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Aizvadīts piektais mazo novadnieku 
godināšanas pasākums “Pulkā nāc!”
18.maijā Krimuldas Tautas namā jau piekto reizi notika mazo 

novadnieku godināšanas pasākums “Pulkā nāc!”. Mazie no-
vadnieki uz pasākumu ieradās kopā ar vecākiem, vecvecākiem, 
brāļiem un māsām.

Laikā no pagājušā gada maija līdz šā gada maijam Dzimtsaraks-
tu nodaļā reģistrēti 43 bērniņi – 22 zēni un 21 meitene. 29 bērnu 
dzīvesvieta ir Krimuldas pagastā, 14 bērni dzīvo Lēdurgas pagas-
tā. Ģimenēs sagaidīta gan pirmo, gan otro, trešo un ceturto  bēr-
niņu piedzimšana.

Pasākuma ievadā jaundzimušos un viņu vecākus sveica Krimul-
das novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, Dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa un Tautas nama vadītāja Līvija 
Ustupa.

Šogad mazie novadnieki dāvanā no pašvaldības saņēma pasaku 
grāmatu un sudraba Laimes mātes vērdiņu ozolkoka kastītē ar no-
vada simboliku, lai tas kalpo par sākumu bērniņa gaišai, gaismas 
pilnai dzīvei. Vērdiņā esošie simboli akcentē valstisko piederību, 
ģimenes un dzimtas nozīmību, Laimes mātes tēls simbolizē katru 
māmiņu, kura sagaida pasaulē ienākam mazuli, latvju zīme – Lai-
mes slotiņa ir simbols gaišam un piepildītam liktenim. Katrai mā-
miņai domes priekšsēdētājs pasniedza rozi.

Vecāki iešūpoja mazuļus kopējā novadnieku saimē un savu 
bērnu vārdus ierakstīja Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņu veidotās ābeles ābeļziedos. Pasākuma beigās ābeles zari 
bija pilni skaistu ābeļziedu.

Sirsnīgu noskaņu pasākumā radīja Kārļa Jirgena kokles skaņas 
un Krimuldas Tautas nama pirmsskolas vecuma bērnu deju kolek-
tīva “Krimuldiņa” mazo dejotāju raitais dejas solis.

Pasākuma izskaņā ģimenes fotografējās un pakavējās pie paš-
valdības sarūpētā cienasta galda.

Lai vecāku mīlestība, ģimenes siltums, sapratne un atbalsts ma-
zuļiem palīdz augt lieliem savā garā, zinībās un talantos, tāpat kā 
mazam ābeļziedam, kurš, saules sildīts un lietus dzirdīts, vēlas iz-
augt par skaistu augli!

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis:
“Mīļie vecāki, vecvecāki, mazie brašuļi šo pasākumu neatcerēsies, bet vēlam, lai jums un visiem klātesošajiem šī diena paliek 

atmiņā kā viena no jaukajām, ko pavadāt kopā ar savu ģimeni. Vēlu jums dzīves ceļā saticību, veselību, un, lai mazie ķipari vēlas 
mācīties un uzzināt ko jaunu, lai mums, katram vecākam, novadam un valstij būtu prieks. Mēs, kā novada pašvaldība, cenšamies 

darīt visu, lai tas pilnvērtīgi būtu iespējams. Lai veiksmīgs dzīves ceļš!” 

Jau savlaicīgi gan novada informatīvajā izdevumā, gan mājaslapā 
un pašvaldības kontos sociālajos tīklos aicinājām vecākus pieteikties 
pasākumam. Pasākumam pieteicās 25 ģimenes, piesakot 26 jaunos 
novadniekus, jo novadnieku saimē uzņēmām arī dvīnīšus.

Krimuldas Tautas nama pirmsskolas vecuma bērnu deju kolektīva “Kri-
muldiņa” dejotāji

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L.Kumskis, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja A.Zvidriņa un dvīnīši ar ģimeni

Daudzi vēlējās iemūžināt šo skaisto mirkli. Attēlā uz molberta redzama 
Krimuldas novada teiksmainā ābele ar jaundzimušo bērnu vārdiem
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Par konsultācijām ar pašvaldībām
Saeima šā gada 21. marta sēdē, ņemot 

vērā nepieciešamību turpināt administratī-
vi teritoriālo reformu, pieņēma vienbalsīgu 
lēmumu turpināt 1998. gadā iesākto terito-
riālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot 
ekonomiski attīstīties spējīgas administra-
tīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, 
kas spēj nodrošināt tām likumos noteikto 
autonomo funkciju izpildi salīdzināmā 
kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvo-
tājiem kvalitatīvus pakalpojumus par sa-
mērīgām izmaksām. 

Ministru kabinets 2019. gada 14. maija 
sēdē atbalstīja tālākai virzībai informatīvo 
ziņojumu “Par sabiedriskajai apspriešanai 
izvirzāmo administratīvi teritoriālā ieda-
lījuma modeli”, ar kuru sabiedriskajai ap-
spriešanai nodots jauns administratīvi teri-
toriālā iedalījuma modelis, kurš atrodams 
Ministru kabineta tīmekļa vietnē: 
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40472896
&mode=mk&date=2019-05-14.  

Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 
14. maija sēdē dotajam uzdevumam in-
formatīvā ziņojuma “Par sabiedriskajai 
apspriešanai izvirzāmo administratīvi te-
ritoriālā iedalījuma modeli” ietvaros, Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai (turpmāk – Ministrija) uzdots 
organizēt un nodrošināt konsultācijas ar 
pašvaldībām un sabiedrību par informatī-
vajā ziņojumā noteikto administratīvi teri-
toriālā iedalījuma modeli. 

Ievērojot minēto, lai varētu pilnvērtīgi 
īstenot iepriekšminētos lēmumus un sa-
skaņā ar Eiropas vietējo pašvaldību hartas 
25. pantu, kurā noteikts, ka “Vietējās va-
ras teritoriju robežu izmaiņas nav atļauts 
izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar 
attiecīgo vietējo varu, pēc iespējas ar re-
ferenduma palīdzību, kur tas ir likumīgi 
atļauts.”, Ministrija aicina Inčukalna, Kri-
muldas, Mālpils un Siguldas novada domes 
deputātus uz konsultācijām par Siguldas 

novada apvienoto administratīvo teritoriju, 
kura ietverta informatīvajā ziņojumā “Par 
sabiedriskajai apspriešanai izvirzāmo ad-
ministratīvi teritoriālā iedalījuma modeli”.

Konsultācijas notiks 2019. g. 7. jūni-
jā plkst. 16.00 Siguldas kultūras centrā 
“Siguldas devons”.  

Darba kārtībā paredzēts vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministra Jura 
Pūces ziņojums par administratīvi terito-
riālā iedalījuma piedāvājumu (20 minū-
tes), eksperta ziņojums par administratīvi 
teritoriālās reformas sociālekonomiskajiem 
aspektiem (20 minūtes) un diskusija ar Si-
guldas novadā apvienojamo administratīvo 
teritoriju deputātiem, lai uzklausītu vie-
dokļus, komentārus un atbildētu uz depu-
tātu jautājumiem (katra viedokļa paušanai 
vai jautājuma uzdošanai plānots paredzēt 
līdz piecām minūtēm). 

Kopējais konsultāciju laiks plānots līdz 
divām stundām.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti 
Krimuldas novadā

Eiropas Parlamenta vēlēšanas norisinājās 2019. gada 25. mai-
jā. Kopā Krimuldas novadā no 4084 balsstiesīgajiem nobalsojuši 
1513 (37,05%). Derīgās aploksnes – 1511 (37,00%), bet derīgās 
zīmes 1501 (99,34%).

Iepriekšējās balsošanas dienās no 22. līdz 24. maijam Kri-
muldas novadā nobalsoja 416 vēlētāji, bet 25. maijā pie balso-
šanas urnām devās 297 (26,59%) vēlētāji Lēdurgas kultūras 
namā (iecirknis nr. 416), Krimuldas Tautas namā (iecirknis 
nr. 783) nobalsojuši 537 (26,71%), bet Sporta un atpūtas centrā 
“Namiņš” (iecirknis nr. 784) nobalsojuši 241 (24,90%) vēlētā-
ji. Kopā nobalsojuši 378 (33,84%) vēlētāji no 1117 balsstiesīga-

jiem  Lēdurgas kultūras namā (iecirknis nr. 416), 817 (40,87%) 
no 1999 balsstiesīgajiem Krimuldas Tautas namā (iecirknis 
nr. 783) un 318 (32,85%) no 968 balsstiesīgajiem Sporta un at-
pūtas centrā “Namiņš” (iecirknis nr. 784).

Krimuldas novada vēlēšanu komisijas vārdā izsaku pateicību 
visu novada vēlēšanu iecirkņu komisijas priekšsēdētājiem, vēlēša-
nu iecirkņu komisijas sekretārēm, vēlēšanu iecirkņu komisijas lo-
cekļiem un pieaicinātajām personām par izturību un konstruktīvo 
darbu, profesionāli un atbildīgi veicot savus pienākumus. Paldies 
visiem, kuri  piedalījās Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanā 
un norisē.

Nr. Saraksts Derīgās zīmes Procenti
1 "Latvijas Krievu savienība" 5 0,33%
2 "Latviešu Nacionālisti" 17 1,13%
3 Latvijas Reģionu Apvienība 115 7,61%
4 Zaļo un Zemnieku savienība 111 7,35%
5 Politiskā partija "KPV LV" 14 0,93%
6 "PROGRESĪVIE" 50 3,31%
7 Jaunā Saskaņa 1 0,07%
8 Jaunā konservatīvā partija 85 5,63%
9 Attīstībai/Par! 225 14,89%
10 "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 34 2,25%
11 Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 286 18,93%
12 Rīcības partija 0 0,00%
13 Atmoda 6 0,40%
14 "Centra partija" 0 0,00%
15 Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija 3 0,20%
16 Jaunā VIENOTĪBA 549 36,33%

Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultāti Krimuldas novadā

Krimuldas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Danute Staka
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Atklāj diskusiju  
par jaunās  

Valsts aizsardzības 
koncepcijas izstrādi
5. jūnijā  no pl. 14.00 līdz 16.30 Lat-

vijas Kara muzejā, uzsākot diskusiju 

ciklu par jaunās Valsts aizsardzības 

koncepcijas izstrādi, notiks  semi-

nārs “Ceļā uz jauno Valsts aizsardzī-

bas koncepciju”, kuru atklās Minis-

tru prezidenta biedrs, aizsardzības 

ministrs Dr. Artis Pabriks. 

Seminārā savu redzējumu par prio-

ritātēm jaunajā Valsts aizsardzības 

koncepcijā izklāstīs Saeimas frakciju 

pārstāvji. Diskusiju par jauno Valsts 

aizsardzības koncepciju vadīs Latvijas 

Nacionālās aizsardzības akadēmijas 

Drošības un stratēģiskās pētniecības 

centra vadošie pētnieki Dr. Ieva Bērzi-

ņa un Dr. Toms Rostoks. 

Aizsardzības ministrija ir uzsākusi 

jaunas Valsts aizsardzības koncepcijas 

izstrādi. Lai jaunā koncepcija atspo-

guļotu Latvijas sabiedrības intereses 

un nodrošinātu viedokļu apmaiņu tās 

izstrādes gaitā, Aizsardzības ministri-

ja aicina seminārā piedalīties ikvienu 

interesentu, piesakot dalību līdz 4. jū-

nija pl. 12.00 mājaslapā: https://aptauja.

mod.gov.lv/index.php/163674?lang=lv. 

Dalība seminārā iespējama tikai ar ie-

priekšēju reģistrēšanos.

Saskaņā ar Nacionālās drošības liku-

ma 29. pantu Saeima apstiprina Valsts 

aizsardzības koncepciju ne retāk kā 

reizi katrā sasaukumā līdz sava otrā 

darbības gada 1. oktobrim. 

Informāciju sagatavoja: 

AM Militāri publisko attiecību 

departamenta

Preses nodaļas vecākā referente

Vita Briže.

Aicinājums  
novada uzņēmējiem 

piedalīties 
 Krimuldas novada 

svētkos!
Krimuldas novada uzņēmēj – esi laipni aicināts piedalīties Krimuldas novada svēt-

kos, kuru ietvaros norisināsies arī Uzņēmēju diena. 6. jūlijā Krimuldas vidusskolas 
stadionā norisināsies Krimuldas novada svētki, kuros vēlamies parādīt un izrādīt 
tās lietas, vietas, notikumus, cilvēkus ar kuriem varam lepoties un, no kuriem varam 
mācīties un iedvesmoties!

Novada svētku ietvaros norisināsies Uzņēmēju diena, kurā ikviens novada uzņēmējs 
tiek aicināts piedalīties, pastāstot par sevi un savu veikumu. Uzņēmēju dienā būs iespē-
ja iepazīties ar uzņēmēju veiksmes  stāstiem, papildināt savas zināšanas semināros un 
iepazīt citu uzņēmēju darbības jomas. 

Aicinām novada uzņēmējus sagatavot informāciju par sevi, kura tiks nodrukāta uz 
planšetēm un izvietota novada svētkos Uzņēmēju teltī. Tāpat aicinām piedalīties uzņē-
mējus, mājražotājus un amatniekus parādīt savu produkciju, izveidojot stendu par sevi 
vai piedaloties tirdziņā. 

Ja esi ieinteresēts piedalīties un parādīt sevi novada svētkos, līdz 10. jūnijam uz 
e-pastu linda.bernarde@krimulda.lv sūtiet informāciju par savu uzņēmumu un dalību 
pasākumā, tālr. papildus informācijai +371 25549745.

Lepojamies ar savu Krimuldas novadu  
un kopā veidojam svētkus sev un novada viesiem!

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, pieteikties 
pašvaldības rīkotā konkursā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai Krimuldas novada 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanai.

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 ma-
teriāli, 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 nepie-
ciešams), 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 2018.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.
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Atklāta pirmā BNI* reģionālā grupa 

jums 2018. gadā pārsniedza 120 miljonus eiro. Plašāka informācija par 
BNI „Segewold” pieejama tīmekļa vietnē www.bni.lv.

E.Zālītis atzina, ka BNI “Segewold” grupas darbības aktivitāti va-
rēs novērtēt vēlāk. Skaidrs ir tas, ka jaundibinātā grupa gatava uzņemt 
jaunus, uzticamus cilvēkus, uzņēmējus, lai paplašinātu potenciālo sa-
darbības partneru loku, kas veicina rezultatīvas sadarbības un biznesa 
paplašināšanās iespējas. 

Labākais veids, kā iepazīties ar BNI darbības principiem un pārliecinā-
ties, ka uzņēmumam tā būs pievienotā vērtība, ir apmeklēt BNI biznesa 
grupas sanāksmi. Lai apmeklētu BNI sanāksmi, labāk būtu pirms vizī-
tes sazināties ar kādu no grupas biedriem, lai apmeklējums būtu gaidīts.

Par BNI biedru var kļūt tikai personas ar nevainojamu reputāciju, 
kas pārstāv uzticamu uzņēmumu, un tās ir rekomendējis BNI biedrs. 
Svarīgi ir palīdzēt noskaidrot jūsu un jūsu uzņēmējdarbības uzticamī-
bu un profesionalitāti, kā arī uzņemties BNI dalības pienākumus, kas 
noteiks jūsu dalības rentabilitāti, ieskaitot dalības samaksu.

Sagatavoja Ināra Miškina
*„Business Network International” (biznesa tikšanās un tīklošanās) jeb BNI dibinā-
ta 1985. gadā ASV un apvieno 253 tūkstošus biedru vairāk nekā 70 valstīs.
**Tikšanās ikreiz notiek rīta agrumā, pulksten 06:45, lai netraucēti pirms darba die-
nas sākuma varētu tikties ar domubiedriem, pārrunāt aktualitātes, smelties iedves-
mu un doties ikdienas gaitās visu paspējot

16. maijā pulksten 06:45** aktīvās atpūtas centrā „Reiņa trase” 
Krimuldas novadā tika svinīgi atklāta starptautiskās biznesa tīklo-
šanās organizācijas „Business Network International” grupa „Se-
gewold”, kurā apvienojušies vairāk kā 30 uzņēmēji no Siguldas, 
Krimuldas, Valmieras, Limbažu un citiem Vidzemes novadiem.

BNI biznesa brokastis ir nozīmīgākā iknedēļas tikšanās sekmīgiem 
uzņēmējiem. Šie pasākumi ir lieliska iespēja gūt jaunus un vērtīgus kon-
taktus, sniegt un saņemt ieteikumus, kā arī izveidot biznesa partnerattie-
cības, gūstot papildus ienākumus. BNI Latvija misija – palīdzēt uztica-
mam biznesam augt, sniedzot papildus pelnošu pasūtījumu plūsmu. 

BNI apvieno uzticamus un iesakāmus uzņēmumus, tāpēc uz dalīb-
niekam vēlams paņemt līdzi pietiekami daudz vizītkaršu, jo pasākumā 
piedalās dažādu nozaru uzņēmēju, kuri meklē sadarbības iespējas. Kat-
ram BNI grupas uzņēmējam arī ir iespēja klātesošos īsi iepazīstināt ar 
savu uzņēmumu un informēt par to, kādus klientus meklē. Bieži vien 
labi sagatavojušies viesi no BNI brokastīm dodas prom ar vērtīgiem 
jauniem kontaktiem vai pat darījumiem. Visus uzņēmējus vieno viena 
filozofija – „givers gain” jeb „dots devējam atdodas”.

Klātesošos sveica BNI Latvija Vidzemes reģiona direktors Edgars 
Zālītis: “Esmu dzimis Siguldā. Mana rūpe turpmāk būs par to, lai BNI 
Vidzemē plaukst un zeļ. Lai vidzemnieki saņem daudz labu darījumu. 
Komanda man palīdzēs “Segewold” grupu padarīt atpazīstamu ne 
tikai Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām. BNI “Segewold” grupas 
vadība: direktors Jānis Kārkliņš, vēstnieks Jānis Kančs, prezidents 
Sandis Sprincis, viceprezidents kvalitātes jautājumos Jānis Začests, 
viceprezidente izaugsmes jautājumos Līva Legzdiņa-Kāršeniece. Šie 
cilvēki rūpēsies, lai par mūsu iekšējām aktivitātēm ikdienā uzzinātu 
visi. Mēs gribam, lai BNI iespējas sasniedz arī reģionus. Esam gatavi 
dalīties pieredzē par paveikto.” 

BNI “Segewold” grupas atklāšanas sanāksmē viesojās cilvēks, 
kurš aizsāka BNI darbību Latvijā. BNI nacionālais direktors Nerijus 
Lungys darbojas biznesā un pilnībā nodevies BNI idejai: “Pirms pie-
ciem gadiem notika mana pirmā BNI tikšanās. Esmu pārliecināts, ka 
BNI var palīdzēt jums, jūsu biznesam sasniegt nākamo līmeni. Lietuvā 
ir atvērta 21 grupa BNI, tas nozīmē, ka jūs gaida Lietuvā un citur 
pasaulē, kur BNI domubiedri pulcējās, un var palīdzēt. Ceru, ka jūs 
sajūtat tās iespējas, ko sniedz dalība BNI, kas ir starptautiska organi-
zācija, kuras ietvaros pasaulē darbojas 9000 grupas.” 

BNI tikšanās reizēs ne tikai tiek dibināti kontakti, bet notiek arī mā-
cības un pieredzes apmaiņa, kāds pastāsta kaut ko jaunu. Par viesoša-
nos Kanādā un tikšanos ar divām no vietējām BNI grupām pastāstīja 
BNI “Segewold” grupas dalībnieks, Krimuldas novada uzņēmējs Ha-
ralds Salmiņš, kura uzņēmumā “Perfecto gardumi” ražotos veselīgos 
gardumus daudzi ir iecienījuši. Darba vizītē Kanādā, Toronto viņš no-
lēma izmantot lielisko iespēju apciemot kādu no BNI grupām kā BNI 
“Segewold” biedrs. 

“Kontaktus nebija grūti atrast mājaslapā: www.bni.com Atradu, ka 
Toronto darbojas 30 BNI grupas, izvēlējos doties uz to, kas atradās 
tuvāk manai apmešanās vietai un piemērotā dienā un laikā. Manis 
izvēlētā grupa tiekas otrdienās pl. 7:00 no rīta, tāpat kā tas ir ierasts 
mums. Piezvanot grupas vadītājai, stādoties priekšā kā BNI Latvijas 
pārstāvis, uzreiz saņēmu laipnu attieksmi un uzaicinājumu ierasties 
uz BNI grupas tikšanās vietu. Tur visa tikšanās programma ir līdzīga 
kā Latvijā, vienīgā atšķirība, ka brokastis tur notiek tikšanās sākumā, 
savukārt, mēs Latvijā vispirms izrunājam biznesa lietas un tad ejam 
brokastīs. Uzzināju, ka Kanādā BNI dalībnieki organizācijas darbībā 
gūst apmēram 20% no biznesa darījumiem. Domāju, ka Latvijā mēs 
varētu sasniegt lielāku BNI grupu darbības atdevi, jo esam mērķtie-
cīgāki un darbīgāki.” H.Salmiņš sarunas noslēgumā parādīja video 
sveicienu no apmeklētās BNI Toronto grupas.

BNI „Segewold” ir viena no sešām Latvijas grupām un pirmā 
grupa ārpus Rīgas. Uz 16. maija tikšanos bija pulcējušies vairāk kā 
70 cilvēki no Latvijas un Lietuvas. Šo pasākumu ar savu klātbūtni pa-
godināja arī Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis. 
“Segewold” grupas uzņēmēji pārstāv finanšu un investīciju, mārketin-
ga, pasākumu organizēšanas, būvniecības, ražošanas, kā arī daudzas 
citas jomas. Kopējais BNI “Segewold” pārstāvēto uzņēmumu apgrozī-

BNI Latvija Vidzemes reģiona direktors Edgars Eglītis apsveic klātesošos

Svinīgajā sanāksmē piedalās Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs un uzņēmēji

Krimuldas novada uzņēmējs Haralds Salmiņš dalās pieredzē
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Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas jaunumi
Mūzikas nodaļa

10. maijā Ozolnieku Mūzikas skolā noti-
ka IX Starptautiskais mazpilsētu un lauku 
mūzikas skolu Pūšaminstrumentu spēles 
audzēkņu konkurss “Ozolnieki 2019”. 
Mūzikas skolu audzēkņi mērojās spē-
kiem trīs vecuma grupās, apliecinot savu 
meistarību saksofona, klarnetes, trompe-
tes, trombona un eifonija spēlē. Audzēk-
ņu sniegumu vērtēja žūrija: Ieva Sloka, 
Normunds Piesis un Vladimirs Fomins 
(Krievija). Mūsu skolas audzēknis Daniels 
Gžibovskis savā grupā ieguva 2.vietu un 
medaļu. Apsveicam!!! Paldies skolotājam 
Agrim Liepiņam un koncertmeistarei Da-
cei Gžibovskai par audzēkņa sagatavoša-
nu! Paldies Ozolnieku Mūzikas skolai par 
konkursa organizēšanu! 

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!

Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļa

Ir noslēdzies 47.starptautiskā bērnu māks-
las izstāde-konkursa "Lidice 2019" fināls 
Čehijā un zināmi konkursa laureāti. Priecā-
jamies un lepojamies, ka konkursa laureātu 
vidū ir arī Krimuldas Mūzikas un mākslas 
skolas Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 
audzēkņi Melisa Šica un Reinis Pučurs! 

Melisas darbs startējis kategorijā 3D dar-
bi un Reiņa darbs kategorijā zīmēšana un 
gleznošana. 

Paldies par audzēkņu sagatavošanu sko-
lotājām Marijai Vītolai un Irēnai Olekšai! 

Konkursa rezultāti un informāci-
ja par konkursu apskatāma šeit: https://
www.mdvv-lidice.cz/en/current/awards/
foreign/#c-26 

"Lidice" ir viens no plašākajiem, nozī-
mīgākajiem un populārākajiem bērnu un 

jauniešu vizuālās mākslas konkursiem. 
47. Starptautiskās bērnu mākslas izstā-
des-konkursa „Lidice 2019” organizatori 
sadarbībā ar UNESCO izvēlējušies tēmu 
“Ķīmija”, jo 2019.gadā aprit 150 gadi kopš 
izveidota D.Mendeļejeva Ķīmisko elemen-
tu periodiskā tabula. 

Galvenā izstāde Čehijā, Lidices Gale-
rijā un Nacionālajā Tehnikas muzejā (Li-
dice Gallery and at the National Techni-
cal Museum) noritēs no 28.05.2019. līdz 
24.11.2019. 

Sagatavoja Irēna Olekša

Z/S J. Gierkens sāk lietot pirmo digitālo rīku Latvijas zemniekiem
Lai Latvijas piensaimniecības nozare attīstītos līdzi laikam, tai 

kļūstot ne vien efektīvākai, bet arī inovatīvākai un tehnoloģiski 
progresīvākai, Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmumu grupa 
“Food Union” radījusi interaktīvu platformu “Gudrais piensaim-
nieks”. Tas ir pirmais šāda veida digitālā vidē veidots rīks Latvi-
jas zemniekiem, ar kura palīdzību var ērti sekot līdzi un analizēt 
dažādus datus par pārstrādei pārdoto pienu, un tādējādi efektīvi 
plānot saimniecības resursus un darbību. Z/s “J. Gierkens”, kas 
darbību veic Krimuldas novadā, ir viena no pirmajām zemnieku 
saimniecībām, kas uzsāk šī rīka lietošanu savā ikdienas darbā.

Jaunās platformas galvenās funkcijas ir iespēja zemniekiem, 
kuri ilgtermiņa programmas ietvaros sadarbojas ar “Food Union”, 
par jebkuru sadarbības laika periodu vienkopus redzēt tādus pa-
rametrus kā pārdotā piena daudzumu un tā sastāvdaļu kvalitāti, 
tai skaitā piena tauku un olbaltumvielu daudzumu. Tāpat rīkā ie-
spējams sekot līdzi arī finanšu rādītājiem.

“Caurspīdīgums, izsekojamība un lojalitāte ir neatņemamas pien-
saimniecības nozares sastāvdaļas, tāpēc daloties ar datiem ērtā un 
uzskatāmā veidā, kas ir jaunās platformas pamatā, mēs kā organi-
zācija kļūstam vēl atvērtāki, bet mūsu partneri – Latvijas labākie 
zemnieki – vēl zinošāki un progresīvāki. Tas ir būtisks ieguldījums 
mūsu savstarpējās attiecībās. Vienlaikus tas ir arī jauns piensaim-
niecības biznesa pārvaldības standarts, kas senās tradīcijās balstītu 

nozari paceļ mūsdienīgā līmenī, uzstādot jaunu latiņu ne vien Lat-
vijas, bet arī kaimiņvalstu piena ražotājiem un pārstrādātājiem,” 
uzsver Harijs Panke, “Food Union” grupas uzņēmums “Rīgas 
piena kombināts” padomes priekšsēdētāja vietnieks.

“Gudrajā piensaimniekā” dati tiek atjaunoti ar regularitāti – di-
vas reizi mēnesī jeb katru dekādi, tādējādi rīka lietotāji var sekot 
līdzi savu personīgo piena datu dinamikai svaigākajā griezumā, 
kā arī vizuāli ļoti uzskatāmu un interaktīvu grafiku veidā. Jaunais 
rīks ir izveidots uz Microsoft “Power BI” datu analizēšanas plat-
formas bāzes, kas iOS un Android viedierīču lietotājiem ir pieeja-
ma bezmaksas.

 
Par Food Union Group:
Food Union ir lielākais piena pārstrādes uzņēmums Latvijā, kā arī vado-
šais saldējuma ražotājs Baltijas valstīs. Food Union grupa apvieno trīs 
lielākos piena pārstrādes un saldējuma ražošanas uzņēmumus Latvijā – 
“Rīgas piena kombināts”, “Valmieras piens” un “Rīgas piensaimnieks”, 
lielāko saldējuma ražotāju Igaunijā “Premia”, lielāko saldējuma ražotāju 
Dānijā “Premier Is” un saldējuma izplatītāju “Hjem Is”, saldējuma ražo-
tāju Norvēģijā “Isbjørn Is”, saldējuma ražotāju Rumānijā “Alpin57Lux” 
un saldējuma ražotāju Baltkrievijā “Ingman Ice Cream”. 2018.gadā Food 
Union atvēra divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.

Ērika Kirsone-Kriviņa
Food Union sabiedrisko attiecību konsultante



KNV 2019 Nr. 10 – MAIJS II6

23. maijā Turaidas muzejrezervāta izstāžu zālē Turaidas mui-
žas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā tika atklāta Siguldas 
mākslinieka Oskara Plāciņa jubilejas izstāde “Retrospekcija”.

Māksliniekam Oskaram Plāciņam Sigulda un tās gleznainie 
senlejas līkloči ir radošo ideju avoti jau daudzu gadu garumā.

Oskars Plāciņš: “Esmu dzimis 1949. g. 24. maijā, Liepājas pusē – 
Bernātos, skaistā vietā netālu pie jūras. Vasarās tur uz plenēriem 
kopā pulcējās Liepājas puses mākslinieki. Tā bija mana pirmā sa-
skare ar mākslu un māksliniekiem. Toreiz domāju – ja es tā varē-
tu… Klasesbiedri skolā jau no pirmās klases bija ievērojuši, ka es 
labi zīmēju, lai gan daudzi šaubījās un neticēja, ka tie zīmējumi ir 
manis paša… Latvieši, manuprāt, ir mākslinieku tauta, tik daudz 
radošu cilvēku!”

Oskars Plāciņš beidzis Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolu un 
Latvijas Mākslas akadēmijas interjera nodaļu. No 1980. gada dzī-
vo un strādā Siguldā un ir kļuvis par aizrautīgu Siguldas patriotu. 
Daudzi siguldieši mākslinieku pazīst kā ainavu, ziedu un kluso 
dabu gleznotāju. Ar viņa otu tapušas gleznainas klusās dabas, ku-
ras stāsta par Siguldas dārzu košumu un bagātību un Gaujas senle-
jas valdzinājumu. Kā stipendiāts piedalījies Siguldas-Štūres māks-
linieku apmaiņas programmā. Bijušas personālizstādes Siguldas 
sadraudzības pilsētās Perthā, Skotijā un Logstorā, Dānijā. Oskars 
Plāciņš iedvesmo arī jaunos māksliniekus un pasniedz nodarbības 
gleznošanas entuziastiem. Savas gleznas glezno akvareļu, akrila 
un eļļas tehnikās.

Oskara Plāciņa mākslas darbiem raksturīgs dūmakains un dzidri 
pelēcīgs tonāls gleznojums. Gleznām cauri vijas smalks kolorista 
talants, viņa gleznainajos darbos vērojamas niansētas toņu pārejas 
un silti vēso krāsu spēle. Turaidas muzejrezervāta krājuma māks-
las priekšmetu kolekcijā ar rudenīgu noskaņu gammu acis priecē 
lielformāta eļļas glezna “Skats uz Turaidas pili”, kurā atainots pils 
pagalms un senatnīgi ļaudis, kas rosās dienas gaitās. Reālistiska 
un reizē noskaņas apvīta ir kolekcijā esošā “Ziemas ainava ar Tu-
raidas pili”.

Turaidas muzejrezervātam daudzu gadu garumā ar mākslinie-

ku Oskaru Plāciņu ir izveidojusies cieša sadarbība. Daļa no viņa 
veikuma redzama muzejrezervāta konferenču zālē, kurā izvietoti 
senie zīmējumi un litogrāfijas, kuru ierāmēšanu un vizuāli veik-
smīgo izkārtojumu telpā veicis mākslinieks. Savu darbu Oskars 
Plāciņš ir ieguldījis arī kultūras mantojuma saglabāšanā, restaurē-
jot vai radot jaunus rāmjus un kolorītam piemeklētus saskanīgus 
paspartū vairāk nekā 40 muzejrezervāta mākslas kolekcijas dar-
biem, tādējādi izceļot mākslas darbu vērtību un precīzi ievērojot 
glabāšanas noteikumu nosacījumus.

Izstāde būs atvērta darba dienās līdz 30. jūnijam, piesakoties 
Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā.

Anda Skuja 
Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece komunikācijas darbā 

Daiga Kļaviņa,
 muzejrezervāta krājuma speciālistewww.turaida-muzejs.lv

Oskara Plāciņa izstāde “Retrospekcija”

Turaidas muzejrezervāts sadarbībā ar 
LU Latvijas vēstures institūtu sagatavo-
jis un apgādā “Zinātne” izdevis grāmatu 
“Vidzemes 1624./1625.gada arklu revīzi-
ja. Turaidas, Krimuldas un Siguldas pil-
snovadi”, kas ir nozīmīgs notikums arī 
Krimuldas novadam.

Jau pagājušā gadsimta 70-tajos Siguldas 
novadpētniecības muzeja Turaidā uzdevu-
mā revīzijas izrakstīja un tulkoja arhīvists, 
baltu filologs un vēsturnieks Aleksandrs 
Jansons. Līdz šim tulkojumi glabājās Tu-
raidas muzejrezervāta zinātniskajā arhīvā. 
2016. gadā pēc muzejrezervāta direktores 
Annas Jurkānes iniciatīvas tos publikāci-
jai sagatavojis, transkribējis, tulkojis, zi-

Grāmata “Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija.  
Turaidas, Krimuldas un Siguldas pilsnovadi”

nātniski komentējis LU profesors, Dr.hist. 
Gvido Straube.

Vidzeme 17. gadsimta sākumā bija daļa 
no Pārdaugavas hercogistes, bet poļu-
zviedru kara laikā (1600-1629) kļuva par 
karadarbības lauku un tika smagi izpostī-
ta. Pilis un pilsnovadi bija te viena, te otra 
karaspēka rokās līdz zviedru karaspēks pēc 
Rīgas ieņemšanas (1621) nostiprinājās Vid-
zemē. Karš beidzās ar Altmarkas pamieru 
1629. gadā, kad zviedri Vidzemē jau bija 
paguvuši veikt vairākas arklu revīzijas. 
Tās reģistrēja datus par zemniekiem, to 
nodevām un arklu skaitu jeb apstrādājamās 
zemes platību. Mūsdienās šie dokumenti ir 
nenovērtējams kultūras, tiesību, saimniecī-
bas vēstures avots, kas sniedz ieskatu pār-
valdes struktūrā, iedzīvotāju hierarhijā un 
sociālajās attiecībās, rāda lauksaimniecī-
bas attīstību, migrācijas procesus, dažkārt 
raksturo piļu un baznīcu ēkas.

Grāmatu bagātina LU Latvijas vēstures 
institūta pētnieka, Dr. hist. Munta Auna 
sagatavotais apjomīgais pētījums par Tu-
raidas un Krimuldas pilsnovadu vēsturis-
ko ģeogrāfiju 13.-18. gadsimtā. Analizējot 
apdzīvoto vietu, pārvaldes struktūru un 

vietvārdu attīstību, izmantots plašs vēstu-
res avotu klāsts, kas ļauj izsekot, kā izzūd 
senās vakas (ciems, pagasts), parādās ar-
vien jaunas muižas, sākotnēji lībiešu apdzī-
votajos novados visai būtiski mainās vietu 
nosaukumi.

Revīziju tekstus pētnieku G. Straubes 
un M. Auna publikācijā var iepazīt no da-
žādiem skatupunktiem. Revīziju materiāli 
ir bagāts avots gan ekonomiskajai vēsturei, 
gan migrācijas procesu izpratnei, gan vēs-
turiskās kartogrāfijas, etniskās vēstures un 
vietvārdu attīstības pētniecībai.

Turaidas muzejrezervāts izsaka patei-
cību Latvijas Valsts vēstures arhīvam par 
iespēju izmantot attēlus gan no arhīva kar-
šu kolekcijas, gan Vidzemes arklu revīzijas 
materiāliem. Grāmatas izdošanu atbalstījis 
Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Grāmatu var iegādāties Turaidas muzej-
rezervāta Apmeklētāju centrā katru dienu 
no 9.00 līdz 20.00.

Informāciju apkopoja
Anda Skuja

Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece 
komunikācijas darbā

www.turaida-muzejs.lv

Mākslinieks Oskars Plāciņš izstādes atklāšanā pie paša radītās 
gleznas
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Traktortehnikas īpašnieku ievērībai!  
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk.,arī 

pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrā-
da ikgadējai tehniskajai apskatei.

Apskates laikā vadītājam līdzi jābūt derīgai  atbilstošas kategorijas vadītāja apliecībai, teh-
nikas reģistrācijas apliecībai, jābūt derīgai OCTA polisei. 

No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpoju-
miem varēs samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.

Uzziņām: mob.t. 25639700; 26411302. 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 Norises vieta

Krimuldas

Inciems 12.06. 11:30 "Garāžas", stāvlaukums

Ragana 12.06. 13:00 "Mehāniskās darbnīcas"

Lēdurga 06.06. 10:30 Atmoda (centrā uz laukuma) 

Lēdurga 06.06. 12:00 Lēdurga (laukums pie veikala)

Lēdurga 06.06. 13:00 Draudzības darbnīcas

Lēdurga 05.06. 12:00 Aijažu darbnīcas

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

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

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

Iespēja nodot apavus
Maijā 20 EKO laukumos, arī Raganā 

tiek organizēta lietošanai derīgu apavu no-
došanas akcija “PAZOLE”, lai atgādinātu 
par pakalpojumu, kas EKO laukumos tika 
ieviests pirms gada. Akcijas mērķis ir vei-
cināt preču atkārtotu izmantošanu. Sadar-
bības partneri akcijas dalībniekiem nodro-
šina balvu fondu.

Dalīti vāktu atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojums jau 

1630 privātmājās
1630 privātmāju saimnieki no Cēsu, 

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

Pašvaldības aicinātas pārskatīt 
maksu par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu

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

Atgādinām, ka vienlaikus nemitīgi tiek 
investēts atkritumu dalītās vākšanas sistē-
mā, kurā iesaistoties iedzīvotāji nesajutīs 
izmaksu kāpumu, jo pārstrādei derīgos ma-
teriālus ZAAO savāc bez maksas.

Aktuālās vakances
ZAAO aicina pievienoties savai 

komandai 
VIDES PĀRVALDĪBAS SPECIĀLISTU/I, 
kurš/a uzraudzīs poligona vides kvalitātes 

kontroli
un

TEHNIĶI – MEHĀNIĶI, 
kura kompetencē ir nodrošināt 

autotransporta un iekārtu tehnisko 
uzraudzību

VTV raidījumā  
Krimuldas novada 

«Lejaslīves»
Vidzemes Televīzijas (VTV) jau-

nākajā raidījumā «Mājā un sētā» tā 
veidotāji apmeklēja Krimuldas nova-
da SIA «Lejaslīves», kur saimnieko 
Latvijas Biškopības biedrības Limba-
žu nodaļas vadītājs Atis Vallis un viņa 
sieva Lelde. 

Saimniecībā nodarbojas ar biškopību 
un tai nepieciešamā inventāra ražo-
šanu, kā arī audzē sparģeļus. Par šīm 
nodarbēm, nākotnes iecerēm un patiku 
saimniekot laukos Atis un Lelde stāstī-
ja arī raidījuma veidotājiem. 

Interesenti sarunu var noskatīties 
mājaslapā www.vtv.lv, sadaļā «Raidī-
jumi» vai www.krimulda.lv/facebook.
com/teiksmainakrimulda.

NVA finansē vajadzīgo speciālistu apmācību
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 

pēc darba devēju pieprasījuma sagatavo 
uzņēmumiem nepieciešamos speciā-
listus, organizējot un finansējot bez-
darbnieku apmācību jebkurā licencētā 
profesionālās pilnveides, profesionālās 
tālākizglītības vai neformālās izglītības 
programmā. 

Lai uzsāktu nepieciešamo speciālis-
tu apmācību, darba devējam jāpiesakās 
tuvākajā NVA filiālē dalībai pasākumā 
“Bezdarbnieku apmācība pēc darba de-
vēja pieprasījuma”, kas tiek īstenots Ei-
ropas Sociālā fonda (ESF) projekta “At-
balsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros. 
Detalizētāka informācija par pasākumu 

“Bezdarbnieku apmācība pēc darba de-
vēja pieprasījuma”, kā arī darba devēja 
pieprasījums, līguma veidlapa un citi 
saistoši dokumenti pieejami NVA mājas-
lapā un jebkurā NVA filiālē visā Latvijā.

Atgādinām, ka NVA darba devējiem 
piedāvā arī iespēju iesaistīties pasākumā 
"Apmācība pie darba devēja", tā ir bez-
darbnieka praktiskā apmācība, kas ilgst 
6 mēnešus: darba devējs pats sagatavo 
sev vajadzīgo speciālistu, saņemot no 
NVA dotāciju. Detalizētāka informāci-
ja par pasākumu "Apmācība pie darba 
devēja", tā nosacījumiem un līdzfinan-
sējumu izlasāma NVA interneta vietnes 
sadaļā ”Darba devējiem”.
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

Izdevējs: Krimuldas novada dome, Raganā, Parka ielā 1, tālr. 67976868.
Domes priekšsēdētājs: Linards Kumskis.
Redaktore: Ināra Miškina, Inciems, mob.t. 27744033 (LMT).
Maketētāja/datorgrafiķe: Venita Zariņa.
Iespiests: SIA „Creative Cat”, Rīgā, Cēsu ielā 20/1, tālr. 67311622.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1511. Avīze iznāk kopš 1994. gada septembra.

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

Baznīcu nakts aicina
Latvijas kristīgās draudzes uz Baznīcu nakti šogad 
ielūdz 7. jūnijā. Aicināti iepazīties ar notikuma 
karti www.baznicunakts.lv.
Pulksten 21.00 visās baznīcās ļaudis ir aicināti vie-
noties kopīgā Tēvreizes lūgšanā. 

Tuvākie dievnami,  
kuri piedalīsies Baznīcu naktī:

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

Par Baznīcu nakti
Baznīcu nakts Latvijā notiek kopš 2014. gada, to 
organizē starpkonfesionāla domubiedru grupa – 
Nodibinājums „Baznīcu Nakts fonds”. 

Pateicamies  
un aicinām ziedot turpmākam darbam – 
“Baznīcu Nakts fonds”, Reģ. Nr. 40008214405,  

konta nr. LV14HABA0551037490653.
Informāciju sagatavoja  

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

e-pasts: baznicu.nakts@gmail.com

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 otrajā ceturtdienā pl. 18.30 – 

Sievu vakars: sadraudzība, sarunas, lūgšanas. 
 Sievu vakarus vadīs Vineta Priekule, mob.t. 29429002.
 13.06. plkst. 18.30 slavēšanas vakars kopā ar 

Lindu Ziemeli no Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes 
draudzes un Ievu Martu Graudiņu no Rīgas 
Sv.Jāņa baznīcas draudzes

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

1. jūnijā plkst. 19.00
 Lēdurgas estrādē

Lēdurgas kultūras nama  
amatiermākslas kolektīvu  

sezonas noslēguma koncerts 
SAULES RITS

Koncertā piedalās Lēdurgas kultūras nama amatier-
mākslas kolektīvi, Olaines 1. vidusskolas deju kolek-
tīvs “Dzērve”, Madlienas kultūras nama jauniešu deju 
kolektīvs “Daina” un pūtēju orķestris no Lietuvas.

plkst. 22.00 
BALLE 

kopā ar grupu “Vēja muzikanti”

Ieeja koncertā bez maksas
Ieeja ballē: EUR 5,00

Pasākums publisks – tiks filmēts un fotografēts

Pašvaldības izdevuma “Krimuldas No-
vada Vēstis” lasītāji regulāri interesējas, 
kuros reģionālos medijos var publicēt 
sludinājumus.

Sagatavojām informāciju par trim, tuvā-
kajiem reģionālajiem medijiem.

Laikraksta «Auseklis» 
ABONĒŠANU VARAT VEIKT:
• mājaslapas www.auseklis.lv sadaļā Abo-

nēšana (iespējams abonēt arī e-laikraks-
tu), pārskaitot abonēšanas maksu.
Maksājuma uzdevumā noteikti norādiet:
 abonenta vārdu un uzvārdu;
 precīzu piegādes adresi un pasta in-

deksu;
 tālruņa numuru;

• redakcijā Jūras ielā 6, Limbažos, nofor-
mējot regulāro maksājumu internetban-
kā (tikai drukāto laikrakstu);

• Latvijas pastā (nodaļās vai mājaslapā 
www.abone.pasts.lv).

PRIVĀTSLUDINĀJUMUS (pērk, pārdod, 
dažādi, piedāvā darbu, līdzjūtības) VARAT 
IESNIEGT:
• mājaslapas www.auseklis.lv sadaļā Slu-

dinājumi. Iesniedzot sludinājumu, savā 
e-pastā saņemsiet automātiski sagatavoto 
rēķinu;

• zvanot pa tālr. 64070223, 29241155, e-
pasts inita@auseklis.lv;

• ierodoties redakcijā Jūras ielā 6, Limba-
žos.

“Rīgas Apriņķa Avīze” 
vienīgais laikraksts, kas vienkopus in-

formē, meklē, kritizē un vērtē notikumus 
visos Pierīgas novados. Vienlaikus aptve-
ram svarīgāko arī Latvijā, Eiropā un pa-
saulē. Kritisks, ieinteresēts, godīgs, mazliet 
ironisks skatījums uz lietām un procesiem. 
Mēs strādājam aktīvam un gudram lasītā-
jam, kurš novērtē oriģinālas ziņas, komen-
tārus, apskatus, intervijas un analīzi. Tikai 
pie mums - Rīgas un Pierīgas uzņēmumu 
reklāmas un sludinājumi. Blakus nopiet-
nām lietām - saturīga atpūta ar analītisku 
un noderīgu informāciju, piektdienās - TV 
Programma.

Iznāk 2× nedēļā - otrdienās un piektdie-
nās.

Abonējot, pensionāriem atlaides. 
ABONĒ zvanot uz redakciju, mob. t. 

22008370.
SLUDINĀJUMU PIETEIKŠANA pa 

mob.t. 22008370

Mēnešraksts “Siguldas Avīze”
klajā nāk reizi mēnesī, pirmajā pilnajā 

nedēļā.
Izdevums par cilvēkiem, aktualitātēm un 

norisēm Siguldas novadā.
SLUDINĀJUMUS VAR PIETEIKT: 

• pa e- pastu: sig.avize@inbox.lv;
• zvanot uz mob.t. 26553996; 

mob.t. 25995315.

Sludinājumu publicēšanas iespējas 
Krimuldas novada iedzīvotājiem

Lēdurgas kultūras nama JDK “Metieniņš” 
Turaidas muzejrezervātā. Foto: K. Pelēkais

Lēdurgas ev.luter. baznīcā
2. jūnijā plkst.13.00

Paņevežas rajona pūtēju orķestra 
“Aukstyn” koncerts
Kolektīva mākslinieciskais vadītājs Remigijs Vilis

Ieeja bez maksas


