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4. maijā Turaidas muzejrezervātā  

atklās ekspozīciju 
“Ceļā uz Latvijas valsti.  

Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”

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

Ekspozīcija apver vairāk nekā simts gadu ilgu vēstures posmu 
no dzimtbūšanas atcelšanas Vidzemē 1819. gadā līdz Latvijas 
Republikas Agrārās reformas likuma pieņemšanai 1920. gadā. 
Vienlaikus tas ir vēstījums par individuālās brīvības un tiesiskās 
vienlīdzības attīstību. Turaidas muzejrezervāta direktore Anna 
Jurkāne: “Turaidas atjaunotā klaušinieku māja kopā ar ekspozī-
ciju ir piemineklis latviešu zemniekam, kurš ar darbu, apņēmību, 
neatlaidību un savas zemes mīlestību rada pamatu izglītotai un 
kulturālai nācijai. Vairākās paaudzēs izlolotā valstiskuma ideja 
tiek izcīnīta un īstenota Latvijas valsts dibināšanā 1918. gada 
18. novembrī”. Šo vēstures posmu raksturo gan klaušu laiku eko-
nomiskā un sociālā stagnācija 19. gadsimta sākumā, gan strauja 
tehniskā modernizācija, kultūras un saimnieciskais uzplaukums 
gadsimta otrajā pusē, gan arī nozīmīgas sociālas izmaiņas, revo-
lūcijas un kari 20. gadsimta sākumā.

Atklāšanā piedalīsies Kultūras ministre Dace Melbārde un zi-
nātnes, mantojuma un kultūras institūciju pārstāvji.

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

laukums;
• 12.20 Krimuldas Tautas nams – 12.30 Sunīši – 12.45 Turaidas stāvlau-

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

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

Ekspozīcijas
“Ceļā uz Latvijas valsti.  

Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis”
atklāšanas svētku

PROGRAMMA
12.00–12.30 Svētbrīdis Turaidas baznīcā

Svētbrīdi vada Turaidas evanģēliski luteriskās draudzes 
mācītājs Didzis Seržāns

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

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

15.00–16.00 EKSPOZĪCIJAS ATKLĀŠANA 
“Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saim-
nieks. Pilsonis”

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

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

1. maijā – 

Darba svētki  

un Latvijas Republikas Satversmes 

sapulces sasaukšanas diena

4. maijā – 

Latvijas Republikas  

Neatkarības atjaunošanas diena
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SĀCIES MEŽU 
UGUNSNEDROŠAIS 

PERIODS
Valsts meža dienests ir noteicis, ka 

ar 17. aprīli visā Latvijas teritorijā  
sākās meža ugunsnedrošais periods. 
Līdz ar to meža īpašniekiem un tiesiska-
jiem valdītājiem šajā periodā ir jānodro-
šina ugunsdrošības noteikumu prasību 
ievērošana mežā.

Neievērojot aizliegumus un ierobežo-
jumus, var tikt piemērota administratī-
vā, civiltiesiskā vai kriminālatbildība.

Aizliegumi, kas ir jāievēro atrodoties 
mežos un purvos:
 nedrīkst nomest degošus vai gruz-

došus sērkociņus, izsmēķus vai citus 
priekšmetus;

 nedrīkst kurināt ugunskurus, izņemot 
īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj 
uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;

 nedrīkst atstāt ugunskurus bez uzrau-
dzības;

 nedrīkst dedzināt atkritumus;
 nedrīkst braukt ar mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem pa mežu un pur-
vu ārpus ceļiem;

 nedrīkst veikt jebkuru citu darbību, 
kas var izraisīt ugunsgrēku.

Arī meža īpašniekiem ir savi pienāku-
mi šajā ugunsnedrošajā periodā:
 jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas 

būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem 
un krūmiem, lai, nepieciešamības ga-
dījumā, meža ugunsdzēsības automa-
šīnām būtu iespējams brīvi pārvieto-
ties;

 jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvi-
dācijas īpašnieka mežā, tā pienākums 
ir veikt meža ugunsgrēka vietas uz-
raudzību.
 
Esiet uzmanīgi ar uguni un 

saudzējiet savu un citu 

meža īpašumu!

Ideju talka
12. aprīlī Krimuldas baznīcas “Mācītājmājā” notika ideju talka, attīstot Kubeseles 

dabas un vēstures taku. Plānotais mērķis bija pārrunāt Kubeseles dabas un vēstures 
takas iespējamo labiekārtošanu un pieejamības veicināšanu projekta “Īpaši aizsar-
gājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība 
Kubeseles dabas takā”. Projekts tiek realizēts ar Latvijas Vides Aizsardzības fonda un 
Krimuldas novada domes finansiālu atbalstu.

Projekta dokumentācija ir gandrīz gatava, pieļaujot nelielus precizējumus. Projektam fi-
nansējums ir piešķirts pamatlietām.  

Ideju talkas pasākumā vispirms pašvaldības pārstāvji un interesenti iepazinās ar iekārtoto 
ekspozīciju tējas namiņā pie “Mācītājmājas”, tad devās pārgājienā pa Kubeseles taku. Pēc 
tam visi klātesošie neformālā gaisotnē, sadaloties trijās darba grupās, veica ideju apkopoju-
mu un arī prezentāciju. 

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis ideju talkas no-
slēgumā izteica pateicību visiem tās dalībniekiem, īpaši sadarbības partneriem: Krimuldas 
evenģēliski luteriskajai draudzei, īpaši mācītājam Austrim Rāviņam, Dabas aizsardzības 
pārvaldei un Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļai. 

Kubeseles taka ir vērtība pati par sevi, taču jāņem vērā, ka tā iekļaujas vienotā tūrisma 
ciklā Krimuldas novada pašvaldībā. Pērn par Dabas aizsardzības fonda piešķirtajiem lī-
dzekļiem tika labiekārtots Lēdurgas dendroparks. Šogad top Kubeseles dabas taka un nā-
kamajā gadā Inciema ūdenstornī taps vēsturiska ekspozīcija par ciemata vēsturi. Veidosies 
tūristiem interesants trīsstūris Krimuldas novadā, kur iepazīt vietējo dabu un vēsturi. 

Lielgabarīta atkritumu nodošana  
Krimuldas novadā

Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “ZAAO” no 2019. gada 7. līdz 21. mai-
jam rīko ikgadējo pavasara lielgabarīta atkritumu savākšanas akciju Krimuldas novada 
iedzīvotājiem. Šīs akcijas ietvaros Krimuldas novada pašvaldība vairākās vietās novadā 
izvieto konteinerus un aicina iedzīvotājus bez maksas atbrīvoties no lielgabarīta atkritu-
miem.

Lielgabarīta atkritumi ir mēbeles, matrači, paklāji, metāllūžņi un citi lielāki sadzīves 
priekšmeti, kurus to izmēru dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Lielgabarīta 
atkritumu konteinerā nedrīkst mest nešķirotus sadzīves atkritumus, būvgružus, dažāda 
veida traukus ar šķidrumiem un pulverveida ķīmiskām vielām.

Konteineru atrašanās vietas:
1. Raganā (pie Skolas/Bērzu ielas krustojuma) – 30 m3 konteiners, no 2019. g. 7. līdz 14. mai-

jam;
2. Raganā (pie Vidus ielas konteineriem) – 30 m3 konteiners, no 2019. g. 7. līdz 14. maijam;
3. Turaidā (pie katlu mājas) – 22 m3 konteiners, no 2019. g. 7. līdz 14. maijam;
4. Sunīšos (pie angāra) – 30 m3 konteiners, no 2019. g. 7. līdz 14. maijam;
5. Lēdurgā (pie pasta) – 30 m3 konteiners, no 2019. g. 7. līdz 14. maijam;
6. Lodē (pie bibliotēkas) – 22 m3 konteiners, no 2019. g. 7. līdz 14. maijam;
7. Inciemā (pie ūdenstorņa) – 30 m3 konteiners, no 2019. g. 7. līdz 14. maijam.

Ideju talkas rezul-
tāti apkopoti
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Aicinām iesniegt pieteikumus projektu 
konkursā “Krimuldas novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa 

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

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

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

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

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

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

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

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

Informācija par Projekta iesniegšanai nepieciešamiem dokumentiem, Projektu izvērtē-
šanu un īstenošanu atrodama Projektu konkursa „Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzī-
vojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” nolikumā.
Projekta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 6. jūnijs līdz plkst. 15:00.
Informācija par projekta konkursu mājas lapā www.krimulda.lv/projektu-konkursi un 
laikrakstā “Krimuldas novada vēstis”. Informācijai tālr. nr. +371 25549748.

 Informāciju sagatavoja: Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, 
tālr.: 25549748, e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Par pozitīvu savstarpējo komunikāciju skolā
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Slimību profilakses un kontroles centra orga-

nizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi-
laksei pašvaldībās” ietvaros 17. un 18. aprīlī Lēdurgas pamatskolā notika bezmaksas 
nodarbību cikls 7.–9.klašu skolēniem “Par pozitīvas savstarpējās komunikācijas vei-
došanu un konfliktu risināšanu.” Nodarbības vadīja Maira Dzene un Judīte Iliško. 

Pēc nodarbību cikla skolēniem Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktores viet-
niece Baiba Pilskalne pastāstīja:

“Šodien ar saviem audzināmajiem pārrunājām par nodarbībām projektā "Par pozitīvas 
savstarpējās komunikācijas veidošanu un konfliktu risināšanu". Visi ir ļoti apmierinā-
ti un uzskata, ka šādas nodarbības būtu vajadzīgas, jo tās ir interesantas un noderīgas. 
Skolēniem ļoti svarīgi ir atpazīt, zināt, nosaukt un analizēt savas emocijas. Visi piemi-
nēja krēslu spēli, kura bijusi ļoti aizraujoša. Tajā vajadzējis izmantot loģisko domāšanu. 
Tā likusi domāt un stiprinājusi klasi kā kolektīvu. Skolēni mācījušies izprast komandas 
darbu. Šajās nodarbībās iemācījušies saprast savas emocijas, nomierināt sevi uztrauku-
mā, savaldīties, koncentrēties, sadarboties. Iegūtā informācija noderēs jauniešiem ikdienā 
koncentrēt uzmanību uz noteiktu darbību. Galvenā pieredze ir par to, ka svarīgi ir saprast 
un tikt galā ar emocijām, tās neignorējot. Tātad – neturēt emocijas sevī un prast atbildēt 
uz jautājumu "Kā tev iet?".

Skolēniem ļoti patika nodarbību vadītājas Maira  un Judīte.”
Interesenti plašāku informāciju var iegūt mājaslapā: 

www.ESparveselibu.lv

Inciema ūdenstorņa ēkā
9. maijā pl. 17.00 

Māras Ozolas grāmatas  
“Anšlava Eglīša meklējumos” 

atvēršanas svētki.
Visi laipni aicināti!

Tiek izsludināts 
projektu konkurss

Latvijas vides aizsardzības fonda 
(LVAF) administrācija izsludina pro-
jektu konkursus finansējuma saņemša-
nai aktivitātē “Vides iestāžu un NVO 
sadarbība vides politikas veidošanai 
un ieviešanai”

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas 
konkrētas NVO un VARAM padotības 
iestāžu un struktūrvienību sadarbības 
aktivitātes.

Pieejamais LVAF finansējums 
120 000.00 EUR. Maksimālā no LVAF 
pieprasāmā summa vienam projekta ie-
sniegumam ir 30 000.00 EUR. Līdzfi-
nansējuma nodrošināšana nav obligāta.

Par projekta iesniedzēju (vadošo īste-
notāju) un projekta partneri var būt Lat-
vijas Republikā reģistrēta biedrība vai 
nodibinājums vai zinātniskā institūcija, 
kas ir reģistrēta Zinātnisko institūciju 
reģistrā.

Projektu iesniegumu iesniegša-
nas pirmā etapa termiņš ir 2019. g. 
24.maijs.

Projekta dokumentācija, noformēta 
atbilstoši konkrētā konkursa nolikuma 
prasībām, ir jāiesniedz LVAF adminis-
trācijā (Rīgā, Eksporta ielā 5, LV–1010) 
personīgi darba dienās no plkst. 9:00 
līdz 17:00, vai sūtot ierakstītā vēstulē pa 
pastu, vai elektroniskā dokumenta vei-
dā, kas parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu.

Projektu konkursu nolikumi un to 
pielikumi elektroniski ir pieejami LVAF 
administrācijas mājas lapas www.lvafa.
gov.lv sadaļā – „Projektu konkursi, Pro-
jektu konkursu nolikumi”.

Sīkāka informācija par konkursiem: 
tālr. 67503322;

 e-pasts: lvafa@lvafa.gov.lv 
vai no 1.maija lvafa@vraa.gov.lv
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Otrajās Lieldienās Krimuldas novadā 

22. aprīlī Lēdurgas kultūras nama 
mazajā zālē valdīja jautra rosība, jo klāt 
novada mazo vokālistu konkurss “Krimul-
das novada dziedošie cāļi 2019”. Laba ie-
spēja pirmskolas vecuma bērniem vokālo 
spēju attīstībai, aktivizējot bērnu interesi 
par dziedāšanu, pilnveidojot uzstāšanās 
iemaņas un skatuves kultūru. 

Konkursam pieteicās 12 mazie novad-
nieki, kas skolotāju, vecāku un vecvecāku 
aizrautībā un atbalstā, varēja izmēģināt 
savus spēkus dziedāšanā publikai. Satrau-
kums brīžam bija manāms vairāk vecāku 
un vecvecāku sejās, taču reizēm arī mazo 
konkursantu sejās. Tā ir liela uzdrošināša-
nās stāties publikas priekšā un dziedāt.

Konkursa žūrijas locekles Sandra Bu-
devica, Ieva Tomiņa, Maija Karasjova pēc 
apspriedes atzina, ka priecājas par košo 
koncertu, pat nedaudz priecīgi apmulsušas, 
jo katrs konkursants jau ir mākslinieks ar 
savu vārdu un savu pieeju.

Apsveicam dziedošos cāļus ar 
saņemtajiem tituliem:

• Mārtiņš BĒRZIŅŠ (5 g.) – “Krimuldas 
novada Muzikālākais cālis 2019”;

• Krišjānis SAPOŽŅIKOVS (5 g) – 
“Krimuldas novada Sportiskākais cālis 
2019”;

• Līga ZELTIŅA (4 g.) – “Krimuldas no-
vada Noslēpumainākais cālis 2019”;

• Lote PĒTERSONE (3 g.) – “Krimuldas 
novada Mazākais cālis 2019”;

Krimuldas novada dziedošie cāļi noskaidroti!

• Matīss CIELĒNS (4 g.) – “Krimuldas 
novada Interesantākais cālis 2019”;

• Alise LOGINA (5 g.) – “Krimuldas no-
vada Smaidīgākais cālis 2019”;

• Keitija KAULIŅA (6 g.) – “Krimuldas 
novada Saulainākais cālis 2019”;

• Paula AKULOVA (4 g.) – “Krimuldas 
novada Sapņainākais cālis 2019”;

• Loreta ZAĶE (5 g.) – “Krimuldas nova-
da Ritmiskākais cālis 2019”;

• Sebastians Leo LIELAIS (4 g.) – “Kri-
muldas novada Nopietnākais cālis 2019”;

• Marta ROSTOKA ( 6 g.) – “Krimuldas 
novada Tautiskākais cālis 2019”;

• Nora Emīlija KRIŠJĀNE (6 g.) – “Kri-
muldas novada Skanīgākais cālis 2019”.

Paldies dziedošajiem cāļiem, cāļu ve-
cākiem, vecvecākiem, draugiem, radiem, 
atbalstītājiem! Paldies vokālajiem peda-
gogiem Anitai Petrikas un Maritai Ma-
zurevičai-Mottei, kuras ir ieguldījušas 
daudz darba, lai konkursantus sagatavo-
tu un panāktu muzikalitātes izpausmes. 
Paldies koncera skaņotājam Edijam Lie-
piņam.

Paldies žūrijai: Sandrai Budevicai, Ievai 
Tomiņai, Maijai Karasjovai.

Visiem konkursantiem, žūrijai un sko-
lotājām ziedi un dāvanas, ko sarūpēja 
Krimuldas novada dome, ģimeņu atbal-
sta centram “Sirdsdegsme+” un Ilzei 
Saknei.

Ģimeņu pēcpusdiena “Sporta ola 2019”
22. aprīlī Krimuldas vidusskolas stadio-

nā un peldbaseinā notika atraktīvā ģimeņu 
pēcpusdiena “Sporta ola 2019”. Sanākušie 
varēja baudīt ģimeņu sacensības, radošās 
darbnīcas, zaķu izstādi, ūdens priekus, zo-
les spēli un vēl daudzas citas aktivitātes. 

Krimuldas novada pašvaldības Sporta 
organizators Ziedonis Skrivļa pastāstīja, 
ka pasākumšā piedalījās 18 ģimenes: “At-
sauksmes labas, pasākums atdzīvināja ieil-
gušās brīvdienas, turklāt laika apstākļi bija 

piemēroti dažādām aktivitātēm. Domājam nākamgad šo tradīciju turpināt.”  
Krimuldas vidusskolas peldbaseina vadītāja Līga Ozoliņa pastāstīja, ka šis pa-

sākums ir labs piemērs novada iestāžu sadarbībai, tieši tā, kā Krimuldas nova-
da pašvaldības dome to akcentē: “Sadarbojās Krimuldas Tautas nams, novada 
Sporta organizators, Krimuldas vidusskola un peldbaseins, Krimuldas Mūzikas 
un mākslas skola, izveidojot lielu un labu pasākumu. Bērniem ļoti patika Lie-
nes Kaļvas un Irēnas Olekšas noorganizētā akmeņu apgleznošana, bija skaisti 
izdekorēta skolas teritorija, skolas skolēnu parlaments iesaistījās aktivitāšu or-
ganizēšanā skolotājas Dzidras vadībā. Atrakciju stafetes, putnu būrīšu  darbnīca, 

Konkursa saviesīgā daļa, kad uztraukumi pagājuši

“Sporta olas” dalībnieku kopbilde pēc jautri pavadītas svētku dienas

Peldēšanas sacensību uzvarētāji Turpinājums 5.lpp.
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KRIMULDAS  
MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ 

no 27. maija līdz 7. jūnijam
AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļā; 
Deju nodaļā; 

Instrumentālās mūzikas nodaļā:
Konsultācija instrumentālās mūzikas nodaļā 

03.06. pl. 18:00,  
uzņemšana 05.06. pl. 18:00 Mūzikas skolā 

(peldbaseina ēkā).

Kontakti: 
Instrumentālās mūzikas nod.  
A. Bunķis, mob.t. 26199526;

Vizuāli plastiskās mākslas nod.  
I. Olekša, mob.t. 26455112;

Deju nod. G. Briža, mob.t. 22021015

Nāc kopā apgūt  
skaisto mūzikas un mākslas pasauli!

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas ziņas
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas au-

dzēkņi piedalījās II Starptautiskā vizuā-
lās mākslas konkursā "Mākslinieka Ģe-
derta Eliasa mīklu minot", kura tēma ir 
"Klusā daba. Lauku veltes".

Konkursu organizēja Ģ. Eliasa Jelgavas 
Vēstures un mākslas muzejs un Jelgavas 

Audzēknes Loreta un Ingrīda, skolotāja Dace 
Gžibovska

Laura Adriana ar diplomu pie sava darba Paulas glezna “Piparmētru namiņš"

Preiļu, Salgales, Salaspils, Amatas, Sējas, 
Aizkraukles. 

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolu 
pārstāvēja audzēknes Ingrīda Ignatova un 
Loreta Kandavniece-Kurbanova. Paldies 
skolotājai Dacei Gžibovskai par ieguldīto 
darbu!

Konkurss notiek katru gadu, un tam ir 
savas tradīcijas. Konkursa mērķis ir aktivi-
zēt interesi par J. Graubiņa klaviermūziku, 
iekļaujot to jauno pianistu repertuārā. Šo-
gad konkursā piedalījās jaunāko un vidējo 
klavieru klašu audzēkņi, un kā obligātais 
skaņdarbs bija jāatskaņo viena no J. Grau-
biņa tautasdziesmas apdarēm no krājuma 
“Spēlmanītis”. Jauno pianistu sniegumu 
vērtēja profesionāla žūrija: žūrijas priekš-
sēdētājs Staņislava Broka, Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas direktors, diriģents, 
komponists, pianists Aivars Broks, Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas klavieru 
nodaļas vadītāja, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas lektore Antra Vīksne, 
Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas klavie-
ru nodaļas pedagoģe Sandra Jalaņecka.

Sagatavoja Irēna Olekša

 peldbaseina darbinieki parūpējās par da-
žādu šūpuļu izvietošanu birzītē. Garšīgas 
pusdienas ar atbalstītāju dotajiem produk-
tiem bija sagatavojušas un skaisti pasniedza 
Krimuldas Tautas nama darbinieces. Visiem 
ļoti patika loka šaušana “Stiegras” vadībā, 
notika ātrais galda hokeja turnīrs, Harija 
Gaiļa vadībā varēja spēlēt arī šahu, darbo-
jās šautriņu mešanas stends. Interesentiem 
patika sinhronās peldēšanas demonstrējumi 
peldbaseinā. Risinājās arī peldēšanas sezo-
nas noslēguma sacensības. 

Pasākums varbūt bija mazliet par garu, tā-
pēc nākamreiz zolītes spēle jāsāk ātrāk, lai 

novada Mūzikas un mākslas skola. Kon-
kurss šogad bijis ļoti populārs, klasiskā 
tēma bijusi sirdij tuva daudziem. Konkursā 
piedalījušies vairāk kā 800 dalībnieku, arī 
bērni un jaunieši no Polijas, Lietuvas, Igau-
nijas, Baltkrievijas.

Savā vecuma grupā Laura Adriana Olek-
ša ieguva 3. vietu kategorijā gleznošana,

Savukārt, Paula Kukle saņēmusi uzņē-
muma "Piparmētru namiņš" simpātiju bal-
vu! 

Apsveicam meitenes! Paldies par ieguldī-
to darbu skolotājai Lienei Kaļvai!

13. aprīlī Līvānos notika XI Jēkaba 
Graubiņa jauno pianistu konkurss. Kon-
kursā piedalījās 84 audzēkņi no 37 Latvijas 
mūzikas skolām: Saldus, Rīgas, Jēkabpils, 
Kārsavas, Krimuldas, Līvānu, Jūrmalas, 
Valmieras, Madonas, Ādažu, Daugavpils, 
Jaunpiebalgas, Rēzeknes, Ķekavas, Ik-
šķiles, Ludzas, Limbažu, Olaines, Balvu, 
Gulbenes, Birzgales, Dagdas, Krāslavas, 

visu neievelk garumā. Bet kopumā cilvēkiem 
ļoti patika bagātīgā programma, jo gan lieli, 
gan mazi varēja atrast sev piemērotas akti-
vitātes. Nākamā gada novada “Sporta olai” 
sāksim domāt jaunas šūpoles un aktivitātes.” 

“Sporta ola 2019’ rīkoja Krimuldas nova-
da pašvaldība. Atbalstīja: Dainis Zvidriņš, 
Raivo Dunders, Jānis Rūdolfs, Krimuldas 
vidusskolas pašpārvalde, Kimuldas MMS, 
SIA “Lēdurgas miesnieks”, SIA “Arturs 
IN”, krodziņš “Raganas ķēķis”. Paldies!

Visi gatavojamies nākamajam lielajam 
Krimuldas novada pasākumam 6. jūlijā, 
sekojiet informācijai!

Nav vienkārši, bet jautri gan



KNV 2019 Nr. 8 – APRĪLIS II6

Līdz ar veģetācijas sezonu un pavasara atnākšanu ir sākusies arī 
dabas skaitīšanas trešā sezona. Šogad Dabas aizsardzības pārvaldes 
(Pārvalde) uzdevumā 247 dabas eksperti pētīs Latvijas teritoriju, uz-
skaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus vien-
dabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība.

Uzsākusies trešā dabas skaitīšanas sezona

Eksperta apliecības paraugs.
Eksperta paustais skaidrojums par dabas vērtībām apsekojuma brīdī ir 
informatīvs. Ja īpašumā tiks konstatēts ES nozīmes aizsargājams bio-
tops, pēc datu kvalitātes pārbaudes 2020.gadā īpašnieks saņems raks-
tisku informāciju un vienlaikus tā būs pieejama arī Pārvaldes uzturētajā 
dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols. Tas ļaus zemes īpašniekiem 
taupīt laika un finanšu resursus, kā arī atvieglos dažādu jautājumu risi-
nāšanu, atļauju saņemšanu, detālplānojumu izstrādi utt.
Lai skaidrotu procesu, tā nepieciešamību un sniegtu atbildes uz iedzīvo-
tāju jautājumiem, arī šogad tiks organizēti semināri dažādās pašvaldībās. 
Plašāka informācija par dabas skaitīšanu, plānotajām aktivitātēm, atbildes 
uz populārākajiem jautājumiem, iedzīvotāju informatīvajiem bezmaksas 
semināriem pieejama www.skaitamdabu.lv Jaunumu sadaļā.

Šogad AS “Sadales tīkls” ir reģistrējusi 
116 elektrotīkla bojājumus, kurus izraisīja 
būvniecības, lauksaimniecības, mežizs-
trādes u.c. saimniecisko darbu veicēji. 
Katrs šāds bojājums rada elektroapgā-
des pārtraukumu klientiem, zaudējumus 
AS “Sadales tīkls” un brīdī, kad tehnika ir 
saskārusies ar elektrotīklu, tās vadītājs vai 
blakus esošās personas var gūt nāvējošu 
elektrotraumu. AS “Sadales tīkls” aicina 
iedzīvotājus būt atbildīgiem, saskaņot plā-
notos darbus elektrotīkla tuvumā un darbu 
laikā ievērot visas drošības un tehnoloģis-
kās prasības.

Vidēji divas reizes dienā AS “Sadales tīkls” 
reģistrē elektrotīkla bojājumus, kurus izraisa 
būvniecības, lauksaimniecības, mežizstrādes 
un citu saimniecisko darbu veicēji. Pērn šo dar-
bu laikā elektrotīkls bojāts 738 reizes, bet šā 
gada pirmajā ceturksnī uzņēmums ir reģistrē-
jis 116 bojājumus – 40 reizes pārraktas kabeļu 
elektrolīnijas, 46 vietās ar tehniku bojātas gais-
vadu elektrolīnijas un konstatētas 30 bojātas 
transformatoru apakšstacijas vai elektroapgā-
des sadales.

Vislielākais bojājumu skaits tiek reģistrēts 
gada siltajā periodā, kad aktīvi norit lauksaim-
niecības un būvniecības darbi, jo iedzīvotāji 
plānotos darbus elektrolīniju tuvumā nesaska-
ņo ar AS “Sadales tīkls” un neievēro darbu 

veikšanas tehnoloģiskās un drošības prasības. 
Analizējot negadījumu cēloņus, AS “Sadales 
tīkls” secina, ka bieži vien tehnikas vadītājs ne-
zina vai ir aizmirsis drošības noteikumus, kā arī 
noguruma un ikdienas darba rutīnā nepamana 
elektrolīnijas. Ja saimniecībās vai uzņēmumos 
mainās specializētās tehnikas vadītāji, svarīgi 
tiem atgādināt par drošības prasībām elektro-
tīkla tuvumā. 

Veicot darbus elektrotīkla tuvumā, jāievēro 
Aizsargjoslu likums. Tas nosaka, ka plānotie 
darbi gaisvadu elektrolīniju tuvumā ar tehni-
ku, kuras gabarīts pārsniedz 4,5 m no zemes, 
jāsaskaņo ar AS “Sadales tīkls”. Bet pirms 
rakšanas darbu uzsākšanas jānoskaidro, kā-
das inženierkomunikācijas atrodas plānotajā 
rakšanas darbu vietā, jo, turpinot plānveidī-
gu gaisvadu elektrolīniju rekonstrukciju un 
pārbūvi kabeļu līnijās, mainās ne vien kopē-
jais kabeļu līniju apjoms, bet arī to atrašanās 
vieta. Zemes rakšanas darbus atļauts veikt 
tikai 1 m attālumā no kabeļu elektrolīnijas, 
bet mežos 1,5 m attālumā. Turklāt kabeļu 
līniju aizsargjoslā aizliegts rakt zemi dziļāk 
par 30 cm, aramzemēs – dziļāk par 45 cm, kā 
arī nedrīkst veikt grunts planēšanu ar tehni-
ku. Ikvienam jāņem vērā, ka, veicot zemes 
rakšanas darbus dziļāk par 30 cm, papildus 
nepieciešams arī vietējās pašvaldības būv-
valdes saskaņojums. Saskaņojot darbus, AS 
“Sadales tīkls” būs informēta par aktivitātēm 

elektrotīkla tuvumā un nepieciešamības ga-
dījumā organizēs elektrolīnijas atslēgumu. 
Iesniegumu par plānotajiem darbiem var sūtīt 
uz e-pastu st@sadalestikls.lv. 

Ikviena neuzmanīga un bezatbildīga rīcība 
elektrotīkla tuvumā var izraisīt letālu elek-
trotraumu tehnikas vadītājam vai citai perso-
nai, kura notikuma vietai tuvojas. Gadījumos, 
ja tehnika ir skārusi elektrolīnijas vadus, vadī-
tājam nekavējoties jāmēģina ar tehniku nokļūt 
pēc iespējas tālāk no notikuma vietas, bet, ja 
ar tehniku pārvietoties nav iespējams, no tās 
jāizlec un, neatraujot pēdas vienu no otras, jā-
attālinās ar palēcieniem vismaz par 8 metriem. 
Svarīgi, lai būtu tikai viens saskares punkts ar 
zemi. Ja viena kāja tiek atrauta no otras, noslē-
dzas elektriskais loks un sekas var būt letālas.  

Neskatoties uz vēlēšanos glābt tehniku, no-
tikuma vietā atgriezties nedrīkst! 

Par negadījumu nekavējoties jāinformē Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, zvanot 
112, vai AS „Sadales tīkls”, zvanot 8404. Līdz 
ierodas glābšanas dienests vai AS „Sadales 
tīkls” darbinieki, nedrīkst pieļaut citu personu 
piekļuvi bīstamajai zonai! Ja elektrolīnijas vadi 
ir trūkuši un atrodas uz zemes, nevar uzskatīt, 
ka pa tiem vairs neplūst elektriskā strāva! 

Papildu informācija: Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls” preses sekretāre

Tālr. 67728823
Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv 

Veicot saimnieciskos darbus elektrolīniju tuvumā,  
jāievēro drošības noteikumi! 

Ekspertu uzmanības lokā būs apmēram pusmiljonu hektāru plaša 
teritorija, kurā viņi apsekos dažādus dzīvotņu veidus, piemēram, biolo-
ģiski vērtīgus zālājus, dabiskoties sākušas mežaudzes, purvus, avoks-
nājus, cilvēka mazietekmētu jūras piekrasti un kāpas, upes, ezerus, 
alas un iežu atsegumus.

No aprīļa līdz novembrim ir plānots apsekot gan valstij un pašvaldī-
bām, kā arī privātīpašniekiem piederošus īpašumus 91 Latvijas novadā. 
Marta beigās jau ir izsūtītas informatīvas vēstules 30 tūkstošiem zemju 
īpašnieku, ka tiks skatītas dabas dzīvotnes viņa zemes vienībā vai var 
tikt šķērsots īpašums, lai inventarizētu blakus esošo zemes vienību.

“Latvijas daba ir daudzveidīga un unikāla, un šobrīd ikvienam ir 
iespēja to baudīt, novērtēt, apzināties un saglabāt nākotnei. Nevar no-
liegt, ka cilvēks kā ekosistēmas daļa to būtiski ietekmē, tādēļ tik ļoti 
lielu nozīmi dabas izpētei pievērš zinoši speciālisti visā pasaulē. Arī 
Latvijā bioloģiski vērtīgie biotopi jeb dzīvotnes ir veidojušies ilglaicīgi, 
tāpēc svarīgi tos apzināt, lai varētu turpināt pareizi apsaimniekot, pauž 
dabas skaitīšanas vadītāja Irisa Mukāne.

Zemes īpašniekam ir tiesības piedalīties īpašuma apsekošanā un uz-
dot par to jautājumus. Pievienoties var apsekošanas brīdī, satiekot savā 
īpašumā ekspertu ar Pārvaldes izsniegto apliecību (skatīt attēlu), vai ie-
sniegt Pārvaldei rakstisku iesniegumu (skaitamdabu@daba.gov.lv vai 
Baznīcas iela 3, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150) līdz 15. maijam 
par vēlmi piedalīties sava īpašuma apsekošanā. 

Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas 
tālrunis 65674286.

Informācijai par atbalsta maksājumu saņemšanu aktivitātē „Biolo-
ģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” lūdzam zvanīt Lauku atbal-
sta dienestam pa tālruni 67095000.

Dabas skaitīšanas e-pasta adrese: skaitamdabu@daba.gov.lv
Dabas skaitīšanas vadītāja: Irisa Mukāne, mob.t. 26107005, 

irisa.mukane@daba.gov.lv
Dabas skaitīšanas projekta vadītājas asistente: Ilze Reinika, 

mob.t. 27858275, ilze.reinika@daba.gov.lv
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Strītbols

12. aprīlī Krimuldas vidusskolā notika strītbola 3. posms. Sa-
censībās tika noskaidrota komanda, kas tika pie jaunām strītbola 
formām.

Nepārspēti 3 posmus palika un pirmo vietu ieguva Komanda 
“Spārītes” (M.Grinbergs, M.Grinbergs, R.Caucis, K.Loks);

2.vieta komandai “KVS” (Z.Skrivļa, K.Pavlovičs, D.Pavlovskis, 

V.Zebuliņš);
3.vieta komandai “Vidrižu puikas” (R.Girgensons, R.Girgensons, 

M.Preimanis, R.Karlāns).

Paldies Krimuldas novada domei , SIA "SPORTA PUNKTS", 
Haraldam Salmiņam.

5. posma uzvarētāji: 
1. v. J. Stokovs, 2. v. I. Kairis, 3. v. N. Ābele.

Kopvērtējums un uzvarētājs.
1. v. J. Stokovs – 12 punkti (divas pirmās vietas ), 
2. v. N. Ābele – 12 punkti; 
3. v. J. Rūdolfs – 21 punkti, 
4. v. I. Kairis – 23 punkti, 
5. v. E. Kursišs – 23 punkti, 
6. v. E. Granbergs – 26 punkti.

Aizraujoši rezultāti pēc 4. kārtas līderim N. Ābelei, viņam pie-
trūka viens punkts, lai nosargātu uzvaru kopvērtējumā. J. Stokovs, 
uzvarot 5. posmā un N. Ābeli  atstājot 3. vietā, uzvarēja kopvērtē-
jumā. 

Ne mazāk aizraujoša cīņa par 3. vietu – E. Kursišs (23 p.) pēc 
4. posma 3. vietā un J. Rūdolfs (29 p.) pēc 4. posma 4. vietā. Kā jau 
kārtīs, ja neveicas, tad neveicas. Šī nebija Edgara diena, paliekot 
vien 10. vietā un palaižot Jāni priekšā, palika 6. vietā. Kopvērtēju-
mā 3 vietu izrāva J. Rūdolfs. Apsveicam visus 30 zolītes dalībnie-
kus par cīņas sparu.

Paldies Jānim Upītim, Krimuldas novada domei, Haraldam Sal-
miņam.

Krimuldas novada pašvaldības Sporta organizators 
Ziedonis Skrivļa

Sporta aktivitātes Lēdurgā
16. martā Lēdurgas 

sporta hallē notika bad-
mintona turnīrs. 

Spēles noritēja uz trim 
badmintona laukumiem. 

Meiteņu grupā 1. vie-
tu ieguva Enija Subača, 
2. v. – Patrīcija Tīna Ra-
mane, 3. v. – Aleksa Lai-
viniece. 

Sieviešu grupā 1.vietu 
ieguva Larisa Rama-
ne, 2. v. – Agnese Botņa 
Ezerska. 

Programmā  bija dažādi mešanas uzdevumi, stafetes, orientēša-
nās, tēvu skrējiens, bērnu stafetes, zīmēšanas konkurss.

1. vietu ieguva “Mičiņi” Šmitu ģimene (Regnārs, Rebeka Anna, 
Monta, Gatis), 2. v. – “Tīģerīši” Miķelsonu ģimene (Nikola, 
Amanda, Armands, Baiba), 3. v. – “Beibleidi” Miķelsonu ģimene 
(Artūrs, Adrija, Elīna, Andris). Komandās bija lielāki un mazāki 
sportisti. Kā nu katram veicās. Bet visi kopā pavadīja jauki laiku.

Paldies visiem par piedalīšanos.
Madara Ansone

Par zolīti
13. aprīlī SAC “Namiņš” Inciemā tika aizvadīts 5. posms zolītē. 

Aizraujošā noslēdzošajā posmā, pat pēdējā izspēlē tika noskaidrots 
uzvarētājs – Krimuldas zolmeistars.

Vīru konkurencē 1. vietu ieguva Guntis Ramanis, 2. v. – Andis 
Vītols, 3. v. –  Aivis Rostoks.

6. aprīlī  Lēdurgas sporta hallē  notika ģimeņu sporta diena. Pie-
dalījās sešas ģimenes. “Zaķīšu ģimene” (Emīls, Haralds, Toms, Bai-
ba), “Šmitiņi” (Ivars, Madara, Roberts, Emīlija), “Beibleidi”, “Tīģe-
rīši”, “Nezinīši” (Arita, Gustavs, Kate Karasjovi), ”Mičiņi”. 

Komanda “Spārītes” spēlētāji ar izcīnītajām jaunajām strītbola formām ar konkurentu komandām 

1. rindā ar balvām: J. Rūdolfs, N. Ābele, J. Stokovs, I. Kairis kopā ar sa-
censību dalībniekiem

Badmintona entuziasti

Ģimeņu sporta dienas dalībnieki



KNV 2019 Nr. 8 – APRĪLIS II8

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.

Pavasara gadatirgus
Lēdurgas estrādes kalnā 

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

mājamatnieku izstrādājumu, 
pārtikas un vasaras sezonas preču 

tirdzniecība.
Tirgotājiem pieteikties līdz 17. maijam

pa tālr: 64023086, 26498827

KRIMULDAS 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.

 09.05.19 plkst. 18.30 tikšanās ar Annu 
Grosbergu. Ceļojumi.

Piektdienās
 pl. 19.30 – Bībeles studijas un iesvētāmo 

nodarbības.
Sestdienās
 pl. 19.00 – Kontemplatīvais Dievkalpojums 

Krimuldas baznīcā ar Svētā Vakarēdiena 
sakramentu.

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

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.

Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: 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

Kļūsti par brīvprātīgo un apmeklē smagi slimus pacientus stacionārā!
Jau trešo gadu uz Latvijas Onkoloģijas centru pie pacientiem dodas brīvprātīgie no biedrības "Svētās Ģimenes Māja". Brīvprātīgo rindās 

ir 80 cilvēki, kuri pavada laiku ar smagi slimajiem pacientiem. Tomēr joprojām brīvprātīgo skaits ir pārāk mazs.
Lai potenciālajiem brīvprātīgajiem radītu priekšstatu par gaidāmo darbu, Svētās Ģimenes Māja sadarbībā ar Rīgas Austrumu klīnisko 

universitātes slimnīcu, kā arī ar Rīgas domes, Ziedot.lv un Latvijas Valsts mežu finansiālu atbalstu jau ceturto reizi piedāvās apmācības 
semināru. Seminārs norisināsies 2., 13. un 15. maijā. 

Apmācība noslēgsies 17. maijā ar individuālām intervijām un brīvprātīgā darba līgumu slēgšanu. Brīvprātīgajiem tiks piešķirts darba 
apģērbs, darba apliecības un kalpošanas laikā tiks segti transporta izdevumi.

Lai pieteiktos apmācībām, jāaizpilda anketa un jānosūta uz e-pastu: gimenesmaja@gmail.com.

Rīgā notiks lielākais 
fizikas festivāls 

Baltijā
11. maijā Rīgas Kongresu namā norisi-

nāsies lielākais fizikas notikums Latvijā 
un Baltijā – Latvenergo "FIZMIX Ek-
speriments" fizikas festivāls. Pasākumā 
būs plaša bezmaksas programma - fizi-
kas darbnīcas, iedvesmas lekcijas, spēles, 
meistarklases, skolēnu konkurss un citas 
aktivitātes gan pamatskolas, gan pirms-
skolas vecuma bērniem. 

Festivāla idejas pamatā ir globāli augoša in-
terese par fizikas mācīšanu praktiskā, visiem 
saprotamā veidā. Fizika un zinātniskie ekspe-
rimenti kļūst arvien populārāki arī kā izklai-
des pasākumi – par to uzņem seriālus, filmas 
un veido šovus, rīko zinātnes festivālus. 

Latvenergo "FIZMIX Eksperiments" fizi-
kas festivāls notiks 11. maijā Rīgas Kongre-
su namā un tā laukumā no plkst. 11.00 līdz 
17.00. Pasākums ir bez maksas. Festivāla 
detalizēta programma būs zināma 29. aprī-
lī – www.fizmix.lv/eksperiments/jaunumi 
sadaļā. "FIZMIX Eksperiments" erudīcijas 
konkursa un fizikas festivāla tiešraidi nodro-
šina LMT STRAUME. 

Par erudīcijas konkursu
Latvenergo rīkotais erudīcijas konkurss 

norisināsies 24. reizi, pulcējot komandas no 
katras ceturtās Latvijas skolas, kurā mācās 8. 
un 9. klašu skolēni. "FIZMIX Eksperiments" 
konkursa mērķis ir veicināt jauniešu interesi 
par eksaktajiem priekšmetiem, it īpaši fiziku, 
lai nākotnē rosinātu vēlmi apgūt inženier-
tehniskās profesijas. Ar "FIZMIX Eksperi-
ments" konkursa palīdzību gan skolotāji, gan 
skolēni var pārliecināties, ka fizika nav tikai 
sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visap-
kārt un var būt aizraujoša. 

Papildu informācijai
Konkursa koordinatore Patrīcija Pārpuce

Tālr.: 67242503; 26552691;
AS "Latvenergo" Preses sekretāre Ivita Bidere

Tālr.: 67728809; 29279158


