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Laimīgu 2019. gadu!

28. decembrī noslēdzās konkurss “Skaistākais Ziemas-
svētku noformējums” Krimuldas novadā. Šogad konkursā 
tika pieteikti deviņi objekti, no kuriem trīs pieteikti kategorijā 
uzņēmumu ēku noformējums, četri objekti kategorijā privāt-
māju noformējums un divi objekti kategorijā daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja. 

Krimuldas novadā konkurss “Skaistākais Ziemassvētku no-
formējums” norisinājās jau trešo gadu, kļūstot par svētku gai-
dīšanas laika tradīciju, kas priecē ikvienu novadnieku un no-
vada viesi. Šogad bez pieteiktajiem objektiem žūrijas komisija 

Noslēdzies konkurss “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” 
izvirzīja arī objektus, kuri nebija pieteikti, bet guva ievērību ar 
savu svētku noskaņas radīšanu Krimuldas novadā. 

Konkursa mērķis ir veicināt Krimuldas novada iedzīvotāju 
un uzņēmumu aktīvu līdzdalību Ziemassvētku noformējuma 
veidošanā novada teritorijā. Konkursam pieteiktos objektus 
vērtēja komisija piecu locekļu sastāvā. Mājas lapā www.kri-
mulda.lv iedzīvotāji varēja balsot par sev tīkamāko svētku no-
formējumu, kas konkursa noslēgumā saņēma Simpātiju balvu. 
Par skaistākajiem, izdomas bagātākajiem un svētku sajūtu rai-
sošiem Ziemassvētku noformējumiem Krimuldas novadā šajā 
gadā tika atzīti uzņēmumu kategorijā SIA “Džīva”, kas iegu-
va 1. vietu, veicināšanas balvu uzņēmumu kategorijā saņēma 
SIA “Raganas burgers” un atzinības rakstus saņēma SIA “Aģes 
centrs” Lēdurgā un “L Ēstētika” Raganā. Privātmāju kategorijā 
pirmo vietu ieguva Antra Šverna, Gavēņu iela 8, Raganā un 
otro vietu ieguva Zane Rugina, “Skaras”, Lēdurgā. Veicinā-
šanas balvu privātmāju kategorijā saņēma Tālivaldis Zirnis, 
Ozolu iela 8, Lēdurgā. Savukārt atzinības rakstus privātmāju 
kategorijā saņēma Vineta Krišjāne E. Melngaiļa iela 10, Lēdu-
rgā un Valentīna Peltmane, Saules iela 28, Raganā. 

Konkursa uzvarētāji un veicināšanas balvu saņēmēji tika 
apbalvoti ar naudas balvām. Uzvarētāju vietu sadalījums tika 
paziņots un laureāti sumināti Krimuldas novada Vecgada ballē 
28. decembrī, kas notika Krimuldas tautas namā, Parka ielā 1, 
Raganā, Krimuldas pagastā.

Paldies visiem konkursantiem un Krimuldas novada pašval-
dībai par atbalstu un svētku sajūtas radīšanu!

Ilze Pelēķe, SIA “DŽīva”; Mārtiņš Treijs, SIA “Raganas burgers”; Kristī-
ne Bērziņa, Rožu iela 2, Turaida; Ārija Paskalova, Turaidas 1, Turaida; 
Antra un Guntis Šverni, Gavēņu 8, Ragana

Krimuldas vidusskola iegūst 
statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018" 

un Mazo Pūci Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā 2018
2018.gada 7.decembrī Krimuldas vidusskolas direktore R. Erd-

mane un skolas arodbiedrības pirmorganizācijas  priekšsēdētā-
ja K. Brisone  piedalījās Saeimas un LIZDA kopīgi organizētā 
konferencē “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēma: sociālais 
dialogs izglītības politikas kontekstā”. Tās laikā Latvijas Izglī-
tības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) svinīgi pie-
šķīra statusu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2018" 
Krimuldas vidusskolai. Šogad konkursa žūrija viesojās 16 izglī-

tības iestādēs, lai novērtētu pedagogu sociālo drošību un darba 
koplīgumu, darba organizāciju, infrastruktūru, darba kvalitātes 
veicināšanu un personīgās izaugsmes iespējas, darba drošību, 
aizsardzību, mikroklimatu un savstarpējās attiecības, reputāci-
ju, atalgojumu. Par pedagogiem draudzīgu tika nominēta tāda  
izglītības iestāde, kurā izveidota sakārtota sociālā, fiziskā un in-
formatīvā vide. Priecājamies par augsto novērtējumu!
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Latvijas valsts 
karoga lietošana

Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs ir 

viens no valsts simboliem. Likums no-

saka 10 datumus, kuros karogs jāizkar 

pie ēkām. LV karoga lietošanas pamat-

principi un gadījumi, kuros karogu lie-

tot aizliegts.

Latvijas valsts karoga likuma 7. pants 

nosaka, ka karogs pie ēkām jāizkar 1. 

un 4. maijā, 21. augustā, 11. un 18. no-

vembrī. 

Savukārt sēru noformējumā tas jālieto 

25. martā, 14. un 17. jūnijā, 4. jūlijā un 

decembra pirmajā svētdienā. 

Karogs lietojams arī citos Ministru ka-

bineta vai pašvaldību noteiktajos ga-

dījumos, un to iespējams izmantot arī 

tautas, reliģiskos un ģimenes svētkos, 

atceres dienās un citkārt.

Ja karogs tiek lietots pie ēkas fasādes, 

to visā vertikālās malas platumā jā-

piestiprina pie karoga kāta, kas ievietots 

īpašā, pie ēkas fasādes piestiprinātā ka-

roga turētājā. Tas jādara tā, lai karoga 

apakšējais stūris atrastos ne zemāk par 

2,5 metriem no zemes. Sēru gadījumā 

virs karoga pie kāta jāpiestiprina melna 

lente, kuras platums ir 1/20 no karoga 

platuma un garums atbilst karoga platu-

mam.

Mastā uzvilkta karoga augšējā mala jā-

nostiprina ne zemāk par sešiem metriem 

no zemes, un arī šajā gadījumā karoga 

apakšējam stūrim nevajadzētu atrasties 

par 2,5 metriem tuvāk zemei. Savukārt 

sēru reizē karogs jānolaiž pusmastā bez 

sēru lentes.

Karogu aizliegts lietot pie ēkām, kas at-

rodas avārijas stāvoklī vai kuru fasāde 

tiek remontēta, kā arī citās nepiemērotās 

vietās un apstākļos. Lietošanai nederīgs 

karogs jāiznīcina diskrētā veidā, sadalot 

to pa krāsu lentēm.

Informācija Raganas ciema daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašniekiem 

Krimuldas novada pašvaldība aicina Raganas ciema daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekus veikt darbības zemes pievienošanai pie dzīvokļa īpašumiem un reģistrēt to 
zemesgrāmatā.

Neskaidrību gadījumā interesēties pie Zemes lietu speciālistes Anitas Viškeres, tālru-
nis 25140634, e-pasts anita.viskere@krimulda.lv.

SIA “Entalpija–2” ūdens patērētājiem
Atgādinājums daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un privātmāju īpašniekiem.
Klienti, paldies visiem, kuri nomainīja vai ierīkoja ūdens patēriņa skaitītājus! Pārējiem, 

kuri to nav izdarījuši, no 01.01.2019. tiks piemērota jaunā ūdens patēriņa norma vienam 
iedzīvotājam 6 m3 mēnesī.

Privātmāju īpašniekiem obligāti ir jāierīko ūdens patēriņa skaitītājs.
Informatīvie tālruņi: 25546113; 67978442; 25156568

Informējam, ka saskaņā ar iepirkuma  
"Ceļu un ielu uzturēšana Krimuldas novadā ziemas sezonā" rezultātiem  

sniega tīrīšanu ziemas sezonā nodrošinās  
 SIA "LP Construcion",   

mob.t. 29266364. 
Krimuldas novada izpilddirektora mob.t. 29120085.

Aicinām iedzīvotājus informēt par ceļu tīrīšanas kvalitāti, zvanot pa tālr. 67976868, 
vai rakstot: 
• uz e-pastu: dome@krimulda.lv, 
• facebook.com/teiksmainaKrimulda, 
• mājas lapā: www.krimulda.lv sadaļā “Uzdod savu jautājumu Krimuldas novada domei”.

Draudzīgā aicinājuma fonds ir 
dibināts 1993. gadā. Fonda darbības 
nenogurstošs veicinātājs joprojām ir 
tā priekšsēdētājs Jānis Endele (tajā 
laikā Draudzīgā aicinājuma Cēsu 
valsts ģimnāzijas direktors).  2011.
gadā fonds nodibina Draudzīgā aici-
nājuma balvu par skolu rezultātiem 
centralizētajos eksāmenos visām 
mācību iestādēm, kurās realizē vidē-
jo izglītību. Skolas tiek vērtētas gan 
kopvērtējumā, gan atsevišķos mācī-
bu priekšmetos, gan to izaugsme. 

2018.gada 12.decembrī Cēsīs, 
Vidzemes koncertzālē, notika 
Draudzīgā aicinājuma fonda balvu 
pasniegšanas pasākums, kurā pie-
dalījās Krimuldas domes priekš-
sēdētājs L.Kumskis, Krimuldas 
vidusskolas direktore R.Erdmane, 
direktores vietniece izglītības jomā I.Miķelsone un latviešu valodas skolotāja D.Staka.

2018.gadā Draudzīgā aicinājuma fonda skolu reitingā nominācijā “Latviešu valoda un 
literatūra” lauku skolu grupā Krimuldas vidusskola ieguva 2.vietu un saņēma grāmatu un 
diplomu. Savukārt nominācijā “Absolūti labākā izaugsme latviešu valodā” kopvērtējumā un 
lauku skolu grupā Krimuldas vidusskola uzrādīja vislielāko progresu un saņēma Mazo Pūci, 
grāmatu un diplomu. 

Pateicība tika izteikta Krimuldas vidusskolas latviešu valodas skolotājiem par izciliem sa-
sniegumiem latviešu valodas mācīšanā. Paldies latviešu valodas skolotājai D.Stakai par iegul-
dīto darbu skolēnu sagatavošanā centralizētajam eksāmenam latviešu valodā.

Esam gandarīti, ka arī matemātikā šajā gadā mums ir izaugsme,  ja latviešu valodā tā ir 
+2,141, tad matemātikā tā ir +1,089, salīdzinot ar diviem iepriekšējiem mācību gadiem. 

Lai šie rādītāji ir kā motivācija skolēniem  ka mēs varam, ja mēs gribam !
Rita Erdmane un Danute Staka

Ar saņemto apbalvojumu Krimuldas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs L.Kumskis, Krimuldas vidussko-
las (no labās) direktore R.Erdmane, latviešu valodas sko-
lotāja D.Staka, direktores vietniece I.Miķelsone
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Seniori aicināti uz sportiskām aktivitātēm 
SAC “Namiņš” Inciemā

katru ceturtdienu no pl.10.00 līdz 12.00
(17., 24., 31.janvārī; 7., 14., 21., 28.februārī utt.)

Iespējamās aktivitātes: galda teniss, novuss, šautriņas, 
basketbola, volejbola spēļu elementi, dambrete,  

pieejami arī trenažieri.
Transports:  

9.20 Krimuldas Tautas nams; 9.30 Sunīši; 9.45 Turaida; Inciems.
Pēc nodarbībām nodrošināts transports mājup.

Kontaktpersona Juris, mob.t. 29230899,  
Jānis, mob.t. 28763844

Seniori, esiet aktīvi!

AICINA DARBĀ  
kurinātāju  

Garlība Merķeļa  
Lēdurgas pamatskolā. 

Tālrunis 28754250

Pateicība
Krimuldas novada Sociālais dienests 
pateicas visiem Krimuldas novada ie-
dzīvotājiem un sadarbības partneriem, 
kuri sarūpējuši dāvanas un ar tām ie-
priecinājuši svētkos daudzas ģimenes, 
kā arī palīdzējuši cilvēkiem, kuri nonā-
kuši grūtās dzīves situācijās. 
Paldies sakām: Lāsmai un Haraldam 
Salmiņiem; Biedrībai “Cerību spārni”; 
Veco ļaužu mītnei “Pēterupe” un tās va-
dītājai Guntai Batarevskai, kā arī sociā-
lajai darbiniecei Zanei Zeņģei; veikala 
“Spārītes” darbiniecēm  un visiem pārē-
jiem labdariem! 
Veiksmīgu gadu vēlot, 

Sociālā dienesta vadītājs 
 Andris Harkevičs

PATEICĪBA

Sirsnīgi pateicamies SIA “Pansija” 
kafejnīcas Inciemā kolektīvam, īpaši 
Elitai Iliško par viesmīlīgo uzņemšanu 

un Ziemassvētku pārsteigumu.
Inciema senioru kopa 

Apsveicam!
Pierīgas novadu amatierteātru skate 
“Gada izrāde 2018” notika 2018.gada 
8.decembfrī Mālpils Kultūras centrā. 
Raganas amatierteātris ar izrādi “Sāta-
nisks stāsts” ieguva 1.pakāpes diplomu. 
Bet īpaši tika atzīmēta mūsu aktrise  
Dace Višere izrādes galvenajā lomā. 
Nominācijā “Labākā dramatiskās lo-
mas aktrise” reģiona skatē žūrija atzina 
mūsu Daci!

Dace Višere 2019. gada 10. janvārī diplomu 
pasniegšanas brīdī Rīgā.

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli paš-

valdībai piederošu nekustamo īpašumu Dārza iela 42, Raganā, Krimuldas pagas-
tā, Krimuldas novadā ar kadastra Nr. 8068 007 0319, platība 0,5345 ha.

Objekta nosacītā cena EUR 9 600.00.
Objekta izsole notiks 2019. gada 12. februārī plkst. 14:00 Krimuldas novada do-

mes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2019.gada 1. februāra plkst. 15.00 

iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. 
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, 

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

Nodrošinājuma nauda 960,00 EUR (deviņi simti sešdesmit euro un 00 centi) apmērā 
iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000068799, bankas kontā 
Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz 2019. gada 
31.janvāra plkst.15.00.

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

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli paš-

valdībai piederošu nekustamo īpašumu Krasta iela 5, Lēdurgā, Lēdurgas pagas-
tā, Krimuldas novadā ar kadastra Nr. 6656 002 0408, platība 0,4133 ha.

Objekta nosacītā cena EUR 2900,00.
Objekta izsole notiks 2019. gada 12. februārī plkst. 14:30 Krimuldas novada do-

mes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības, līdz 2019.gada 1. februāra plkst. 15.00 

iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. 
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, 

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

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

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



KNV Nr. 1 – JANVĀRIS I4

Novada seniori svin gadu miju
6.janvārī Krimuldas Tautas namā notika tradicionālais Zvaigznes 

dienas pasākums senioriem. Skaistajā ziemīgajā dienā pasākumā 
pulcējās aktīvākie novada pensionāri. Sirsnīgi sveicieni un labas 
veselības vēlējumi vecākajai pasākuma viešņai – 96 gadīgajai Ve-
rai Treijai!  

būtu labi. Taču ir lietas, kurās pašvaldība nevar palīdzēt, tad aicinu jūs 
uz sapratni. 

Pagājušais gads ir pagājis Latvijas 100 gades zīmē, Krimuldas no-
vadā bijuši daudzi pasākumi un darbi, kas veikti godinot mūsu valsti. 
Gribam turpināt šo radošo procesu, taču jāpaveic arī lietas, kas kļūst 
aizvien aktuālākas. Viena no tām ir pieaugošā nevienlīdzība, lai gan 
dzīves pārticības līmenis aizvien pieaug. Uzsākot otro gadu simtu Lat-
vijai, gribu vēlēt, lai sabiedrībā mazinātos nevienlīdzība.”

Zvaigznes dienas sarīkojumā senioriem pārsteigumu netrūka, 
priecēja Lēdurgas kultūras nama vīru ansamblis ar vadītāju un kon-
certmeistari Ilzi Krūmiņu, Krimuldas Tautas nama bērnu ansamblis 
“Podziņas”, vadītāja Ilze Krūmiņa, sporta deju dejotāji, pasniedzēja 
Ausma Stūrīte. Dejas soli ritināja grupa “Rahu the Fool” un & Māris. 
Daudziem pie sirds gāja līnijdejotāju grupa “Jautrās raganiņas”, vadī-
tāja Dace Pētersone, jestrie ritmi.    

27.decembrī Lēdurgas kultūras namā notika pensionāru, invalī-
du un politiski represēto biedrības “Kamolītis” Ziemassvētku eglī-
tes sarīkojums novada senioriem. 

Apsveikuma vārdus un laba vēlējumus no pašvaldības teica Kri-
muldas novada pašvaldības izpilddirektors Vilnis Krišjānis. Koncertu 
sniedza: JDK ''Metieniņš'', vadītājs Kristaps Pelēkais; pirmsskolas bēr-
nu deju kolektīvs, vadītāja Ieva Lapsa; 1.-4.kl.deju kolektīvs, vadītāja 
Ieva Lapsa; 5.-9. kl. deju kolektīvs, vadītājs Kristaps Pelēkais; folkloras 
kopa ''Lieli putni'', vadītāja Ilze Kļaviņa; akordeonists Gustavs Ceblis 
un pianiste Linda Trukšāne.

22. decembrī Krimuldas baznīcā notika 
slavinājuma koncerts ziemas saulgriežiem 
un darba tikumam, kurā savus priekšne-
sumus sniedza Saulkrastu jauktais koris 
“Bangotne”, diriģents Ēriks Kravalis, un Kri-
muldas vīru koris “Vecie draugi”, diriģents 
Aivars Tomiņš. Solo uz marimbas spēlēja 
Reinis Tomiņš. Svētvārdus klātesošajiem 
veltīja mācītājs Austris Rāviņš.

Koncerta otrajā sadaļā tika prezentēta And-
ra Anša Špata izdotā grāmata “Par Latvi-
ju- ziedošu dārzu zemi!”. Grāmatas autors, 
zinātnieks, uzņēmējs, “Veco draugu” dziedā-

tājs A.A.Špats atzina, ka pārdomājot paveikto 
lauksaimniecībā un pārstrādes tehnoloģijās, 
radās vēlme to visu apkopot grāmatā: “Tā ir 
mana dāvana īstam Latvijas valsts Saimnie-
kam – Tautai, strādājot un arī dziedot no vi-
sas sirds. Tāpēc arī gaidām, lai Latvijas valsti 
vada vīri un sievas arī no visas sirds.”

Grāmata iegādājama pie paša autora 
A.A.Špata vai viņa z/s “Gundegas”, kurai 
šogad aprit 30.jubileja. Tās darbības virzieni: 
pētniecība, tehnoloģijas, dārzkopība, ražas 
pārstrāde, tirdzniecība.  www.gundegas.lv

Par Latviju – ziedošu dārzu zemi! 

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kum-
skis apsveicot uzrunāja klātesošos: “Vairākus gadus, apmeklējot se-
nioru pasākumus, smeļos spēku no jūsu dzīvesprieka, smaida un ne-
uztraukšanos par niekiem. Šoreiz gribu apskatīt Zvaigznes dienu, kā 
paveikto labo darbu dienu un īpašu uzmanību pievēršot vēl veicama-
jiem labajiem darbiem. Labu darbu izdarījusi sirds jūtas labāk ne tikai 
tāpēc, ka kaut ko devusi, bet arī vienkārši aiz nesavtīga prieka. Novēlu, 
lai jūs darāt labus darbus, un, lai labos darbus arī saņemat. Un, lai šis 
prieks un nesavtīgais darbs dara visus priecīgākus. 

Vēlos, lai jūs justos piederīgi pašvaldības aktivitātēs, justos kopībā, 
un, lai jūsu darbi un domas veiktos, un jūsu ierosinājumi tiktu uzklau-
sīti un iedzīvināti. Pašvaldībā cenšamies tās lietas darīt, lai visiem kopā 

“Kamolīša” valdes pārstāves Laima Zeltiņa un Tekla Krūmiņa gan-
darītas par izdevušos pasākumu, īpaši jauko Lēdurgas kultūras nama 
kolektīvu un solistu koncertu: “Prieks par jauniešu deju kolektīvu “Me-
tieniņš”, kuri uzstājās jaunajos tērpos. Sveicām 13 “Kamolīša” biedru 
apaļos jubilārus. Vakars bija patīkams, jo daudz dziedājām, daudz de-
jojām, muzikants Ēriks vadīja vakaru ar dažādām atrakcijām.   

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs. Foto: Kristaps Pelēkais

Interesenti sveic grāmatas autoru

Ar uzrunu sveic Krimuldas pašvaldības priekšsēdētājs L.Kumskis

SDK "Ausma" dejotāji: Ēriks Škadūns un Loreta Arhipova, Ritvars Treijs 
un Loreta Molnare
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19. un 20.decembrī Inciema ūdenstorņa 3.stāvā tika atklāta tikša-
nās, semināru zāle. Krimuldas novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs Linards Kumskis, atklājot pasākumu, atzina, ka lēmums 
par šādas vietas nepieciešamību radās laika gaitā. Aizvien trūka 
piemērotas vietas, kur tikties pašvaldības pārstāvjiem ar inciemie-
šiem. Šajā vietā īpaša uzmanība tiks pievērsta rakstnieka, kādrei-
zējā Inciema īpašnieka Anšlava Eglīša piemiņai, kur novadniece, 
skolotāja Māra Ozola jau ir sagatavojusi grāmatu “Anšlava Eglīša 
meklējumos”. Tās prezentēšana varētu būt viens no pirmajiem no-
tikumiem jaunatklātajā zālē.

Interesenti varēja apskatīt mākslinieka Vitolda Kucina darinātos 
zīmējumus par Krimuldas novada ciematiem, izceļot katra kultūrvēs-
turisko vērtību. Idejas autors ir mākslinieka audzēknis un tagadējais 
Krimuldas pašvaldības vadītājs Linards Kumskis. Zāles sienas rotāja 
novadnieces Jevgēnijas Engīzeres zīmējumi.

Vakara noslēgumā visi kopā noskatījās mākslas filmu “Homo no-
vus”, kas uzņemta pēc rakstnieka A.Eglīša uzrakstītas grāmatas ar 
tādu pašu nosaukumu. Pirms filmas demonstrācijas ievadvārdus teica 
inciemietis, aktieris Kaspars Zvīgulis. Viņš atzina, ka tieši šis darbs 
viņam bijis īpašs,  pašam esot inciemietim, spēlēt filmā, kas uzņemta 
pēc rakstnieka, kādreizējā inciemieša A.Eglīša sarakstītās grāmatas. 

Paldies inciemiešiem par lielo interesi – visi ielūgumi uz 19.un20.
decembra atklāšanas pasākumiem tika rezervēti dažu dienu laikā.

Inciemā jauns sākums!

Inciema ūdenstorņa zālē varēs attīstīt mūžizglītības aktivitātes, kur 
varēs izmantot arī projektoru uz īpaši sagatavotas zāles gala sienas. Pa-
pildus bonuss, no zāles 3.stāva logiem paveras skaisti skati uz Inciema 
parku jebkurā gadalaikā. L.Kumskis aicināja inciemiešus domē izteikt 
vēlmes par iespējamām aktivitātēm, apdzīvojot jauno kultūrtelpu, un 
pašiem būt ieinteresētiem un aktīviem tās apmeklētājiem pasākumos, 
kas notiks.  

Vairāk foto: facebook.com/teiksmainakrimulda
P.S. Inciema ūdenstornī šajā pusgadā plānots remontēt 1.un 2.stāva telpas, tāpēc būv-
darbu laikā 3.stāva telpām piekļuve būs ierobežota

Krimuldas novadā vispusīgas kultūras aktivitātes
6.janvārī Zvaigznes dienas sarīkojumā senioriem uzstājās Lēdu-

rgas kultūras nama vīru ansamblis un Krimuldas Tautas nama bēr-
nu vokālais ansamblis “Podziņas”, abu vadītāja un koncertmeista-
re ir Ilze Krūmiņa. 

“Aizvadītais gads bija darbīgs, taču daru to, kas man patīk, tāpēc 
nav grūti”- tā saka Ilze Krūmiņa. “Pēc specialitātes esmu kordiri-

ģente, vijoles spēle ir mans hobijs. Bērnībā spēlēju vijoli mūzikas 
skolā. Pēc daudziem gadiem Aivars Buņķis izveidoja Raganā ka-
pellu deju kolektīvam “Dzirnas” un mani aicināja spēlēt vijoli. Tā 
atsāku vijoli spēlēt.” 

I.Krūmiņa pastāstīja, ka Lēdurgas vīru ansambļa dalībnieki jau ie-
sākumā izcēlās ar mērķtiecīgi virzītu pašu darbību, lai kopā dziedātu. 
Tikai tad uzrunājuši vadītāju un koncertmeistari. “Jāsaka, ka viņi paši 
ir gan talantīgi, gan atraktīvi, kas ļauj veidot daudzveidīgākas prog-
rammas. Jau pēc viena darba gada ansamblis spēja skatē iegūt augsto 
I pakāpes diplomu.

 Veidojot koncertus, vienmēr iedomājos kā es justos kā skatītāja, lai 
man būtu interesanti no tā skatu punkta, lai man nav jāizmieg vai jāiet 
ārā. Tas palīdz,- mēģinu veidot un pasniegt repertuāru citādāk. Taču ti-
kai kopā saliekot varējumu un talantus, var sasniegt labāko sniegumu. 

Man ļoti patīk strādāt Krimuldas novadā, jo šeit ir pozitīvi un izglī-
toti cilvēki, kas veido radošu vidi. Man šķiet, ka tik daudz iespēju vie-
nuviet ir vēl jāatrod. Piemēram, mācoties Krimuldas vidusskolā, turpat 
līdzās esošajā Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā var apgūt ne tikai 
mākslu un mūziku, pat horeogrāfiju. Līdzās strādā peldbaseins. Bēr-
ni var fantastiski attīstīties- pašiem jānovērtē, ka Krimuldas novadā 
ir tik daudz iespēju un kultūras aktivitāšu. Novēlu šo visu saglabāt arī 
turpmāk!” 

 L.Kumskis iepazīstina klātesošos ar kultūrtelpas pārzini A.Stepiņu

Inciemiešu prieks par jaunatklāto kultūrtelpu izpaudās kupli apmeklētā 
pasākumā

Pasākumu telpā vienlaicīgi ērti justies var ap 40 apmeklētāji

Vadītāja I.Krūmiņa ar Lēdurgas vīru kopu
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Krimuldas novada domes sēdē 20. decembrī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par rezerves zemes fondā  ieskaitīto zemes vienību piekritības 
izvērtēšanu.
Apstiprināt Valsts zemes dienestam iesniedzamos sarakstus “Zemes 
vienības ar statusu "Rezerves zemes fonds" un "Zeme zemes reformas 
pabeigšanai”.
Lietvedības nodaļai nosūtīt lēmumu VZD Rīgas reģionālajai nodaļai,  
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Finanšu minis-
trijai un VAS ”Valsts nekustamie īpašumi”.
 Par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – “Gāzes katlu māja”, Lē-
durgas pag., Krimuldas nov., atjaunošanu pamatlīdzekļu sastāvā.
Atjaunot pamatlīdzekļu sastāvā Krimuldas novada pašvaldības nekus-
tamo īpašumu “Gāzes katlu māja”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov..          
 Par zemes gabala “Dārziņi Turaidā”,  Krimuldas pag., nodoša-
nu atsavināšanai  SIA “TELE 2”  mobilo sakaru torņa izbūvei.
Nenodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā val-
dījumā esošā īpašuma “Dārziņi Turaidā”, daļu 500 m² platībā.
 Par Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu sarakstu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības autoceļu, ielu un tiltu 

sarakstu, saskaņā ar pielikumiem.
2. Pilnvarot ceļu būvtehniķi Uldi Biti iesniegt Krimuldas novada paš-

valdības autoceļu, ielu un tiltu sarakstu  VAS “Latvijas valsts ceļi” 
Rīgas nodaļā.

3. Apstiprināt ceļu, ielu, caurteku, satiksmes organizācijas tehnisko 
līdzekļu, inženiertehnisko būvju, tilta un atsevišķu inženiertehnis-
ko būvju vērtības, saskaņā ar pielikumiem.

 Par īpašuma “Kalnķīvji” sadalīšanu un iznomāšanu.
1. Sadalīt īpašumu “Kalnķīvji”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., pla-

tība 5,7 ha,  divās daļās, saskaņā ar Grafisko pielikumu.
2. Atdalītai zemes vienībai 3,7 ha platībā piešķirt nosaukumu “Jaun-

ķīvji”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  n/ī lietošanas mērķis- 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 
un noteikt, ka zeme ir piekrītoša Krimuldas novada pašvaldībai.

3. Atlikušai zemes vienībai un mājīpašumam uz tās, platība 2,0 ha, 
saglabāt nosaukumu un adresi “Kalnķīvji”, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov.. N/ī lietošanas mērķis-zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir lauksaimniecība.

4. Ar 2018.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI Krimuldas no-
vada pašvaldībai piekrītošo zemi „Kalnķīvji”, 2ha platībā, noslē-
dzot zemes nomas līgumu  uz 10 gadiem, nosakot nomas maksu 0,5 
% no zemes kadastrālās vērtības.

5. Juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu ar PERSONU.
6. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašumu kopplatības var tikt 

precizētas.
 Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
Sākot ar 2018.g. 31.decembri izbeigt 2018.g. 2.janvāri noslēgto Ze-
mes nomas līgumu Nr.17-6/6, kurā PERSONAI lauksaimniecības 
produkcijas audzēšanai iznomāta zeme 1,0 ha platībā pašvaldībai 
piekrītošā zemes gabalā ar nosaukumu „Dreimaņi”, Lēdurgas pag., 
Krimuldas nov..
 Par zemes nomas līguma pagarināšanu.
1. Ar 2019.g. 2.janvāri turpināt  iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Kri-

muldas novada pašvaldībai piederošās  zemes ar adresi E.Melngaiļa 
iela 5A, Lēdurgā, daļu 0,05 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. No-
mas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.

2. Zemes nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
3. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

PERSONU.
 Par grozījumu Krimuldas novada domes Krimuldas novada 
būvvaldes reglamentā.
1. Apstiprināt grozījumu  Krimuldas novada domes Krimuldas nova-

da būvvaldes reglamentā, apstiprināts ar Krimuldas novada domes 
23.12.2016. sēdes lēmumu.

2. Apstiprināt Krimuldas novada domes  Krimuldas novada būvval-
des veidlapu.

 Par AS “CATA” reorganizācijas procesuālām darbībām.
1. Piekrist, ka netiek gatavots AS “CATA”  reorganizācijas pros-

pekts.
2. Piekrist, ka revidents neveic AS “CATA” Reorganizācijas līguma 

projekta pārbaudi.

3. Piekrist, ka netiek gatavots AS “CATA” starpperioda saimnie-
ciskās darbības pārskats.

4. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.
5. Lietvedības nodaļai nodrošināt lēmuma nosūtīšanu AS 

“CATA”
 Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza ielā 42, Ra-
ganā, atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpa-

šumu ar adresi Dārza iela 42, Ragana, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., platība 0,5345 ha par EUR 9600.

2. Apstiprināt zemes vienības atsavināšanas paziņojumus, kas ir 
lēmuma pielikumā.

3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkum-
tiesīgai personai.

4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldī-
bai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.

 Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza  ielā 42, Ra-
ganā,  izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  

īpašuma Dārza ielā 42, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., izsoles noteikumus saskaņā ar sēdes protokola pielikumu.

2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.martam.
 Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Krasta ielā 5, Lē-
durgā,  atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes īpa-

šumu ar adresi Krasta iela 5, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimul-
das nov., platība 0,4133 ha par  2 900 EUR. 

2. Apstiprināt zemes vienības atsavināšanas paziņojumus, kas ir lē-
muma pielikumā.

3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkum-
tiesīgai personai PERSONAI.

4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldībai 
piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.

 Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Krasta  ielā 5, Lē-
durgā, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  īpa-

šuma Krasta ielā 5, Lēdurgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., iz-
soles noteikumus saskaņā ar sēdes protokola pielikumu.

2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.martam.
 Par izmaiņām Finanšu pastāvīgās  komitejas sastāvā.
Krimuldas novada dome saņēmusi deputātes Ances Pētersones 
13.12.2018. iesniegumu atbrīvot no Krimuldas novada domes Finan-
šu komitejas locekles pienākumiem un  atbilstoši likumam „Par paš-
valdībām”. Ievērojot augstāk minēto, DOME NOLEMJ:
Atbrīvot deputāti Anci Pētersoni no pienākumiem Krimuldas nova-
da Finanšu pastāvīgajā komitejā.
 Par pašvaldības apmaksātām pusdienām.
1. Piešķirt pašvaldības apmaksātas pusdienas 1.90 EUR dienā 

Krimuldas vidusskolas izglītojamajiem, kuru vidējā atzīme 
2018./2019. mācību gada 1. semestrī ir 7,5 balles un augstāk no 
01.01.2019. līdz 31.05.2019.

2. Piešķirt pašvaldības apmaksātas pusdienas EUR 1.28 EUR dienā 
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas izglītojamajiem, kuru vi-
dējā atzīme 2018./2019. mācību gada 1. semestrī ir 7,5 balles un 
augstāk no 01.01.2019. līdz 31.05.2019.

 Par amatalgām.
1. Ar 01.01.2019. Ielu, teritoriju apsaimniekošana amatu sarakstā 

mainīt amata nosaukumu “apkopējs” uz  “apkopējs – ēkas dežu-
rants”

2. Ar 01.01.2019. papildināt amata vienības: 
 PII Krimulda  –  “virtuves strādnieks” par 0.5 amata likmēm
 Sociālā dienesta  – “sociālais darbinieks” par 0.5 amata likmēm
 Ielu, teritoriju apsaimniekošana –“apkopējs-ēkas dežurants” par 

0.4 amata likmēm
3. Ar 2019.g. 1.janvāri  sporta treneru, instruktoru darba samaksu 

pielīdzināt sporta skolotāju darba algai – 895 EUR, par 1 darba 
slodzi, kas veido 30 stundu darba nedēļu. 

 Noteikt Krimuldas novada sporta treneriem, instruktoriem stundu 
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Turaidas muzejrezervāts ir sagatavojis lielisku dāvanu, kuru 
saņemot var iesākt stāstu par vēsturi, par varas vīriem un atbil-
dību, par izvēli, veiksmi un drosmi. 

Galda spēle “Kļūsti par fogtu Turaidā” ir interaktīva spēle vi-
sai ģimenei, kuras pamatā ir stāsts, kā vienkāršs karakalps, veicot 
dažādus uzdevumus un pieņemot lēmumus, pamazām uzlabojot 
savu sociālo statusu un gūstot atzinību, spēles noslēgumā kļūst par 
fogtu. Mūsdienās ikvienam no mums, gūstot zināšanas, vairojot 
prasmes un pieredzi, ir iespēja kļūt par valsts vadītājiem. Spēlē-
jot spēli, ir iespēja salīdzināt viduslaiku uzņēmīga vīra dzīves un 
darba pārbaudījumus ar mūsdienu pieredzi un zināšanām par ie-
spējām kļūt par vadītāju.

Ko nozīmē svešādais vārds “fogts”? Fogts ir vairāku pilsnovadu 
pārvaldnieks un tiesnesis, kāds bijis arī Turaidā no 13. līdz 16. gad-
simtam. Fogta pienākumi bija ievākt nodevas, spriest tiesu, kara 
laikā vadīt karaspēku un dažkārt arī diplomātisko sarunu vešana. 
Spēle veidota, pamatojoties uz izpēti un zinātniskām publikāci-
jām, vēsturisko informāciju pārradot jaunā veidolā vairāk saistošu 
dažādu paaudžu vienotai nodarbei.

Spēle ir bagātīgi ilustrēta, lai interesanti būtu gan mazajiem, gan 

lielajiem. Spēlētāju uzdevums ir, metot kauliņus, nokļūt no pirmā 
lauciņa līdz beigu lauciņam, radot pašam savu veiksmes stāstu un 
izdzīvojot pārbaudījumus, rūpīgi apskatot zīmējumus un lasot spē-
les noteikumus. 

Spēle ir kā glezna, un to kopā ar mazajiem var spēlēt arī bez kau-
liņiem – skaitīt kara zirgus, meklēt gliemezīšus, mācīties krāsas, 
atrast Turaidas mūra pili un katru reizi izzināt to no jauna.

Galda spēle “Kļūsti par fogtu Turaidā!” ir Turaidas muzejre-
zervāta devums iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros un 
tiks piedāvāts skolām gan kā atsevišķs interaktīvs rīks intereses 
par vēsturi veicināšanai, komunikācijas prasmju pilnveidošanai, 
valstiskās piederības apziņas stiprināšanai un kultūras izprat-
nes kompetenču attīstīšanai, gan kā papildus piedāvājums kopā 
ar programmu “Ciemos pie Turaidas fogta” . Tā tiks izmantota 
dažādu izglītojošu aktivitāšu ietvaros un jau šobrīd ir iegādājama 
Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā. Galda spēles “Kļūs-
ti par fogtu Turaidā!” tapšanu finansiāli atbalsta Siguldas novada 
pašvaldība.

Turaidas muzejrezvāta direktores vietniece komunikācijas darbā  
Anda Skuja

tarifa likmi- 7.458 eiro, nosakot 12 stundu darba nedēļu.
4. Ar 01.01.2019. noteikt amatpersonu (darbinieku) amatu vienības 

un atalgojuma par kalendārā mēneša 1 amata likmi, kas veido 8 
stundu darba dienu vai 40 stundu darba nedēļu, pašvaldības iestā-
dēs un struktūrvienībās, saskaņā ar 2. pielikumu.

 Pielikumā nav iekļauti pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi, 
skolotāji, izglītības iestāžu atbalsta personāls, interešu izglītības 
skolotāji, Krimuldas novada sporta treneri, instruktori, Kultūras 
un Tautas namu amatiermākslas kolektīvu vadītāji. 

5. Uzdot izpilddirektoram un iestāžu vadītājiem brīdināt amatperso-
nas (darbiniekus) par izmaiņām, kas noteiktas lēmuma 4. punktā 
līdz 05.01.2019. 

6. Ar 01.01.2019. atzīt par spēku zaudējušu 29.12.2017. Krimuldas 
novada domes lēmumu „Par amatalgām”.

 Par amatierkolektīvu vadītāju darba samaksu
Ar 2019.g. 1.janvāri paaugstināt  atalgojumu Krimuldas Tautas nama 
un Lēdurgas kultūras nama amatierkolektīvu vadītājiem par 5% sa-
skaņā ar pielikumu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam
1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr. 14 “ Par Krimul-

das novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”.
2.  Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc 

to parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lie-
tu ministrijai zināšanai.

 Saistošie noteikumi pievienoti protokolam.
 Sociālo jautājumu komitejas kārtējā sēde 18. janvārī 
plkst. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 25. janvārī plkst. 10.00.”.

Galda spēle “Kļūsti par fogtu Turaidā!”

2018.g. 24. oktobrī noslēdzās biedrības “Kultūra.Vide.Sabied-
rība” organizētais četru lekciju cikls ar Krimuldas novada paš-
valdības domes atbalstu.

Pēdējā lekcijā “Vai iespējama dzīve bez atkritumiem?” lekto-
re Baiba Petrenko “Zero Waste Latvija”* aktīviste interesentiem 
skaidroja kā rīkoties dabai draudzīgāk. Vides zinātnieki un aiz-

Zaļā dzīves veida piekritēji un aktīviste B.Petrenko (no labās puses tre-
šā) un biedrības “Kultūra.Vide.Sabiedrība.” pārstāve A.Krastkalne (no 
labās puses ceturtā)

stāvji jau sākot ar pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem ak-
tualizē jautājumu par atkritumu masas pieaugumu. Problēmu aici-
not risināt ne tikai ar atkritumu šķirošanu, bet arī ar atkritumiem 
kā atkārtoti izmantojamiem resursiem. Baiba Petrenko uzsvēra, ka 
pārstrāde gan neglābs pasauli. To glābs resursu patēriņa samazinā-
šana, kas arī vislabvēlīgāk ietekmēs vidi. Uz veikalu doties ar taši-
ņām un maisiņiem, kas ir saglabāti vai izgatavoti ar nolūku nelietot 
vienreizējās lietošanas maisiņus. Un vēl nozīmīgs ieguldījums da-
bas resursu glābšanā ir mazuļu audzināšanā izmantot mazgājamos 
autiņus, kas jau ir nopērkami veikalos.

B.Petrenko dalījās pieredzē kā atvieglot savu dzīvi, izkopjot 
savu izvēli ikdienā. Pirmkārt, atteikties no nevajadzīgām lietām. 
Otrkārt, izmantot lietas daudzkārt. Treškārt, šķirot atkritumus. 
Ceturtkārt, kompostēt organiskos atkritumus. 

Rezultāts sasniedzams vien ilgtermiņā, tāpēc svarīgi saglabāt 
konsekventu virzienu ikdienā. Jo mūsu rokās ir tas, kāda būs pa-
saule un zeme rīt mūsu bērniem un mazbērniem. 

Paldies biedrības “Kultūra.Vide.Sabiedrība.” komandai par iz-
glītojošo pasākumu cikla noorganizēšanu! Viss labais sākas ar 
personisko iniciatīvu un atbildības uzņemšanos.
*2018.g.1. augustā, Zemes pārtēriņa dienā (Earth Overshoot Day), Latvijā dibināta 
biedrība "Zero Waste Latvija", kas popularizē bezatkritumu dzīvesveidu un atbalsta 
šāda dzīvesveida uzturēšanai nepieciešamo iniciatīvu ieviešanu. Zīmīgi, ka biedrība 
"Zero Waste Latvija" dibināta Zemes pārtēriņa dienā – 1. augustā. Saskaņā ar Global 
Footprint Network aprēķiniem, 1. augusts ir diena, kad pasaulē iztērēti visi gadam pa-
redzētie resursi un sākas aizņemšanās no nākamajiem gadiem. Ar katru gadu šī diena 
arvien straujāk pietuvojas gada sākumam.

Par tīrāku vidi nākamajām paaudzēm
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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.

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

Bezmaksas

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

Bezmaksas

26.01. pl.19.00 spēlfilma 1906
Stāsts par ideālistiski noskaņotu skolotāju 
un dzejnieci Violetu un sociāldemokrātu kau-
jinieku Pelēko, kuru likteņi savijas dramatis-
kajā 1905. gada revolūcijas izskaņas laikā.

EUR 2,50

28.01. pl.16.00 izrāde bērniem MANA 
DZIMŠANAS DIENA
Arī Baltais Lācis grib skaisti nosvinēt savu 
dzimšanas dienu, tikai viņš nezina kā to darīt?! 
Kurš palīdzēs Baltajam Lācim? Viņa draugs 
Surikāts? Varbūt Varde? Vai tomēr Tītariene? 
Kuru izvēlēties? Laika ir pavisam maz…

EUR 2,00

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

EUR 2,50

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

EUR 2,50

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

EUR 2,00

Nelaid ziemu sirdī un sētā,
paliec aprīļa gaismā arvien,
Tavu gadu ziedu laiks svētīgs
mūžu zvaigžņu vainagā sien.
  /K.Apškrūma./

Sirsnīgi sveicam  
janvāra gaviļniekus:

Rasmu Zivtiņu,
Veroniku Voldiņu,
Nikolaju Vēzīti,
Edīti Osi,
Regīnu Apini,
Vitāliju Stokovu,
Annu Priednieci,
Ilgu Apini,
Zaigu Rimeiku,
Janīnu Poliščuku,
Māru Krastiņu,
Ēriku Klieku,
Laimu Kleinbergu,
Tāli Kārkliņu,
Vladislavu Gorškovu,
Juri Eglīti,
Āriju Eglīti,
Velgu Rūdolfu,
Antoņinu Pastari,
Jāni Lūkinui

nozīmīgajās jubilejās!
KRIMULDAS BAZNĪCĀ

Krimuldas ev. lut. draudzē
Svētdienās pl. 12.00 – Dievkalpojums Kri mul das 

baznīcā. Svētdienas skola bērniem Mācītājmājā 
(paralēli dievkalpojumam).

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

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

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

Piektdienās
 pl. 19.30 – Bībeles studijas un iesvētāmo 

nodarbības.
Sestdienās
 pl. 19.00 – Kontemplatīvais Dievkalpojums 

Krimuldas baznīcā ar Svētā Vakarēdiena 
sakramentu.

Draudzes kanceleja atvērta Mācītājmājā svētdienās no 
pl. 11.00 pirms dievkalpojuma un pēc tā līdz pl. 15.00.
Vizītes pie draudzes mācītāja Mācītājmājā var pieteikt 
katru dienu (izņemot otrdienas) pa tālr. 26342291.
Draudzes mājas lapa: www.krimuldasbaznica.lv.
Draudzes e-pasts: info@krimuldasbaznica.lv.
Seko savai draudzei arī sociālajos medijos un pievienojies 
grupai facebook.com/Krimuldas ev lut draudze! 

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.

Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: 67971020
www.facebook.com/SiguldasDraudze
www.draugiem.lv/siguldasdraudze
www.twitter.com/rasnacis

Prāvests Rihards Rasnacis

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu pl. 11.00.

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

Mācītājs Didzis Seržāns 

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes

Dievkalpojumi
notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā 

plkst. 11.00.
Ir iespēja piedalīties Bībeles stundās, tās notiks katru 

ceturtdienu pl.18.00 baznīcā, sakristejā. 
Mācītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās

no pl.17.00 līdz 18.00 baznīcā,  
pārējā laikā pa mob.tālr. 26536094  

e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.
Mācītājs Osvalds Miglons

Krimuldas vidusskolas
TRENAŽIERU ZĀLES

DARBA LAIKS: 
pirmdien 

sanitārā diena
otrdien, trešdien, cetrurtdien,  

setdien, svētdien 
9.00–21.00
piektdien 

10.00–21.00
Par citiem laikiem zvani un vienojies: 26161322


