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Pēc Krimuldas novada domes iniciatīvas 22. februārī Turai-

das muzejrezervātā notika diskusija par būvprojekta “Valsts 
reģionālā autoceļa P8 Inciems–Sigulda–Ķegums posma 
km 8,30–12,50 pārbūve” ieceri.

Diskusijā piedalījās Turaidas muzejrezervāta, Krimuldas nova-
da domes, biedrības “Turaidas Avoti” pārstāvji un tehniskā pro-
jekta izstrādātāji. 

Tikšanos vadīja Krimuldas novada domes priekšsēdētājs 
 Linards Kumskis. Aktīvi tika diskutēts gan par Turaidas kalna 
krustojuma un Turaidas muzejrezervāta stāvlaukumu iebrauktuv-
ju labāko risinājumu, gan gājēju (iedzīvotāju un muzejrezervāta 
apmeklētāju) drošību, gan nogriešanās joslas izbūvi krustojumā 
Ragana–Inciems. Tika veiktas pārrunas arī par Turaidas attīrī-
šanas iekārtu pazemes komunikāciju iespējamiem risinājumiem 

Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks” jau ceturto 
gadu īsteno projektu “Dienasgrāmata”, kura ietvaros Latvijas 
skolām tiek izstrādātas individuāla satura un dizaina skolēnu 
dienasgrāmatas.

Šobrīd savu dalību projektā no Krimuldas novada apstiprinājusi 
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola. Projekta ietvaros no skolas 
tiek lūgts īstenot dienasgrāmatas vāka dizaina izstrādes konkursu, 
iesaistot tajā skolas skolēnus. Projekta konkursa labākais dienas-
grāmatas vāka dizains tiks izmatots 2019./2020. mācību gada sko-
lēnu dienasgrāmatu izgatavošanā.

Nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” komanda, pro-

jekta ietvaros, strādās pie finansējuma piesaistes, kas dotu ie-
spēju skolām saņemt skolēnu dienasgrāmatas bez maksas. Pro-
jektu īstenošanai nozīmīgs ir gan pašvaldības, gan uzņēmēju 
atbalsts.

2018. gadā veiksmīgi visā Latvijā tika īstenots projekts “Latvi-
jas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā””. Projekts 
ir ticis organizēts divās kārtās. Kopumā piedalījušās 259 skolas 
no visiem Latvijas reģioniem, iesniegti 7043 darbi, no kuriem 
2033 pārvērsti fotogleznās.

Informāciju sagatavoja:
Nodibinājums “Zinātnes un inovāciju parks”

Diskutē par valsts autoceļa Turaidā 
pārbūves būvprojektu

paralēli ceļu remontam, jo jaunās attīrīšanas iekārtas plānots 
 izvietot ārpus Turaidas muzejrezervāta teritorijas.

 Sestdienā, 2. marta rītā Siguldas pagasta Kultūras namā 
notika Lūgšanu brokastis, kas jau ceturto gadu pulcina dažā-
du jomu vadītājus, lai varētu kopīgi domāt, runāt un lūgt Dievu 
par svarīgo Siguldas novadā un reģionā.  

Šogad tika izvēlēta tēma par jauniešiem, viņu izaugsmi, brie-
dumu un vietu sabiedrībā. Starp dalībniekiem bija arī daudzi 
skolas vecuma jaunieši un studenti. Klātesošos uzrunāja Latvijā 
dzīvojošais argentīnietis profesors Claudio Rivera, kurš dalījās 
pārdomās par nepieciešamajiem priekšnoteikumiem jauniešu po-
tenciāla realizēšanai. Paši jaunieši ne tikai piedalījās sarunās pie 
galdiņiem, bet arī muzicēja un dalījās ar piedzīvoto personīgajā 
dzīvē. Lūgšanu brokastīs Krimuldas novadu pārstāvēja pašvaldī-

bas domes priekšsēdētājs Linards Kumskis. L. Kumskis atzinīgi 
vērtēja organizētās Lūgšanu brokastis: “Mēs visi esam kristīga 
nācija, tas ļauj apzināties kristīgos pamatus un no tā mums nav 
jākaunas, bet gan jāstiprina. Man prieks, ka šogad bija tēma, kas 
veltīta jauniešiem. Lūgšanu brokastīs varēja pārrunāt visas Lat-
vijas mērogā, gan Siguldas novada, gan Krimuldas novada mē-
rogā, kā darbs ar jaunatni notiek. Jaunatne ir mūsu sabiedrības 
tagadne, gan nākotne, man liels prieks par dzirdētajām iedves-
mojošām sarunām pasākuma gaitā.” 

Siguldas kristīgo draudžu garīdznieku un Siguldas domes 
priekšsēdētāja aicinājumam atsaucās apmēram simts cilvēku, 
kuri ar savu dalības maksu atbalstīja biedrības Cerību spārni 
darbību.

Skolēni piedalās radošajā konkursā 
un zīmē skolas dienasgrāmatas vāka dizainu

Lūgšanu brokastīs  
runā par jaunatni

Turaidas muzejrezervātā notiek Krimuldas novada domes Attīstības 
komitejas sēde
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Veselīga uztura gatavošanas 
meistarklase pieaugušajiem

20.martā Krimuldas novada G.Merķeļa pa-
matskolā Lēdurgā aicinām uz ekonomiska un 
veselīga uztura gatavošanas meistarklasi pie-
augušajiem. Eiropas Sociālā fonda projekta 
„Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei  pašvaldībās” ietvaros.  

Praktisko nodarbību mērķis ir sniegt iedzīvotājiem zināšanas un praktiskās iemaņas, kā 
efektīvi, radoši un garšīgi pagatavot dažādus veselīgus ēdienus no lētiem, veselīgiem un 
viegli pieejamiem produktiem.

Praktisko nodarbību ilgums: 2 h
Dalībnieku skaits: 6 līdz 20 dalībnieki. 
Iepriekšēja pieteikšanās zvanot pa tālruni +371 25549748
Praktisko nodarbību beigās speciālists kopā ar dalībniekiem pārrunās praktisko nodar-

bību gaitā iegūto teorētisko informāciju un praktiskās iemaņas (pagatavotās receptes). 
Dalībnieki varēs uzdot sev aktuālus, interesējošos jautājumus.

Katram dalībniekam tiks nodrošināts izdales materiāls par šādām tēmām:
• Receptes ekonomiska un veselīga uztura pagatavošanai.
• Ieteikumi pārtikas produktu pirkumu plānošanai.
• Veselīga uztura gatavošana.
ESF projekta „Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasā-

kumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās” (Identifi-
kācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) ietvaros Krimuldas novada Garlība Merķeļa Lēdurgas pamat-
skolas telpās 20. martā plkst. 16.00 norisināsies praktiska nodarbība par veselīgu, garšīgu, 
ekonomisku un radošu ēdienu pagatavošanu

Harmonija ikdienā
Problēmas darbā, stress un attiecību sarežģīju-

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

Kā saglabāt harmoniju ikdienā?
Bezmaksas lekcijā Krimuldas Tautas namā 

3. aprīlī plkst. 18.30
meklēsim atbildes uz šo jautājumu kopā ar sertificētu psihoterapeiti Baibu Šmiti.
Vietu skaits ierobežots. Iepriekš pieteikties pie Kristapa Bērziņa, zvanot +371 28861524 

vai Krimuldas novada Attīstības nodaļā zvanot +371 25549748.
Projekts “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti vietējā mēroga pasākumi 

sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 pašvaldībās”.

Informācija  
“3+ Ģimenes karte” 

lietotājiem
VSIA “Autotransporta direkcija” dati 

liecina, ka arvien vairāk daudzbērnu ģi-
menes reģionālajā sabiedriskajā transportā 
izmanto Latvijas Goda ģimenes apliecību 
“3+ Ģimenes karte” braukšanas maksas 
atvieglojumu saņemšanai. Šobrīd daudz-
bērnu ģimeņu skolēni un studenti līdz 24 
gadu vecumam, lai saņemtu valsts piešķir-
tos braukšanas maksas atvieglojumus, var 
uzrādīt vecākiem piešķirto Goda ģime-
nes apliecību.  Taču, ņemot vērā Ministru 
kabineta noteikumus par valsts atbalsta 
programmas “Latvijas Goda ģimenes ap-
liecība “3+ Ģimenes karte”” īstenošanas 
kārtību, no 2020. gada 1. janvāra katram 
ģimenes loceklim būs nepieciešama sava 
personificēta apliecība.

Lai saņemtu braukšanas maksas atvieg-
lojumu, braucot reģionālā maršruta au-
tobusā vai vilcienā, daudzbērnu ģimenes 
loceklim ir nepieciešams uzrādīt “3+ Ģi-
menes karti” kopā ar pasi, ID karti vai at-
tiecīgi skolēna vai studenta apliecību. Šo-
brīd skolēniem un studentiem līdz 24 gadu 
vecumam ir iespēja uzrādīt arī vecāku “3+ 
Ģimenes karti”, ja tajā ir norādīts attiecī-
gās personas vārds un uzvārds, bet katrs 
ģimenes loceklis no 7 gadu vecuma ir tie-
sīgs saņemt arī savu personīgo apliecību, 
tādā veidā nodrošinot sev ērtāku iespēju 
iegūt braukšanas maksas atvieglojumus 
sabiedriskajā transportā.

VSIA “Autotransporta direkcija” aicina 
vērst daudzbērnu ģimeņu uzmanību uz 
gaidāmajām izmaiņām un mudināt vecā-
kus savlaicīgi vērsties Sabiedrības integrā-
cijas fondā un pasūtīt “3+ Ģimenes karti” 
saviem bērniem, jo nākamgad skolēni un 
studenti līdz 24 gadu vecumam, uzrādot 
vecāku karti, vairs nevarēs saņemt brauk-
šanas maksas atvieglojumus. Bērniem un 
studentiem būs nepieciešama sava perso-
nificēta “3+ Ģimenes karte”.

www.godagimene.lv

Aicinām iesaistīties  
veselīga dzīvesveida aktivitātēs

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!
–––––––––––––––

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!
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Zied burvjulazdas
Līdz 1. aprīlim veicams kārtējais  

nekustamā īpašuma nodokļa maksājums
Atgādinām, ka līdz 2019. gada 1. aprīlim veicams kārtējais nekustamā īpašuma 

nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 
1.aprīlī, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no 
nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.

Lēdurgas Dendroparkā jūtama pavasa-
ra tuvošanās. Kokos var ieraudzīt ne ti-
kai putnus un vāveres, bet arī arboristus 
no @labie_koki, kuri sakopj koku vai-
nagus jaunajai sezonai. Tāpat viens no 
skaistākajiem pavasara vēstnešiem par-
kā ir Pavasara burvjulazdas ziedēšana.  
Tiekamies parkā, lai apskatītu pirmos 
pavasara vēstnešus. Plašāku informāciju 
meklējiet krimulda.lv - Lēdurgas Dendro-
parks. 

@ Lēdurgas Dendroloģiskais Parks

Kubeseles taka
Pa t e i c o t i e s 
Gaujas Na-
cionālā parka, 
K r i m u l d a s 
pagasta, Kri-
muldas evaņ-
ģēliski luteris-
kās draudzes, 
vietējo uzņē-
mēju un vēl 
daudzu citu 
cilvēku atbals-
tam izveidota 
Kubeseles da-
bas taka 3,6 
kilometru ga-

rumā. Dabas taka ir kā loks, sākoties un 
beidzoties pie Krimuldas baznīcas, kura 
ved gar vēstures un ģeoloģiskiem piemi-
nekļiem Runtiņupītes krastos, piemēram, 
Krimuldas baznīcu un mācītājmāju, Tējas 
namiņu, Kubeseles pilskalnu, Kaupo kapa 
uzkalniņu, Runtiņalu, Saulstariņu klintīm 
un alu, enkurklučiem. Vecā Krimuldas 
mācītājmāja atrodas Runtiņupītes krastā 
uz iegarena paugura - sena pilskalna, sa-
vukārt dabas taka sākas pie Krimuldas 
baznīcas, kas ir viena no vecākajām mūra 
baznīcām Latvijā. 2005.gadā apritēja 800 
gadi, kopš ir uzcelta Krimuldas baznīca. 
Šis ir skaists laiks, lai apciemotu Krimuldu 
- baltais sniegs, saule un dabas skaistums 
valdzina katru ciemiņu.

Foto: Andris.G.

Iespēja pieteikties atbalstam mežsaimniecībā
No 2019. g. 1. aprīļa līdz 7. maijam Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina pieteik-

šanos atbalsta saņemšanai pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā” trīs apakšpasākumos par kopējo publisko finansējumu vairāk kā 
7 miljoni eiro.

Apakšpasākumā “Meža ieaudzēšana” varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas ak-
tivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. 

Apakšpasākumā “Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjauno-
šana” atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbilstoši Valsts meža dienesta 
atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus 
radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. 

Apakšpasākumā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzla-
bošanai” atbalstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, valdo-
šās koku sugas nomaiņai baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu 
mežaudzēs. 

Plašāku informācija var lasīt dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta pasākumi”.
Kārtā iesniegto projektu īstenošanas beigu termiņš ir līdz 2023.gada 1.septembrim.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros.

www.lad.gov.lv 

Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, por-
tālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski 
ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par 
NĪN nomaksu. Ja persona nav saņēmusi paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
nomaksu, lūgums vērsties savā pašvaldība. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem paš-
valdības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā.

Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. 
Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātā-
jam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā 
www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas per-
sonas īpašumiem.

Lietotāju ērtībām turpmāk pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv lietotāji savā 
profilā var ielogoties ar e-Paraksts mobile rīku. Tas ir mūsdienīgs, ērts un drošs rīks, 
kurš bez maksas ir pieejams kā iOS tā Android operētājsistēmu viedtālruņiem.

Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksā-
jumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Lai nerastos pārpratumi ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv 
iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālru-
ni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pas-
tu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas 
termiņa samaksas dienā.
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IZSTĀDE “HORVĀTIJA”
Plenērs 2018

Krimuldas Tautas namā  
no 8. marta līdz 20. aprīlim

AICINA
Krimuldas Mūzikas un mākslas skola

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mūzikas un mākslas skola

Izstādē var apskatīt darbus, kas tapuši no 2018. gada 20. līdz 27. ok-
tobrim skolēnu brīvdienās, kuras Krimuldas MMS un Maijas Pīlāgas 
Lēdurgas MMS vecāko grupu audzēkņi pavadīja Horvātijā, zīmējot un 
gleznojot plenēra darbus.

8 dienas, 8 valstis, 5000 km, daudz redzēts, gūti iespaidi, gleznojot 
un zīmējot Horvātijas ainavas – mirdzoši zilos Adrijas jūras ūdeņus, 
augstos kalnus, dienvidnieciski eksotiskās pilsētas.

Horvātijā, nelielā salā līdzās Trogiras pilsētai, pavadījām trīs iespai-
diem bagātas dienas. Laiks aizritēja čakli zīmējot un gleznojot. Darbos 
attēlota gan eksotiskā Adrijas jūras piekraste, gan ūdenskritumi un 
kalni Krka nacionālajā parkā, tāpat arī Splitas un Trogiras vecpilsētas. 
Gan Splitas, gan Trogiras vēsturiskā apbūve ir UNESCO aizsardzībā 
kā kultūrmantojums. Izstādē varat aplūkot arī fotoattēlus un plenēra 
dienasgrāmatu – skiču bloku, kur visi dalībnieki iemūžināja savus ie-
spaidus brauciena laikā.

Horvātijā ar audzēkņiem strādāja skolotāji: Liene Kaļva, Eva Keiša, 
Vitolds Kucins, Evita Kurtiņa, Irēna Olekša.

Izstādē redzami arī Daces Ignatovas, Krimuldas MMS absolventes, 
J. Rozentāla mākslas vidusskolas audzēknes, darbi.

Izstādes iekārtošanā palīdzēja arī Krimuldas MMS jaunāko, 2., 3. 
un 4. grupu, audzēkņi, kuri sagatavoja Vidusjūras noskaņu iedvesmo-
tas zivis papjē-mašē un kolāžas tehnikās. Skolotājas Marija Vītola un 
Liene Kaļva.

Paldies KRIMULDAS NOVA PAŠVALDĪBAS DOMEI par atbal-
stu plenēra norisē. Paldies tūrisma firmai Travel RSP un gidei Dainai 
Vasiļjevai par organizatorisko darbu.

5. martā Krimuldas ēdnīcas* saimniece Ilze Noreika aicināja 
novada pensionārus uz saviesīgu pasākumu uzņēmuma ēdnī-
cas svētku zālē Sunīšos. 

Pirmajā daļā koncertu sniedza tautā iecienītie trīs tenori: Nauris 
Puntulis, Guntars Ruņģis, Miervaldis Jenčs, kuri dziedāja gan klasis-
kas, latviešu komponistu klausītāju iemīļotas dziesmas, gan populārus 
ārzemju komponistu skaņdarbus. To, ka dziedātāji ir iemantojuši neda-
lītu tautas mīlestību, apliecināja arī Krimuldas novada seniori, kuri ne 
tikai bija ieradušies kuplā skaitā, bet arī gandrīz katru dziesmu pavadī-
ja ar skaļiem aplausiem.

Koncerta noslēgumā Ilze Noreika, saņemot ziedus no pateicīgajiem 

senioriem, izteica atzinību visiem, kas ieradušies un īpaši slavēja savu 
darba kolektīvu, kas palīdz realizēt viņas idejas un ieceres visplašāka-
jā mērogā. Pēc koncerta pasākuma saimniece Ilze aicināja klātesošos 
uz cienastu. Viesi varēja baudīt ēdienus no variācijas par tēmu – lielā, 
veselīgā oga – ķirbis. Firmas “Krimulda” meistari bija sagatavojuši 
12 ēdienus, sākot no uzkodām, zupas, līdz pat saldajiem. Viss bija ne 
tikai garšīgi, bet arī noformēts vizuāli skaisti. Patīkami, ka viesus ap-
kalpoja laipni un uzmanīgi viesmīļi.

Pateicoties Krimuldas novada pašvaldības domes piešķirtajam 
transportam, novada seniori varēja ērti ierasties un doties mājās pa-
sākuma beigās. 

Krimuldas Ilzes organizētajā pasākumā klātienē piedalījās Krimul-
das novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, viņš 
augstu novērtēja sekmīgās uzņēmējas ieguldījumu novada senioru 
aktivitāšu dažādošanā: “Izsaku pateicību Ilzei Noreikai un viņas ko-
mandai par organizēto pasākumu novada senioriem. Šis ir viens no 
uzņēmējdarbības piemēriem, ar kuru varam lepoties, kur uzņēmuma 
kolektīvs strādā un pelna iztiku gan sev, gan ir sociāli atbildīgs,– iesais-
tās novada norisēs. Paldies novada senioriem par aktivitāti, kopumā 
pasākumu apmeklēja gandrīz 170 cilvēki. 

Pasākuma saviesīgajā daļā, pārrunājot novada aktualitātes ar sanā-
kušajiem senioriem, esmu gandarīts un pateicīgs, no viņiem jūtot uzti-
cību un sirsnību manis veiktajiem darbiem novada labā.”

*Par uzņēmumu - 23 gadu darbības laikā Ilze Noreika uzkrājusi pieredzi un izvei-
dojusi uzticamu, darbīgu un radošu komandu. Firma “Krimulda” izceļas ar spē-
ju organizēt pasākumus, klāt viesību galdus, apkalpojot līdz pat 2000 personām 
jebkurā izvēlētajā vietā visā Latvijā. Iespējama arī izbraukuma tirdzniecība ar 
Firmas “Krimulda” meistaru gatavotiem gardumiem.

Informācija par gleznās un zīmējumos attēloto
Trogira, pilsētiņa uz salas Adrijas jūras krastā, vissenāk apdzīvotā 

vieta Dalmācijas piekrastē. Trogirā īpaši jāuzsver katedrāle un zvanu 
tornis, pilsētas viduslaiku mūris ar vārtiem un 15. gadsimta cietoksnis.

Splita, kur antīkos laikos dzīvoja Romas imperators Diokletiāns 
(3./4.gs.), viņa valdīšanas laikā celtā pils ir vienīgā no Romas impera-
toru pilīm, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Horvātijas otra lielākā 
pilsēta. 

Plitvices Nacionālais parks, kur dažādos līmeņos izvietojušies 
16 smaragdzaļi un kristāltīri ezeri, savā starpā savienoti ar vairāk nekā 
90 ūdenskritumiem, burbuļojoši strautiņi un baltais dolomīts – tā ir 
Plitvices ezeru burvīgā pasaule.

KRKA Nacionālais dabas parks ir iespaidīgs ar skaistajām dabas 
ainavām, savvaļas dzīvniekiem un vēsturiskām vietām. Parku lielākā 
daļa cilvēku saista ar tajā esošajiem skaidrajiem, zilganzaļajiem ūde-
ņiem, jo tajā ir daudz krāšņu ūdenskritumu un dīķu. Teritorija ir ba-
gāta ar Vidusjūras klimatiskās zonas floru un faunu. Apkārtējie meži 
ir jaukti ar skābaržiem, cipresēm, papelēm, ozoliem un vītoliem. Šeit 
dzīvo vairāk nekā 200 putnu sugu, tai skaitā zeltītie ērgļi, bet upē māj-
vietu ir atraduši Visovac forele un Adrijas lasis.

Sagatavoja Irēna Olekša

Pie Krimuldas Ilzes 

Pēc pasākuma Ilze Noreika (ceturtā no kreisās puses) kopā ar daļu no 
savas komandas
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19. Vidzemes jauniešu kamerorķestra festivālā
2. marta pēcpusdienā Lēdurgas kultūras 

namā norisinājās Vidzemes kamerorķestru 
festivāls, kurā piedalījās Valmieras Mūzi-
kas skolas stīgu orķestris (diriģentes Dace 
Zariņa un Maija Ozola), Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolas stīgu orķestris 
(diriģents Andris Riekstiņš), Ogres Mūzi-
kas skolas kamerorķestris (diriģents Valdis 
Butāns), Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas 
skolas orķestris (diriģents Mārtiņš Bergs), 
Krimuldas un Limbažu jauniešu simfonis-
kais orķestris (diriģents Aivars Bunķis). 

Tā vien šķita, ka šis koncerts bija kā pa-
vasara atmoda, kas visiem skatītājiem, un, 
domāju, arī mūziķiem, sniedza dvēseles 
harmonijas prieku. Koncertu iesāka Val-
mieras Mūzikas skolas stīgu orķestris. Viņu 
sniegumā izskanēja T. Ķeniņa “Noktirne”, 
Latviešu tautas dziesma Andra Riekstiņa 
apdarē “Bij’ man vienas rozes dēļ”, J. Me-
diņa “Leģenda” un P. Čaikovska valsis no 
baleta “Apburtā princese”. Neskatoties uz 
valmieriešu skaitliski mazo sastāvu, snie-
gums bija izcils. 

Kā otrie sevi pieteica Jāņa Norviļa Mado-
nas Mūzikas skolas orķestris. Šis orķestris 
pārsteidza ar daudzskaitlīgo sastāvu. Šķiet, 
dalībnieku skaits sniedzās tuvu simtam. Īpa-
ši jauki bija tas, ka kopā ar orķestri spēlēja 
solisti. Skatītājus priecēja vijolnieces Linda 
Šņepsta, Katrīna Štromberga un Arīna Au-
ziņa, čelliste – Evija Akaševa, eifonija so-
listi – Jāzeps Mālnieks un Everts Smudzis, 
mežragu spēlēja Ernests Rūdolfs Rijnieks. 
Orķestris atskaņoja Antonio Vivaldi, Annas 
Veismanes, Dmitrija Šostakoviča, Artura 
Kloppes, Modesta Musorgska un Volfganga 
Amadeja Mocarta skaņdarbus. Visu skaņ-
darbu orķestrāciju autors bija šī orķestra va-
dītājs Mārtiņš Bergs.

Kā trešie turpināja Ogres Mūzikas sko-
las kamerorķestris. Šie jaunie talanti gados 
jaunā diriģenta Valda Butāna vadībā bija 
apguvuši un skatītājiem sniedza fantas-

tisku baudījumu – mūziku no kinofilmas 
“Gredzenu pavēlnieks”. Tā bija mūzika, 
kuru varētu klausīties vēl un vēl….

Tikpat cienīga uzstāšanās bija Alfrēda 
Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas stīgu or-
ķestrim. Šķiet, šī orķestra sniegumā bija vai-
rākas “rozīnītes”. Vispirms jau, azar tiskais 
un atraktīvais orķestra diriģents Andris 
Riekstiņš. Prieks par brīnišķīgajām solistēm 
Laimu Lodiņu un Olīviju Lū. Piebildīšu, ka 
Olīviju pamanīja ikviens zālē sēdošais, jo 
viņa ir ķīniete, kas dzīvo un mācās Latvijā. 
Daži zālē sēdošie skatītāji viņu pat paguva 
salīdzināt  ar pasaules slaveno vijolnieci Va-
nesu Meju. 

Cēsniekus nomainīja Krimuldas un 
Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris. 
Prieks, par mūsējiem, kur orķestrantu 
skaits sniedzās pāri pussimtam. Apbrīnoju 
diriģentu Aivaru Bunķi, kas vienmēr atrod 
jauniešiem tīkamu repertuāru. No malas 
skatoties, liekas, cik viegli ir spēlēt orķes-
trī, taču, laikam, šeit vietā ir vecais labais 
sakāmvārds – “grūts darbs, saldi augļi''.

Koncerta “saldais ēdiens” bija visu šo 
jauno un daudzsološo talantu kopīgais ap-

vienotais orķestris. Klausītāji vēlreiz varēja 
salīdzināt diriģentu roku žestus, priecāties 
par vareno kopskaņu, ko veidoja vairāk kā 
155 festivāla dalībnieki. Lielā Lēdurgas 
kultūras nama zāle un skatuve beidzot bija 
pildīta. Žēl, ka šo festivālu apmeklēja sa-
līdzinoši tik maz klausītāju, jo dalībnieku 
bija trīsreiz vairāk.

Paldies talantīgajiem bērniem, visiem or-
ķestru vadītājiem, pedagogiem, kuri muzi-
cēja kopā ar šiem brīnišķīgajiem talantiem, 
bērnu vecākiem, bez kuru atbalsta nekas 
tamlīdzīgs nebūtu iespējams. Paldies pasā-
kuma organizatoriem Aivaram Bunķim un 
Aivaram Tomiņam, kas bija arī šī koncerta 
vadītājs. Paldies Krimuldas novada pašval-
dībai par finansiālu atbalstu festivāla orga-
nizēšanā.

Nezinu, kur notiks 20. Vidzemes jaunie-
šu kamerorķestru festivāls, jo katru gadu 
tas notiek citā vietā, zinu tik to, ka noteikti 
būšu skatītāju rindās, lai priecātos par tiem 
talantīgajiem jaunajiem cilvēkiem, kas dara 
to, kas viņiem  tik brīnišķīgi padodas.

Lēdurgas kultūras nama direktore,  
šoreiz kā klausītāja – Ilze Runce 

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” izsludina sabiedriskā labuma 
LEADER projektu konkursa VII kārtu 

atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku 

attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. 
Projektu iesniegumu pieņemšana no 2019. gada 25. marta līdz 25. aprīlim.
Projektu konkursa VII kārtā pieejams finansējums – 287434,90 EUR.
Projektu pieņemšana notiks šādās 5.2. aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas» rīcībās (590. MK not.):
4.Rīcība Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 114973,96 EUR.
5.Rīcība Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana – 172460,94 EUR.

Ar vietējās attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības mājaslapā www.brasla.lv un birojā, adrese: Braslas iela 2, Straupe, Pārgaujas 
novads, LV-4152, kontaktinformācija – Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts Liga@brasla.lv.
Projektu pieteikumus var iesniegt elektroniski, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
Projekta iesnieguma veidlapas ir atrodama mājaslapās: www.brasla.lv un www.lad.gov.lv.

Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķestris, diriģē Aivars Buņķis
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Decembrī Dabas aizsardzības pārvalde 
saņēma 32 tūkstošus anketu no 250 dabas 
skaitīšanas ekspertiem par 2018. gada se-
zonā apsekotajām teritorijām, kurās tika 
uzskaitītas Eiropas Savienības nozīmes 
aizsargājamo biotopu grupas un vērtēta to 
kvalitāte. Tā kā bioloģiski vērtīgo zālāju 
īpašniekiem gada sākumā ir iespēja pieteik-
ties atbalsta maksājumiem, zālāju anketas 
ik gadu tiek skatītas prioritāri. Šo anketu 
apkopotie dati no otrās dabas skaitīšanas 
sezonas liecina, ka no pērn apsekotajām 
pļavām bioloģiski vērtīgas ir tikai 17%.

“Lai saprastu dabas mainību, mums nav 
jāvizualizē kūstošie ledāji Antarktikā, tā 
norit tepat līdzās – jau divu sezonu da-
bas skaitīšanas dati liecina, ka no agrāk 
zināmajām bioloģiski vērtīgajām pļavām 
Latvijā sastopama vairs tikai viena sestā 
daļa,” uzsver dabas skaitīšanas vadītāja 
Irisa Mukāne. Viņa turpina: “Pēdējo 50 
gadu laikā vērtīgo zālāju platības ir būtiski 
sarukušas, jo zālāji ir teju vienīgā biotopu 
grupa, kas bez cilvēka līdzdalības nevar 
pastāvēt. Nav runa par mauriņu vai zāles 
stiebru izzušanu, bet gan par bioloģiski 
vērtīgo zālāju platībām, kurās mazinās 
krāšņās puķes vainagiem, ārstnieciskie 
augi tējām, arī apputeksnētāji un cita dzī-
vā daba. Ir apdraudēts nozīmīgs posms da-
biskajā dzīvības ķēdē, ko veicina cilvēka 
darbība vai, tieši pretēji, bezdarbība. Un 
pastāv iespēja zaudēt šo biotopu grupu pa-
visam!”

Pagājušā gadā apzināto bioloģiski vērtīgo 
zālāju īpašnieki līdz februāra beigām sa-
ņems vēstuli uz savu deklarēto dzīvesvietas 
adresi par viņa īpašumā esošo zālāju. Lai 
nodrošinātu operatīvu informācijas pieeja-
mību un apmaiņu, informācija vienlaikus 
ir pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzturētajā dabas datu pārvaldības sistēmā 
Ozols (http://ozols.daba.gov.lv/pub/). Ja bio-
tops nav konstatēts, vēstule netiks sūtīta.

Divu sezonu ietvaros apsekošanai tika 
atlasīti 172 tūkstoši hektāru zālāju, kuros 
pastāvēja iespēja konstatēt Eiropas Savie-
nības aizsargājamos biotopus. Dati liecina, 
ka bioloģiski vērtīgajos zālājos bieži kon-
statētas ekspansīvas sugas, kuras ātri re-
aģē uz nevēlamām izmaiņām zālājā (kūlas 
uzkrāšanās, pārmēslošana, pārganīšana, 
izmaiņas hidroloģiskajā režīmā u.c.) un 
nomāc citas zālāja sugas. Retāk tiek kon-
statētas arī invazīvās sugas, piemēram, Ka-
nādas un milzu zeltgalvītes, blīvā skābene, 
Sosnovska latvānis, daudzlapu lupīna. Tā-
pat vērojama tendence, ka zālāji nabadzī-
gās augsnēs tiek apmežoti.

Vēsturiskie Latvijas zālāju pētījumi lie-
cināja, ka seši zālāju biotopi (Vilkakūlas 
(tukšaiņu) zālāji, Piejūras zālāji, Smiltā-
ju zālāju, Lakstaugu pioniersabiedrības 
seklās kaļķainās augsnēs, Mitri zālāji 
periodiski izžūstošās augsnēs un Eitrofas 
augsto lakstaugu audzes) ir ļoti reti sasto-
pami – vien 10% no visiem bioloģiski vēr-
tīgajiem zālājiem. Šī tendence saglabājas, 

Bioloģiski vērtīgo zālāju platības 
turpina strauji sarukt

to apstiprina arī dabas skaitīšanas dati, jo 
abu sezonu ietvaros minētie biotopi kopā 
konstatēti vien 11% no visiem noteikta-
jiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem.

Šī gada aprīlī tiks uzsākta trešā dabas 
skaitīšanas sezona. Pilnīgu ainu par Latvi-
jas dabas vērtībām un to kvalitāti uzzinā-
sim nākamgad, kad būs pieejami visu triju 
sezonu dati un to izvērtējums par visām 
sešām Eiropas Savienības nozīmes aizsar-
gājamo biotopu grupām.

Turpinot pagājušajos gados iesākto praksi, 
arī 2019. gadā apsekojamajos novados notiks 
bezmaksas semināri zemju īpašniekiem par 
dabas skaitīšanu, tās mērķiem, īstenotajām 
aktivitātēm un sniegtas atbildes uz jautāju-
miem. Informācija par semināriem, jaunu-
mi, kā arī jautājumu un atbilžu sadaļa pie-
ejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv.

Dabas skaitīšana jeb projekts “Priekš-
nosacījumu izveide labākai bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu 
aizsardzībai Latvijā” tiek īstenots ar Eiro-
pas Savienības Kohēzijas fonda (85%) un 
Latvijas valsts (15%) atbalstu. Visu aktivi-
tāšu īstenošana paredzēta līdz 2023. gadam, 
biotopu izplatības un kvalitātes noteikšanas 
jomā līdz 2019. gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvalde

Dabas skaitīšanas vadītājas asistente
Ilze Reinika

ilze.reinika@daba.gov.lv
Tālr.: 27858275

SIA "ZAAO" aktualitātes

Jauns sadarbības partneris pieredzes pārnesē
“ZAAO” noslēdzis sadarbības līgumu ar Rēzeknes Tehnoloģiju 

augstskolu. Sadarbība notiks jauniešu prakses programmu īsteno-
šanā, kā arī informācijas un pieredzes apmaiņā, kas vērsta uz ie-
tekmes pilnveidošanu reģionālās attīstības jomā, kā arī zinātniski 
pētnieciskās un mācību metodiskās sadarbības attīstību.

Informatīvie ziņojumi par paveikto atkritumu 
apsaimniekošanā

Martā “ZAAO” pārstāvji uzsāk plānot vizītes uz pašvaldībām, 
lai sniegtu pārskatu par 2018. gadā paveikto katrā novadā atkritu-
mu apsaimniekošanā, sabiedrības informēšanā un izglītošanā, kā 
arī par nozares aktualitātēm un 2019. gada attīstības projektiem.

Sieviete pie atkritumvedēja stūres
“ZAAO” ir gatavs pieņemt darbā sievieti – profesionālu autova-

dītāju, apliecinot to ar savu dalību “Volvo Group Truck Latvija” 
un Zviedrijas vēstniecības uzsāktajā iniciatīvā, kuras atklāšanas 
pasākumā 7. martā Rīgas centrā tika demonstrēta atkritumu savā-
cējmašīna kā potenciālā darba vieta.

Lielās talkas kārtība
“ZAAO” uz noslēgto līgumu pamata nodrošinās Lielās Talkas 

atkritumu izvešanu no pašvaldību teritorijām, kā arī atkritumu 
pieņemšanu poligonā "Daibe".

Atsaucoties Lielās Talkas organizatoru aicinājumam šķirot at-

kritumus, 27. aprīlī pēc pašvaldību pieprasījuma var tikt pagari-
nāts konkrētu EKO laukumu darba laiks, lai talkotāji bez maksas 
var nodot savāktos pārstrādei derīgos materiālus.

Atzinība darītājiem
“ZAAO” saņēmusi LR Kultūras ministrijas pateicību par nozī-

mīgu ieguldījumu Latvijas valsts simtgades svētku tapšanā. Pal-
dies draugu un kaimiņu grupām, uzņēmumiem, izglītības iestā-
dēm, individuālām personām, biedrībām un pašvaldību domēm no 
42 dažādiem Latvijas novadiem, ar kuriem kopā sasniedzām vides 
iniciatīvas “100 darbi Latvijai” mērķi – paveikt nozīmīgus darbus 
vides labiekārtošanā, izdaiļošanā un vides izglītībā.

Urda izglīto vidusskolēnus
Lai bagātinātu vidusskolēnu pieredzi, piedāvājot veikt nestan-

darta vidi izzinošus uzdevumus, kā arī, lai veicinātu skolēnu in-
teresi par augstāko izglītību un karjeras jautājumiem, URDA reizi 
mēnesī 10.-12. klašu skolēnus aicina uz Augstskolu dienām. Tās 
tiek organizētas kopā ar sešu augstskolu pedagogiem un citiem 
profesionāļiem. 

Atvērta pieteikšanās 21. marta nodarbībām kopā ar Rīgas Teh-
niskās universitātes Cēsu filiāli

Sagatavoja
 Zane Leimane, 

SIA "ZAAO" Sabiedrisko attiecību speciāliste
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Bērnu un jauniešu folkloras kopu 
sarīkojumā – skatē

23. februārī Lēdurgas kultūras namā notika Vidzemes piejū-
ras novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate 
„KAS OZOLA DOBUMĀ?”. Šajā reizē viss par un ap bitēm un 
ganīšanu. Ne tikai koncertā, bet arī radošajās darbnīcās.

Paldies darbnīcu vadītājiem – Leldei Vallei un Atim Vallim par 
bitenieku stāstiem, Daigai Tiltiņai par vaska sveču darbnīcu un 
Intai Brikmanei par bišu zāļu gudrībām! 

Pasākumā piedalījās 85 bites no 5 stropiem: 
• Bilskas un Blomes pamatskolas „Rika”, vadītājas (jeb bišu mā-

tes) Līga Krūmiņa-Krīgere un Natālija Ragovska;
• Zvejniekciema vidusskolas folkloras kopa, bišu māte Antra De-

niškāne;
• Limbažu 3. vidusskolas „Kamolītis”, bišu māte Jana Jenerte;
• Salacgrīvas vidusskolas „Zēģelīte”, bišu māte Zenta Mennika;
• Lēdurgas kultūras nama „Putni”, bišu māte Ilze Kļaviņa.

Lēdurgas, Zvejniekciema, Limbažu 3. vidusskolas un Salac-

grīvas kopas tika pie 1. pakāpes diplomiem, Bilskas un Blomes 
kopa – pie 2. pakāpes. 

Paldies žūrijai – Valsts Izglītības satura centra speciālistēm (šajā 
dienā tika sauktas par Lielajām Bišu Mātēm) Mārai Mellēnai, Dinai 
Liepai, Dacei Circenei un Anetei Karlsonei!

VISC Pateicība tika Lēdurgas kultūras namam un direktorei 
Ilzei Runcei par nozīmīgu ieguldījumu Nemateriālā kultūras man-
tojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, 
pulkā teku 2019” Vidzemes novada sarīkojuma “Kas ozola dobu-
mā?” organizēšanā.

VISC Pateicība tika arī Vidzemes piejūras novada folkloras 
kopu koordinatorei Ilzei Kļaviņai par aktīvu līdzdalību un nozī-
mīgu ieguldījumu Vidzemes tradīciju kopšanā, saglabāšanā un 
pārmantošanā.

 Rakstu sagatavoja  
folkloras kopas ‘’Putni’’ vadītāja Ilze Kļaviņa

Krimuldas novada Attīstības nodaļas 
projekta vadītāja Linda Bernarde un Lē-
durgas Dendroparka darbiniece Sarmīte 
Kauliņa apmeklēja apmācību semināru 
“Dārzu tūrisms” Tartu Universitātes Pēr-
navas koledžā, projekta “Dārza pērles” 
ietvaros.

Projekta galvenais mērķis ir dažādot 
dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un 
Latvijā, izveidojot jaunu, pievilcīgu un 
ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu “Dārza 
Pērles”.

Dārzu tūrisms kļūst arvien populārāks 
un arvien vairāk cilvēku izvēlas savus 
ceļojuma galamērķus, balstoties uz dabas 
parku un un dārzu piedāvājumu plānotajās 
galamērķu valstīs. Galvenās projekta akti-
vitātes ir dārza tūrisma produktu attīstība 
un pakalpojumu dizains un parku un dārzu 
īpašnieku un apsaimniekotāju kapacitātes 
veidošana, kas tiek iekļauti “Dārza Pērļu” 
maršrutā. Tāpat tiek plānota “Dārza Pēr-
ļu” maršruta reklamēšana un publicitātes 

veidošana (gan vietējā, gan starptautis-
kos tirgos), tai skaitā internetā balstīta 
 maršruta rokasgrāmata, dalība starptau-
tiskajās izstādēs, atvērtā dārza nedēļa un 
pasākumi, kā arī piesaistošu mārketinga 
materiālu izveide.*

Projekta vadošai partneris ir Vidzemes 
tūrisma asociācija, kurā ir iekļauts arī  
 Lēdurgas Dendroparks. Sadarbībā ar Vid-
zemes tūrisma asociāciju projekta ietvaros 
tiek apmeklēti dažādi apmācību semināri, 
lai atrastu labāko pieeju jaunu piedāvāju-
ma veidošanā Lēdurgas Dendroparkā, lai 
veicinātu tūrisma pieplūdumu un radītu 
vēlmi atgriezties Krimuldas novada tūris-
ma objektos.

Apmācību seminārā “Dārzu tūrisms” 
ir radušās jaunas idejas, kuras, attīstot un 
pilnveidojot piedāvājuma klāstu, realizēt 
Lēdurgas Dendroparkā.

Projekts ilgst līdz 2020. gada 30. aprī-
lim.

* VTA mājaslapa

Projekts “Dārza Pērles” Krimuldas novadā Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centrs organizē semināru

“Meliorācijas sistēmas,  
to kopšana un uzturēšana“ 

zināšanu papildināšanai
08.-09.04.2019.,
sākums plkst. 9.30.

LLKC,Ozolnieki, Rīgas iela 34. Izbrau-
kums uz z/s “Vilciņi-1”, Jelgavas nov., Za-
ļenieku pag..

Mācību maksa atkarībā no dalībnieku 
skaita.

Grupā maksimums 20 dalībnieki. Lū-
dzam obligāti pieteikties līdz 5. aprīlim 
(ieskaitot), zvanot/rakstot un nosaucot vār-
du, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta 
adresi, uz kuru tiks nosūtīts mācību plāns, 
aktuālā informācija par kursu un dalībnie-
ka reģistrācijas veidlapa.

Kontakti:
 LLKC tālr. 29175921, 63050235,  

e-pasts: ivars.kalnitis@llkc.lv

Radošo darbnīcu vada L.Valle Uzstājās folkloras kopa “Putni”
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SACENSĪBU NORISE PLĀNOTA U16 UN VĪRU GRUPĀ

‘’Sporto visa klase’’  
Krimuldas vidusskolā

“Sporto visa klase” 4. klašu Rīgas reģiona 1. grupas sacen-
sības stafetēs piedalījās astoņas komandas no Limbažu vi-
dusskolas, Limbažu sākumskolas, Alojas Ausekļa vidusskolas 
(divas komandas), Salacgrīvas vidusskolas (divas komandas), 
Staiceles pamatskolas un Krimuldas vidusskolas. 

Šajā mācību gadā tika pārveidotas reģionu grupas un sacensību 
organizēšanai varēja piesacīties jebkura skola. Krimuldas vidus-
skola izmantoja šo iespēju un pieteicās viena no pirmajām, kā re-
zultātā sacensības notika Krimuldas vidusskolā 26. februārī. 

Sacensības notika piecās stafetēs, kurām katra skola varēja gata-
voties nedēļu. Skolotāja Liza Civiļova ar 4. a klasi (kl. audz Inese 
Rupeika) bija cītīgi pastrādājuši un kopvērtējumā ieguva 2. vietu, 
atpaliekot tikai no Salacgrīvas 4. a klases komandas. Trešajā vietā 
Salacgrīvas 4. b klase. 

Kopvērtējumā tika apkopotas pirmā semestra vidējais vērtējums 
ar stafetēs iegūto vietu. Sekmēs 3. vieta ar vidējo vērtējumu 7,83, 
stafetēs otrā un kopvērtējumā arī otrā vietā Rīgas reģionā. Iepriek-
šējā gadā bija trešā vieta. Vēl jāpaveic Labais darbs. Uz finālsa-
censībām tiek Salacgrīvas vidusskolas 4. a klase ar pirmo vietu 
sekmēs (8,23)  un stafetēs. 

Paldies sacensību tiesnešiem – vidusskolas skolēniem un spor-
ta pedagogiem Lizai Civiļovai, Antrai Švernai par raitu sacensību 
norisi. Sacensības fotomirkļos iemūžināja Sanita Atare.

“Sporto visa klase” 3. klašu Rīgas reģiona 4. grupas sacensības 
19. martā un 6. klašu Rīgas reģiona 2. grupas sacensības 28. martā 
arī notiks Krimuldas vidusskolā. Veiksmi sacensībās!

Aira Kurtiņa, Krimuldas vidusskolas sporta skolotāja 

Akcija „Satiec savu 
meistaru!” Turaidā

Jau tradicionāli pavasarī Turaidas muzejrezervāts sadarbībā 
ar Turaidas kalēju Andri Ščeglovu piedalās akcijā “Satiec savu 
meistaru!” un aicina interesentus īpašā dienā tikties Turaidas 
smēdē, lai izzinātu senā amata – kalēja darba pamatus, izaici-
nājumus un pieredzi. 

Kalējs Andris Ščeglovs Turaidas muižas smēdē gan lielus, gan 
mazus interesentus gaidīs 5. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.00, lai 
iepazīstinātu ikvienu ar seno Turaidas smēdi un kalēja arodu, kā 
arī demonstrētu savas kalēja prasmes. 

Grupas un klases lūdzam pieteikties dalībai akcijā Turaidā pa 
tālr. 26572142 vai e-pastu: anda.skuja@turaida-muzejs.lv līdz 3. aprī-
lim. Īpaši aicinām skolēnus izmantot iespēju, lai iepazītu neparasto un 
seno amatu un iejustos paši kalēja vietā. Dalība bez maksas.

Akciju, kurā jau vienpadsmito gadu pēc kārtas meistari, amat-
nieki, muzikanti un tautas teicēji aicina uz bezmaksas nodarbībām, 
paraugdemonstrējumiem un citām aktivitātēm, organizē Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar kultūras institūcijām un 
pašvaldībām. 

Anda Skuja
Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece komunikācijas darbā

Seniori aicināti uz sportiskām aktivitātēm 
SAC “Namiņš” Inciemā

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

Iespējamās aktivitātes: 
 galda teniss, novuss, šautriņas,  

basketbola, volejbola spēļu elementi, dambrete, 
pieejami arī trenažieri.

Transports:  
9.20 Krimuldas Tautas nams; 9.30 Sunīši; 9.45 Turaida; Inciems.

Pēc nodarbībām nodrošināts transports mājup.
Kontaktpersona Juris, mob.t. 29230899,  

Jānis, mob.t. 28763844

SENIORI, ESIET AKTĪVI!

Skolotāja Liza Civiļova ar 4. a klasi (kl. audz Inese Rupeika)  
ieguva 2. vietu
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Viens no trim svešvārda “himna” skaid-
rojumiem: “Tas ir mākslas darbs, kas ar 
īpašiem līdzekļiem pauž slavinājumu.”

Vīru korī “Vecie draugi” šis slavinājums 
tapa izmantojot R.Paula vīru dziesmu no 
filmas “Zem apgāztā mēness” (1977.g.), 
koristu saksofonu trio (Aivars, Mārtiņš, 
Gusts) spēju imitēt bēru un kāzu orķestrus, 
kontrastam dejo vijīgās “Dvēseļu māsas” 
no ansambļa “Soul sisters Sigulda”, bet šo 
kompozīciju apvieno mūžzaļais dzīvības 
koks – tūja.

Pasaulē visās tautās tūjas kokam iet līdzi 
kāda franču karaļa dotā dzīvības devīze, jo 
sen pilsētas no mēra glāba šī koka ekstrakti 
un aromāts. 

Retais zina, ka mūsdienu zinātne pastipri-
nāti pēta tūjas palīdzības spējas pasargāt dār-
zus no slimībām. Himnas kompozīcijai mēs 
izmantojām pavisam maz Latvijā zināmo. 
1. Zinātnieku pierādīts, ka skuju aromāts: 

• palīdz iznīcināt A gripas vīrusus, kon-
centrēt spēkus, uzmanību;

• novērš nogurumu, stresu;
• tonizē, nomierinot un sabalansējot 

emocijas.
• veicina mīlnieku harmoniskās attiecī-

bas, tāpēc to izmanto eļļu kompozīci-
jās veselības atjaunošanā.

2. Tūjas zariņiem ir fantastisks spēks arī ci-
tās psihiskās ietekmes jomās:
• palīdz pārvarēt garīgās ciešanas un bē-

das;

• palīdz dzīves grūtību un zaudējumu 
laikā;

• palīdz pārvarēt depresiju un mazvērtī-
bas kompleksu!

Šis ir pietiekams pamats, lai tūjas zari-
ņi būtu vāzēs vismaz guļamistabās, gripas 
laikā dūmotu izžāvētos zariņus visās pub-
liskās telpās, ne tikai baznīcā. Bēdīgu noti-
kumu laikā tūjai vajadzētu rotāt visu māju, 
nevis tikai to aiznest uz kapiņiem. Esmu 
ievērojis, ka daudzi bēru dalībnieki instin-
ktīvi pasmaržo tūju pirms atvadīties, tātad 
cilvēks jūt tūju palīdzību. Protams, mājās 

Himna Dzīvībai un Sievietei

atstāsim dažus zariņus pirms atvadu vaina-
ga, buķetes veidošanas.

“Veco draugu” jaunrades darbs “Himna 
Dzīvībai un Sievietei” mūsu novada dā-
mām tika demonstrēts 9. marta pasākumā 
Krimuldas Tautas namā un ļoti ceram, ka 
tas patika, jo speciālā žūrija Carnikavas 
“Koru karos” to novērtēja augstu (10, 10, 9). 

Zāli šoreiz dekorējām ar “dzīvības koka” 
zariņiem un tāpēc šeit rakstu jaunākās zi-
nātnes atziņas, lai kāds mūs nepārprastu.

2019. g. 27. februāris
Andris Ansis Špats, inženierzinātņu doktors

Valsts tehniskās apskates laiki un vietas 
Vidzemes centrālajā reģionā

Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktorteh-
nika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas va-
dītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei. Tāpat, 
atgādinām, ka par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem 
varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Tālrunis 29284639, 25600707, e-pasts: priekuli@vtua.gov.lv vai www.vtua.gov.lv
 
2019. gada traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās 

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

Krimuldas Inciems 21.03. 11:30 12.06. 11:30 "Garāžas", stāvlaukums
Ragana 21.03. 13:00 12.06. 13:00 "Mehāniskās darbnīcas"

Krimuldas novada  
zemledus makšķerēšanas 

sacensības  
Alauksta ezerā 

norisināsies  
17. martā plkst. 9.00.

Izbraukšana:
Ragana 6.30
Sunīši 6.40
Inciems 7.00
Turaida 7.15

Pieteikšanas līdz 15. martam 
J. Upītim, mob.t. 28763844

Dalības maksa: EUR 2

Organizators sliktu laiku apstākļu dēļ var 
atcelt sacensības. 

Sekot informācijai Krimuldas novada 
mājas lapā www.krimulda.lv un FB lapā 
Teiksmainā Krimulda.

Pasākums publisks. Tā laikā var tikt fil-
mēts un fotografēts. Iegūtais materiāls var 
tikt izmantots publicitātes nolūkos.
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Krimuldas novada domes sēdē 28.februārī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par  lauksaimniecības zemes transformāciju īpašumā “Lauk-
meži”.
1. Piekrist lauksaimniecības zemes apmežošanai īpašuma „Lauk-

meži”, zemes vienībā 0,38 ha platībā (vairāk vai mazāk).
2. Uzdot zemes īpašniekiem saskaņot minētās darbības valsts SIA 

"Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Zemgales reģio-
na meliorācijas nodaļas Rīgas sektorā (Rīgas iela 113, Salaspils, 
tālrunis: 26323268, 67942120).

 Par lauksaimniecības zemes transformāciju īpašumā “Meža 
Lībieši”.
Piekrist lauksaimniecības zemes apmežošanai īpašuma „Meža Lī-
bieši” zemes vienībā 4,48 ha platībā.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma “Brūžlejas” at-
savināšanas procesa uzsākšanu
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo 

zemes īpašumu ar nosaukumu un adresi “Brūžlejas” Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., platība 2,08 ha.

2. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē ar pirmpirkum-
tiesīgo personu.

3. Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma ar nosaukumu 
un adresi “Brūžlejas”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., platība 
2,08 ha,  novērtēšanu atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles notei-
kumu sagatavošanu.

 Par grozījumiem Krimuldas pagasta padomes 2006.g. 
31.marta lēmumā “Par  zemes platību apstiprināšanu”.
Izdarīt grozījumus Krimuldas pagasta padomes 2006.g. 31.marta 
lēmuma „Par zemes platības apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, 20.p, 
1&)   lemjošajā daļā nomainot ciparus “2,46” ar cipariem “2,49”  
un izteikt lēmumu sekojošā redakcijā:
“Apstiprināt Krimuldas pagasta pašvaldībai piekrītošās zemes 
“Mežs pie  Bērziem” uzmērīto platību -2,49 ha.”
Šo lēmumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79.panta 
pirmo daļu, var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones 
ielā 1A, Rīgā, viena   mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
 Par zemes nomu.
1.&
1. Ar 2019.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONU uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldības īpašumā  esošā īpašuma ar no-
saukumu “Dendroparks”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas 
nov., zemes vienības daļu 0,3 ha platībā, mazdārziņa vajadzī-
bām..

2. Nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN. 
Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.

2.&
1. Ar 2019.g. 2.janvāri turpināt  iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem 

Krimuldas novada pašvaldībai piekrītošās  zemes ar nosauku-
mu “Mazie Rīti”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.,  daļu 0,06 ha 
platībā, mazdārziņa vajadzībām. 

2. Nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un 
PVN. Zemes nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli 
par zemi.

3.&
1. Ar 2019.g. 1.janvāri izbeigt zemes nomas līgumu ar PERSONU 

par Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās 
zemes ar nosaukumu “Ausekļi”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Kri-
muldas nov., zemes vienības daļu 0,06 ha platībā, mazdārziņa 
vajadzībām.

2. Ar 2019.g. 2.janvāri  iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Kri-
muldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā esošās zemes 
ar nosaukumu “Ausekļi”, zemes vienības daļu 0,06 ha platībā, 
mazdārziņa vajadzībām.

3. Nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN. 
Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.

Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar 
PERSONĀM
 Par zemes nomas līguma pagarināšanu, ja nomniekam iz-
beigtas  zemes lietošanas tiesības 
1. Ar 2019.g. 2.janvāri turpināt iznomāt PERSONAI Krimuldas 

novada pašvaldībai piekrītošo zemi „Jaunrogas”, 1 ha platībā, 

noslēdzot zemes nomas līgumu  uz 10 gadiem, nosakot nomas 
maksu 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības.

2. Juridiskai nodaļai sagatavot zemes nomas līgumu ar PERSO-
NU.

3. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašumu kopplatības var 
tikt precizētas.

 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Dārza iela 42”, 
Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu.
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dārza iela 42”, Ragana, Kri-

muldas pag., Krimuldas nov., 0,5345 ha kopplatībā, izsoles re-
zultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu ar PERSONU par Krimuldas novada paš-
valdības n/ī – zemes vienības “Dārza iela 42”, Ragana, Krimul-
das pag., Krimuldas nov., 0,5345  ha kopplatībā, pārdošanu par 
9600 EUR uz nomaksu.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Krasta iela 5”, 
Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., izsoles rezultātu ap-
stiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī “Krasta iela 5”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Kri-

muldas nov., 0,4133 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar PERSONU, par Krimuldas novada 

pašvaldības n/ī – zemes vienības “Krasta iela 5”, Lēdurga, Lē-
durgas pag., Krimuldas nov., 0,4133 ha kopplatībā, pārdošanu 
par 2900 EUR.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – „Katlu māja Sunī-
šos”, Krimuldas pag., Krimuldas nov.  novērtēšanu
1. Veikt n/ī “Katlu māja Sunīšos”, kas atrodas Sunīšos, Krimuldas 

pag., Krimuldas nov. novērtēšanu.
2. Izpilddirektoram organizēt n/ī “Katlu māja Sunīšos” novērtēša-

nu atbilstoši Latvijas vērtēšanas standarta (LVS401-2013) prasī-
bām.

 Par pašvaldības īpašuma atsavināšanu daudzīvokļu dzīvoja-
mo māju celtniecībai. 
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo 

zemes īpašumus īpašums ar adresi Meistaru iela 1, Ragana, Kri-
muldas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no zemes vienības ar 
kopējo platību  0,5088 ha un n/ī ar adresi Skolas iela 12, Raga-
na, Krimuldas pag., Krimuldas nov. ar kopējo platību 0,5387 ha 
ar mērķi, lai tiktu nodrošināta daudzīvokļu dzīvojamās mājas 
celtniecība.

2. Izpilddirektoram un Izsoles komisijai organizēt n/ī ar adresi 
Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas 
sastāv no zemes vienības ar kopējo platību  0,5088 ha un n/ī 
ar adresi Skolas iela 12, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov. ar kopējo platību 0,5387 ha,  novērtēšanu atbilstoši Latvijas 
vērtēšanas standarta (LVS401-2013) prasībām un izsoles notei-
kumu sagatavošanu.

3. Izsoles noteikumos noteikt atsavināšanas mērķi - daudzīvokļu 
dzīvojamās mājas celtniecība.

4. Kā nodrošinājums n/ī atsavināšanas mērķa izpildei pašvaldībai 
ar n/ī pircēju noslēgt atpakaļpirkuma līgumu, kurā ir iekļauti 
nosacījumi, kas noteikti Civillikuma 2054.- 2059. pantos un 
iesniegt Zemesgrāmatā kā nekustamā īpašuma apgrūtināju-
mu.

 Par saskaņojuma izsniegšanu biedrībai Vidzemes lauku 
partnerība “Brasla” par atsevišķu labiekārtojuma elementu 
uzstādīšanu teritorijās: Lēdurgas Dendroparks un Avotu birzs
1. Projektā plānotās darbības saskaņot – takas labiekārtošanu un 

informācijas zīmju izvietošanu Avotu birzī (kadastra numurs 
66560040081, kas pieder Krimuldas novada domei), atpūtas vie-
tas izveidošanu un takas labiekārtošanu Lēdurgas Dendroparkā 
(kadastra numurs 66560020523, 66560020633, 66560020416, 
kas pieder Krimuldas novada domei.)

2. Projekta apstiprināšanas gadījumā dome paredzēs līdzekļus 
projekta līdzfinansēšanai, informatīvo stendu, norāžu zīmju, 
marķējumu uzstādīšanai 10% apmērā, kas vidēji varētu būt līdz 
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Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludinājusi mā-
cību programmu pieteikšanu pieaugušo izglītības projekta 
“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 
ceturtajai kārtai, kuru plānots izsludināt šī gada maijā. Izglītī-
bas institūcijas līdz 2019. gada 12. aprīlim var pieteikt mācību 
programmas 12 dažādās nozarēs, kā arī astoņās mūžizglītības 
kompetencēs. 

Piedāvājumā atgriežas kultūras nozare
Atlasē var piedalīties izglītības iestādes, kuras atbilst izglītības 

iestāžu atlases nolikuma prasībām un iesniedz vismaz vienu izglī-
tības programmu kādā no 12 tautsaimniecības nozarēm vai mūž-
izglītības kompetencēs. 

Nozaru klāstā šoreiz ir tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un 
ādas izstrādājumu ražošana, pārtikas rūpniecība un lauksaimnie-
cība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, drukas un mediju teh-
noloģijas, transports un loģistika, enerģētika, ķīmiskā rūpniecība, 
būvniecība, kokrūpniecība, elektronisko un optisko iekārtu ražo-
šana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, metālapstrā-
de, mašīnbūve un mašīnzinības. Nozaru piedāvājumā šajā kārtā 
atgriežas arī kultūras nozare, kurā izglītības iestādes var pieteikt 
trīs veidu izglītības programmas bibliotēku darba jomā. 

Pirmo reizi projekta laikā ir iespēja pieteikt mācību program-
mas arī mūžizglītības kompetencēs. To vidū ir tādas kompetences 
kā valodas, digitālās, uzņēmējdarbības un ilgtspējas kompetence, 
matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju kompetence, kultūras 
izpratne un izpausme, personīgā, sociālā un mācīšanās kompeten-
ce, kā arī integrētās kompetences.

Izglītības iestādēm plašākas iespējas 
Izglītības iestādes var pieteikt neformālās izglītības un profesio-

nālās pilnveides programmas, kā arī profesionālās tālākizglītības 
programmas, kuras ļauj iegūt profesiju.

Šajā kārtā izglītības iestādēm ir lielākas iespējas pašām izvēlē-
ties un pieteikt piemērotākās tālākizglītības programmas, ja tās ir 
kādai no 12 nozarēm atbilstošas kvalifikācijas, kas iekļautas noza-
res kvalifikāciju struktūrā un atbilst valstī noteiktajām prasībām.

Jaunums ir iespēja piedāvāt apgūt kādu moduli no licencētas un 
akreditētas modulārās profesionālās izglītības programmas, kura 

atbilst nozarei un ir iekļauta nozaru kvalifikāciju struktūrā. Šādu 
atsevišķu moduļu apguve dod iespēju ātri un elastīgi reaģēt uz 
darba devēju vajadzību pieaugumu pēc specifiskām prasmēm un 
iemaņām.

Tāpat kā iepriekšējā kārtā, saglabātas prasības izglītības prog-
rammu norises vietām. Mācības jāpiedāvā izglītībai piemērotās 
telpās - Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētās program-
mu īstenošanas vietās vai neformālās izglītības programmas licen-
cē norādītās īstenošanas vietās.

Plašāka informācija par atlases nosacījumiem un mācību vajadzī-
bām, kā arī cita noderīga informācija pieejama VIAA mājaslapā 

Mācībās pieaugušajiem iesaistījušies 
17 tūkstoši strādājošo

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā noritējušas jau trīs pie-
teikšanās kārtas, kuru rezultātā mācības pieaugušajiem uzsākuši 
17 191 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 11  tūkstoši izglītošanos 
jau pabeiguši. Latvijas darbaspēks ir gatavs mācīties mūža garu-
mā, par ko liecina fakts, ka 31% visu mācību dalībnieku ir vecumā 
no 45 gadiem, kas ir projekta prioritārā mērķauditorija, savukārt 
20% - vecumā virs 50 gadiem. Statistika par mācību dalībniekiem 
1. un 2. kārtā liecina, ka 59% izglītības ieguvēju ir vīrieši, savu-
kārt puse no visiem mācību dalībniekiem ir ar pamata, vidējo vai 
profesionālo izglītību. 

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences piln-
veide” īsteno VIAA, lai pilnveidotu nodarbināto personu profe-
sionālo kompetenci un laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas 
neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu strādā-
jošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Projektu 
finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā 
līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus 
eiro.

Papildu informācija:
Kristīne Keiča 

VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas 
sabiedrisko attiecību speciāliste 

Tālr.: 67854760, 
Mob.: 28628088  

e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

Izglītības iestādes var pieteikt mācības pieaugušajiem 

1500,00 EUR/pašvaldībai laika periodā no 2019. līdz 2020. ga-
dam.

 Par Krimuldas novada pašvaldības saistošajiem  noteiku-
miem „ Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitīša-
nas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, 
kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas”. 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības saistošos noteiku-

mus Nr.1 „Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanas un atskaitī-
šanas kārtība Krimuldas novada pašvaldības izglītības iestādēs, 
kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmas”.  

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

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes 
Lietvedības nodaļai. 

 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu
1. Atbalstīt pašvaldības finansējuma piešķiršanu 1300 EUR apmē-

rā biedrībai “Siguldas Maratona klubs & Siguldas Takas” Lat-

vijas kausa sacensībām orientēšanās sportā Krimuldas novada 
teritorijā 2019.gada 17.-18.augustā.

2. Piešķirt Krimuldas Mūzikas un Mākslas skolai naudas līdzek-
ļus 835 EUR apmērā vijoļklases labiekārtošanai.

 Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību 
savstarpējo norēķinu apstiprināšanu
Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem 
norēķiniem pēc naudas plūsmas par Krimuldas izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 2019.gadam no 1. janvāra sekojoši:
Krimuldas vidusskolā  EUR/mēnesī     90.88
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā EUR/mēnesī   207.07
PII Krimulda EUR/mēnesī   188.56
PII Ezerciems EUR/mēnesī   280.83
saskaņā ar pielikumu.
 Attīstības komitejas kārtējā sēde 14. martā pl. 15.00.
 Finanšu komitejas kārtējā sēde 20. martā pl. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 29. martā pl. 10.00.
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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
15.03. pl. 19.30 spēlfilma KLASES SA-
LIDOJUMS 
“Klases salidojums” ir režisora Andreja Ēķa 
un filmu Svingeri un Blēži radošās komandas 
jaunākā un līdz šim bezkaunīgākā filma – at-
klāts stāsts par trīs vīru draudzību, kas iztu-
rējusi pusgadsimta laika pārbaudi. 25 gadus 
pēc skolas absolvēšanas viņi saņem ielūgumu 
uz klases salidojumu un piedzīvojumi var 
sākties! Spilgta četrdesmit gadnieku krīze 
un personiskas atklāsmes, par kurām grūti 
runāt pat draugu lokā, filmā tiks rādītas ne-
slēpjoties un ar kārtīgu devu humora.    
Režisors: Andrejs Ekis, galvenajās lomās: 
Ainārs Ančevskis, Juris Kaukulis un Imants 
Strads.
Vecuma ierobežojums: līdz 16 gadiem neie-
sakam; 
https://www.youtube.com/
watch?v=fJrwwsHtH6k 

Biļetes cena EUR 3,00

22.03. pl. 10.00 Teātris un ES piedāvā  
jautru izrādi bērniem NOSLĒPUMU 
SALA
Vai esi gatavs neparastam piedzīvojumam ar 
dažnedažādiem interesantiem pavērsieniem, 
aizraujošām darbībām un mīklu minēšanu? 
Tad šī izrāde ir paredzēta tieši Tev! “Noslē-
pumu sala” nav parasta izrāde. Tajā Tu atklāsi 
dažādus noslēpumus un var gadīties, ka Tu 
kopā ar izrādes varoņiem nomaldīsies, taču 
drīz vien sekojot slepenām norādēm nokļūsi 
uz pareizā ceļa un atradīsi pirātu noslēptos 
dārgumus! 
Izrādes ilgums 1 h
Nāc, noskaties! 

Biļetes cena: EUR 2.

Lēdurgas kultūras namā
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”

Nekas uz šīs zemes nav vienāds,

ne upe, ne jūra, ne krasts. 

Katram mirklim, stundai 

un dienai piemīt kas savs un neparasts.

Sirsnīgi sveicam  
marta gaviļniekus:

Aivaru Kalniņu,
Normundu Sietiņu,
Mildu Lodīti,
Ieviņu Priedi,
Ainu Pastuhovu,
Agri Blumbergu,
Juri Beķeri,
Laumu Beiroti,
Mariju Bedali,
Rudīti Vilčaku,
Annu Šustāni,
Ēvaldu Stepiņu,
Aiju Niedru,
Birutu Belovu

nozīmīgajās jubilejās!

PATEICĪBA
Tajās lapā, ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs.
  /I.Ziedonis./

Izsakām visdziļāko pateicību radiem, drau-
giem, kaimiņiem, bijušajiem un tagadējiem 
darba kolēģiem, bijušajiem skolas biedriem, 
visiem, kas dalījās mūsu sāpēs un bēdās, pa-
vadot mūsu mīļo vīru, tēti un vectēvu Andri 
Zebuliņu, pēdējā gaitā.

Sieva, meita, dēls, vedekla, mazbērni

LĪDZJŪTĪBAS
Mirklis, un jau ir par vēlu, 
Neko vairs nevar mainīt. 
Mūsu sāpēm, mūsu žēlumam 
Nav nekādas nozīmes.

OLITA! Jāatrod spēks turpmākajai dzīvei!
No Tevis tik daudz bija ko gūt. 
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd, 
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt …

Bērniem vienmēr sāp…
“Dzimtas stāstu” veidotāju komanda izsaka 

visdziļāko līdzjūtību Olitai Zebuliņai un 
skumst ar bērniem Intu un Indru Zebuliņiem 

vīru un tēti Andri Zebuliņu, 
 pavadot kapu kalnā.

Viss aizrit projām, irst –
Vējš, ziedu smaržas, glāsts.
Tā beidzas katras dzīves stāsts.
  (A. Eglītis)

Jūtam līdzi Andra Zebuliņa tuviniekiem, 
vīru, tēvu, vectēvu pavadot mūžībā.

Kaimiņi

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


