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13. februārī visā Latvijā norisinājās “Ēnu diena”. Trīs skolēni 

no Iecavas vidusskolas, Krimuldas vidusskolas un Lēdurgas 
pamatskolas bija izvēlējušies ēnot Krimuldas novada domes 
priekšsēdētāju Linardu Kumski. 

Darbadienas gaitā jaunieši iepazina priekšsēdētāja ikdienas 
darbu domē, diskutēja par demokrātiju, politiķa amatu un savām 
nākotnes iecerēm. Visi apmeklēja vienu no novada skaistākajām 
vietām – Turaidas muzejrezervātu, kur notika tikšanās ar muzeja 
vadību par sadarbības plāniem.

Dienas noslēgumā jaunieši atzina, ka pašvaldības domes priekš-
sēdētāja amats ir dinamisks, ļoti atbildīgs un prasa lielu pacietību, 
uzklausot daudzos viedokļus.

Domes priekšsēdētājs Linards Kumskis pauda prieku par jaunie-
šu interesi: “Svarīgi, ka jaunieši vēlas izprast kā darbojas demo-
krātija un kāds ir deputāta – iedzīvotāju pārstāvja darbs un, ka tas 
notiek neatrauti no ikdienas komunikācijas ar iedzīvotājiem.”

Kā vēsta organizatori, šogad “Ēnu dienā” piedalījās aptuveni 
34 000 dalībnieku un ēnotājus ar dažādām profesijām iepazīstina 
1545 ēnu devēji. “Ēnu diena” ir starptautiska ikgadēja Junior Ac-
hievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, 
kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4-6 stundu ga-
rumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. “Ēnu 

dienas” mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un 
nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Godināti konkursa “Gada biškopis” 
laureāti 

Laureātu godināšana notika Latvijas Biškopju biedrības (LBB) 
gada noslēguma pasākumā 2018.g. 1. decembrī. 

„Gada biškopis ražošanā” katru gadu ir nozīmīgākā nomināci-
ja. Šogad titulu ieguva Atis Vallis, ZS “Lejaslīves” saimnieks no 
Krimuldas novada. Ikdienas darbā izmanto biškopja Ārgaļa stropu 
nestuves. Ir bioloģiskās lauksaimniecības piekritējs, apsaimnieko 
75 bišu saimes un lielākās platībās audzē sparģeļus.

Ar biškopību nodarbojas salīdzinoši nesen, tikai piecus gadus. 
Principā varētu likt vienādības zīmes starp biškopis – galdnieks – 
inženieris. Atim ir sava galdniecība, darbojas kā profesionāls gald-
nieks un inženieris, visu nepieciešamo biškopībai uzkonstruē un 
izgatavo pats. Ir nonācis pie secinājuma, ka vieglāk ir izgatavot 
jaunus rāmīšus nekā tos dezinficēt. Ar ģimeni aktīvi piedalās da-
žādās biškopības produktu popularizēšanas akcijās, kā, piemēram, 
Medus diena dravā, kad ģimenes saimniecību apmeklē vairāki 
desmiti interesentu. Labprāt savā pieredzē un secinājumos dalās 
ar citiem biškopjiem, organizējot un vadot seminārus un rakstot 
rakstus žurnālam “Biškopis”, ir LBB Limbažu nodaļas vadītājs. 
Biškopībā darbojas nesen, bet jau daudz sasniedzis.

Rita Bartuševica 
LBB izpilddirektore 

Mob.t. 26305939; www.strops.lv
Interviju ar Vaļļiem lasiet 4., 5. lpp.

Jaunieši ēno Krimuldas novada domē

Skolēni piedalās “Ēnu dienā” Krimuldas novada domē. Attēlā redzami 
ar pašvaldības domes priekšsēdētāju

Atis un Lelde Vaļļi ar jaunāko dēlu Ernestu
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Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod otrā 

atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldībai piederošu nekustamo 
īpašumu “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas 
pagasts, Krimuldas novads, kadastra 
Nr. 8068 900 0657, kas sastāv no dzīvok-
ļa  51,7 m² platībā

Objekta nosacītā cena EUR 2960,-
Objekta izsole notiks 2019. gada 

12. martā plkst. 14.00 Krimuldas novada 
domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Kri-
muldas pagastā, Krimuldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas 
novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raga-
nā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 
darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu 
pēc sludinājuma publicēšanas laikraks-
tā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 
11. martam plkst. 17:00. 

Nodrošinājuma nauda EUR 296,- (divi 
simti deviņdesmit seši euro un 00 centi) ap-
mērā iemaksāt Krimuldas novada pašval-
dības, reģistrācijas Nr. 90000068799, ban-
kas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 
A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, 
līdz reģistrācijai izsolei.

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)

10 000 konteineri privātmājām 
iepakojuma nodošanai bez maksas

SIA “ZAAO” (ZAAO), attīstot modernu, iedzīvotājiem ērtu atkritumu apsaimniekoša-
nas sistēmu, ievieš individuāli dalīti vāktu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu 
privātmāju iedzīvotājiem Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras 
pilsētu teritorijās. Pakalpojums, kurš ietver 240 litru ietilpības konteineru uzstādīšanu 
vieglā iepakojuma un stikla iepakojuma nodalīšanai no sadzīves atkritumiem, privāt-
personām būs pieejams bez maksas.

ZAAO Šķiroto atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: “Ir prieks, 
ka esam raduši iespēju iepakojuma nodošanas pakalpojumu piedāvāt vēl tuvāk klientu 
namdurvīm. Klientu aptaujas anketās jau vairākus gadus saņemam priekšlikumus šāda 
pakalpojuma ieviešanai. Tas ir arī solis tuvāk Eiropas regulu izpildei – samazināt apgla-
bājamo atkritumu daudzumu un maksimāli daudz pārstrādei derīgu materiālu atgriezt 
apritē jaunu materiālu ražošanā. Mūsu mērķis ir tuvākajos gados ieviest šo pakalpojumu 
pēc iespējas plašākā uzņēmuma darbības teritorijā.” 

Lai pieteiktos pakalpojumam, iedzīvotājam ir jābūt ZAAO klientam, kuram ir noslēgts 
līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar konteineru. Pieteikt līguma noslēgša-
nu par individuāli dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu var zvanot pa 
tālr. 29221847, rakstot uz e-pastu zaao@zaao.lv vai ierodoties klātienē birojā Valmierā, 
Rīgas ielā 32 un EKO laukumos – birojos: Cēsīs, Lapsu ielā 19, Saulkrastos, Rīgas ielā 96a 
un Limbažos, Mazajā Noliktavu ielā 3.

Pareizi šķirojot un nododot pārstrādei otrreiz izmantojamos materiālus, iedzīvotājiem 
ir iespēja izvairīties no maksājumu sadārdzinājuma par sadzīves atkritumu izvešanu. Ta-
rifa izmaiņas nosaka grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā, paredzot ikgadēju dabas 
resursa nodokļa likmes pieaugumu par atkritumu apglabāšanu poligonā. Iepakojuma kon-
teineri tiks nodoti lietošanā un tukšoti bez maksas.

Konteiners vieglajam iepakojumam būs ar dzeltenu vāku, tajā drīkst ievietot papīru, 
kartonu, PET dzērienu pudeles, polietilēna plēves (LDPE), kosmētikas un sadzīves ķīmi-
jas iepakojumu (HDPE), kā arī metāla priekšmetus. Stikla pudeļu un burku nodošanai tiks 
uzstādīti konteineri ar melnu vāku.

Jau 2001. gadā, neilgi pēc uzņēmuma izveides, ZAAO sāka klientiem nodrošināt iespē-
ju nodot iepakojumu pārstrādei. Šobrīd infrastruktūra attīstīta līdz 20 EKO laukumiem, 
kuros pārstrādei var nodot gandrīz divus desmitus atkritumu veidu. Tāpat ZAAO darbī-
bas reģionā ir uzstādīti vairāk nekā 600 EKO punkti, kuros pieejami konteineri papīra, 
metāla, plastmasas un stikla nodošanai, radot normatīvajām prasībām atbilstošu infra-
struktūras pārklājumu.

 Zane Leimane
SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

No 15. līdz 16. martam 
Sauszemes spēku Mehanizētā 
kājnieku brigāde (SzS MKB-
de) karavīri ir plānojuši veikt 
orientēšanos no Pārgaujas no-
vada līdz Kadagai.

Apmācībā piedalīsies aptu-
veni 30 karavīri. Nodarbību 
laikā plānota karavīru pār-
vietošanās pa apvidu. Speciā-
lie šāvienu imitācijas līdzekļi 
netiks izmantoti. Nacionālo 
bruņoto spēku karavīri neno-
darīs kaitējumus īpašumiem 
un videi, kā arī ievēros uguns-
drošības noteikumus.

Plānotas 
Nacionālo 
Bruņoto 
spēku 

mācības 
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Informācija 
Latvijas iedzīvotājiem energoefek-

tivitātes programmā līdz 2022. g. 
31. decembrim pieejams ES atbalsts 
156 milj. EUR apmērā, lai atjaunotu 
savus mājokļus. Tiek lēsts, ka no ap-
tuveni 20 000 daudzdzīvokļu mājām 
naudas pietiks apmēram 1030 namiem. 
Esiet starp tiem, kas rīkojas un saņem 
atbalstu un dzīvo siltākā, ekonomiskā-
kā un skaistākā mājā!

www.altum.lv

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Krimuldas Tautas namā 

ar Krimuldas novada domes atbalstu, 
piektdienās plkst. 15.00 – 16.30 

norisinās bezmaksas vingrošanas nodarbības 
sertificēta trenera Viestura Dumpja vadībā.

Aicināti visi interesenti vecumā 54+  
pavadīt piektdienas pēcpusdienas fiziskās 

aktivitātēs, lai pozitīvā gaisotnē uzlabotu gan 
fizisko, gan emocionālo veselību!

Uz tikšanos piektdienās Krimuldas Tautas namā!
–––––––––––––––

Raganā 
ES projekta ietvaros 

Piektdienās
plkst. 14.00–15.00

 notiek nūjošanas nodarbības  
un plkst. 15.00–16.00

vingrošana.
Nodarbības vada Viesturs

–––––––––––––––
Lēdurgas sporta hallē 

 katru ceturtdienu plkst. 19.00
sertificētas ārstnieciskās vingrošanas treneres 
Madaras Ansones vadībā ir iespēja apmeklēt 

veselības grupu, kurā tiek apgūti spēka un 
elpošanas vingrinājumi, dinamika.

Dalības maksa: 2 EUR  
Plašāka informācija klātienē  

vai zvanot pa mob.t. 26517271, Madara Ansone.
–––––––––––––––

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, 
politiski represēto biedrības 

"Kamolītis" telpās 
ar Krimuldas novada domes atbalstu, 

pirmdienās
plkst. 14.00–15.00

un 15.00–16.00
norisinās bezmaksas vingrošanas nodarbības 

sertificētas ārstnieciskās vingrošanas speciālistes 
Madaras Ansones vadībā.

Aicināti visi interesenti vecumā 54+  
un visi seniori pavadīt pirmdienu pēcpusdienas 

fiziskās aktivitātēs, lai pozitīvā gaisotnē  
uzlabotu gan fizisko, gan emocionālo veselību!

Uz tikšanos pirmdienās biedrības "Kamolītis" telpās,  
Em. Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā!

Seniori aicināti uz sportiskām aktivitātēm 
SAC “Namiņš” Inciemā

katru ceturtdienu no pl.10.00 līdz 12.00
(28. februārī, 7., 14. martā 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!

Krimuldas Ilze ielūdz 
novada pensionārus  

KONCERTU
"TRĪS TENORI"

5.martā plkst. 18.00
"Sunīšos" ēdnīcas svētku zālē

uz

Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis un 
Guntars Ruņģis, pie klavierēm Māris Žagars

Transports: 
plkst. 17.15  Lēdurgā no Lēdurgas kultūras nama
plkst. 17.00  Turaidā no Turaidas stāvlaukuma
plkst. 17.10  Inciemā no autostāvvietas pie veikala "Smēde" 
plkst. 17.30  Raganā no Krimuldas tautas nama
 

Pasākums publisks, var tikt fotogrāfēts un filmēts

Organizē Atbalsta 
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Mūsu sirdslieta ir biškopība!
Tieši šāds moto ir izlasāms Ata un 

Leldes Vaļļu ģimenes uzņēmuma mā-
jaslapā. “Lejaslīvēs” pavasarī iespē-
jams izbaudīt spraģeļus, bet visu gadu 
garšīgus bišu produktus. Piedāvātas ir 
arī izziņas tūres: Kā aug sparģeļi? Kā 
rodas medus? Kas notiek stropā? - lat-
viešu, angļu, vācu, krievu valodās. In-
teresenti var iepazīties ar “Raganas 
Rāmju rūpnīcu”- biškopības inventāra 
ražošanas darbnīcu. 

Sveicot Vaļu ģimeni ar saņemto ap-
balvojumu, “Lejaslīvēs” viesojās Kri-
muldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis. 

Intervijā Atis un Lelde Vaļļi stāsta par 
paveikto, par uzsākto virzību biškopī-
bā, kad procesā ietilpst viss, sākot no 
nulles līdz gala produktam un realizāci-
jai, arī sparģeļu audzēšana.

Kādas izjūtas, saņemot LBB apbalvo-
jumu?

Stimuls turpināt strādāt, ja tiec novēr-
tēts salīdzinoši īsā darbības laikā, kur 
viss izveidots no nulles. Laba iespēja 
savu darbu pavērtēt tā kā no malas.

Pastāstiet, lūdzu, kā izveidojāt savu 
ģimenes uzņēmumu!

L.: Viss sākās 2013. gadā, kad manam 
tēvam bija palikuši pieci bišu stropi un 
aprīkojums. Atis tos salaboja, lai gan pēc 
izglītības viņš ir  inženieris un produk-
tu izplatītājs savā jomā mērniecībā, arī 
galdniecības prasmes viņš ir apguvis. 

A.: Braukt automašīnā un sēdēt pie 
datora ik darba dienu, tāds nemainīgs 
process mani nogurdināja. Meklēju tam 
atslodzi un atradu, ka to var gūt biškopī-
bā, kur fizisks darbs, izkustēšanās notiek 
dabā, mierā un klusumā. Arī vide, kurā 
dzīvojam, to visu veicināja. Visu ko esam 
iekopuši ir atjaunots no nulles. Pretstats 
Rīgas masu stresam, darba dunai. Tā viss 
sākās, sākumā nopirkām astoņus stropus 
un astoņas bišu saimes. Tagad mums ir 
75 bišu stropi.  

L.: Gatavojam medu, bišu maizi, zied-
putekšņus, bišu maizi medū. Uzsākām 
sveču gatavošanu no vaska, jo pēc izbū-
vētās vaska preses darbības ir pieejams 
labas kvalitātes vasks. Gatavojam arī ta-
gad iecienītās vaska drāniņas. 

Kā nonācāt līdz tam, ka paši gatavojat 
bišu mājas un uztaisījāt vaska presi?

A.: Sākās ar to, ka iegādājos piecus 
stropus no lielražotāja. Pēc gada secinā-
ju, ka bišu māja ir smuka kā mēbele, bet 
neder dravošanas vajadzībām. Parādās 
mitrums, šķiedra nav pareizi ielikta, pā-
rāk smags stropa vāks. Galdniecība man 
ir patikusi no bērnu dienām, apmeklēju  
galdniecības pulciņu, tāpēc nebija grūti 
to paveikt tā, kā to vajag mums. 

Sāku pats taisīt stropus, vēl uzlaboju, 
uztaisīju vieglākus, vairāk safrēzēju, sa-

līmēju. Arī citiem biškopjiem mani dari-
nājumi iepatikās. Jau pāris gadus tas aiz-
vien paplašinās. Rāmīšu izgatavošana arī 
labi padodas.

Tagad mūsu ģimenes uzņēmums strādā 
trīs nozarēs: lauksaimniecībā, biškopība 
un galdniecība, kas cita citu papildina. 

Sparģeļi tuvākos gadus būs tikai tiešā 
tirdzniecībā, jo visiem garšo, tāpēc tiek 
ātri izpirkti. Izvēlējāmies 7 šķirnes, kas 
atbilst mūsu klimatam, mālainai augsnei. 
Saimniekojam ar bioloģiskām metodēm, 
regulāri jākultivē rindstarpas, lai spar-
ģeļi neaizaug. Darām un no kļūdām arī 
mācāmies. 

Cik daudz ir palīdzējusi iespēja apgūt 
Eiropas fondu naudas?

A.: Esam apguvuši vairākas Eiropas 
fondu naudas. Visai uzņēmuma darbībai 
pamatā ir aprēķini. Bez šiem projektiem 
būtu iztikuši tāpat, bet tā ir laba iespēja 
kaut ko noderīgu iegādāties par Eiropas 
finansējumu, lai gan reālais ieguvums 
ir apmēram 20%. Investīcijas ir liels at-
spaids, bet papīru kārtošana gan ir apjo-
mīga. 

Pirmais realizētais projekts bija “Ma-
zais lauksaimnieks”, pēc tam divi projek-
ti par tēmu “Nelauksaimnieciskā ražoša-
na”. Ir iesniegts ceturtais projekts “Digi-
tālā biškopība” un saņemts atbalsts, kas 
paredz stropā salikt sensoru sistēmas, 
kas nolasa svaru, mitrumu, temperatūru, 
mikrokontrolieris, pozīcija, GSM mo-
dems, datu pārraide. Un sūta datus.

Pasaulē ir daudz ražotāji, kas to piedā-
vā. Bet problēma ir tā, – dati neko nedod, 
ka kg medus ir klāt. Lieka informācija 
klāt pie citu informāciju plūsmas. Mums 
ir ideja uztaisīt tādu, kas analizē, ziņo ti-
kai gadījumā, ja ir problēma. Darba pro-
cesā iesaistīti programmētājs, Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte un viens 

liels biškopis kā kompanjons. Tas ir dārgs 
projekts, kur daudz jādomā kā iekļauties 
finansēs.

Vēl tam visam pietiek laika, paņemot 
klāt brīvdienas un darbadienu vakarus. 

Jūsu organizētajās Medus dienās ie-
saistās visa ģimene…

Medus dienās apmeklētāju skaits aug, 
kaut ir notikušas tikai trešo gadu. Īstenī-
bā tā ir kā saimniecības reprezentācijas 
diena, kur viesu uzņemšanā iesaistās visa 
ģimene, arī bērni: Jēkabs, Una un jau-
nākais Ernests. Bērni regulāri piedalās 
saimniecības darbā, lai gan ne vienmēr ar 
entuziasmu. Viņi palīdz sparģeļu ravēša-
nā, stropu krāsošanā, rāmīšu tīrīšanā un 
šķirošanā.  

Ernestam ir 4 gadi, Abi vecākie bērni 
apmeklē Krimuldas vidusskolu: Una (11) 
iet 5. klasē, klases audzinātāja Inga Cie-
lēna, Jēkabs (12) apmeklē 6. klasi, klases 
audzinātāja Agrita Saulīte. 

Kāda ir Vaļļu ģimenes atpūta?
L.: Priecē ģimenes kopā sanākšanas va-

kari, kad reizēm Atis uzspēlē ģitāru. Ap-
meklējam lielas biškopības un lauksaim-
niecības izstādes ārzemēs. Bijām Portugā-
lē, lai redzētu kā veicas ar biškopību, bet 
tur tā nav populāra nozare jauniešu vidū. 
Sastaptais seniors biškopis teica, ka meklē 
kādu, kas turpinātu viņa darbu. Jaunajiem 
biškopība vairs neinteresējot.

Ko gaidāt no Krimuldas novada paš-
valdības?

A.: Konvencionālās un ekoloģiskās 
lauksaimniecības līdzās pastāvēšanas ko-
ordināciju, ko iespējams varētu paveikt 
Krimuldas novada pašvaldība.

Pēc noteikumiem biteniekus būtu jā-
apziņo trīs dienas iepriekš pirms lauku 
miglošanas, lai varētu paspēt reaģēt tīri 
fiziski. Lai gan tas būtu elementāri ri-
sināms centralizēti novadā. Izveidojot 

Domes priekšsēdētājs L.Kumskis un A.un L.Valles ģimenes uzņēmuma darbnīcā
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lauksaimniekiem datu bāzi, kurā katrs 
lauksaimnieks savlaicīgi informē par 
plānotajām darbībām augu aizsardzības 
līdzekļu izmantošanā. Un katrs, kam tas 
ir aktuāli, varētu reaģēt. Gribētos labāku 
informācijas koordināciju starp vietējiem 
lauksaimniekiem.

L.: Labi ir tie semināri, kurus rīko 
pašvaldība. Ir iespēja satikt novadniekus, 
gan iegūt aktuālu informāciju. Vairāk va-
rētu attīstīt publicitātes papildiespējas, 
informāciju par vietējiem uzņēmējiem 
apkopjot bukletos.

Priecājamies, ka biškopības produktus 
varam realizēt vietējā veikalā “Spārītes” 
Raganā, kas ir abpusēji izdevīgi.

Lūdzu, pastāstiet vairāk par rāmju ra-
žotni?

A.: Apjomus kāpinot bija jādomā par 
labākām iekārtām, kuru iegāde izdevās ar 
projektu līdzfinansējumu. Otra iekārta – 
daudzzāģis – arī ir tikko pašu būvēta. Pro-
jektēja labs inženieris pēc manas idejas. 

Gatavojot inventāru ir svarīga precizi-
tāte, jo bitēm ir svarīgs katrs milimetrs. 
Ja vietas par daudz, tad vasko ciet, ja pa 
maz- propoliso. 

Izgatavojām vieglākus stropu jumtiņus, 
lai arī sievietēm biškopēm būtu vieglāk 
darīt darbu. Viss izaudzis, attīstoties 
galdniecības pakalpojumiem biškopju 
vajadzībām, lai var automātiski gatavot, 
nevis ar roku zāģēt. Idejas ir. 

Kā kļuvi par prasmīgu inženieri, Ati?
Skatoties, gūstot pieredzi. Tēva vec-

tēvam kādreiz piederēja spirta brūzis, 
spirta dedzinātava, fotodarbnīcas, viņš 
aktīvi darbojās. Mana vecmamma (99) 
arī sniedz savu ieguldījumu un rāda uz-
ņēmības un darbīguma piemēru. Kaut 
kas ir gēnos. Tas viss kopā veicina rīcību, 
ja rodas vajadzība un jāmeklē risinājums. 
Vidusskolas izglītību ieguvu Rīgas 6. vi-
dusskolā. Labu horizontālo lauksaimnie-
cības izglītību visā jomā ieguvu Latvija 
Lauksaimniecības universitātē,  studējot 

inženierzinātnes. Tā lēnām sāku un tur-
pinu.

Kā izdodas paveikt šo apjomīgo dar-
bu procesa kombinēšanu?

Uzņemtais darbības apgrozījums prasa 
plānošanu un elastību. Tā jau klasika, ka 
uzņēmējdarbībā kaut kas iebremzē un tad 
ātri, operatīvi ir jāmeklē alternatīva. Pro-
jektu realizācijas procesos arī visi datumi 
un cipari ir jāsakārto, precīzi jāievēro. 

Priecē rezultāti, dzimtas mājas ir at-
jaunotas, apkārtne sakopta, atjaunojām 
pirti, vēl jāatjauno klētiņa, tad vide būs 
sakārtota. Ģimene laimīga un priecīga 
dzīvo Latvijā. Visu var nopelnīt mūsu 
valstī, tikai mērķtiecīgi jāstrādā, slinkot 
nevar. Labāk strādājam melnu muti, skai-
dās līdz ausīm, bet savā zemē. Vecmam-
mai (Ata tēva mammai) vasarā apritēs 
100 gadi, viņas pārziņā joprojām ir puķu 
dobju ravēšana. Mēs viens otru papildi-
nām un nevaram neturēt līdzi. 

Ināra Miškina

Krimuldas vidusskolā uz angļu valodas olimpiādi pulcējas apkārtnes skolu skolēni. Foto: S. Atare

Septīto klašu skolēni piedalās angļu valodas olimpiādē 
Krimuldas vidusskolā

8. februārī Krimuldas vidusskolā jau sesto gadu pulcējās ap-
kārtējo novadu septīto klašu skolēni, lai demonstrētu savas zi-
nāšanas angļu valodas olimpiādē.

 Olimpiādes organizatori Inga Cielēna un Linards Kumskis stās-
ta, ka pirms sešiem gadiem tapusī ideja rīkot olimpiādi ar mūsdie-
nīgiem, starpdisciplināriem uzdevumiem, izmantot jaunākās teh-
noloģijas, skolotājiem apmainīties pieredzē, pārrunāt aktualitātes, 
skolēniem pārbaudīt savas zināšanas un iepazīt angliski runājo-
šo valstu kultūru ir aktuāla joprojām – skolās aktīvi tiek ieviesta 
kompetenču (lietpratības) un starppriekšmetu pieeja. Šogad papil-
dus angļu valodai tika integrēti matemātisko un loģisko zināšanu 
un prasmju pārbaudes uzdevumi. Olimpiāde ietvēra klausīšanās, 
lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumus, vairāki uzdevumi bija 
e-vidē ar balsošanas pultīm.

Olimpiādē savas zināšanas pārbaudīja 22 septīto klašu skolēni 
no Inčukalna un Sējas pamatskolas, kā arī Krimuldas, Siguldas 
pilsētas un Vangažu vidusskolas. Olimpiādi ievadīja Krimuldas 
vidusskolas skolēnu sagatavotais koncerts ar dziesmām angļu va-
lodā un dejām.

Apkopojot olimpiādes rezultātus, secinām, ka, skolēnu zināša-
nas ir labas, līdzīgas starp dažādajām skolām.

Svarīgi, lai olimpiāde tās dalībniekiem ir kā svētki un sagādā 
pozitīvas emocijas. Novērtējuma anketās skolēni pozitīvi vērtēja 
interesantos uzdevumus, draudzīgo atmosfēru skolā un koncertu.

Paldies Krimuldas vidusskolas svešvalodu skolotājiem par olim-
piādes organizēšanu, kā arī kaimiņskolu skolotājiem par skolēnu 
ieinteresēšanu un sagatavošanu angļu valodas olimpiādei. Paldies 
skolas administrācijai un Krimuldas novada domei par atbalstu. 
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Sadraudzējies ar aukstumu!
16. februārī Zviedrijas pilsētā Skelleftea 

notika Skandināvijas 8. atvērtais čempio-
nāts ziemas peldēšanā, Pasaules Kausa 
Ziemas peldēšanā 5. posms.

Ja nebaidies no aukstuma,
ja vēlies pamēģināt ziemas peldes,

ja interesē satikt daudz 
interesantus domubiedrus,
ja vēlies mēroties spēkiem  
ne tikai Latvijas teritorijā –

PIEVIENOJIES!

finansiālo atbalstu dalībai Pasaules čem-
pionātā, Krimuldas novada domei par ie-
spēju apmeklēt nodarbības peldbaseinā un 
trenerei Evijai Pētersonei par peldēšanas 
tehnikas nostiprināšanu.

Ziemas peldēšanas kluba “Raganas roņi” 
valdes locekle Kristīne Rāte

Tālr. 29412074

Gandrīz 400 ziemas peldētāju vidū bija 
6 dalībnieki no Latvijas. Ziemas peldēša-
nas klubu “Raganas roņi” no Krimuldas 
novada pārstāvēja Kristīne Rāte.

Piedaloties trijās distancēs (25 m brass, 
25 m tauriņstils, 50 m brīvais stils) tika izcī-
nītas  trīs sudraba medaļas, atzīstot, ka visās 
distancēs pārāka ir Amerikas peldētāja.

Ziemas peldēšana ir augstākā norūdīša-
nās pakāpe, viens no efektīvākajiem vei-
diem organisma stiprināšanai ziemas se-
zonā. “Raganas roņi” aicina sadraudzēties 
ar aukstumu, rūdīties, veselīgi un sportiski 
pavadīt laiku svaigā gaisā. Tev nav jākāpj 
aukstā ūdenī, ja tas nevilina, dažiem patīk 
sniega vannas, citiem tikai pastaigāt pa 
sniegu. Arī par dienu svaigā gaisā Tavs or-
ganisms Tev noteikti pateiks paldies. Zie-
mas peldētāji gatavi sniegt pieredzes pa-
domus par rūdīšanos, par ziemas peldēm, 
par drošību uz ledus, par iespējām, kādas 
paveras, kad Tavs dzīves veids ir peldes 
ziemā.

“Raganas roņi” lepojas ar šīs sezonas 
jauniem pieciem ziemas peldētājiem un cer, 
ka jau nākamajā sezonā dalībnieku skaits 
ziemas peldēšanas sacensībās no “Raganas 
roņu” pulka būs krietni kuplāks.

Īpašs paldies SIA “Eco Baltia grupa” par 

Apsveicam!

Lepojamies ar mūsu skolas audzēkņa 
panākumiem un apsveicam saksofona 
spēles 3.klases audzēkni Danielu Gži-
bovski ar iegūto 3.vietu Valsts konkur-
sa pūšaminstrumentu spēlē finālā Rīgā. 
Paldies skolotājam Agrim Liepiņam un 
koncertmeistarei Dacei Gžibovskai par 
audzēkņa sagatavošanu! 

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas 
aktualitātes

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas 
vizuāli plastiskās mākslas nodaļas au-
dzēkņi sekmīgi piedalās dažādos vizuā-
lās mākslas konkursos:

 Noslēgusies 47. Starptautiskā bērnu 
māksla konkursa "Lidice 2019" Latvijas 
kārta.

47. Starptautiskā bērnu mākslas izstā-
des-konkursa "Lidice 2019" tēma ir "Ķī-
mija". Konkursam tika iesūtīti 943 darbi 

no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Lat-
vijas kārtas laureātu izstādei tika izvirzīti 
211 darbi.

Melisas Šicas un Jetes Patrīcijas Kub-
lickas darbi veiksmīgi piedalījušies kon-
kursa "Lidice 2019" Latvijā un izvirzīti 
dalībai konkursa Čehijas kārtā.

Laureātu apbalvošana notika 21. februārī 
plkst. 14.00 LU Dabaszinātņu akadēmiska-
jā centrā, Jelgavas ielā 1, Rīgā.

Sveicam meitenes un skolotāju Mariju 
Vītolu! 
 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

sadarbībā ar Ādažu novada domi rīkotajā 
vizuālās mākslas darbu konkursā “Gau-
jas mozaīka Ādažos“ tika aicināti pieda-
līties visu gaujas krastos esošo novadu 
un pilsētu profesionālās ievirzes mākslas 
skolu audzēkņi. Darbi šoreiz tapa papīra 
mozaīkas un kolāžas tehnikā.

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi ar interesi darbojušies, domāju-
ši par Gaujas krastu skaistumu dažādos 
gadalaikos un guvuši panākumus: 

• Anna Helēna Jansone – 2. vieta; 
• Melisa Šica – 3. vieta; 
• atzinības: Artis Šverns un Lolita 

Stauere; 
• pateicības: Loreta Arhipova unLaura 

Adriana Olekša.
Paldies skolotājai Lienei Kaļvai par 

darbu ar audzēkņiem!
Irēna Olekša

D.Gžibovska un Daniels ar žūrijas komisijas 
pārstāvi, saksofonistu O.Petrauski

Melisa un Jete kopā ar VISC neformālās izglītī-
bas departamenta direktori A. Bērziņu.
Foto: A. Kublicka
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Mīlestības apliecinājums savai vietai – Latvijas reģionos īstenotas radošas iniciatīvas 

SACENSĪBU NORISE PLĀNOTA U16 UN VĪRU GRUPĀ

14. martā, plkst. 11.00 
Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiālē  

Dārza ielā 2a, Siguldā
norisināsies  

INFORMATĪVA TIKŠANĀS PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Darba kārtībā:
 Īsfilma “Izglītības iespējas SIVA Koledžā un Jūrmalas profesio-

nālajā vidusskolā” 8 min. garumā.
 Prezentācija par profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu par 

valsts budžeta līdzekļiem personām ar invaliditāti un prognozē-
jamu invaliditāti, t.sk.:
• profesionālās piemērotības noteikšanu,
• profesionālās kvalifikācijas iegūšanu,
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem,
• atbalsta pasākumiem.

 Individuālas konsultācijas potenciālajiem profesionālās rehabili-
tācijas pakalpojuma saņēmējiem.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras profesionālās rehabilitācijas 
jomu pārstāvēs: Profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas vecākais 
eksperts Marika Sermule.

Biedrība „Latvijas Lauku forums” jau astoto reizi īsteno LEADER 
Dižprojektu akciju. Konkursa mērķis ir popularizēt unikālas un re-
ģionu teritorijām un iedzīvotājiem nozīmīgas idejas. Konkursa laikā 
galvenā nav projektu savstarpējā sacensība, bet gan lepošanās ar pa-
veikto, sabiedrības informēšana par līdzcilvēku paveikto, iedrošinot 
arī citus aktīvai rīcībai. 

Konkursa „Dižprojekts 2018” kandidāti ir Latvijas lepošanās stās-
ti, un tie nav neparasti izņēmumi vai nejaušas veiksmes stāsti, bet 
gan apzinātas un mērķtiecīgas lauku cilvēku rīcības sasniegums. Šo-
gad Dižprojektam ir nominēti 27 unikāli vietējo iniciatīvu projekti 
visas Latvijas teritorijā, kuri realizēti publisko-privāto partnerību 
(vietējo rīcības grupu) darbības teritorijā un kuru mērķis ir nozīmīgs 
teritorijas attīstībā un ietverts iedzīvotāju, pašvaldību un nevalstisko 
organizāciju kopīgi radītā stratēģijā. Izvirzītās iniciatīvas īstenotas 
2018. gadā ar Eiropas Savienības fondu (Eiropas Lauksaimniecības 
Fonds lauku attīstībai vai Eiropas Zivsaimniecības fondu) līdzfinan-
sējumu, sekmējot vietējās ekonomikās attīstību un iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanu.

Dižprojekts 2018 balvas ieguvēju noteiks žūrija, taču ikviens Latvi-
jas iedzīvotājs tika aicināts izzināt inovatīvos projektus un, balsot līdz 
19.februārim, nosakot Sabiedrības iecienītāku ideju, jo sociālo tīklu 
populārākais projekta īstenotājs saņems īpašo pārsteigumu!

Ar visu Dižprojekta 2018 izvirzīto kandidātu projektu aprakstiem 
un foto var iepazīties mājaslapā- https://goo.gl/po4z7u

Zane Seredina,  Latvijas Lauku forums,
t. 27884787

Latvijas Lauku forums (LLF) ir nacionāla mēroga nevalstiskā organizācija, kas 
dibināta 2004. gadā. Biedrības misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstī-
bu, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves 
vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. LLF darbojas vairāk kā 80 
biedru organizācijas, lai (1) veicinātu Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu 
attīstību, (2) stiprinātu pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmē-
jot vietējās iniciatīvas attīstību un sadarbību, (3) pārstāvētu Latvijas lauku iedzī-
votāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās un (4) sadarbotos 
ar valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, uzņēmumiem un citām institūcijām. Vairāk 
par LLF: llf.partneribas.lv

Projekta “Lēdurgas spēka taka stiprai nākotnei”
ĪSTENOTĀJS: Biedrība “Smailes”
VIETA: Lēdurgas dendroparks, Lēdurgas pagasts, Krimuldas novads
PROJEKTA VADĪTĀJS: Liene Bērziņa
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 12.06.2017.-10.09.2018.
PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 3489,64 EUR,  
   ELFLA publiskais finansējums 3140,68 EUR
PROJEKTA APRAKSTS:
Projekta mērķis: Izveidot jaunu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanas vietu Lēdur-
gas pagastā – aktīvās atpūtas taku ar norādēm par veicamajiem fiziskajiem vingri-
nājumiem, to atkārtojumu skaitu, iesaistītajām ķermeņa muskuļu grupām, kā arī 
ieteikumiem prāta vingrinājumiem, tādējādi sekmējot cilvēku fizisko un garīgo ve-
selību, popularizējot aktīvu dzīvesveidu, piedāvājot interesantu vidi jēgpilnām no-
darbēm gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem, līdztekus piesaistot vairāk inte-
resentu arī Lēdurgas dendroloģiskā parka piedāvātajai vides izzināšanas stratēģijai.
Projekta aktivitātes: Projekta īstenošanas rezultātā izveidota apmēram 3 km gara 
vidējas sarežģītības pakāpes taka pa jau iestaigātām pļavu un meža takām. Uz takas 
izvietoti 12 informācijas stendi ar asprātīgām norādēm fiziskajiem un prāta vingri-
nājumiem. Pa aktīvās pastaigas taku aicinām doties gan pieaugušos, gan skolēnus, 
censties izpildīt norādītos uzdevumus, vērot apkārtējo dabu, kas ir pārsteigumu un 
krāsu pilna ikvienā no 4 gadalaikiem. Ticam, ka šī pastaiga un uzdevumu veikšana 
stiprinās jūsu fizisko ķermeni, rosinās prāta darbību, radīs enerģijas pieplūdumu 
un dzīvesprieku.
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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.

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

Ieejas maksa:
Dāmām – apburošs smaids,

Kungiem – labs garastāvoklis.

13.03. pl. 16.00 animācijas filma 
 JĒKABS, MIMMI UN RUNĀJOŠIE 
SUŅI. 

Ieeja: 2 EUR.

Lēdurgas kultūras namā
02.03. pl.16.00 19. Vidzemes jauniešu 
kamerorķestru festivāls
Dalībnieki: 
Ogres mūzikas skolas kamerorķestris, Val-
mieras Mūzikas skolas stīgu orķestris, Cēsu 
mūzikas vidusskolas stīgu orķestris, Krimul-
das, Limbažu mūzikas skolu kamerorķestris 
un Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas or-
ķestris.

Lielā zāle, bezmaksas

05./03. - 23./04. pl.10.00–17.00 izstā-
de ROKAS DARBA NEBIJĀS
Krimuldas MMS un Maijas Pīlāgas Lēdurgas 
MMS audzēkņu darbu izstāde “Rokas darba 
nebijās”.

Mazā zāle, bezmaksas

08.03. pl.21.00 PAVASARA BALLE
Balli spēlē grupa “BUČBEND” (Ogre).
Vietas pie galdiņiem rezervēt līdz 6. martam 
zvanot pa tālruni: 
64023086 vai 26256944

Lielā zāle, EUR 5,00

16.03. pl.13.00 Ritas Bērziņas grāma-
tas atvēršanas svētki
Grāmatas ''Pārdomu vējš'' atvēršanas svētki 
un tikšanās ar autoriem - mūsu novadnie-
kiem: dzejnieci Ritu Bērziņu un mākslinieku 
Vitoldu Kucinu.
Pēc svinīgās daļas būs iespēja iegādāties grā-
matu un saņemt autogrāfus.

Mazā zāle, bezmaksas

16.03. pl.20.00 spēlfilma KLASES SA-
LIDOJUMS 
“Klases salidojums” ir režisora Andreja Ēķa 
un filmu "Svingeri" un "Blēži" radošās koman-
das jaunākā un līdz šim bezkaunīgākā filma – 
atklāts stāsts par trīs vīru draudzību, kas iz-
turējusi pusgadsimta laika pārbaudi.

Lielā zāle, EUR 3,00

23.03. pl.16.00 Siguldas deju apriņķa 
kolektīvu skate - koncerts
Dalībnieki: 
“Arnika”, “Baltābele”, “Dēka”, “Dūka”, “Jūr-
dancis”, “Ķimelītis”, “Ķimenīte”, “Lēdurga”, 
“Metieniņš”, “Rudzi”, “Runči un kaķes”, “Sai-
me”, “Sidrabdancis”, “Sprigulītis”, “Tacis”, 
“Virši” un “Vizbulīte”.

Lielā zāle, bezmaksas

25.03. Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienas pasākums

pl.12.30 - atceres brīdis pie represēto 
piemiņas akmens, 

pl.13.00 - koncerts Lēdurgas kultūras 
nama mazajā zālē.
Rīgas 45. vidusskolas audzēkņu un pedago-
gu koncertprogramma “Daudz laimes valsts 
simtgadē latviešiem svešzemē”

Mainīsies dzīvē Tev prieki un bēdas
Ceļi Tev kalnā un lejā ies.
Nekad nemeklē atpakaļ pēdas
Grūti vai viegli- uz priekšu tiec.

Sirsnīgi sveicam  
februāra gaviļniekus:

Veltu Tauriņu,
Matildi Arbidāni,
Rutu Monahovu,
Jāni Andželi,
Rasmu Aidi,
Andri Zebuliņu,
Andreju Tropu,
Sabīni Salmiņu,
Reini Rozi,
Ilzi Kārkliņu,
Ludi Kačerovski,
Jāni Dālderi,
Ināru Baumani,
Āriju Treiju,
Taigu Spilu,
Guntu Kalniņu,
Edvīnu Bērziņu,
Valentīnu Ābramu

nozīmīgajās jubilejās!

LĪDZJŪTĪBA
Kā putni aiziet dusēt 
Gar vakara debess malu, 
Tā aiziet mūsu mīļie 
Uz kluso mūžības salu.
  (K. Skalbe)!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Maijai Kaņepei, brāli mūžībā pavadot

Krimuldas vidusskolas kolektīvs

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.

 14.03. pl. 18.30. tikšanās ar Judīti Briedi- 
Jureviču, raidījuma "Sievietes sirds" 
vadītāju. Aicināti visi interesenti!

Piektdienās
 pl. 19.30 – Bībeles studijas un iesvētāmo 

nodarbības.
Sestdienās
 pl. 19.00 – Kontemplatīvais Dievkalpojums 

Krimuldas baznīcā ar Svētā Vakarēdiena 
sakramentu.

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

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.

26.02. Laulāto kursa sākums; 
 http://ej.uz/LaulatokurssSigulda.
Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: Mob.t. 29120606
www.facebook.com/SiguldasDraudze
www.draugiem.lv/siguldasdraudze
www.twitter.com/rasnacis

Prāvests Rihards Rasnacis

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu pl. 11.00.

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

Mācītājs Didzis Seržāns 

LĒDURGAS BAZNĪCĀ
garīgās aktivitātes

Dievkalpojumi
notiek katra mēneša 2. un 4. svētdienā 

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

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

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

e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.

Mācītājs Osvalds Miglons


