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Kārtējās Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks 
sestdienā, 2019. gada 25. maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir 
viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi 
deputāti.

Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu 
ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti 
Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai pie-
dalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus 
vecam. Lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu apliecinošs 
dokuments – pase vai personas apliecība.

EP vēlēšanu likumā ir paredzētas vairākas iespējas, kā vēlētāji 
var piedalīties EP vēlēšanās. Šīs iespējas ir:
 balsot savā vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā no pulksten 7.00 

līdz 20.00;
 balsot iepriekš 22., 23. un 24. maijā, kad iecirkņi strādās dažas 

stundas dienā.
 balsot savā atrašanās vietā, ja veselības stāvokļa dēļ nav iespē-

jams nobalsot iecirknī, vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai atro-
das apcietinājumā ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas 
vietā;

 balsot ārvalstīs pa pastu vai vēlēšanu iecirknī ārvalstīs.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir iespēja balsot iepriekš trīs 
dienas pirms vēlēšanu dienas, dažas stundas dienā:
 trešdien, 22. maijā: no plkst. 17.00 – 20.00,
 ceturtdien, 23. maijā: no plkst. 9.00 – 12.00,
 piektdien, 24. maijā: no plkst. 10.00 – 16.00.

Vēlēšanu dienā, sestdien, 25. maijā iecirkņi strādās no 
plkst. 7.00 līdz 20.00.

Tā kā Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētāju uzskaitei izmanto 
vēlētāju sarakstus, tad katram vēlētājam ir jābalso savā iecirknī,  
kura vēlētāju sarakstā viņš iekļauts. 

Noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni no 2019. gada 16. marta var 
interneta vietnēs www.pmlp.gov.lv un www.cvk.lv, kā arī pa tāl-
runi 67049999.

Šajās vēlēšanās būs arī jauna papildus balsošanas iespēja ie-
priekšējā balsošanā- vēlēt jebkurā citā iecirknī Latvijā. Tomēr, 
izmantojot šo iespēju, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas būs jāpavada 
iecirknī, jo, lai nodrošinātu principu “viens vēlētājs-viena balss”, 
iecirkņa darbiniekam, pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas, būs 
jāsazinās ar vēlētāja iecirkni, lai pārliecinātos, ka vēlētājs nav jau 
nobalsojis.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā Latvijā var izmantot vēlētāji, 
kuri veselības dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī un slimojošu 
personu aprūpētāji. Balsošanai atrašanās vietā varēs pieteikties, 
sākot ar 20. maiju. Atšķirīgais no iepriekšējām vēlēšanām – vēlē-
šanu iecirkņu komisijām būs atļauts balsošanu vēlētāja atrašanās 
vietā organizēt arī iepriekšējās balsošanas dienās, ne tikai vēlēša-
nu dienā, kā tas bija līdz šim.

Krimuldas novadā darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi:
Iecirknis Atrašanās vieta Adrese Tālrunis

Nr.783 Krimuldas Tautas namā Parka ielā, Raganā 29401640

Nr.784 Sporta un atpūtas centrā 
“Namiņš”, Inciemā

Zvaigžņu ielā 8, Inciemā 29138282

Nr.614 Lēdurgas kultūras namā E.Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā 26454671

Krimuldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
Danute Staka

Pašvaldības autobusu maršruti  
EP vēlēšanu dienā 25.maijā

Krimuldas pagastā:
9.00 – Sunīši uz vēlēš.iec. Raganā; 9.30 – no vēlēš.iec. Raganā uz 

Sunīšiem
9.45 – Austriņi, 9.50 – Stenderes, Grašu ceļš, 10.00 – Turaida, 

10.05 – Ciedru c.g. uz vēlēš. iec. Raganā; 10.30 – no vēlēš. iec. 
Raganā uz Turaidu un Austriņiem

16.00 – Sunīši uz vēlēš. iec. Raganā; 16.30 – no vēlēš. iec. Raganā 
uz Sunīšiem

9.00 – Dreimaņi, 9.10 – Eikaži, 9.20 – Sūbri, 9.30 – Ģīmji uz vē-
lēš. iec. Inciemā; 10.00 – no vēlēš. iec. Inciemā uz Ģīmjiem, 
Sūbriem, Eikažiem un Dreimaņiem.

Lēdurgas pagastā:
Uz 614. vēlēšanu iecirkni  
Lēdurgas kultūras namā

No 614. vēlēšanu iecirkņa  
Lēdurgas kultūras namā

11.00 Romeži – Lode – Vanagi 12.30 uz Lodi
11.30 Aijaži 13.00 uz Aijažiem
12.15 Zvaigznes 13.45 uz Zvaigznēm

Tuvojas Eiropas Parlamenta vēlēšanas



KNV 2019 Nr. 9 – MAIJS I2

Lielgabarīta atkritumu 
nodošana Krimuldas novadā

Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA 
“ZAAO” rīko ikgadējo pavasara lielgabarīta atkri-
tumu savākšanas akciju Krimuldas novada iedzīvo-
tājiem no 2019. gada 7. līdz 21. maijam. Šīs akcijas 
ietvaros Krimuldas novada pašvaldība vairākās 
vietās novadā izvieto konteinerus un aicina iedzīvo-
tājus bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkri-
tumiem.

Lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, matrači, paklāji, 
metāllūžņi un citi lielāki sadzīves priekšmeti, kurus to 
izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu kontei-
nerā. Lielgabarīta atkritumu konteinerā nedrīkst mest 
nešķirotus sadzīves atkritumus, būvgružus, dažāda 
veida traukus ar šķidrumiem un pulverveida ķīmiskām 
vielām.
Konteineru atrašanās vietas: 
 Lēdurgā (pie pasta) – 30 m3 konteiners, no 14. līdz 

21. maijam;
 Lodē (pie bibliotēkas) – 22 m3 konteiners, no 14. līdz 

21. maijam;
 Inciemā (pie ūdenstorņa) – 30 m3 konteiners, laika 

posmā no 14. līdz 21. maijam.

Informācija par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu

Krimuldas novada dome informē, ka 2019.gada 26.aprīļa sēdē tika pie-
ņemts lēmums Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamam īpa-
šumam Ernesta Sovera iela 1, Sunīšos, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā, kad. Nr. 8068 010 0190, zemes vienībai ar kad. apz. 8068 010 0183 
(prot. Nr.4, 10.p.). 

Detālplānojuma ierosinātājs ir Krimuldas novada pašvaldības dome.
Detālplānojuma izstrādes mērķi: 

 izdalīt nepieciešamo platību daudzdzīvokļu ēku uzturēšanai,
 atsevišķās zemes vienībās izdalīt ielas,
 detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un parametrus atbilstoši nepie-

ciešamajām dzīvojamām, publiskajām funkcijām un dabas pamatnes te-
ritorijai, 

 izstrādāt satiksmes infrastruktūras risinājumu teritorijas sasaistei ar pie-
gulošajā teritorijām.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma izstrādi 

līdz 2019. gada 14. jūnijam var iesniegt Krimuldas novada domē, Parka 
iela 1, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV – 2144 vai elektroniski 
parakstītus, sūtot uz e-pastu dome@krimulda.lv.

Detālplānojuma teritorija 5,8628 ha platībā.
Informāciju sagatavoja:

Diāna Daktere
Krimuldas novada pašvaldības
Būvvaldes teritorijas plānotāja,

tālrunis: 25140631
diana.daktere@krimulda.lv
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Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrība 
aicina uz tikšanos

Rīgas rajona Lauku attīstības bied-
rība informē – tiek izsludināta Rī-
gas rajona lauku attīstības biedrības 
5. projektu kārta, projektu pieņemša-
na Lauku atbalsta dienesta Elektro-
niskās pieteikšanās sistēmā tiks uz-
sākta no 27.05.2019. līdz 27.06.2019.

Izludināto rīcību atbalsta apmēra 
kopsumma – 514 833.05 EUR
1. Rīcība – 1.1. (Nelauksaimnieciskās uz-

ņēmējdarbības uzsākšana un attīstība, 
t.sk. vides radīšana, labiekārtošana.

Pieejamais finansējums 364 833 EUR.
2. Rīcība – 1.2. (Lauksaimniecības pro-

duktu pārstrādes attīstība, t.sk. vides 
radīšana, labiekārtošana

Pieejamais finansējums 150 000.05 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš: viens gads 
no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pie-
ņemšanas par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu; būvniecības un teritorijas 
labiekārtošanas gadījumā vai, ja projek-
tu īsteno aktivitātē „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” un projektā pare-
dzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar 
projektu saistītā personāla atalgojuma 
un darbības nodrošināšana” izmaksas, 
kas nepārsniedz 15% no projekta kopē-
jās attiecināmo izmaksu summas– divi 
gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu.

Sīkāku informāciju par projektu un 
to vērtēšanas kritērijiem atradīsiet šeit: 
5. kārta Lauku attīstības Programmas 
2014-2020. gadam.

2019. gada 16. maijā tikšanās Kri-
muldas Tautas namā.

Dalību pasākumā pieteikt līdz 
15. maijam pa tālruni 29662384 vai 
 e-pastu: inara.krasovska@krimulda.lv.

KNV redakcija atvainojas, ka 
iepriekšējā KNV izdevumā lielga-
barīta atkritumu savākšanas akcijas 
informācijā bija minēti kļūdaini da-
tumi Lēdurgā, Lodē, Inciemā.

Atvainojamies par sagādātajām ne-
ērtībām.

Uzmanību!
Krimuldas novada dome aicina “paju māju” dzīvokļu īpašniekus, kas to nav izdarījuši,  

reģistrēt savus dzīvokļus valsts kadastra informācijas sistēmā. 
Visu nepieciešamo informāciju var atrast Valsts zemes dienesta mājaslapā: https://vzd.

gov.lv/lv/pakalpojumi/buvju-un-dzivoklu-ipasniekiem/registracija/tg-ku/
Neskaidrību gadījumā vērsties pie Zemes lietu speciālistes Anitas Viškeres, tālrunis 

25140634, epasts anita.viskere@krimulda.lv (būs atvaļinājumā no šī gada 13. maija līdz 
29. maijam).

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

mes nomas līguma termiņš, vērsties pie zemes lietu speciālistes Anitas Viškeres (līdzi 
ņemot veco nomas līgumu), lai veiktu darbības zemes nomas līguma pagarināšanai vai 
izbeigšanai, tālrunis 25140634, e-pasts anita.viskere@krimulda.lv (būs atvaļinājumā no 
šī gada 13. maija līdz 29. maijam).

Sludinājums

Krimuldas novada dome pārdod par brīvu cenu pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu “Gāzes katlu māja”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 
006 0192, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6656 006 0192  
1670 m2 platībā, un būves – gāzes katlu mājas jaunbūves, ar kadastra apzīmējumu 
6656 006 0192 001.

Objekta nosacītā cena 2500,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.
Pieteikums par nekustamā īpašuma pirkšanu iesniedzams Parka ielā 1, Raganā, Krimul-

das pagastā Krimuldas novadā piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas.
Nodrošinājuma nauda 250,00 EUR (divi simti euro un 00 centi) apmērā iemak-

sāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, piecu darba dienu 
laikā no sludinājuma publicēšana, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 23.maija plkst.17.00

Iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Klientu apkalpošanas centrā Parka ielā 1, 
Raganā, Krimuldas pagastā no plkst.08.30- 12.00; 12.30- 18.00(P.;C.), 08.30- 12.00; 12.30- 
17.00(O.;T.), 08.30- 12.00; 12.30- 15.00(P.).

Kontaktpersona Vilnis Krišjānis, tālr.29473025.
Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē un elektroniski 

Krimuldas novada domes mājas lapā www.krimulda.lv.

Sludinājums

Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašval-
dībai piederošu nekustamo īpašumu „Dārza iela 35”, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā ar kadastra Nr.  8068 007 0359, platība 0,7928 ha.

Objekta nosacītā cena EUR 10 800,00.

Objekta izsole notiks 2019.gada 11.jūnijā plkst.14.00 Krimuldas novada domes telpās 
Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.

Pirmpirkuma tiesīgai personai līdz 2019.gada 3.jūnija plkst.15:00 iesniegt pieteikumu 
par nekustamā īpašuma pirkšanu. 

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Kri-
muldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinā-
juma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 10.jūnija  plkst.17:00. 

Nodrošinājuma nauda  EUR 1080,00 (viens tūkstotis astoņdesmit euro un 00 centi), 
kuras solidāri sedz pirmpirkuma tiesīgās personas, iemaksājot Krimuldas novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S 
„SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz 2019. gada 3.jūnija plkst.15.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes lietvedes  Parka ielā 
1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas novada domes mājas lapā 
www.krimulda.lv.
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Krimuldas novada pašvaldība aicina 
bērnu un jauniešus iesaistīties pasāku-
mā “Nodarbinātības pasākumi vasaras 
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību 
vispārējās, speciālās vai profesionālās iz-
glītības iestādēs”.

Krimuldas novada pašvaldība sadarbo-
joties ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
(NVA), aicina bērnus un jauniešus vecu-
mā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās un 
turpina mācības vispārējās, speciālās vai 
profesionālās izglītības iestādēs nākamajā 
mācību gadā, pieteikties darbam vasarā. 

Pasākuma mērķis – veicināt skolēnu īs-
laicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā 
valsts līdzfinansētās darba vietās, nodroši-
not skolēniem iespēju iegūt prasmes, iema-
ņas un pieredzi.

Skolēniem dalībai pasākumā jāreģis-
trējas elektroniski Nodarbinātības valsts 
aģentūras mājaslapā (www.nva.gov.lv). Re-
ģistrēšanās tiks uzsākta pa reģioniem. Rī-
gas reģionā pasākumam varēs reģistrēties 
sākot ar 17. maiju.

Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas 
filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu 
īstenotāju izvēles komisija, izskatot Kri-
muldas novada pašvaldības pieteikumu, 
nolēma atbalstīt 16 darba vietas Krimuldas 
novadā:
• 8 (astoņas) – skolotāja palīgs;
• 8 (astoņas) – palīgstrādnieks. 

Pasākuma organizēšanas noteikumi 
paredz, ka skolēns jau pirms reģistrācijas 
pasākumā var vienoties ar konkrētu darba 
devēju par darba vietu un laiku. Ja skolēns 
nav vienojies ne ar vienu darba devēju, tad 
pieteikuma reģistrācijas secībā saņems in-
formāciju telefoniski vai ar e-pasta starp-
niecību par iespēju pretendēt uz brīvajām 
darba vietām.

Pēc elektroniskās reģistrācijas skolēni pa 
tālruni vai ar e-pasta starpniecību saņems 
uzaicinājumu ierasties filiālē. 

NVA filiālē skolēnam jāuzrāda:
• personas apliecinošs dokuments (Pase 

vai Identifikācijas karte);

• ja skolēns ir jaunāks par 18 gadiem – ārs-
ta izziņa par medicīnisko apskati (Jāuz-
rāda NVA filiālē, saņemot norīkojumu 
dalībai pasākumā. Ārsta izziņa iesnie-
dzama darba devējam, uzsākot darba at-
tiecības.);

• sagatavots CV.

Nodarbinātības valsts aģentūra informē, 
ka skolēna reģistrācija vēl negarantē iesais-
ti pasākumā, jo valsts līdzfinansēto darba 
vietu skaits ir ierobežots!

Plašāka informācija par skolēnu nodar-
binātību Nodarbinātības valsts aģentūras 
mājas lapā www.nva.gov.lv, sadaļā “SKO-
LĒNU VASARAS DARBS”.

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas Projektu vadītāja 
Linda Bernarde

e-pasts: linda.bernarde@krimulda.lv
tālr. 25549745

Bērnu un jauniešu nodarbinātība 
vasaras brīvlaikā Krimuldas novadā

Izglītojošo pasākumu kopums „Veselības grupa” Krimuldas novadā,
 Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā

30. maijā plkst. 9.00 
Slimību profilakses un kontroles centrs 

ar Krimuldas novada pašvaldības un Gar-
lība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas at-
balstu, aicina Garlība Merķeļa Lēdurgas 
pamatskolas skolēnus, pedagoģisko un 
administratīvo personālu, kā arī skolē-
nu vecākus u.c. interesentus apmeklēt 
slimību profilakses pasākumu 30. maijā 
plkst. 09.00–15.00/16.00 Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskolā, Lēdurgas pagas-
tā, Krimuldas novadā.

Pasākumu kopuma mērķis ir caur dažā-
dām aktivitātēm ikvienam interesentam 
sniegt gan teorētiskās zināšanas, gan prak-
tiskus padomus veselības paradumu maiņai 
un uzlabošanai – veicot dažādus mērījumus 
un skaidrojot iegūto mērījumu rezultātu sa-
saisti ar veselības aprūpes sistēmā pieņem-
tajiem cilvēka vispārējā veselības stāvokļa 
vērtēšanas kritērijiem, kā arī kā tos var uz-
labot.
Pasākumu kopuma ietvaros SKOLĒ-
NIEM būs iespēja:
• noteikt augumu un svaru;
• izmērīt pulsu pirms un pēc fiziskās slo-

dzes;
• uzzināt ārsta skaidrojumus par mērījumu 

rezultātiem;
• piedalīties „Eksperimentā ārsta kabi-

netā...” – apskatīt dažādu medicīnas 
ierīču darbību, ar kuru palīdzību no-
saka sirds un asinsvadu slimību riska 

faktorus, saņemt izzinošu informāciju 
par pulsu, asinspiedienu, sirdsdarbību, 
elpošanu utt.;

• piedalīties aktivitātē “Tavas sirds veselī-
ba!” un viktorīnā “Esi vesels!”;

• iegūt balvas un diplomus par dalību pasā-
kumā.

Pasākumu kopuma ietvaros PIEAUGU-
ŠAJIEM būs iespēja:
• izmērīt asinsspiedienu un pulsu, noteikt 

holesterīna un cukura līmeni asinīs;
• noteikt ķermeņa masas indeksu;

• konsultēties ar speciālista par mērījumu 
rezultātiem un saņemt vispārējas veselī-
bas veicināšanas rekomendācijas veselī-
bas paradumu maiņai;

• saņemt praktiskus vispārējus veselības 
veicināšanas padomus veselības paradu-
mu maiņai un sirds un asinsvadu slimību 
riska faktoru reducēšanai;

• iegūt balvas un diplomus par dalību pasā-
kumā.

Pasākumu vadīs LNMAA ārstniecības per-
sonas.
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PII “Ezerciems” pieredzes skola 
“Mācāmies kopā!”

26. aprīlī pirmsskolas izglītības iestādē 
(PII) “Ezerciems”  viesojās skolotāji  no 
citām Pierīgas pirmsskolas izglītības ies-
tādēm pasākumā “Mācāmies kopā!”. PII 
“Ezerciema” pedagogi dalījās savā pie-
redzē, kā atbilstoši jaunajai kompetenču 
pieejai tiek veidots plānojums grupās, vei-
cināta sadarbība starp mūzikas un spor-
ta skolotājiem dažādu tēmu ietvaros. PII 
“Ezerciems” vadītāja Inita Irbe pasākuma 
dalībniekus iepazīstināja ar dažādām tē-
mām – skolotāju dienasgrāmatu tēmu at-
spoguļojumu, grupu vidi un plānošanu. 

Lai dalībniekiem papildinātu pieredzes 
apmaiņas procesu, nodarbību apskates lai-
kā tika izdalītas mācību procesa un vides 
vērojumu kartes. Ikvienam dalībniekam 
tika dota iespēja izteikt savu profesionālo 
viedokli par mēneša plānā izvēlētiem sa-
sniedzamajiem rezultātiem un to atspogu-
ļojumu, kā arī par vizuālo informāciju telpā 
saskaņā ar izzināmo tematu.

Pieredzes skolas dalībnieki vēroja mū-
zikas skolotājas Anitas Petrikas atbalstu 
tēmas izzināšanā 2,5–4 gadus veciem bēr-
niem tēmā “Ko dara ūdens? Ko darīt ar ūde-
ni? Kāds ir ūdens?”. Savukārt sporta skolo-
tāja Egita Skrūzkalne dalījās savā pieredzē 
kā atbalstīt tēmas “Kukaiņi” izzināšanu un 
izpratni darbā ar 4–7 gadus veciem bēr-
niem. Grupas “Mārītes” audzinātāja Aija 
Pelkaua prezentēja mācību organizēšanas 
un audzināšanas procesu 1,5–2,5 gadus ve-
ciem bērniem tēmā “Skaņas mums apkārt”. 
Skolotājas Inese Biezā, Ellena Onskule un 
Daina Ilze Lielā dalījās pieredzē, kā tiek 
nodrošināts individuālais atbalsts katra 
bērna mācīšanās vajadzībām.

“Ja katrs sakops savu durvju priekšu, visa pasaule būs tīra!” – 
ar šiem Mātes Terēzes iedvesmojošiem vārdiem pirmsskolas 
izglītības iestādes (PII) „Krimulda” bērni, viņu vecāki un dar-
binieki no 23. līdz 26. aprīlim aktīvi un enerģiski piedalījās PII 
„Krimulda” tīrības nedēļā.

Par tīru un sakoptu vidi rūpējāmies ne tikai savas iestādes teri-
torijā, bet arī mūsu iemīļotajos pastaigu maršrutos – vecākās gru-
pas „Taurenītis” bērni skolotājas Sallijas Arhipovas un skolotāja 
palīga Andas Kusiņas vadībā vāca atkritumus maršrutā „Kūtiņas” 
un „Saules ielas aplis”; 3–4 gadīgie grupiņas „Sauleszaķi” bēr-
ni metodiķes-skolotājas Zandas Garnizones un skolotāja palīga 
Zanes Veženkovas vadībā ne tikai lasīja atkritumus, bet arī tos 
šķiroja maršrutā „Saules ielas aplis”; 2–3 gadīgie grupas „Spārī-
tes” bērni skolotāju Inese Gudones, Baibas Miķelsones un sko-
lotāja palīga Ingrīdas Raiskumas vadībā – parkā pie dīķa veica 
sakopšanas darbus.

26. aprīlī Vislatvijas talkas ietvaros PII “Krimulda” teritorijā 
sakopšanas un labiekārtošanas darbi norisinājās visas dienas ga-
rumā. Talku uzsāka Krimuldas vidusskolas 7.B klases atsaucīgie, 
spēcīgie un čaklie skolēni skolotājas Danutas Stakas vadībā. Tika 
atjaunota „Ūdens siena”, papildināts sporta laukums ar līdzsvara 

elementiem – ieraktām riepām, nolakotas āra gleznas, nogrieztas 
koku atvases, aizbērtas un nolīdzinātas bedres.

Pēcpusdienā talkot sanāca vecāki, un darbīga rosīšanās turpinā-
jās līdz pat vakaram. Ar bērnu, skolotāju un vecāku aktīvu iesais-
tīšanos tika mazgāti āra atribūti, atjaunoti soliņi, mainot bojātos 
dēlīšus un krāsojot tos, atjaunota „baskāju taka”, tika nomainītas 
smiltis visās sešās smilškastēs, smilškastes tika arī papildinātas ar 
„kūku cepšanas galdiņiem”, nostiprināts mazais basketbola grozs, 
grābtas smiltis no zālāja un līdzināts smilšu/zālāja segums.

Padarīts tika neticami daudz!
Liels paldies PII „Krimulda” Iestādes padomei par atsaucību 

un aktīvu iesaistīšanos talkas organizēšanā. Sirsnīgs paldies Kri-
muldas vidusskolai un 7.B klases skolēniem un skolotājai Danutai 
Stakai. Īpašs paldies visiem, visiem vecākiem, kas iesaistījās un 
piedalījās PII „Krimulda” teritorijas sakopšanas un labiekārtoša-
nas talkā.

KOPĀ MĒS ESAM SPĒKS!

Informāciju sagatavoja: 
PII “Krimulda” metodiķa p.i. B. Miķelsone, 

PII “Krimulda”vadītāja S. Dreimane

Tīrības nedēļa PII “Krimulda” 

No kolēģiem citās pirmsskolas izglītības iestādēs tika saņemta atzinība par grupu vides 
iekārtojumu un pozitīvs vērtējums par darba vidi. Atzinīgi tika novērtēts āra labirints, tā 
daudzfunkcionalitāte, kā arī bērnu individuālo sasniegumu kartes. Tika izteikta iniciatīva 
par sadarbošanos kopēja projekta ietvaros nākotnē.

Paldies visam PII “Ezerciems” kolektīvam par sadarbību un atbalstu pasākuma orga-
nizēšanā.

Informāciju sagatvoja:PII “Ezerciems” metodiķe Naira Martinsone

Atzinīgi tika novērtēts āra labirints, tā daudzfunkcionalitāte
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Turaidas muižas saimnieciskā cen-
tra ainavā līdzās restaurētajai Turaidas 
pagasta magazīnas ēkai un gleznai-
najiem dīķiem harmoniski iekļaujas 
atjaunotā Turaidas muižas klaušinieku 
māja. Tās restaurēšana tika uzsākta 
2016. gadā, vienlaicīgi muzeja direkto-
res Annas Jurkānes vadībā mērķtiecī-
gi veidojot arī muzeja ekspozīciju. Tā ir 
spilgti vizualizēts vēstures stāsts, kas 
pamatots nopietnā vēstures avotu un 
muzeja krājuma izpētē. Klaušinieku 
māja ir atjaunota savā sākotnējā ap-
jomā, savukārt iekštelpas pielāgotas 
modernām tehnoloģijām, kuras pa-
līdz atklāt latviešu tautas sarežģītās 
vēstures līkločus. Jaunās ekspozīci-
jas atvēršanas svētki notika 4. mai-
jā, datumā, kas izvēlēts ar nolūku, jo 
šajā dienā svinam Latvijas neatkarības 
atjaunošanas gadadienu. Turaidas 
muzejrezervāta kolektīvs ar direktori 
Annu Jurkāni uzņēma viesus: Kultū-
ras ministri Daci Melbārdi, Zinātņu 
akadēmijas prezidentu Ojāru Spārīti, 
pašvaldību vadītājus, atbalstītājus un 
draugus. Vienlaicīgi notika Krimuldas 
novada baltā galdauta svētki un nova-
da amatiermākslas kolektīvu koncerts 
“Mēs Turaidai, Mēs Latvijai!”, koncerta 
pieteicējs Latvijas Nacionālā teātra ak-
tieris Raimonds Celms.  

Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja Linarda Kumska apsvei-
kuma uzruna svētkos:

“Godātie turaidieši, latvieši! Sirsnīgi 
jūs sveicu Latvijas Republikas neatkarī-
bas atjaunošanas dienā! Arī es šo dienu 
esmu piedzīvojis, toreiz man bija nepilni 
trīs gadi. Paldies Dievam, visu savu apzi-
nāto vecumu esmu nodzīvojis brīvā Lat-
vijā, kur demokrātija, brīvs vārds, brīva 
doma ieņem galveno vietu. Šodien mēs 

Turaidas muzejrezervātā jauna pastāvīga ekspozīcija 
“Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”

Anna Jurkāne ar radošo darbnīcu vadītājiem Pāri dīķim skatoties, var redzēt Klaušinieku māju un uz-
kalnā magazīnas ēku. Foto: M.Gaļinovskis

Svētkos sveic Linards Kumskis un vīru koris “Vecie draugi”. Foto: Mareks Gaļinovskis

…kārtīgi izdancoties un uzlādēt ar enerģiju sevi un skatītājus. Foto: Mareks Gaļinovskis

iekļaujamies Eiropas kopienā līdzvērtīgi 
ar citām nācijām, stāvam paši uz savām 
kājām. Tas ir gods un arī atbildība. Man 
ir prieks, ka mums ir šī iespēja dzīvot 

brīvā Latvijā, brīvā nācijā. Vēlu visiem, 
lai to saglabājam, lai starp mums valda 
miers un saticība. Lai ik dienu mācāmies 
un bagātināmies. 
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Aicinu apskatīt Turaidas muzejrezer-
vātā jauno ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas 
valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”. 
Šodien mēs varam valsts notikumus ie-
tekmēt un tas dod tādu brīvību, kāda 
mūsu senčiem ilgus gadsimtus nebija. Ir 
jāatceras, kāda dzīve bija mūsu vecvec-
tēviem vairākas paaudzes atpakaļ, kādas 
bija viņu izredzes pasaulē. Valstiskā ne-
atkarība, iespēja būt saimniekam, paver 
citus apvāršņus, valstiskā neatkarība 
sniedz iespējas attīstīt savu kultūru, sa-
glabāt savu valodu.

Šodien ir lieliska iespēja baudīt kultū-
ras notikumus. Man pieder Tēvu zeme 
ar visām atmatām, man pašam kungam 
būt, man pašam arājam. Novēlu jums ne-
baidīties darba un nebaidīties atbildības! 
Dievs, svētī Latviju!” 

Paldies visiem, kas šajā mums nozī-
mīgajā dienā radīja svētku sajūtu:

• Turaidas muzejrezervāts,
• Krimuldas novada pašvaldības 

dome,
• Krimuldas Tautas nama kolektīvs:
• bērnu deju kolektīvs,
• VPDK “Dzirnakmeņi”,
• vīru koris “Vecie draugi”,
• Raganas amatierteātris,
• Lēdurgas kultūras nama kolektīvs:
• vīru vokālais ansamblis,
• JDK “Metieniņš”. 

Jaunieši ir mūsu tagadne un nākotne, 
tāpēc iedvesmojoši uzzināt jauniešu deju 
kolektīva “Metieniņš” domas (sagatavoja 
Kate Zaltāne): “Vienmēr esam par to, lai 
nozīmīgākie svētki tiktu pavadīti kopā, 
tāpēc gadu no gada ar lepnumu un patie-
su prieku dejojam 4.maija svētkos. Ne-
atkarīgi no laika apstākļiem, katru gadu 
priecājamies par iespēju kopā ar citiem 
amatierkolektīviem piepildīt kādu no Kri-
muldas novada skaistākajām vietām. Šo-
gad izvēlētā pasākuma vieta mums īpaši 
gāja pie sirds, jo tā bija iespēja ne tikai 
kārtīgi izdancoties un uzlādēt ar enerģiju 
sevi un pārējos, bet arī tuvāk iepazīties ar 
Turaidas muzejrezervāta burvību. Mums 
pašiem koncerts šķita tieši tas, kas vaja-
dzīgs, lai atkal sajustu savu piederību, lai 
no jauna izdzīvotu latviešu tradīcijas, bet 
pats galvenais - turēt tās godā katru die-
nu, jo tas ir tas, kas katram dejotājam ir 
patiesi svarīgs! 

Koncertā skatītājiem rādījām trīs 
priekšnesumus un jāatzīst, ka katrs no 
tiem mums bija īpašs – tā bija iespēja 
saprast savas stiprās un vājās puses un 
jauna pieredze, lai no jauna lēktu piedzī-
vojumos. Katram dejotājam ik koncerts ir 
ļoti svarīgs un vaitad nav skaisti, ka darot 
to, ko mīlam visvairāk, spējam priecēt un 
iedvesmot darīt arī citus? 

Sakām lielu paldies pasākuma orga-
nizētajiem un katram skatītājam, kas ar 
savu atbalstu mudina darīt vēl un vēl."

9. maijā interesenti pulcējās uz novad-
nieces Māras Ozolas grāmatas “Anšlava 
Eglīša meklējumos” atvēršanas svēt-
kiem, kur bija ieradušies novadnieki, at-
balstītāji, draugi un sadarbības partneri. 

Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis, atklājot 
pasākumu, teica: “Viss skaistais nāk no 
saules, viss labais – no cilvēka. Man ir 
liels prieks, ka dzīvojam novadā, Inciemā, 
kur dzīvojis rakstnieks Anšlavs Eglītis. 
Vēl lielāks prieks par mūsu Māru Ozolu, 
kas pēta A.Eglīša dzimtu, tās gaitas Lat-
vijā un pasaulē. Paldies Mārai Ozolai par 
ieguldījumu grāmatas tapšanā un aicinu 
savu talantu šajā jomā realizēt arī turp-
māk. Paldies “Jumavai”, ar kuru izvērtu-
sies auglīga sadarbība, šī ir trešā grāmata, 
kas tapusi kopdarbā.”

Viesos bija ieradies grāmatu apgāda 
“Jumava” direktors Juris Visockis: “Patī-

kami, ka Māra prot uzrunāt auditoriju ar 
tai saprotamu tekstu, valodu. Aiz katras 
viņas rakstītās rindiņas joprojām paveras 
iespējas Anšlavu Eglīti pētīt. Man bija tas 
gods pazīt rakstnieka brāli Vidvudu, kam 
bija arī daudzi talanti, līdzīgi kā viņa slave-
najam brālim. Diemžēl viņi gan nesatikās, 
dzīvojot katrs savā pasaules malā. Par šīm 
un citām attiecībām sabiedrībā interese ir, 
tāpēc priecē, ka novada vadītājs atbalsta 
rakstnieces darbu. Arī es ceru, ka tas tur-
pināsies. Latviešiem ir varoņi ar ko lepo-
ties, tas ir labi, svarīgi, lai šo informāciju 
apkopotu, pasniegtu jauniešiem skolās, tā 
viņus izglītojot par mūsu vēsturi.” 

Māra Ozola atzina, ka viņu šajā procesā 
ievirzīja vairāku sakarību rezultāts. Taču 
nenoliedzami viņa akcentēja, ka ir jāpēta 
šādas ģimenes kā Eglīši un citas, lai at-
stātu par tām piemiņu, jo daudzas ir izsū-

tītas, emigrējušas vai pat izdzisušas. Kas 
tad cits šo informāciju apkopos, ja ne mēs 
paši? M. Ozola aicināja katram padomāt, 
ko var darīt lietas labā, lai atmiņas sagla-
bātos nākamajām paaudzēm. Arī svarīgi 
saglabāt lasītprasmi un galvenais – lasīt-
prieku. 

Raganas amatierteātra aktieri: Jānis 
Rubīns, Kaija Brisone, Normunds Stūris, 
režisore Zane Zīle rūpējās par liriskām 
atkāpēm grāmatas svētkos, kas skaisti ie-
kļāvās, radot īpašu radošu noskaņu. Incie-
miete Inta Baķe pēc pasākuma, dodoties 
mājup, atzina, ka viss pasākums kopumā 
emocionāli uzrunājis līdz dvēselei. Un ra-
dījis lielāku interesi uzzināt par slaveno 
inciemieti.  

Īlenu jau maisā nenoslēpsi, arī talantu, 
jo tā veikums atstājis mantojumu un staro, 
aicinot uzzināt vēl vairāk.

L.Kumskis, J.Visockis, M.Ozola ar vīru Juri 

Saviesīgā daļa un rinda pēc rakstnieces autogrāfa

Svarīgs ir katra 
ieguldījums
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Krimuldas novada domes sēdē 26. aprīlī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

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

mes īpašumu ar nosaukumu “Vecbērzaines”, Lēdurgas p., Krimul-
das nov., platība 0,0632 ha.

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

3. Uzdot Izsoles komisijai  pasūtīt nekustamā īpašuma “Vecbērzai-
nes” novērtējumu.

2&
1. Noteikt, ka dzīvokļu  īpašums ar adresi “Lodes”-2, Lode, Lēdurgas p., 

Krimuldas nov., nav nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai piederošo avā-

rijas stāvoklī esošo dzīvokļa īpašumu ar adresi “Lodes”-2, dzīvok-
ļa platība 47,3 m².

3. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē. 
4. Uzdot Izsoles komisijai  pasūtīt n/ī “Lodes”-2 novērtējumu.
 Par  meža zemes  “Mežs pie Bērziem”  atsavināšanas procesa 
uzsākšanu.
1. Noteikt ka n/ī “Mežs pie Bērziem”, platība 2,49 ha, nav nepiecie-

šams pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības ne-

kustamajam īpašumam, zemes gabalam ar nosaukumu “Mežs pie 
Bērziem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov..

3. Uzdot Izsoles komisijai  pasūtīt n/ī “Mežs pie Bērziem” novērtējumu.
 Par lauksaimniecības zemes transformāciju.
Piekrist lauksaimniecības zemes apmežošanai īpašuma „Ziediņi”, ze-
mes vienībā 3,3 ha platībā.
 Par  lauksaimniecībā izmantojamās  zemes “Jaunkaktiņi”  atsa-
vināšanas procesa uzsākšanu.
1. Noteikt ka n/ī “Jaunkaktiņi”, platība 7,81 ha, nav nepieciešams 

pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldības n/ī, 

zemes gabalam ar nosaukumu “Jaunkaktiņi”, Lēdurgas p., Krimul-
das nov., kopējā platība 7,81 ha.

3. Uzdot Izsoles komisijai  pasūtīt n/ī “Jaunkaktiņi” novērtējumu.
 Par zemes iznomāšanu.
1&
Ar 2019.g. 1.maiju turpināt  iznomāt D.Alkšāram uz 6 gadiem Kri-
muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienī-
bā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
zemes daļu 0,0225 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
2&
Ar 2019.g. 1.maiju turpināt  iznomāt S.Kustovai uz 6 gadiem Krimul-
das novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes 
daļu 0,0546 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
3&
Ar 2019.g. 1.maiju turpināt  iznomāt R. Raiskumai uz 6 gadiem Kri-
muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienī-
bā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., 
zemes daļu 0,0156 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
4&
Ar 2019.g. 1.maiju turpināt  iznomāt V.Pūcem uz 6 gadiem Krimul-
das novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes 
daļu 0,0405ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
5&
Ar 2019.g. 1.maiju turpināt  iznomāt V.Ivaņišinai uz 6 gadiem Krimul-
das novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes 
daļu 0,025 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
6&
Ar 2019.g. 1.jūniju turpināt  iznomāt S.Salmiņai uz 6 gadiem Krimul-
das novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes 
daļu 0,04 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
7&
Ar 2019.g. 1.jūniju turpināt  iznomāt A.Salmiņam uz 6 gadiem Kri-
muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienī-

bā ar nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., 
zemes daļu 0,0425 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
8&
Ar 2019.g. 1.janvāri   iznomāt I.Biezajai uz 6 gadiem Krimuldas nova-
da pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosau-
kumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes daļu 
0,1 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
9&
Ar 2019.g. 1.jūniju turpināt  iznomāt A.Kašai uz 6 gadiem Krimul-
das novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Dārziņi Raganā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes 
daļu 0,0352 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
10&
Ar 2019.g. 1.maiju turpināt  iznomāt I. Kivlinai uz 6 gadiem Krimul-
das novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar 
nosaukumu “Dārziņi Turaidā”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes 
daļu 0,06 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
11&
Ar 2019.g. 1.novembri turpināt  iznomāt R. Kazākai uz 6 gadiem Kri-
muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošo zemes  vienību 
ar nosaukumu “Zeme pie Bičkām”, Krimuldas p., Krimuldas nov., 0,4 
ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
12&
Ar 2019.g. 1.janvāri turpināt  iznomāt S. Avotiņai uz 6 gadiem Kri-
muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vie-
nībā ar adresi E. Melngaiļa iela 5A, Lēdurgā, Lēdurgas p., Krimuldas 
nov., zemes daļu 0,06 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
13&
Ar 2019.g. 1.janvāri turpināt  iznomāt Regīnai Apinei uz 6 gadiem 
Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  
vienībā ar adresi E. Melngaiļa iela 5A, Lēdurgā, Lēdurgas p., Krimul-
das nov., zemes daļu 0,06 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
14&
Ar 2019.g. 2.janvāri  iznomāt Dz.Podniecei uz 6 gadiem Krimuldas 
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar no-
saukumu “Ausekļi”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes daļu 0,05 ha 
un 0,08 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
15&
Ar 2019.g. 1.janvāri  turpināt iznomāt D. Jēkabsonam uz 6 gadiem 
Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  
vienībā ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes 
daļu 0,06 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
16&
Ar 2019.g. 1.maiju turpināt  iznomāt I.Eglītei uz 6 gadiem Krimuldas 
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar no-
saukumu “Zeme pie Zutiņiem”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes 
daļu 0,12 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
17&
Ar 2019.g. 30.janvāri turpināt  iznomāt E.Gandzeļevskim uz 6 gadiem 
Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  
vienībā ar nosaukumu “Zeme pie Zutiņiem”, Krimuldas p., Krimuldas 
nov., zemes daļu 0,13 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
18 &
Ar 2019.g. 1.jūliju turpināt  iznomāt I.Kazakai uz 6 gadiem Krimuldas 
novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar no-
saukumu “Zeme Vētrās”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes daļu 
0,06 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
19&
Ar 2019.g. 3.janvāri   iznomāt L.Pētersonei uz 6 gadiem Krimuldas no-
vada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosau-
kumu “Turaidas pamatskola”, Krimuldas p., Krimuldas nov., zemes 
daļu 0,031 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
20&
Ar 2019.g. 2.janvāri  turpināt iznomāt I.Botņai Ezerskai uz 6 gadiem 
Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  
vienībā ar nosaukumu “Ciemgaļi”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., ze-
mes daļu 0,22 ha platībā, mazdārziņa  vajadzībām.
21&
Ar 2019.g. 1.oktobri  turpināt iznomāt A.Rostokam uz 6 gadiem Kri-
muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienī-
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bā ar nosaukumu “Laukkalni”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes 
daļu 1,1 ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām.
Ar 2019.g. 2.janvāri iznomāt A.Rostokam uz 6 gadiem Krimuldas nova-
da pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 
“Laukkalni”, zemes daļu 2,23 ha platībā, palīgsaimniecības  vajadzībām.
 Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, nomas lī-
guma pagarināšanu.
1. Ar 2019.g. 2.aprīli turpināt iznomāt U.Preimanim  īpašuma ar no-

saukumu un adresi  “Saulītes”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., zemes 
vienību, platība  5,9 ha.

2. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes ka-
dastrālās vērtība gadā un PVN. 

 Par Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdē-
tāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu.
1. Ievēlēt Olitu Liekniņu Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētā-

jas amatā uz  pieciem gadiem no 01.09.2019. līdz 31.08.2024.
2. Ievēlēt Ilzi Pētersoni Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsē-

dētājas vietnieces amatā uz pieciem gadiem no 01.09.2019. līdz 
31.08.2024.

3. Ievēlēt Inesi Grinbergu Krimuldas novada bāriņtiesas locekles 
amatā uz pieciem gadiem no 01.09.2019. līdz 31.08.2024.

4. Ievēlēt Iju Kivlinu Krimuldas novada bāriņtiesas locekles amatā uz 
pieciem gadiem no 27.11.2019. līdz 26.11.2024.

 Par n/ī nodošanu lietošanā biedrībai “SPORTA KLUBS “Lē-
durga””.
1. Ar 01.05.2019. nodot lietošanā – iznomājot Krimuldas pašvaldī-

bai piederošo zemes vienības “Turaidas pamatskola” daļu 2,8 ha 
platībā un zemes vienības “Mežs pie Turaidas skolas” daļu 2,1 ha 
platībā, (saskaņā ar lēmumam pievienoto ortofoto plānu) biedrībai 
“SPORTA KLUBS “Lēdurga””, juridiskā adrese “Līves”, Lēdur-
gas p., Krimuldas nov..

2. Lēmuma 1. p. norādītais n/ī izmantojams Krimuldas pašvaldības 
autonomās funkcijas – veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 
un sporta attīstības izpildes nodrošināšanai.

3. Noteikt lēmuma 1. p. norādītā n/ī nodošanu nomā termiņu viens 
gads, t.i. līdz 2020.g. 30.aprīlim.

 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.
Atbalstīt pašvaldības finansējuma piešķiršanu 200 EUR apmērā Lat-
vijas skolu sporta federācijai M.D.Vēvera un K.Liepas dalībai Pasaules 
2019.gada skolu čempionātā pludmales volejbolā  2019.g. 03.-10. oktobrī  
Itālijas pilsētā San Vito Lo Capo.
 Par Latvijas Pašvaldību savienības 30. kongresu un biedru sa-
pulci.
Dalībai Latvijas Pašvaldību savienības 30. kongresā un Pašvaldību sa-
vienības biedru sapulcē pilnvarot deputātu  Juri Salmiņu.
 Domes kārtējā sēde 24. maijā plkst. 10.00.

Aicinām daudzdzīvokļu ēku īpašniekus, ap-
saimniekotājus un iedzīvotāju grupas, kuru ne-
kustamais īpašums atrodas Krimuldas novada 

administratīvajā teritorijā, pieteikties pašvaldības rīkotā konkur-
sā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Krimuldas novada 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uz-
labošanai.

Konkursā tiks atbalstīti sekojoši pasākumi:
• ēku tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas pasākumi;
• būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un kop-

lietošanas telpās; 
• ārsienu un jumta konstrukciju papildus siltināšana, koplietoša-

nas telpu logu un durvju nomaiņa, ja pieprasītais līdzfinansē-
jums ir pietiekošs kvalitatīvai fasādes atjaunošanai, renovācijai, 
kāpņu telpu remonts u.c.
Projekta attiecināmās izmaksas ir materiālu izmaksas (kokma-

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

Viena projekta īstenošanai vienam īpašumam piešķirtais pašval-
dības finansējums līdz 1500 EUR.

Projekta budžetā ir jāparedz savs līdzfinansējums, vismaz 10% 
no budžeta kopējām izmaksām, kurš var ietvert gan materiālu iz-
maksas, tajā skaitā logu un ārdurvju (ja nepieciešams), gan veica-
mo darbu izmaksas. 

Dokumenti iesniedzami: Krimuldas novada domes administra-
tīvās ēkas 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā, Parka iela 1, Raga-
na vai arī nosūtāmi pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 
1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov. LV-2144.

Informācija par Projekta iesniegšanai nepieciešamiem doku-
mentiem, Projektu izvērtēšanu un īstenošanu atrodama Projektu 
konkursa „Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teh-
niskā 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”. Infor-
mācijai tālr. nr. +371 25549748.
 Informāciju sagatavoja: Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, 

tālr.: 25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Aicinām iesniegt pieteikumus projektu konkursā  
“Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  

tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”

“Tīra sēta – laba sēta”
Līdz 30.jūnijam var pieteikt lauksaim-

niecībā izmantotā iepakojuma savākšanu, 
piedaloties akcijā. Bez maksas savācam 
skābbarības ruļļu plēvi, pārklājamo plēvi 
skābbarības bedrēm, polipropilēna maisus, 
plastmasas kannas un kanniņas. Akcijai ir 
balvu fonds 500 eiro apmērā. Pieteikt iepa-
kojuma savākšanu var pa tālr.29221847. 

Atgādinām, ka lauksaimniecībā izman-
toto iepakojumu bez maksas savācam arī 
ikdienā.

Iespēja nodot apavus
Maijā 20 EKO laukumos, arī Raganā 

tiek organizēta lietošanai derīgu apavu no-
došanas akcija “PAZOLE”, lai atgādinātu 
par pakalpojumu, kas EKO laukumos tika 
ieviests pirms gada. Akcijas mērķis ir vei-

cināt preču atkārtotu izmantošanu. Sadar-
bības partneri akcijas dalībniekiem nodro-
šina balvu fondu.

Dalīti vāktu atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojums jau 

1630 privātmājās
1630 privātmāju saimnieki no Cēsu, 

Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, 
Valmieras pilsētu teritorijām pieteikušies 
jaunajam pakalpojumam – dalīti vāktu 
atkritumu apsaimniekošanai privātmājā. 
Klientiem tiek uzstādīti 2 veidu konteineri: 
ar dzeltenu vāku - vieglajam iepakojumam 
un ar melnu vāku - stikla iepakojumam. 
Konteineri tiek tukšoti bez maksas.

Līgumu slēgšanu un konsultācijas pie-
dāvājam arī Vidzemes Uzņēmēju dienās 
17.un 18.maijā.

Pašvaldības aicinātas pārskatīt 
maksu par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu

Pieaugot ar pakalpojumu sniegšanu sais-
tītajām izmaksām - vidējai darba algai, 
degvielas izmaksām, autotransporta servi-
sa pakalpojumu izmaksām u.c. izmaksām, 
par kurām tika sniegta informācija 2019.
gada marta Dalībnieku sapulcē, ZAAO 
aicina pašvaldības tuvākajās domes sēdēs 
pārskatīt maksu par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu turpmākajam 
periodam. 

Atgādinām, ka vienlaikus nemitīgi tiek 
investēts atkritumu dalītās vākšanas sistē-
mā, kurā iesaistoties iedzīvotāji nesajutīs 
izmaksu kāpumu, jo pārstrādei derīgos ma-
teriālus ZAAO savāc bez maksas.
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LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LU LFMI) zi-
nātnieki veic pētījumu par dzīves pierakstīšanas tradīcijām Lat-
vijā 20. gadsimtā un aicina uzticēt personiskās dienasgrāmatas, 
rakstītus dzīvesstāstus un atmiņas. Tie ir unikāli materiāli, kas ne 
tikai ļauj iepazīt rakstītāju personības un dzīves līkločus, bet atklāj 
daudz jaunu un bieži vien nezināmu detaļu par cilvēkiem, vietām 
un arī laikmetu. Šī projekta vadītāja Sanita Reinsone, grāmatas 
“Meža meitas” autore, atzīst: “Dienasgrāmatas un atmiņu stāsti 
ir ārkārtīgi demokrātisks žanrs – rakstīt taču var ikviens! Tie dod 
unikālu iespēju ieraudzīt vēsturi personiskā mikrolīmenī. Vēstīju-
mi par personīgi piedzīvoto vēsturi arī iedzīvina, notikumiem pie-
šķir daudzbalsību, tie dod priviliģētu iespēju saklausīt mazo balsi 
lielajos vēstures notikumos, atklāt neoficiālo, ignorēto, nezināmo, 
aizmirsto. Uzzināt pagātnes ikdienišķo, kas līdz mūsdienām nav 
saglabāts, jo bijis pārāk parasts, lai tam veltītu uzmanību.”

Paralēli pētījumam kopš 2018. gada sākuma LU LFMI Latvie-
šu folkloras krātuvē tiek veidots Autobiogrāfiju krājums, par kuru 
informāciju var atrast interneta vietnē http://autobiografijas.lv. Jau 
šobrīd iesniegto autobiogrāfisko materiālu daudzums sniedzas 
pāri simtam. Dienasgrāmatu un atmiņu rakstītāji ir ļoti dažādi 
gan vecuma, gan profesionālo interešu ziņā. Daudzveidīgi ir arī 
iesniegtie materiāli. Cits uztic savas dienasgrāmatas, ko rakstījis 
gadu desmitiem. Tajās vērojam rakstītāja personības attīstību un 
pētām tēmas, kas bijušas svarīgas pieminēšanai dienasgrāmatā. 
Dažam tā būs tikai viena dienasgrāmatas burtnīca, kas rakstīta 

vidusskolas pēdējās klasēs. Taču arī tā ir vērtība! Citam savukārt 
ģimenes arhīvā glabājas vecāku atmiņu pieraksti. Vēl kāds sava 
dzīvesstāsta pierakstīšanu pabeidzis pavisam nesen.

Autobiogrāfiju krājuma mērķis ir saglabāt šos pierakstus nāka-
majām paaudzēm, padarīt tos viegli pieejamus internetā, ja autors 
to ļauj. Dienasgrāmatas, kuras satur sensitīva rakstura informāci-
ju, tiek izmantotas vien pētnieciskos nolūkos un publicētas inter-
netā netiek, ja vien rakstītājs vai dienasgrāmatas īpašnieks nav tie-
ši to vēlējies. Iesniegtie materiāli tiek digitalizēti un, ja īpašnieks 
tā vēlas, atdoti atpakaļ. 

Lai arī Vidzemes kultūrvēsturiskais novads ar autobiogrāfiska-
jiem materiāliem pārstāvēts plaši, atmiņu vēstījumu, dzīvesstāstu 
vai dienasgrāmatu no Krimuldas puses pagaidām krājumā nav (tu-
vākais pārstāvētais Latvijas reģions Krimuldai ir Sigulda). Lai pē-
tījums būtu pēc iespējas pilnīgāks un lai dzīves pieraksti tiktu sa-
glabāti nākamajām paaudzēm, pētnieki jo īpaši aicina Krimuldas 
puses iedzīvotājus dalīties ar dienasgrāmatām, atmiņu pierakstiem 
un rakstītiem dzīvesstāstiem!

Informāciju par to, kā iesniegt materiālu un kā tas tiek izmantots 
tālāk, var izlasīt http://autobiografijas.lv. Sazināties ar projekta da-
lībniekiem var, rakstot uz garamantas@lulfmi.lv vai zvanot Auto-
biogrāfiju krājuma veidotājiem + 37124854778. 

Autobiogrāfiju krājuma veidošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds 
un Latvijas Zinātnes padome.

Pētnieki aicina dalīties ar dienasgrāmatām,  
atmiņu vēstījumiem un rakstītiem dzīvesstāstiem

Krimuldas novada Lēdurgas Dendro-
parkā 30. aprīlī norisinājās maģisks pasā-
kums – Valpurģu nakts. Valpurģu jeb Mē-
ness svētki ir diena pirmajā pilnmēnesī 
starp pavasara un vasaras saulgriežiem. 
Latviešu mitoloģijā ap šo laiku tika atzī-
mēti Ūsiņa svētki, kas simbolizē gaismu 
un pavasari. 

Lēdurgas Dendroparkā šis maģiskais pa-
sākums norisinājās jau piekto reizi un pul-
cināja interesentus no malu malām – Lim-
bažiem, Salacgrīvas, Rīgas, Vidrižiem, Lī-
gatnes un citām Latvijas malām. Viens no 
Valpurģu nakts mītiem ir, ka visā pasaulē 
viedās sievietes ir pulcējušās, lai uzlādētu 
savu enerģiju. Lēdurgas Dendroparkā sep-
tiņās pieturās viedās būtnes varēja pārbau-
dīt savas prasmes slotu mešanā, uguns dzi-
ras vārīšanā un augu amuletu veidošanā, 
lidojumā uz mēness, orientēšanās spējās, 
zirnekļu tīklu pārzināšanā un izzināt savu 
esību un nākotni pie zīlnieces un izveidot 
savu rūnu. Šajās pieturās viedās būtnes va-
rēja smelties enerģiju. 

Pasākumu vadīja un apmeklētājus prie-
cēja Lēdurgas folkloras kopa “Putni” Ilzes 
Kļaviņas vadībā. Vakara izskaņā Lēdurgas 
Dendroparka teritoriju piepildīja gaisma – 
vairāk kā divdesmit uguns stabi izgaismoja 
parku un ļāva pasākuma apmeklētājiem sa-
just maģiskās nakts varenību. Lai gaismas 
ienešana šajos svētkos būtu vēl spilgtāka, 

Aizvadīta ugunīgā Valpurģu nakts 
Lēdurgas Dendroparkā

uzstājās Dmitrijs Pudovs ar kolēģi, kas pa-
sākuma apmeklētājiem demonstrēja neaiz-
mirstamu uguns šovu.

Īpašs paldies Krimuldas novada pašval-
dībai par šī pasākuma finansiālo atbalstu, 
kā arī visiem, kas iesaistījās šī pasākuma 
īstenošanā: Rūta Ločmele, Sarmīte Kau-
liņa, Māra Ozola, Ilze Kļaviņa un folklo-

ras kopa “Putni”, Modrīte Karaseva-Žune, 
 Ivars Žunis, Emīlija Žune, Vilnis Krišjānis, 
Inta Brikmane, Liesma Brikmane, Linda 
Bernarde, Madara Liepiņa, Kaija Brisone, 
Jānis Rubīns, Dainis Jēkabsons, Māris Zir-
nis, Indulis Aumeisters un Reinis Aumeis-
ters.

Uz tikšanos nākamajā Valpurģu naktī!

Pasākuma apmeklētāji vēro uguns šovu. Foto: Anrijs Požarskis
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Krimuldas novada riteņbraukšanas ko-
manda “Krimuldas velo” aizvadījusi pirmo 
posmu Latvijas valsts mežu Kalnu Divrite-
ņu Maratonā Valmiera-Cēsis, piedaloties 
Lielbāta tautas distancē (42,9 km). 

“Krimuldas velo” pārstāvēja 10 dalīb-
nieki – Haralds Ūdris (29. vieta), Rai-
monds Veinbergs (60. vieta), Andris Ūdris 
(104. vieta), Andris Stalidzāns (142. vieta), 
Henrihs Ķiģelis (158. vieta), Aigars Šics 
(286. vieta), Nauris Ustups (431. vieta), 
Oskars Kumskis (502. vieta), Aivars Šmits  
(514. vieta), Jānis Tračs (605. vieta) un Ma-
reks Aviks (632. vieta). Komandu kopvēr-
tējumā “Krimuldas velo” izcīnīja 10. vietu 
(3206 punkti) no 79. komandām. 

Raimonds Veinbergs (60. vieta) par pir-
mo posmu – “Starts bija ātrs un daudz spē-
ku prasošs. Kad izveidojās grupas, turpi-
nājās aktīva braukšana pa meža takām un 
kalniem. Trase bija ātra un sausa – finišs 
tika sasniegts ātri. Finišēju 60. vietā un ar 
rezultātu esmu daļēji apmierināts, jo kram-
pji kājās liedza finišēt augstākā pozīcijā”.

“Trase bija diezgan ātra un tehniski vien-
kārša. Vienīgais traucēklis bija lielā cilvēku 
masa un putekļi, jo stratēju no septītā kori-
dora. Uzstādījums bija nobraukt zem divām 
stundām, ko arī veiksmīgi izdarīju. Turp-

Apsveicam!
Šī gada 26. aprīlī Salacgrīvas novada Mūzikas skolā norisinā-

jās V Ziemeļvidzemes pūšaminstrumentu spēles audzēkņu kon-
kurss. Mūsu skolu konkursā pārstāvēja saksofona spēles 3. klases 
audzēknis Daniels Gžibovskis. Daniels saņēma ATZINĪBU par 
veiksmīgu sasniegumu konkursā. Apsveicam! Paldies audzēknim 
par centību, skolotājam Agrim Liepiņam un koncertmeistarei Da-
cei Gžibovskai par audzēkņa sagatavošanu. Paldies Salacgrīvas 
novada Mūzikas skolai par laipno uzņemšanu, jaukajām dāvanām 
un gardo dzimšanas dienas kūku.  

Skolotājs Agris Liepiņš, koncertmeistare Dace Gžibovska un audzēknis 
Daniels Gžibovskis

“Krimuldas velo” komanda  
aizvadījusi Kalnu Divriteņu Maratona 1. posmu

māk jātiek līdz zemākam koridoram, lai 
varētu sākt analizēt, kādas lietas jāuzlabo 
treniņu procesā”, stāsta Oskars Kumskis 
par aizvadīto pirmo posmu. 

Pēc Valmiera–Cēsis etapa sekos Talsi 
(12. maijs), Sigulda (26. maijs), Jaunpiebal-
ga (16. jūnijs), Vietalva (14. jūlijs), Ikšķile 
(4. augusts) un Smiltene (21. septembris). 

Ikvienam aktīvās atpūtas cienītājam ir ie-
spēja izvēlēties starp Toyota Hybrid Sporta 
(65–48 km), Lielbāta Tautas (44–35 km) un 
Mammadaba (18–30 km) veselības brau-
ciena distancēm. Informācija un reģistrāci-
ja: www.velo.lv.

Komandu “Krimuldas velo” atbalsta 
Krimuldas novada dome.

Krimuldas novada riteņbraukšanas komanda
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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.

Baznīcu nakts aicina
Latvijas kristīgās draudzes uz Baznīcu nakti 
šogad ielūdz 7. jūnijā. Aicināti iepazīties ar no-
tikuma karti www.baznicunakts.lv., bet, sākot 
ar 20. maiju, tiks publicēta Baznīcu nakts pasā-
kumu programma. 
Tradicionāli notikuma programma ietver ga-
rīgās mūzikas koncertus, norises bērniem, 
lūgšanas, kā arī kopīgas sarunas pie draudzes 
sarūpēta cienasta. Pulksten 21.00 visās baznī-
cās ļaudis ir aicināti vienoties kopīgā Tēvreizes 
lūgšanā. 

Tuvākie dievnami,  
kuri piedalīsies Baznīcu naktī:

• Limbažu luterāņu baznīca,
• Limbažu Romas katoļu baznīca,
• Siguldas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca.

Par Baznīcu nakti
Baznīcu nakts Latvijā notiek kopš 2014. gada,  
to organizē starpkonfesionāla domubiedru 

grupa - Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”.  
Pateicamies un aicinām ziedot turpmākam 

darbam – “Baznīcu Nakts fonds”,  
Reģ.Nr. 40008214405,  

konta nr. LV14HABA0551037490653.
Informāciju sagatavoja  

Jurģis Klotiņš, kultūras notikuma  
„Baznīcu nakts” komandas pārstāvis,  

e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

Lai atmiņas ir, kurās padzerties,
Lai ir arī brīži, kad satumst,
Un lai reizēm vienkārši –
Gribētos mākoņus stumt!

Sirsnīgi sveicam  
maija gaviļniekus:

Broņislavu Liepu,
Ritu Brakovsku,
Kārli Balodi,
Ilzi Vēciņu,
Dainu Grīnbergu,
Antru Einausu,
Birutu Dūmiņu,
Dzintru Tropiņu,
Jāni Ozolu – Ozoliņu,
Ainu Lesnieci,
Annu Krištobāni,
Jāni Dambi,
Māri Bulatu,
Juri Pinsteru,
Vandu Landsbergu,
Aivaru Ārgali

nozīmīgajās jubilejās!

Krimuldas Tautas namā
18.05. plkst.11.00 Krimuldas novada 
jaundzimušo godināšanas pasākums
“Pulkā nāc!”

Lēdurgas kultūras namā
02.–30.05.2019. Izstāde “Horvātija. 
Plenērs 2018”
Mazajā zālē. Krimuldas Mūzikas un mākslas 
skolas un Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu darbi.

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”.
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.

19. maijā Ģimenes svētki,
26. maijā Ģimeņu velo izbrauciens

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

Pavasara gadatirgus
Lēdurgas estrādes kalnā 

18. maijā plkst. 8.00.
Augļu koku un puķu stādu, 

mājamatnieku izstrādājumu, 
pārtikas un vasaras sezonas preču 

tirdzniecība.
Tirgotājiem pieteikties līdz 17. maijam

pa tālr: 64023086, 26498827

KRIMULDAS  
MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 

no 27. maija līdz 7. jūnijam
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!


