ceturtdiena.  

Dievkalpojums ar Svētā Vakarēdiena iestādīšanu
19. aprīlī pl. 12:00  

Lielā Piektdiena.  
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu

20. aprīlī pl. 22:30  
Lieldienu Nakts Vigīlija.  

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.  
Kristības un iesvētības.
21. aprīlī pl. 12:00  

Pirmās Lieldienas.  
Svētku Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

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

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
21. aprīlī pl. 11:00  

Kristus Augšāmcelšanās svētku  
dievkalpojums

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 vidusskolā 
24. aprīlī no plkst. 18.00 līdz 20.00 

norisināsies seminārs
STARP MUMS, SIEVIETĒM, 

RUNĀJOT!
Mājīgā un brīvā atmosfērā iespēja pārrunāt 
sev interesējošus jautājumus par sieviešu 

reproduktīvo veselību  
kopā ar ginekoloģi Karlīnu Elksni un 

psihoterapeiti Ainu Poišu.

Pieteikšanās pa mob. t. 25549748

Dalība pasākumā – bez maksas 

TURAIDAS BAZNĪCĀ
LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

18. aprīlī pl. 19:00  
Zaļās ceturtdienas vakara dievkalpojums

19. aprīlī pl. 11:00  
Lielās piektdienas dievkalpojums

20. aprīlī pl. 22:30  
Klusās sestdienas nakts dievkalpojums un agrā 

Lieldienu rīta iezvanīšana  
(lūgums līdzi ņemt lukturīti)

21. aprīlī pl. 11:00  
Lieldienu dievkalpojums

Mācītājs Didzis Seržāns 

Krimuldas Tautas namā
16.04. plkst. 19.00 filma BLAKUS
Vecuma ierobežojums: līdz 16 gadiem neie-
sakām. 
Luīze un Kaspars nejauši satiekas braucienā 
uz Jāņiem. Viņa bēg no kaitinošiem kaimi-
ņiem un vispārējas bezjēdzības sajūtas, viņš – 
no brūkošas laulības. Abi ir jauni, talantīgi un 
apjukuši, abi sapņo kļūt par māksliniekiem, 
un abi nezina, ko iesākt ar savu dzīvi. Varbūt 
tāpēc viņu kopīgais izbrauciens pārvēršas 
par savādu, brīžiem komisku un brīžiem sa-
režģītu ceļojumu cauri attiecībām trīs gadu 
garumā.

Ieeja EUR 3,00


