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Krimuldas novadam apritējuši 10 gadi!

5. un 6. jūlijā Krimuldas novadā nori-
sinājās Krimuldas novada svētki, kuros 
novadniekiem un novada viesiem tika 
dota iespēja baudīt kultūras un sporta 
programmu, iepazīt novadu un novada 
uzņēmējus, pavadīt laiku dažādās rado-
šās darbnīcās.

5. jūlijā Krimuldas novada svētki norisi-
nājās Lēdurgā, kur pasākuma programmā 
tika iekļauta Lēdurgas evaņģēliski luteris-
kās baznīcas un Lēdurgas Dendroparka ap-
skate. Svētku apmeklētājiem tika dota iespē-
ja uzkāpt Lēdurgas baznīcas tornī, apskatīt 
tā zvanu un baudīt ērģeles spēli baznīcā. 
Savukārt Lēdurgas Dendroparks 5. jūlijā 
bija atvērts visiem interesentiem bez maksas 
un vakarā norisinājās pasākums “Fizisko 
aktivitāšu veicināšana un saliedēšana visu 
vecuma grupu iedzīvotājiem” sadarbībā 
ar Slimību un profilakses kontroles centra 
organizētiem vietējā mēroga pasākumiem 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimī-
bu profilaksei pašvaldībās (Nr. 9.2.4.2/16/
I/106), kurā dažādās aktivitātēs visai ģimeni 
bija iespēja baudīt Lēdurgas Dendroparka 
dabas burvību.

6. jūlija svētku dienā Raganā pie Krimul-
das vidusskolas stadiona parkā norisinājās 
Krimuldas novada svētku pasākuma otrā 
diena, kuras ietvaros pasākuma apmeklētā-
jiem tika piedāvāta plaša kultūras program-
ma, kurā piedalījās VPDK “Dzirnakmeņi”, 

Raganas amatierteātris, folkloras kopas 
“Putni” puišu grupa, Krimuldas Mūzikas 
un mākslas skolas mūsdienu deju grupa, 
vīru koris “Vecie draugi” un sieviešu ko-
ris “Lettegore”, kā arī viesojās dāmu deju 
kopa “Sandras kundzītes” no Saulkrastiem. 
Visai ģimenei tika piedāvāta koncertizrāde 
“Izklausies dzirdēts mežā”.

Uzņēmēju teltī svētku apmeklētāji varēja 
iepazīties ar Krimuldas novada uzņēmē-
jiem, pašvaldības realizētajiem un plāno-
tajiem projektiem, noklausīties dažādas 

lekcijas – par to, kā strādāt ar prieku un 
gūt peļņu laukos, stāstīja novadnieks Atis 
Vallis, kas klausītājus iepazīstināja ar savu 
veiksmes stāstu. Tāpat Siguldas biznesa 
inkubators iepazīstināja ar aktualitātēm 
uzņēmējdarbībā. Lektore Vita Brakovska 
iepazīstināja klausītājus ar radošās domā-
šanas pieeju uzņēmējiem. Savukārt Kri-
muldas vidusskolas audzēknis Raivo Zvid-
riņš iepazīstināju ar projekta prezentāciju 
par strūklakas atjaunošanu Lēdurgā. 

Krimuldas novada Uzņēmēju telti papil-
dināja SIA “Maiznīca Flora” un “Sparkling 
apple” ar produkcijas degustāciju, Ārijas 
stādaudzētava izrādīja savu koku, krūmu 
un augu sortimentu, SIA “Perfecto”, “Ab-
solūts ēd”, SIA “Lejaslīves”, SIA “Džīva”, 
“Pauls wood”, SIA “Impresso”, SIA “Ma-
zozoli”, Z/S “Mazlauri” un “JE grupa” pa-
pildināja Uzņēmēju telti ar saviem pakalpo-
jumiem un produkciju, ļaujot iepazīties ar 
savu uzņēmējdarbības virzienu.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs 
L.Kumskis pauda gandarījumu par svētkos 
radīto kopābūšanas prieku. Paldies svētku 
radošajai komandai, dalībniekiem – nova-
da uzņēmējiem, dejotājiem, dziedātājiem, 
motosportistiem, apmeklētājiem – novada 
iedzīvotājiem un viesiem – kopā sadarbojo-
ties ikviens var paveikt skaistas lietas!

Krimuldas novada svētkus rīkoja Kri-
muldas novada pašvaldība.

Krimuldas novada izpilddirektors L.Ozols ar kundzi Aiju un izpilddirektora vietnieks V.Krišjānis 
ar kundzi Vinetu sveic ar panākumiem un aicina novērtēt sasniegto

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis un sociālā dienesta vadītāja G.Diļevka sveic 
simtgadnieci Artu Valli,- jubilārei līdzās dēls Andis ar sievu Renāti  Lasiet 5.lpp.

 Apsveicam!
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ZAAO Ilgtspējas 
indeksā saņem zeltu

Jau trešo gadu pēc kārtas SIA “ZAAO” 
(ZAAO) Korporatīvās ilgtspējas un 
atbildības institūta rīkotajā Ilgtspējas 
indeksā novērtēts ar Zelta kategorijas 
godalgu. Tas nozīmē, ka uzņēmums 
demonstrē atklātību un caurskatāmību, 
tiecas paplašināt un pielāgot savus riska 
vadības procesus, kā arī korporatīvās 
atbildības stratēģijā iekļauj skaidrus 
un izmērāmus mērķus. Uzņēmumi tiek 
vērtēti  piecās galvenajās darbības jo-
mās: stratēģija, sabiedrība, vide, tirgus 
attiecības un darba vide.

Liels paldies visam ZAAO kolektī-
vam un uzņēmuma vadībai par paveikto 
darbu, uz kā balstīti ZAAO kopīgie sa-
sniegumi! 

ZAAO –  
Ģimenei draudzīgs
SIA “ZAAO” (ZAAO) 11.jūnijā jau 

otro reizi saņēma Labklājības ministrijas 
piešķirto “Ģimenei draudzīgi” statusu. 
Kopumā ministrija sumināja 38 uzņē-
mumus, kuri savā ikdienā īsteno ģimenei 
draudzīgus uzņēmējdarbības principus.

“Ģimenei draudzīgi” statusu ieguvu-
šie uzņēmumi saņem īpašu apliecību. 
Uzņēmumi arī uz gadu iegūst tiesības 
“Ģimenei draudzīgi” logo izmantot savā 
uzņēmumā, interneta vietnē, plašsazi-
ņas līdzekļos un darba sludinājumos. 
Ministrija statusu piešķir, lai populari-
zētu ģimenei draudzīga uzņēmuma ide-
ju. Uzņēmumi tiek apzināti sadarbībā ar 
Ilgtspējas indeksu, kopīgi izstrādājot un 
indeksa aptaujas anketā iekļaujot atbils-
tošus kritērijus par ģimenei draudzīgas 
politikas īstenošanu uzņēmumā.

Viens no kritērijiem statusa piešķirša-
nai ir uzņēmuma orientācija uz efektīvu 
darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, 
piemēram, nodrošinot attālinātā dar-
ba iespējas, elastīgu darba laiku. Tāpat 
vērtē arī nodarbināto veselības aizsar-
dzību darbavietā, uz klientu orientētu 
pakalpojumu sniegšanu, atbalsta nodro-
šināšanu bērniem un ģimenēm veltītiem 
pasākumiem, iesaistīšanos labdarībā. 
Tiek ņemta vērā arī uzņēmuma telpu un 
aprīkojuma atbilstību bērna vajadzībām. 
Ne mazāk būtiskas ir rūpes par klien-
tiem, jo tās veicina uzņēmuma lojalitāti, 
kā arī sekmē tā reputāciju, tostarp arī 
starptautiskajos tirgos. 

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību 
speciāliste Zane Leimane

Noslēdzies projektu konkurss 
“Krimuldas novada daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā 
stāvokļa uzlabošana” 

Daudzdzīvokļu ēku īpašnieki un apsaimniekošanas biedrības, kuru nekustamais īpa-
šums atrodas Krimuldas novada administratīvajā teritorijā, ir bijuši aktīvi un Krimuldas 
novada dome saņēmusi 9 pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuā-
lā stāvokļa uzlabošanai.

Konkursa ietvaros pieteicēji plāno īstenot dažādus daudzdzīvokļu ēku tehniskā un vi-
zuālā stāvokļa uzlabošanas pasākumus:

• būvdarbu veikšana ēkas koplietošanas telpās, 
• ārsienu un jumta konstrukciju labošana un atjaunošana, 
• koplietošanas telpu logu un durvju nomaiņa, 
Tehniskās dokumentācijas - fasādes apliecinājuma kartes ēkas siltināšanai, izstrāde,
• elektrības instalācijas koplietošanas telpās un pagrabos atjaunošana, 
• ēku fasādes apmetuma atjaunošana un krāsošana, 
• centrālās dzeramā ūdens sistēmas atjaunošana un apkures sistēmas atjaunošana.
Katra konkrētā projekta pieteikumu, budžeta tāmi izvērtēja un jūnija mēneša sākumā 

dabā objektus apskatīja Konkursa komisija. Tikšanās ar projektu iesniedzējiem laikā ie-
pazināmies ar daudzdzīvokļu mājās plānotajiem darbiem, māju tehnisko stāvokli, tika 
pārrunāti veicamo darbu apjomi. 

Krimuldas novada domes sēdē 2019.gada 28.jūnija sēdē deputāti apstiprināja 7 projektu 
pieteikumus.  

Apstiprinātajiem pieteikumiem tiek gatavoti līgumi par Krimuldas novada domes līdz-
finansējuma saņemšanu. 

Vēlam veiksmi un labu darbu rezultātu visu ieplānoto darbu īstenošanā.
Informācija par projekta konkursu mājas lapā www.krimulda.lv/projektu-konkursi

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

Uzmanību!
Krimuldas novada pašvaldības dome atkārtoti aicina Raganas ciema daudzdzī-

vokļu māju dzīvokļu īpašniekus veikt darbības zemes pievienošanai pie dzīvokļa 
īpašumiem un reģistrēt to zemesgrāmatā.

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

Uzmanību!
Krimuldas novada dome aicina pašvaldības zemes nomniekus, kuriem izbeidzies ze-

mes nomas līguma termiņš, vērsties pie zemes lietu speciālistes Anitas Viškeres (līdzi 
ņemot veco nomas līgumu), lai veiktu darbības zemes nomas līguma pagarināšanai vai 
izbeigšanai (tālrunis 25140634, e-pasts anita.viskere@krimulda.lv)

Konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija apsekoja pieteiktos daudzdzīvokļu namus
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Krimuldas novada pašvaldība paraksta 
sadarbības līgumu ar LIAA

9. jūlijā Krimuldas novada 
domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis un Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras (LIAA) 
direktors Andris Ozols parakstī-
ja sadarbības līgumu, kura mēr-
ķis ir sekmēt komercdarbības 
attīstību pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā, veicinot in-
vestīciju, t. sk. ārvalstu, apjoma 
pieaugumu, palielināt pašval-
dības konkurētspēju vietējā un 
starptautiskajos tirgos, kā arī pa-
plašināt pašvaldības sadarbību 
ar esošajiem un potenciālajiem 
investīciju projektu īstenotājiem.

Projekta “Īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšana un 
aizsardzība Kubeseles dabas 
takā” (Projekta Reģ. Nr.1-08/278 
/2018, līguma nr.: 1-20/155) rea-

Informācija par ūdens mēraparātu 
uzstādīšanu

Pēdējais laiks privātmāju īpašniekiem un daudzdzīvokļu māju kopīpašuma īpašniekiem 
uzstādīt ūdens mēraparātus ievados.

No 2016. g. 1. janvāra stājas spēkā ūdens saimniecības likums, kurš nosaka, ka ir jāiz-
būvē komercuzskaites mēraparāta uzskaites mezgls.

Ja pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mē-
raparāta mezgls, pakalpojumu lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta 
uzstādīšanai.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 9.pants. Pakalpojumu sniedzēja pienākumi un 
tiesības paredz izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta 
mezgla izbūvei, iekļaujot izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā, ja šajā likumā noteik-
tajā termiņā pakalpojumu lietotājs nenodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbū-
vi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai.

Lūdzu, saskaņot komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves termiņus ar SIA “Ental-
pija-2”. Tel.nr. 67978442; 22091414.

LIAA, realizējot investīciju piesaistes metodiku „Polaris process”, organizē informā-
cijas apmaiņu starp pašvaldībām, zinātniskās pētniecības iestādēm, investīciju projektu 
turētājiem un investoriem ar mērķi veicināt ārvalstu tiešo investīciju piesaisti.

Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālrunis: +371 67039405; e-pasts: prese@liaa.gov.lv

lizācijai 2019. maijā SIA “JB Latvija” projektētāji izstrādāja tehnisko dokumentāciju Ku-
beseles dabas takas infrastruktūras atjaunošanai.

Jūnija mēnesī Krimuldas novada domes veiks būvdarbu iepirkumu, lai uzsāktu gleznai-
nās, dabas un vēstures objektiem bagātās Kubeseles dabas takas labiekārtošanas darbus.

Projektu aizsardzības, apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai un dabas daudzveidī-
bas saglabāšanai, realizē Krimuldas novada pašvaldība sadarbībā ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi un Krimuldas evaņģēliski luterisko draudzi. Projekts tiks īstenots par Latvijas 
vides aizsardzības fonda līdzekļiem, ar Krimuldas novada pašvaldības un Dabas aizsar-
dzības pārvaldes līdzfinansējumu.

Kontakti: Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa: 
tālr. 25549748, e-pasts: dome@krimulda.lv

Mums ir ar ko 
lepoties!

21. jūnijā televīzijas kanāls Rīga 
TV24 translēja raidījumu "Ceļojums 
pagātnē" par Krimuldas novadu, ietve-
rot ceļojumu novada pagātnē! Mums 
ir ar ko lepoties – cauri gadu simtiem 
Krimuldas novada teritorijā norisinā-
jušies interesanti notikumi, dzīvojušas 
spilgtas personības, kas ierakstījušas 
savu vārdu arī Latvijas vēsturē! 

Raidījumā  
“La Dolce Vita.  

Ar Roberto” 
 viesojas mūsu 

novadnieki
Televīzijas kanāla Rīga TV 24 pār-

raidē “La Dolce Vita. Ar Roberto” 
25.jūnija raidījumā viesojās Krimul-
das novada zemnieku saimniecības 
“Zutiņi” saimniece, slowfood kustības 
aktīviste Rūta Beirote. Viņa mācīja 
Roberto un skatītājus pagatavot lielo 
kāršu pupu salātus un Vidzemes saldo 
pūpolputru – senu vidzemnieku saldē-
dienu ar speltas kviešu grūbām.

Lielās kāršu pupas un speltas grūbas 
ir z/s “Zutiņi” audzēta un gatavota pro-
dukcija.

Interesenti raidījumu var atrast un 
noskatīties internetā.

CBF SIA „BINDERS”
 AICINA DARBĀ
ekskavatoru un 

kravas automašīnu vadītājus
 ar iepriekšēju darba pieredzi.

Mob.t. 26433868

Uzmanību!
Turaidā, pie jaunatklātās klaušenieku 

mājas, ceļam pāri mēdz iet pīles ar pī-
lēniem. Lūgums šoferus ievērot ierobe-
žojošo braukšanas ātrumu, lai pasargātu 
šos putnus. Diemžēl, negadījumi jau ir 
bijuši un notriekti divi putni. Šajā sakarā 
TV3 raidījumā “Bez tabu” tika gatavots 
sižets. Krimuldas novada izpilddirek-
tors Laimonis Ozols sniedza savu ko-
mentāru. Tā kā ceļa posmā ir uzstādītas 
zīmes, kur paredzēts braukšanas ātrums 
ir 30 km/stundā, tad tiem šoferiem, kas 
to ievēro, nav problēmas automašīnu no-
bremzēt, pēkšņi ieraugot pīles. Pārējie 
aicināti būt uzmanīgāki un ievērot satik-
smes noteikumus.

L.Kumskis un A.Ozols
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Lai jaunais sākums top saskaņā ar sevi!
15. jūnijā Krimuldas novadā divi pamat-

skolas izlaidumi: Krimuldas vidusskolā un 
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā. 

Krimuldas vidusskolā izlaidumu svinē-
ja visi klātesošie, īpaši klases 23 jaunieši 
un audzinātāja Astrīda Podziņa. Pateicībā 
par jaunietes sasniegtajiem izciliem, teica-
miem, ļoti labiem un labiem vērtējumiem 
skolas Goda grāmatā ierakstu atstāja Re-
nāte Kačerovska, klātesot viņas vecākiem. 
Apsveicam!

Izlaiduma atklāšanā vidusskolas direkto-
re Rita Erdmane teica: “Devīto klašu bei-
dzēji iziet dzīvē. Ir pienācis brīdis, kad vēl 
ir laiks domāt un lemt, prasot padomu ve-
cākiem un vecvecākiem, bet gala lēmums 
ir jāpieņem katram pašam. No šī lēmuma 
būs atkarīgas visas nākamās dienas, nedē-
ļas, mēneši un varbūt pat gadi. Katrs nobei-
gums ir kaut kā jauna sākums. Lai jaunais 
sākums top saskaņā ar sevi!” 

Klases audzinātāja Astrīda Podziņa iz-
teica pateicības: “Esmu pateicīga par to, ka 
varēju ar jums kopā strādāt un būt gan tad, 
kad viss ir ļoti labi, gan arī tad, kad kaut 
kas nevedas. Katram no jums novēlu ie-
guldīt sevī, pilnveidot sevi, mācīties. Jums 
būs jāmācās visu mūžu, ja jūs vēlēsieties 
šajā straujajā laikmetā būt iekšā, nevis ti-
kai vērot un skatīties  no malas. Ja vēlaties 
darboties, noteikt, norādīt, vadīt, organizēt, 
tad šis ir tikai pirmais lielākais pakāpiens, 
lai ietu tālāk. Lai jūsu izvēle ir tikai jūsu 
izvēle. Nebīstieties no kļūdām, jo tās gadās 
visiem, arī pieaugušajiem, bet tikai ejot un 
darot var visu vērst par labu. Lai jums iz-
dodas! 

Paldies vecākiem, paldies skolotājiem 
par kopdarbu, ieguldījumu jauniešos!  

Paldies Krimuldas un Limbažu jauniešu 
orķestrim un diriģentam Aivaram Buņ-
ķim.”

Katram pašam sava laime ir 
jāveido!

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolu 
beidza septiņi jaunieši. Direktore Maija 
Kalniņa, atklājot izlaidumu, teica: “Noslē-
dzies viens deviņu gadu izglītošanās darba 
cikls.  Šodien septiņi skolas skolēni saņems 
apliecības par iegūto pamatizglītību. Pro-
tams, visiem patīk skolu augstie reitingi, bet 
tomēr mūsu skolas virsmērķis, galvenais 
uzdevums ir mācīt, audzināt sirdsgudrus, 
veidot dzīvesprasmīgus cilvēkus, to pavei-
cot kopsolī ar vecākiem. Tās ir nemainīgas 
vērtības. Rezultātus nevar izteikt skaitļos 
vai reitingu tabulās. Mūsu absolventi ir iz-
auguši par labiem cilvēkiem, to apliecina 
atzinīgās atsauksmes no citiem cilvēkiem.   

Ir labi, ka jauniešiem līdzās ir mīļi cilvē-
ki, bet tomēr katram sava laime ir jāveido 
pašam!” 

Pateicību par ieguldījumu mācībās un sa-
biedriskajās aktivitātēs saņēma Dagne Zal-
mane, Evelīna Kablukova, Laura Smeltere. 
Apsveicam!

Paldies Krimuldas vidusskolas audzēk-
nei, dziedātājai Lindai Baltajai par izjusto 
priekšnesumu.

Krimuldas vidusskolas administrācija, skolotāji, devītās klases audzinātāja A.Podziņa un absolventi. Foto: Anrijs Požarskis

Jauniešus sveica skolotājas Sanita Sebre, Madara Ansone un Baiba Pilskalne, sūtot sveicienus 
arī no skolotājas Initas Krūmiņas.

Izglītošanās ir būtiskākais 
resurss

Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāja Linarda Kumska apsvei-
kums novada skolu devītajiem izlaidumā:

“Paldies devīto klašu absolventiem, sko-
lotājiem, absolventu vecākiem un tuvinie-
kiem  par centību, par ieguldīto darbu. Ir 
noslēdzies viens liels deviņu gadu cikls 
jauniešu dzīvēs. Ceru, ka katrs individu-
āli var lepoties ar saviem sasniegumiem. 
Izglītība ir viens no ilgspēlējošākiem un 
atdevi visnesošākajiem resursiem, kurus 
dzīvē neviens nevar atņemt. Aicinu mā-
cīties. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Novēlu 
turpināt izglītības gaitas Krimuldas vidus-
skolā, sākot mācības mūsu skolas desmitajā 
klasē. Novada vidusskola ir konkurētspē-
jīga, pērn ieguvām Draudzīgā aicinājuma 
lielo balvu, eksāmenu rezultāti ir labi, viss 
tehniskais nodrošinājums ir teicams. Ja nu 
neesat izvēlējušies turpināt pēc vidusskolas 
studēt augstskolā, tad ir jāturpina mācīties 
kādā profesionālās izglītības iestādē. Aici-
nu noteikti turpināt izglītošanos, jo tas ir 
būtisks resurss gan katram individuāli, gan 
Latvijai, gan Eiropas Savienībai.”
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Visu var sasniegt  
tikai ar darbu

8. jūlijā Arta Valle “Lejaslīvēs” svinē-
ja 100 gadu jubileju! Sabrauca, sanā-
ca visi viņas mīļie: dēls Andis ar sievu 
Renāti, trīs mazbērni: Marta, Asnate, 
Atis ar ģimenēm un seši mazmazbērni. 
Artu Valli sveikt skaistajā jubilejā iera-
dās Krimuldas novada domes priekš-
sēdētājs Linards Kumskis un sociālā 
dienesta vadītāja Ginta Diļevka. Amat-
personām viesojoties, gaviļnieces mīļie 
ne tikai pastāstīja daudz laba par viņas 
tikumiem, mērķtiecību un mīļumu, bet 
arī aizveda parādīt omes kopto, loloto 
dārzu un siltumnīcu – visiem par pār-
steigumu. 

Omītei ir savs dārzs
Vedekla Renāte uzsvēra, ka vecmam-

ma tiešām ir dārzniece, viņai dobēs jop-
rojām aug puķes, tās viņa visu mūžu ir 
stādījusi un kopusi. Vecmamma ir uzņē-
musies un dārzā strādā astoņas stundas 
dienā, nav svarīgi kādos veidos, kā saka - 
tupus vai rāpus, bet dara. No nejaušībām 
pasargā darba apģērbs mugurā, ceļgalu 
aizsargi un spieķis. Siltumnīcā un dārza 
malā ir novietots krēsls atpūtai. Artas 
kundze par to vien noteic: “Kas ir jādara, 
tas ir jāpadara. Liela man nav tā ravēša-
na, svarīgi, kas izaug.”

Trīs svarīgākās lietas
Jubilāres dzīvē bijušas trīs svarīgas 

lietas, mīļas nodarbes: grāmatas, to la-
sīšana, puķes, to audzēšana, un rokdarbi, 
adīšana. Tagad gan redzēšana gājusi ma-
zumā, bet vēl pirms dažiem gadiem bēr-
ni, mazbērni un mazbērni bija apadīti, 
zeķes un cimdi bija saadīti vairumā. Ar 
saviem darinājumiem viņa piedalījusies 
arī izstādēs.  

Dzīves līkloči
Arta dzimusi Iecavā,- Rāmava un 

Bauska tā ir dzimtā puse, kas liek iesilt 
sirmgalves sirdij. Tur arī iepazinusies ar 
vīru, kopā nodzīvoti 54 gadi. “Mēs labi 
dzīvojām, lai gan reizēm gāja visādi. Es 
biju tāda šerpāka, turēju kanti, bet dus-
mas pārgāja – pēc strīda nākamā dienā 
jau viss atkal bija labi. Lai daudziem 
būtu tāda satikšana!” Vīrs gan jau vien-
padsmit gadus kā devies mūžībā. 

“Tanī dienā, kad piedzimu, mana māte 
ar savu māti abas ravējušas burkānus pa 
dienu, vakarā es piedzimu. Dēls Andis 
vēl smejas, ka esmu burkānos atrasta. 
Ģimenē bijām četri bērni: divi brāļi un 
divas māsas, es otrā pēc skaita. Dzīvo-
jām saticīgi, atbalstot citam citu. Vecākā 
māsa jau sen kā devusies mūžībā, viens 
brālis tika apcietināts un izsūtīts uz Sibī-
riju, tur nodzīvoja visu mūžu. Otru brā-
li paņēma leģionāros, liktens ceļi viņu 

aizveda uz Kanādu un tur savu mūžu arī 
pavadīja. Tagad esmu no visiem vienīgā 
palikusi. 

Jaunības laiki bija tie patīkamākie, tad 
nekas nebija grūti, visu varēju paveikt, 
kaut arī bija daudz un smagi jāstrādā. 
Kamēr sevi atceros, vienmēr esmu strā-
dājusi. Domāju, ka tagadējiem jaunajiem 
ir daudz vieglāka dzīve. 

Esmu strādājusi par pārdevēju, tad, 
dzīvojot Lapmežciemā, Zvejniekciemā, 
kopā 40 gadus, tur es vienu laiku strādā-
ju pie zivīm kolhozā. Ilgus gadus strādā-
ju dārzniecībā, kur darbs vislabāk pati-
ka. Pensijā aizejot 55 gados, vēl septiņus 
gadus turpināju strādāt dārzniecībā.” 

 
Dēls par mammu 

“Vecāki jau ierasti bērnus māca visu 
mūžu. Vecāki iemācīja darba tikumu 
un mērķtiecību. Māte mācīja mani strā-
dāt, bija stingra, neļāva loderēt. Jau pēc 
trešās klases vasarās strādāju kolhozā. 
Braucu ar zirgiem, bija jāravē, par šo 
darbu gan nebiju sajūsmā. Labi, ka māte 
nāca palīgā. Man pirmajam klasē jau bija 
pulkstenis, nopirkts par paša nopelnītu 
naudu, arī kārtīgs ritenis un fotoaparāts. 
Māte ar savu piemēru ierādīja taupīgu-
mu, bet skopa gan viņa nebija. Par viņas 
sataupīto naudu iegādājāmies motorolle-
ru un tad arī automašīnu – tanī laikā tas 
bija kas īpašs.” 

Vedekla par vīramāti
Vecmāmiņa vienmēr ir teikusi: “Visu 

var sasniegt tikai ar darbu. Ja dari, tad 
izdari kārtīgi. Arī tagad sadzīvē viņai ir 

savs ritms, savs režīms, izmazgāto veļu 
visu izgludina.  Dzimšanas diena ir izņē-
muma diena, tāpēc viņa uz dārzu negāja, 
citādi viņa strādātu. Ja nav, ko darīt, tad 
viņa izdomās, ko darīt.

Šogad pirmo gadu mēs nebijām kopā ar 
mammu Siguldas sēklu veikalā, bet sēklu 
un nepieciešamo lietu sarakstu, kā ieras-
ti, viņa bija sagatavojusi. No siltumnīcas 
zemi viņa katru gadu iznes ar spainīšiem 
ārā, lai nomainītu augsni, tāpat sanes 
sniegu iekšā. Tas darba process viņai ir 
svarīgs. Zaļie pirkstiņi – to var teikt par 
viņu. Akurāta, kārtīga – darba tikuma 
ziņā viņa ir paraugs joprojām. Lai mums 
būtu tik daudz spēka un varēšanas. Vec-
māmiņai veselību un mums pārējiem 
enerģiju, kas no viņas kūsā!”   

Ilgdzīvošanas noslēpums
Jubilāre teic, ka ikdienā neko īpaši ne-

ievēro. Brokastīs iecienīts ir biezpiens ar 
rupjmaizes šķēli. Mīļākais ēdiens viņai 
ir lapu salāti ar kartupeļiem, vislabāk 
garšo viss pašu izaudzētais. A. Valle at-
zina, ka mērenībā visu var ēst, galvenais, 
vakarā pirms pulkstens 18, ne vēlāk par 
19: “Ēdu tā, lai mazliet vēl gribas, nevis 
pilnu vēderu. Tas varbūt arī ir labi.”

“Paldies dēlam ar ģimeni, ka viņi par 
mani labi gādā. Labi, mīļi, gādīgi ir visi, 
izveidojušies par krietniem cilvēkiem, 
par ko liels prieks. Tanī ziņā esmu laimī-
gi dzīvojusi, tādi labi cilvēki apkārt. Tā 
tas laiks ir pagājis. Vienmēr prātā palicis 
eksprezidenta Valda Zatlera teiktais – 
“Kamēr esi dzīvs, viss jādara pašam””.

Ināra Miškina

Gaviļniece Arta Valle ar ģimeni un viesiem: pašvaldības pārstāvjiem L.Kumski (kreisajā pusē) un 
G.Diļevku (labajā pusē) 
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Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas ziņas
 13. jūnijā izskanējis izlaidums Krimuldas Mūzikas un māks-

las skolā.
Skolu absolvēja un profesionālās ievirzes izglītības apliecību sa-

ņēma seši jaunieši: Rauls Ignatovs, Edvards Edžus Pēkšens, Miks 
Alberts Dalders, Dāvis Dalders - Vizuāli plastiskā māksla;

Mārtiņš Jēkabs Ronis - Instrumentālā mūzika - saksofona spēle, 
pedagogs Agris Liepiņš; Kristaps Zīverts - Instrumentālā mūzika - 
klavierspēle, pedagogs Gatis Vanags. 

Klātesošos uzrunāja arī Krimuldas novada domes priekšsēdētājs 
Linards Kumskis, vēlot jauniešiem izmantot skolā gūtās zināšanas 
un pieredzi turpmākās gaitās. Paldies audzēkņiem un absolven-
tiem par darbu un kopā pavadīto laiku! Sirsnīgs paldies jauniešu 
ģimenēm par atbalstu! Paldies Krimuldas novada domei par lie-
lisko sadarbību!

Krimuldas MMS saka lielu paldies Krimuldas novada domes 
deputātiem, SIA “Entalpija-2” valdes loceklim Gatim Suķim, Ko-
munikācijas projektu vadītājai Madarai Liepiņai un Krimuldas no-
vada pašvaldības domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim par 
ieinteresētību un atbalstu!

Informāciju sagatavoja: Irēna Olekša

 Novadniece Dace Ignatova Krimuldas Mūzikas un mākslas 
skolā absolvējusi čella klasi un vizuāli plastiskās mākslas nodaļu, 
turpinot mākslas izglītību, nu absolvējusi arī J. Rozentāla Rīgas 
mākslas vidusskolu. Dace Ignatova atzina, ka vienmēr nācies pār-
liecināties, cik nozīmīgs ir Krimuldas MMS skolotāju kolektīva 
devums. Paldies! 

Izlaidumā Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis, Krimul-
das MMS direktors A.Buņķis, skolotāju kolektīvs un absolventi

 Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbs 
priecē Raganas iedzīvotājus. 

Noslēdzot 2018./2019.g. mācību gadu, Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļu absolvēja 4 jaunieši: D. Dalders, M. A. Dalders, R. Ignatovs un 
E.E. Pēkšens. Visi četri puiši mācību gada 2. semestra laikā ir izstrā-
dājuši diplomdarbu, veicot sienas gleznojumu uz SIA “Entalpija-2” 
apkures ēkas Vidus ielā 4, Raganā. Diplomdarba iecere tapa jau 2018. 
gada rudenī, kad Krimuldas MMS skolotāji apsvēra iespējas strādāt 
pie kāda vērienīgāka darba ciema estētiskās vides pilnveidošanai.

Ieceri atbalstīja arī Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Li-
nards Kumskis un SIA “Entalpija-2” valdes loceklis Gatis Suķis. 
Absolventi tika iepazīstināti ar ieceri un pieņēma šo ideju kā inte-
resantu, darba procesu ar ieceres skicēm vadīja nodaļas skolotāji 
Evita Kurtiņa, Vitolds Kucins, Irēna Olekša un Liene Kaļva.

Radošajā procesā vajadzēja atrast tēmu, kas pieņemama visiem, 
kas varētu uzrunāt ikvienu ciema iedzīvotāju, un kas ir arī finan-
siāli un tehniski īstenojama. Darbs sadarbībā ne vienmēr ir viegls 
un prasa laiku un savstarpēju ieklausīšanos, bet diskusijas raisījās 
un darbs ritēja raiti.

Tika nonākts pie secinājuma, ka varētu interpretēt un vizualizēt 
Krimuldas novada simbolu – ābolu. Martā iepazīties ar ieceres at-
tīstību un projekta skicēm tika aicināts Krimuldas novada domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis, kurš atzina ieceri par veiksmīgu 
un atbalstāmu. Tika pieņemti lēmumi par projekta finansējumu, 
nepieciešamajiem materiāliem, ēkas sienas tehnisko sagatavoša-
nu. Puiši turpināja savu skiču attīstīšanu. Ābols tika vizualizēts, 
ietekmējoties no spilgtā un interesantā oparta stila. Āboli veidoti 
pretkrāsās zaļā un sarkanā, kas ir arī novada logo krāsas. Katrs 
diplomands izstrādāja savu individuālo redzējumu ābola attēlo-
jumam, kas redzams datorgrafikā izstrādātās planšetēs. Pienākot 
mācību gada beigām un siltākam laikam, beidzot varēja ķerties pie 
sienas gleznojuma. Lai arī darba sākums iekavējās, tomēr rezultātā 
gleznojums tika realizēts divas darba dienas pirms norunātā beigu 
datuma. Gan absolventi, gan skolotāji ir gandarīti, ka darbs ir izde-
vies. Diplomdarba aizstāvēšana norisinājās 11. jūnijā. 

Krimuldas MMS audzēkņi diplomdarba – sienas gleznojuma – aizstāvē-
šanā uzklausa skolotāja V.Kucina teikto

Dace pie sava diplomdarba, absolvējot J.Rozentāla Rīgas mākslas vi-
dusskolu. Foto: Aija Ozola

 Lepojamies ar Kri-
muldas Mūzikas un 
mākslas skolas Dejas no-
daļas audzēkņiem, kuri 
2. jūnijā "Crystal cup" 
konkursā Smiltenē izcī-
nīja 1. grupa 3. vietu un 
2. grupa 5. vietu.

Paldies! Dejotājiem 
par aizrautību visa gada 
garumā! Vecākiem par 
dejotāju pucēšanu un mo-
tivēšanu! Skolas direk-
toram Aivaram Buņķim 
par būšanu kopā konkur-
sa laikā un sarūpētajiem 
gardumiem! Tērpu meis-
tarei Ivetai Kāpostai! Kri-
muldas novada domei par 
atbalstu visā, ko darām!Ar aizrautību deju mākslā
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14. jūnijā Maijas Pīlāgas Lēdurgas 
mākslas un mūzikas skolā nobeiguma 
darba aizstāvēšana un izlaidums. Absol-
ventei Elizabetei Ruginai bija jāprezentē 
savs nobeiguma darbs “Mans ceļojums 
pa Krimuldas novadu”, izceļot iegūtās zi-
nāšanas un prasmes.  

Elizabete iepazīstināja klātesošos un vēr-
tētājus ar sava darba gaitu un rezultātu. Jau-
niete atzina, ka iesākumā bija grūti izvēlēties 
nobeiguma darba tēmu. Lieti noderēja darba 
vadītājas Evas Keišas ieteikums ar savu ie-
guldījumu palīdzēt veidot Krimuldas nova-
da krāsojamo grāmatiņu. Tāda ir Krimuldas 
novada domes priekšsēdētāja Linarda Kum-
ska iecere. Elizabete kopā ar skolotāju Evu 
izstrādāja darba plānu un sastādīja sarakstu 
ar, viņasprāt, ievērojamākajiem Krimuldas 
novada objektiem, simboliem un tradīcijām: 
ābols, magnolijas, gulbji, zirgi, tautumeitas, 
kastaņi, maskas, Lēdurgas baznīca, Valpur-
ģu nakts, Lēdurgas Dendroparks, Lēdurgas 
kultūras nams, Lēdurgas estrāde, “Raganas 
burgers”, folkloras kopa “Putni” un jauniešu 
deju kolektīvs “Metieniņš”.  

Elizabete veidoja zīmējumus ar brīvu 
roku, kas ir viens no grafikas pamatveidiem. 
Protams, visa pamatā ir daudz skiču, lai sa-
prastu, kā labāk attēlot ideju uz papīra. Dar-
ba procesā meitene analizēja un pētīja ievē-
rojamu grafiķu darbus, kā arī novadnieka, 
latviešu grafikas mākslinieka Ināra Helmūta 
daiļradi. Elizabete atzina, ka darbus veidoja, 
lai tie būtu interesanti un moderni, apvieno-
jot dažādas lietas vienā kompozīcijā. 

Skolotāja Eva Keiša piebilda, ka kopā ar 
skolotāju Laimu Smaidu Helmūti centušās 
atbalstīt audzēknes zīmēšanas stilu, lai iz-
celtu viņas talantu. Rezultāts iepriecināja 
visus. 

 
Lēdurgas Mākslas skolas izlaidumā pie-

dalījās Krimuldas novada domes priekšsē-
dētājs Linards Kumskis, uzrunā viņš iztei-

ca gandarījumu, ka skolas direktore Eva 
Keiša un viņas audzēkne Elizabete Rugina 
atbalstījušas ideju novada skolu audzēk-
ņiem veidot kopīgu Krimuldas novada krā-
sojamo grāmatiņu.

“Ideju par novada krāsojamo grāmatu jau 
loloju divus gadus, skolotāja Eva un Elizabe-
te bija pirmās, kas tai atsaucās. Ceru, ka jau 
nākamgad šī grāmatiņa, kurā saturu veidos 
mūsu novada bērnu un jauniešu zīmējumi, 
iesaistoties visām mācību iestādēm, tiks iz-
veidota un izdota. Žūrijā skolotāji palīdzētu 
izvēlēties piemērotākos darbus grāmatiņas 
idejai. Veiksmīga sadarbība turpinās, topot 
reāliem darbiem.

Runājot par izlaidumu, Elizabetei novēlu 
visu to labāko, turpinot iesākto. Zināšanas, 
prasmes, īpaši mākslas jomā, humanitārās 
zinātnes noderēs vienmēr, tā ir bagāža, kas 
neļaus cilvēkam pazust, pārvarot dzīves iz-
aicinājumus, arī pelnīt. Paldies vecākiem, 
skolotājiem, no pašvaldības puses vienmēr 
atbalstām šādas aktivitātes ar virsvērtību.”

Mākslas skolas direktore Eva Keiša izlai-
duma noslēgumā izteica pateicību visiem, 

Veiksmīga sadarbība turpinās

kas atnāca ciemos, lai redzētu absolven-
tes un skolas kolektīva veikumu: “Paldies 
Krimuldas novada domei par atbalstu un 
iespēju radīt skaistāku vidi, priecēt sevi un 
citus.

Paldies skolotājiem Laimai Smaidai Hel-
mūtei, Andai Ramānai, Evai Stāverei un 
Armīnam Beņķim par radošu sadarbību, ne-
savtīgu ieguldījumu darbā ar audzēkņiem, 
saliedētu un draudzīgu kolektīvu. Jāatzīmē, 
ka skolotāja Eva Stāvere, kas šoeiz tika uzai-
cināta kā recenzente, arī ir Lēdurgas māks-
las skolas absolvente.

Paldies Elizabetes ģimenei, īpaši mammai 
Zanei, kas vienmēr ir iedrošinājusi meitu 
izglītoties, lai sasniegtu labus un teicamus 
rezultātus.”

Noslēgumā, svinīgā gaisotnē Elizabetei 
Ruginai tika pasniegta apliecība par profe-
sionālās ievirzes izglītības iegūšanu, bei-
dzot Maijas Pīlāgas Lēdurgas mūzikas un 
mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas 
programmu. Viņas nobeiguma darbs tika 
novērtēts ar visaugstāko vērtējumu.

Apsveicam!

Maijas Pīlāgas Lēdurgas MMS administrācija, skolotāji, absolvente E.Rugina (ar ziediem), viņas 
ģimene un JDK “Metieniņš” pārstāvji

Elizabetes diplomdarba skiču kolāžu sagatavoja skolotāja E. Keiša
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Krimuldas novada svētki

Svētku pasākumā… …arī VPDK “Dzirnakmeņi”

Tirgošanās tirdziņos… …nesteidzīgas pastaigas un sarunas

Putu ballīte… …ar ugunsdzēsēju palīdzību

Priekšnesumi uz skatuves …un dalīšanās pieredzē Uzņēmēju teltī Foto: Anrijs Požarskis
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Lēdurgas Dendroparka vadītāja Sarmīte Kauliņa ar mazmeitām Ērģeļu mūzika Lēdurgas baznīcā

 Mums izdevās… …veselību veicinošās aktivitātes

Čaklās rokdarbnieces… …un prasmīgs uzņēmējs

FK “Putni” dziesma …un kopā dejošana Foto: Ināra Miškina
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Krimuldas novada domes sēdē 28. jūnijā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par īpašuma “Virzas” nodošanu atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes 
īpašumu ar nosaukumu  “Virzas”,  Krimuldas p., Krimuldas nov., platība 
0,55 ha. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē ar pirmpirkumtie-
sīgo personu. 
3. Uzdot Izsoles komisijai  pasūtīt n/ī “Virzas” novērtējumu un organizēt 
atsavināšanas procesu. 
 Par  zemes  “Pērles” atsavināšanas procesa uzsākšanu.  
1. Noteikt ka n/ī “Pērles”, platība 0,25 ha, nav nepieciešams pašvaldības 

funkciju veikšanai. 
2. Uzsākt atsavināšanas procesu Krimuldas novada pašvaldībai piedero-

šam  īpašumam, neapbūvējamai zemes vienībai ar nosaukumu “Pēr-
les”, Ragana, Krimuldas p., Krimuldas nov..

3. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē. 
4. Izsoles komisijai organizēt n/ī “Pērles” novērtēšanu un organizēt atsa-

vināšanas procesu. 
 Par pašvaldības zemes iznomāšanu.   
1. Iznomāt Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošos 

zemes īpašumu ar nosaukumu “Pie Braslas upes”,  kopējā platība 5,48 
ha. 

2. Publicēt informāciju par zemes “Pie Braslas upes” iznomāšanu Kri-
muldas novada domes mājaslapā, Facebook, laikrakstā “Krimuldas 
Novada Vēstis”, izvietot informāciju Krimuldas novada domes tel-
pās. 

3. Izsoles komisijai organizēt zemes vienības “Pie Braslas upes” novēr-
tēšanu nomas vajadzībām. 

2& 
1. Iznomāt Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošo ze-

mes īpašumu ar nosaukumu “Viesturi”, kopējā platība 6,38 ha. 
2. Publicēt informāciju par zemes “Viesturi” iznomāšanu Krimuldas 

novada domes mājaslapā, Facebook, laikrakstā “Krimuldas Novada 
Vēstis”, izvietot informāciju Krimuldas novada domes  telpās. 

3. Izsoles komisijai organizēt zemes vienības “Viesturi” novērtēšanu no-
mas vajadzībām.  

 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā objekta 
kopīpašuma domājamai daļai 
1& 
Nodot zemes vienības Meistaru ielā 3A, Raganā, Krimuldas p., Krimul-
das nov., daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas ar 
adresi Meistaru iela 3A, privatizētā dzīvokļa Nr. 1 īpašniecei  PERSO-
NAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai. 
2&  
Nodot zemes vienības Meistaru ielā 3A, Raganā, Krimuldas p., Krimul-
das nov., daļu īpašumā bez atlīdzības, daudzdzīvokļu dzīvojamā mājas ar 
adresi Meistaru iela 3A, privatizētā dzīvokļa Nr. 2 īpašniekam  PERSO-
NAI, atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai. 
 Par pašvaldībai piederošā  dzīvokļa izīrēšanu.  
1. Ar 2019.g. 1.jūniju izīrēt PERSONAI Krimuldas novada pašvaldībai 

piederošo dzīvojamo platību ar adresi “Zaķīši”-5,  Lēdurgas p., Kri-
muldas nov., uz 1 gadu. 

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 2014.g. 
25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai 
valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” 
nosacījumiem. 

 Par izmaiņām iepirkuma komisijas sastāvā.   
1. Ievēlēt par iepirkumu komisijas locekli Vilni Krišjāni ar 2019.g. 

28.jūniju. 
2. Atļaut Vilnim Krišjānim savienot citus amatus ar Krimuldas novada 

domes iepirkumu komisijas locekļa amatu. 
3. Uzlikt Vilnim Krišjānim par pienākumu, nekavējoties (trīs darba die-

nu laikā no informācijas iegūšanas dienas) rakstveidā informēt Kri-
muldas novada domi par jebkuru faktisko un tiesisko apstākļu rašanos 
vai esamību, kas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā” nepieļauj turpmāku amatu savienošanu. 

 Par Lēdurgas Dendroparka vadītāja apstiprināšanu  amatā  
1. Krimuldas novada domes Lēdurgas Dendroparka vadītāja amatā ap-

stiprināt Sarmīti Kauliņu. 
2. Lēdurgas Dendroparka vadītāja amata pienākumu veikšanu uzsākt ne 

vēlāk kā vienu mēnesi pēc lēmuma saņemšanas.  

 Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Nr.4 “Lodēs”, Lode,  
atsavināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma 

“Lode”-4, Lode, Lēdurgas p., Krimuldas nov., izsoles noteikumus. 
2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.septembrim. 
 Par pašvaldībai piederošā n/ī “Mežs pie Bērziem” atsavināšanu.  
Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo n/ī, zemes gabalu un 
mežaudzi ar nosaukumu “Mežs pie Bērziem”, Krimuldas p., Krimuldas 
nov., kopējā platība 2,49 ha , par 3500 EUR.
 Par pašvaldībai piederošā n/ī “Mežs pie Bērziem” izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu.   
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī “Mežs pie 

Bērziem”, Krimuldas p., Krimuldas nov. izsoles noteikumus. 
2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.septembrim 
 Par īpašumu nodošanu atsavināšanai.  
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo dzī-

vokļa īpašumu ar adresi “Centrs 33” dz.2, Sunīšos, Krimuldas p., Kri-
muldas nov., dzīvokļa platība 49  m². 

2. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē. 
 Par pašvaldībai piederošā n/ī – zemes vienības “Vecbērzaines”  at-
savināšanu.  
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes īpašumu 

ar nosaukumu “Vecbērzaines”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., platība 
0,0632 ha par 440 EUR.

2. Apstiprināt zemes vienības atsavināšanas paziņojumus. Zemes vienī-
bas atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpirkumtiesīgai personai.

 Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma “Vecbērzaines” izsoles 
noteikumu apstiprināšanu.  
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma 

“Vecbērzaines”, Lēdurgas p., Krimuldas nov., izsoles noteikumus.  
2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.septembrim.
 Par pašvaldībai piederošā n/ī  “Mežs pie Šveicēm” atsavināšanu.  
Atsavināt Krimuldas novada pašvaldības piederošo n/ī “Mežs pie Švei-
cēm”, Krimuldas p., Krimuldas nov., kas sastāv no zemes vienības un 
mežaudzes ar  kopējā platība 13,99 ha par  28 000 EUR.  
 Par pašvaldībai piederošā n/ī “Mežs pie Šveicēm” izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu.  
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī “Mežs pie 

Šveicēm”, Krimuldas p., Krimuldas nov., izsoles noteikumus. 
2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.septembrim. 
 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Dārza iela 35”, Raga-
nā, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī “Dārza iela 35”, Ragana, Krimuldas p., Krimuldas 

nov., 0,7928  ha kopplatībā, izsoles rezultātus. 
2. Slēgt pirkuma līgumu ar PERSONĀM, par pašvaldības n/ī – zemes 

vienības “Dārza iela 35”, Raganā, Krimuldas p., Krimuldas nov., 
0,7928 ha kopplatībā, pārdošanu par 10 800 EUR, pārdodot  katrai ½ 
domājamo daļu no zemes vienības. 

 Par līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.  
Piešķirt biedrībai „Kastaņi 3” līdzfinansējumu 1422,87 EUR apmērā 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Turaidas ielā 3, Inciemā, Krimuldas p., 
Krimuldas nov. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem. 
 Par finansējuma apstiprināšanu projektu konkursā “Krimuldas 
novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa 
uzlabošana”.   
1. Apstiprināt konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” 7 pieteikumus par ko-
pējo līdzfinansējuma summu 10 060,98 EUR. Apstiprināt sekojošus 
projektu pieteikumus un tiem piešķirto līdzfinansējumu: 
1.1. Biedrība “Ragana 1”, projekts: “Elektrības instalācijas koplieto-

šanas telpās un pagrabos”, piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 
EUR  1366,24. 

1.2. DZIB “Pieci stāvi” Skolas iela 4, Ragana, projekts: Mājas Skolas 
iela 4 pagraba un kāpņu telpu sakārtošana, piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums EUR 1194,74. 

1.3. Iedzīvotāju grupa  Turaidas iela 1, projekts: “Inciems, Dzeramā 
ūdens cauruļu nomaiņa”, piešķirts pašvaldības līdzfinansējums 
EUR 1500. 
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1.4. Iedzīvotāju grupa , Bērzu iela 2, Ragana, projekts: Jumta 

avārijas stāvokļa novēršana Bērzu iela 2”, piešķirts pašval-
dības līdzfinansējums EUR 1500. 

1.5. Iedzīvotāju grupa , Bērzu iela 6, Ragana,  projekts: “Bērzu 
iela Nr.6  jumta labošana”, piešķirts pašvaldības līdzfinan-
sējums EUR 1500. 

1.6. Biedrība “Kastaņi”, Turaidas iela 3, Inciems, projekts 
“Daudzdzīvokļu mājas tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabo-
šana”, piešķirts pašvaldības līdzfinansējums EUR 1500. 

1.7. Biedrība “Ragana 7” Ābeļu iela 2,  projekts: “Daudzdzīvok-
ļu mājas Ābeļu ielā 2 fasādes apmetuma un krāsojuma atjau-
nošana”, piešķirts pašvaldības līdzfinansējums EUR 1500. 

2. Nosakot finansējumu - naudas līdzekļi konkursa organizēšanai 
2019.gada budžetā: 4 500,00 EUR (Grantu programma – Mājokļu 
grants, 5 560,98 EUR Līdzfinansējums biedrībām un nodibināju-
miem). 

3. Attīstības nodaļai informēt projektu pieteicējus, sagatavot līgu-
mus finansējuma saņemšanai, informēt par projektu ieviešanu. 

 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.  
1. Piešķirt Krimuldas vidusskolas trešās 1.klases iekārtošanai 

2019./2020.mācību gadam naudas līdzekļus EUR 2985. 
2. Piešķirt skolēnu pārvadājumiem 9000 EUR. 
 Par Krimuldas novada pašvaldības 2018.gada publisko pār-
skatu.   
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības 2018. gada publisko 

pārskatu. 
2. Lietvedības nodaļai nodrošināt pārskata publisku pieejamību li-

kumā noteiktajā kārtībā. 
 Par kustamās mantas  nodošanu bezatlīdzības lietošanā  Kri-
muldas novada pašvaldības SIA „ENTALPIJA-2” 
1. Ar 28.06.2019. nodot bezatlīdzības lietošanā Krimuldas pašval-

dībai piederošo kustamo mantu- speciālā ugunsdzēsības automa-
šīnu  GAZ 53 ar valsts reģistrācijas Nr.CZ8577, izlaiduma gads 
1988.g.- Krimuldas novada pašvaldības SIA „ENTALPIJA-2”. 

2. Lēmuma 1.p. norādītā kustamā manta izmantojama, ugunsdzēsī-
bas funkciju nodrošināšanai,  lai spētu savlaicīgi novērst uguns-
grēkus, tādejādi samazinot riska draudus videi, mežiem, iedzī-
votājiem, uzņēmumiem un pašvaldības institūcijām, lai novērstu 
ugunsgrēkā bojāgājušos, lai veiktu plašus ugunsdzēsības glābša-
nas darbus, kā piemēram kūlas dedzināšana, lai spētu veikt pasā-
kumus ugunsbīstamības apstākļos. 

3. Krimuldas novada pašvaldībai SIA „ENTALPIJA-2” piešķirt fi-
nansējumu kustamās mantas uzturēšanai, tajā skaitā aprīkojuma 
atjaunošanai, automašīnas reģistrācijas izdevumiem, apdrošināša-
nas izdevumiem u.c. 

4. Noteikt lēmuma 1.p.norādīto kustamās mantas  bezatlīdzības no-
došanā termiņu 5 gadi, t.i. līdz 2024.g. 27.jūnijam. 

5. Lēmuma 1. p. norādītā kustamā manta atdodama Krimuldas no-
vada pašvaldībai SIA „ENTALPIJA-2” likvidācijas gadījumā vai 
lēmuma 2. punktā norādītās autonomās funkcijas izpildes deleģē-
šanas gadījumā citai trešajai personai. 

Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 Par deleģējumu.  
1. Deleģēt ugunsdzēsības pakalpojuma veikšanu pašvaldības kapi-

tālsabiedrībai SIA „Entalpija-2”, juridiskā adrese Vidus iela 12, 
Ragana, Krimuldas p., Krimuldas nov., LV-2144 

2. Izdarīt grozījumus 23.10.2013.Deleģēšanas līgumā, kas  noslēgts 
starp Krimuldas novada domi un SIA „Entalpija-2”. 

3. Uzdot Krimuldas novada domes priekšsēdētājam parakstīt Kri-
muldas novada domes vārdā lēmuma 1.punktā minētos grozīju-
mus Deleģēšanas līgumā. 

 Par vides pieejamības nodrošināšanu personai ar īpašām va-
jadzībām.
Piešķirt pabalstu vides pieejamības nodrošināšanai PERSONAI  
EUR 2101 apmērā.   
 Par precizējumiem Krimuldas novada domes 2019.g. 29.marta 
saistošajos noteikumos Nr.2 “Par neapbūvētu, Krimuldas no-
vada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabalu nomas 
maksu”. 
Apstiprināt precizētos 2019.g. 29.marta saistošos noteikumus Nr.2 
“Par neapbūvētu, Krimuldas novada pašvaldībai piederošu vai pie-
krītošu zemesgabalu nomas maksu”. 
 Domes kārtējā sēde 26. jūlijā plkst. 10.00 

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Mežs 
pie Bērziem”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 
apzīmējums 8068 009 0304, platība 2,49 ha.

Objekta nosacītā cena 3500 EUR.
Objekta izsole notiks 2019.gada 13.augustā plkst.14.00 Krimuldas 

novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Kri-
muldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Par-
ka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, 
sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 12.augusta plkst.17:00. 

Nodrošinājuma nauda 350 EUR (trīs simti piecdesmit euro) ap-
mērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 
90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S 
„SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

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

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 
“Vecbērzaines”,Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 
Nr.6656 002 0542, platība 0,0632 ha.

Objekta nosacītā cena 440 EUR 
Objekta izsole notiks 2019.gada 13.augustā plkst.15:30 Krimuldas 

novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Kri-
muldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības līdz 2019.gada 12.augustam 
iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. 

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Par-
ka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, 
sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 12.augusta plkst.17:00. 

Nodrošinājuma nauda 44 EUR(četrdesmit četri euro un 00 centi) 
apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 
90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S 
„SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

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

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod otrā atklātā mutiskā izsolē ar 

augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Mežs 
pie Šveicēm”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 
apzīmējums 8068 009 0296, platību 13,99  ha, no tā meža zeme 
13,31 ha.

Objekta nosacītā cena 28 000 EUR .
Objekta izsole notiks 2019.gada 13.augustā plkst.14.30 Krimuldas 

novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Kri-
muldas novadā.

Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Par-
ka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, 
sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas laikrakstā 
„Latvijas Vēstnesis” līdz 2019.gada 12.augusta plkst.17:00. 

Nodrošinājuma nauda 2800 EUR (divi tūkstoši astoņi simti euro) 
apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 
90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 A/S 
„SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pie Krimuldas novada domes 
lietvedes  Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā 
vai Krimuldas novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv)
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Tas ir iespaidīgi!
5. jūlijā, Krimuldas novada 10 gadu ju-

bilejas svētku ietvaros, interesenti varēja 
uzzināt ko vairāk par Lēdurgas evaņģēliski 
luterisko un klātienē aplūkot seno zvanu. 
Laika apstākļi šai dienā sevišķi nelutināja, 
bet mērķtiecīgākos apmeklētājus tas ne-
nobaidīja. Un viņi bija priecīgi par redzēto 
un dzirdēto. 

Mācītājs Osvalds Miglons pastāstīja par 
baznīcas vēsturi, par ērģelēm un arī par ie-
cerēm, kā arī atbildēja uz interesentu jautā-
jumiem. Lēdurgas baznīca ir uzcelta liela 
un varena, jo baznīcēni ieradās no plašas 
apkārtnes – 11 muižām. Jau tajos laikos 
saprata, ka jārūpējas par dvēselēm, nevis 
tikai par miesiskām vajadzībām.  

Lēdurgas baznīcā pirmās ērģeles parā-
dījās tikai pēc 80 gadiem kopš uzcelšanas, 

taču tās izpostīja pirmā pasaules kara laikā. 
Tad 1922. gadā ērģeles atjaunoja, bet tās 
divas reizes cieta ugunsgrēkā. To, kas no 
ērģelēm palika pāri, aizveda uz Gaigalavas 
baznīcu. Septiņdesmitajos gados Lēdurgas 
baznīcas ērģeles atvestas no Zeltiņu baznī-
cas (Alūksnes tuvumā), kad tā tika slēgta. 
Taču, sākoties atmodas laikam, Zeltiņu 
baznīcu atjaunoja. Par laimi amerikāņu 
labdari viņiem uzdāvināja citas ērģeles, tā-
pēc Lēdurgas baznīcā varēja turpināt spēlēt 
uz šīm pašām ērģelēm. 

Mācītājs O.Miglons pastāstīja, ka lūgs 
Krimuldas novada domei palīdzību, lai tā 
palīdzētu nozāģēt kokus, kas posta mūrēto 
sētu ap baznīcu. Vēl ir iecere izbūvēt trepju 
posmus uz zvana torni, lai tie būtu pamatī-
gi un stabili, tad interesentiem varētu ļaut 
apskatīt zvanu un iespaidīgo apkārtnes pa-
norāmu.

Lēdurgas baznīcas tornī izvērtās saru-
nas, kāda nu kuram pieredze saistībā ar 
Lēdurgas baznīcu. Rodrigo Janelsiņš, lē-
durdzietis, ar mammu un tēti ir bijis baz-
nīcā, bet zvanu gan apmeklē pirmo reizi. 
Anrijs Astraņins, dzīvo Valmierā, atbrau-
cis ciemos uz Lēdurgu. Savukārt, viņa tē-

Lēdurgas baznīcas ērģelnie-
ce Gundega Vasiļjeva pirms 
astoņiem gadiem piekrita uz-
aicinājumam aizvietot kolēģi. 
Tā tas turpinās – reizēm gan 
šeit mēdz būt auksti un reizēm 
spēlējot taustiņi iestrēgst, bet 
joprojām viņa turpina šo pie-
nākumu: “Pēc dievkalpojuma 
apskaņošanas jūtos apgaro-
ta un staigāju Dieva mierā.” 
Gundegai visiespaidīgākais 
skaņdarbs šķiet Mendelsona 
kāzu maršs,- prieks, ka savas 
četras, piecas kāzas pa gadu 
sanāk to uzspēlēt.” 

Lēdurgas baznīcas tornī pie iespaidīgā zvana 
ciemos: V.Krišjānis, L.Gridjuško, I.Ķerzuma, 
Meisteru ģimene, priekšplānā A.Astraņins un 
R.Janelsiņš

tis ieteica šurp atnākt, jo tā ir laba iespēja 
uzzināt ko vairāk. Turklāt mācītājs Osvalds 
Miglons abiem puišiem parādījis Bībeli no 
altāra. Viss, gan baznīca, gan zvans, gan 
Bībele abiem puišiem patika un atstāja ne-
izdzēšamu iespaidu.

Jēkabs, Ineta, Jānis Meisteri atgriezu-
šies dzīvot Lēdurgā, tā sakot pie Jāņa sak-
nēm. “Šobrīd dzīvojam Lēdurgā, nekur 
nav tik labi kā mājās.” Parasti baznīca ir 
ciet, tāpēc šoreiz, kad bija skaidri zināms, 
ka varēs atnākt un to apskatīt, visi trīs ir 
ieradušies. 

Līvija Gridjuško atzina, ka katru dienu 
no savas istabas loga redz Lēdurgas baz-
nīcas torni. Viņa vēlējusies apskatīt zvanu 
klātienē: “Zvans ir iespaidīgs un varens. 
Vispār apbrīnoju tos cilvēkus, kas spēju-
ši šādu celtni kā Lēdurgas baznīca uzcelt, 
jumtu uzlikt un nokrāsot, zvanu izliet, at-
vest un uzstādīt. Visu cieņu!” 

Vilnis Krišjānis savulaik ir zvanījis šo 
zvanu, kad viņam to lūdza, aizvietojot 
zvaniķi,– tā bija neatkārtojama pieredze. 
Kādreiz baznīcas zvanu zvanīja uz diev-
kalpojuma sākumu pl.11.00 un izvadot aiz-
gājušos mūžībā.

Kristīgajā nometnē
No 1. līdz 5. jūlijam Turaidas kādreizē-

jās pamatskolas ēkā piekto reizi norisi-
nāsies tikšanās “CAMPO JĒZUS 2019” 

16 līdz 20 gadus veciem jauniešiem. 
Nometnē piedalījās arī mūsu novada jau-
nieši. Šī gada tēma: “Nāc, kāpsim Kun-

ga kalnā!” Programmā bija pārgājieni pa 
Turaidas parku, pastaigas pa Krimuldas 
dabas takām, aktivitātes Tarzāna trasē. 
Bija iespēja pārdomāt to, kā piedzīvot 
Dievu ikdienā. 

Šoreiz biedrība INICIA īrēja telpas Turai-
das kādreizējā skolā no Krimuldas novada 
pašvaldības, lai dažādu kristīgo kopienu 
pārstāvji (klostermāsas un brāļi) vadītu jau-
niešu tikšanos “CAMPO JĒZUS”. Tikšanās 
laikā bija iespēja aprunāties, iepazīt dažādus 
garīgumus, piedalīties klosterdarbnīcās.

Biedrības iesniegums par ilgtermiņa tel-
pu nomu jau izskatīts novada domes finan-
šu komitejā. Plānots nākotnē šeit regulāri 
organizēt nometnes un seminārus, piedā-
vājot telpas arī dažādām konferencēm un 
pasākumiem.

Lappusi sagatavoja Ināra MiškinaMāsa Hanna un jaunieši muzicē. Foto: no biedrības arhīva
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Svētdien, 22. jūlijā
 Krimuldas baznīcas 814. DZIMŠANAS DIENAS SVĒTKI

pl. 12.00 Liliju svētku dievkalpojums ar svētceļniekiem;
pl. 20.00 koncerts. Muzicēs Helvijs Kārkliņš.

Mācītājs Austris Rāviņš

Programmā Jauniešu garantija sākas noslēdzošā uzņemša-
na 40 darba tirgū pieprasītās profesijās, kuras var apgūt pus-
otra gada laikā bez maksas. Mācībām var pieteikties jaunieši 
vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, 
nemācās un nestrādā. Pieteikšanās 22 profesionālās izglītības 
iestādēs visā Latvijā notiek līdz 30. augustam. 

Piedāvājumā jaunas profesijas
Programmas noslēdzošajā uzņemšanā piedāvājumā ir 40 ar dar-

ba devējiem un nozares ekspertiem saskaņotas profesijas, kuras 
var apgūt 1,5 gada laikā. Šoreiz profesiju klāstā ir tādas jaunas vai 
atbilstoši jauniem standartiem izstrādātas profesijas kā restorāna 
pavārs, ainavu būvtehniķis, interjera dizainera asistents, teleko-
munikācijas tehniķis, tūrisma pakalpojumu konsultants un augļu 
un dārzeņu pārstrādes ražošanas tehniķis. 

Mācību klāstā ir arī jau līdz šim labi zināmas specializācijas 
- viesmīlības pakalpojumu speciālists, programmēšanas tehniķis, 
datorsistēmu tehniķis, loģistikas darbinieks, grāmatvedis, namda-
ris, apdares darbu tehniķis, konditors, automehāniķis, autodiag-
nostiķis, vizuālā tēla stilists, tērpu modelēšanas un konstruēšanas 
speciālists, kā arī citi arodi. 

Pabeiguši jau gandrīz 8000 jaunieši
“Jauniešu garantija šo gadu laikā ir pierādījusi, ka ciešā sadar-

bībā ar darba devējiem profesionālā izglītība ļauj veiksmīgi risināt 

Vasarsvētku un atvadu sveicieni 
korim

Krimuldas Tautas nama vīru kora “Vecie 
draugi!” dziedājumi 2019. g. Vasarsvētkos 
sākās pie Bīriņu Svētozola ar Bauma-
ņu Kārļa "Latviski lai atskan dziesma" un 
mūsdienīgāko Imanta Saksa "Kur Gauja 
plūst". Koris palīdzēja atklāt Vasarsvētkus 
Bīriņu pilī ar divām Baznīcas dziesmām īs-
teni vīrišķīgā skanējumā. Par to vislabākie 
iespaidi un atsauksmes. Taču šoreiz sva-
rīgākā ir ziņa par to, ka ilggadējais kora 
vecākais vēlas atstāt šo pienākumu.

Andris Ansis Špats, dr. sc. ing. stāsta: 
“Pagājuši jau 12 gadi kopš 2007. g. maija, 
kad man uzdeva organizēt Norvēģijas vīru 
kora uzņemšanas 3 dienu programmu. At-
skatoties uz savu darbību kā kora vecākais, 
ziņoju, ka reizēm bijuši visai grūti brīži. 
Jau no gandrīz panīkušā un senioru reģis-
tros vien derīgā kora Aivars Buņķis un visi 
pārējie sameklējām jaunos entuziastus un 
palēnām koris nostiprinājās skaitliski un 
arī kvalitatīvi. Tartu festivālā Virsdiriģents 
Ivars Cinkus pat mūs "nokristīja" par vīriš-
ķīgi romantisko vīru kori. Kaut nu "Vecie 
draugi "vēl pie šīs Idejas turētos. Zināms 
ieguldījums kora attīstībā bija Aivara To-
miņa iesaistīšanās.

Daži jautā – no kurienes mums tik lieli 

Vīru koris uzstājas Vasarsvētkos Bīriņu pilī.  Foto: Ieva Tomiņa

finanšu resursi. Atbildu visiem: pirms daudziem gadiem kāda kundze, aizejot no šīs Pa-
saules, ziedoja daļu savu ietaupījumu lielogu dzērveņu nozares attīstībai Latvijā un ieteica 
veltīt daļu topošas peļņas pašdarbības attīstībai. To arī ar prieku visus šos gadus darīju, 
protams, iespēju līmenī. 

Mans novēlējums korim ir jau vairākus gadus atkārtots: “Mums korī jāiesaista vietēji vīri 
no Raganas, Sunīšiem, Siguldas, jo no lielām mājām nāk izteikti maz dziedošu vīru. Otrkārt 
jāpiesaista pēc iespējas jaunāki dalībnieki; treškārt, jāuzlabo koru repertuārs, izmantojot 
instrumentus muzikālā pavadījuma ierakstus un koristu talantus.”

Sākas Jauniešu garantijas noslēdzošā uzņemšana 40 profesijās

jauniešu profesionālās nākotnes un mūsdienu darba tirgus izaici-
nājumus. Salīdzinoši īsā laikā – gadā vai pusotrā – šobrīd jau gan-
drīz 8000 jauniešu ir ieguvuši profesiju, kas ir palīdzējusi viņiem 
iekļauties darba tirgū. 

Lai pieteiktos mācībām, jaunietim nepieciešams vidējās izglī-
tības diploms un viņš nedrīkst strādāt vai studēt pilna laika iz-
glītības programmās augstskolās. Vienlaikus jaunietis var studēt 
nepilna laika programmās, būt reģistrējies Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un saņemt bezdarb-
nieka pabalstu. Ja jaunietim jau ir profesionālā kvalifikācija, tai 
jābūt iegūtai agrāk kā 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas Jau-
niešu garantijā.

Stipendija 70 – 115 eiro mēnesī
Jauniešu garantijas audzēkņi saņem stipendiju no 70 līdz 115 

eiro mēnesī, ja sekmīgi mācās, kā arī nepieciešamos mācību lī-
dzekļus un bezmaksas vietu dienesta viesnīcā. Mācību noslēgumā 
ir paredzēta kvalifikācijas prakse, kuras laikā apmaksā ceļa izde-
vumus un naktsmītni, ja tas ir nepieciešams. 

Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, 
uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām var iepazīties VIAA 
mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās 
izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” fi-
nansē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas 
un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budže-
ta, un to bija plānots noslēgt 2018. gadā. Tā kā šī projekta aktivitāte 
nesusi labus rezultātus un jauniešu bezdarbs Latvijā turpina sama-
zināties, VIAA īstenotā Jauniešu garantijas aktivitāte pagarināta 
līdz 2021. gadam. 

Papildu informācija:
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Keiča
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Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sa-
darbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu 
Kehittämisyhdistys SILMU ry uzsāk īste-
not starpvalstu sadarbības projektu “Marš-
ruti pāri robežām Latvijā un Somijā”, kura 
ietvaros iesaistīsies piecas – Alojas, Kocē-
nu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas no-
vadu pašvaldības.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu pār-

Objektu izpētes brauciena laikā tā dalībnieki guva vērtīgu pieredzi turpmākiem attīstības virzie-
niem, ideju realizācijai un situāciju risinājumiem. Foto: Linda Bernarde

nesi un inovāciju lauku apvidu teritorijās, 
stiprinot saikni pār novadu teritorijām, ro-
sinot pašvaldības un privāto personu (juri-
disko un fizisko) sadarbību, lai nodrošinā-
tu informētu un ilgtspējīgu dabas vērtību 
mantojuma izmantošanu tūrismā.

9. un 10. jūlijā projekta ietvaros norisinā-
jās iesaistīto pašvaldību dabas objektu izpē-
te, kurā piedalījās arī dabas, izziņas, tūris-
ma speciālisti un teritoriju apsaimniekotāji 
no Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas 
valsts mežiem un Vidzemes Augstskolas.

Dabas objektu pieejamības un izziņas 
uzlabošana paredzēta kopumā piecās da-
žādās vietās. 9. un 10. jūlijā tika apsekotas 
labiekārtojamās teritorijas projekta iesaistī-
tajās pašvaldībās:
• Avotu birzs (Krimuldas novads);
• Riebiņu ezers (Pārgaujas novads);
• Zilaiskalna dabas taka, Zilaiskalns (Ko-

cēnu novads);
• Augstrozes Lielezers (Limbažu novads);
• Purezera dabas taka (Alojas novads);
• Karogu karjera taka (Alojas novads).

Objektu izpētes brauciena laikā tā da-
lībnieki guva vērtīgu pieredzi turpmākiem 
attīstības virzieniem, ideju realizācijai un 
situāciju risinājumiem. Apsekojot Avotu 
birzi Krimuldas novadā, projekta dalīb-
niekiem un piesaistītajiem ekspertiem ra-
dās ideja iežu atseguma nosaukumam par 
godu Emilijai fon Tīzenhauzenai – Emīli-
jas iezis. Šā projekta ietvaros Avotu birzī 
tiks uzstādīti informatīvie stendi, norādes 
zīmes un iekārtota atpūtas vieta, atjauno-
jot vietas agrāko burvību. Projekta ietvaros 
tiks pilnveidota infrastruktūra arī Lēdur-
gas Dendroparkā.

Projekts Nr. 19-00-A019.333-000001 “Marš-
ruti pāri robežām Latvijā un Somijā” tiek īste-
nots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.-2020. gadam pasākuma “Starpteri-
toriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Informāciju sagatavoja: 
Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas  

Projektu vadītāja Linda Bernarde

Starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti 
pāri robežām Latvijā un Somijā"

Biedrībām un nodibinājumiem 
NVA piedāvā iespēju saņemt 
palīdzīgas rokas sabiedriskā 

labuma darbu veikšanai
Biedrības un nodibinājumi līdz šī gada 

26. jūlijam Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) filiālēs Bauskā, Cēsīs, Dobelē, Jelga-
vā, Jūrmalā, Liepājā, Limbažos, Ogrē, Rē-
zeknē, Rīgā, Siguldā un Talsos var pieteikties 
pasākuma ”Darbam nepieciešamo iemaņu 
attīstība nevalstiskajā sektorā” īstenošanai 
un iesaistīt jauniešus vecumā no 18 līdz 29 
gadiem darbā sabiedrības labā, ja pasākuma 
īstenošanas vieta tiek izveidota kādā no filiāļu 
apkalpošanas teritorijām. 

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja 
piesaistīt savam darbam jaunus, enerģiskus 
un perspektīvus darbiniekus, savukārt jaunie-
šiem – iespēja iegūt darba pieredzi un attīstīt 
darba iemaņas, darbojoties IT jomā un projek-
tu vadīšanā, palīdzot administratīvajā darbā, 
rīkojot kultūras un sporta pasākumus, vadot 
pulciņus, nodarbojoties ar jaunatnes lietām un 
veicot citus darba pienākumus. Turklāt NVA 
filiāļu darbinieki palīdzēs izvēlēties konkrētās 
biedrības vai nodibinājuma darbības specifi-
kai un prasībām visatbilstošākos kandidātus 
no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vecu-
mā no 18 līdz 29 gadiem.

Vairāk informācijas: www.nva.gov.lv
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Krimuldas vidusskola 
AICINA DARBĀ  

Pieteikšanās termiņš un kārtība
• Pieteikumus (CV un Motivācijas vēstule) nosūtīt uz e-pasta adre-

si krimuldasskola@krimulda.lv vai iesniegt personīgi Krimuldas 
vidusskolas kancelejā (Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas pagasts, 
Krimuldas novads, tālr. 27744035)

• Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.g. 28.jūlijam.

Krimuldas vidusskola apstrādās Jūsu iesniegto informāciju (t.sk. 
personas datus) augstāk norādītā pasākuma norises nodrošināšanai. 
Tā tiks uzglabāta 3 mēnešus pēc norises veikšanas. Ar sīkāku savu 
tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties 
www.krimuldasskola.lv

fizikas skolotāju 
uz nenoteiktu laiku

Prasības:
• izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;

• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pienākumi:
• īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības program-

mu ķīmijas mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības stan-
dartam;

• kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām 
prasībām;

• nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās procesu;
• veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pa-

šanalīzi;
• veidot pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem, vecākiem, skolas 

pedagogiem un darbiniekiem;
• piedalīties iestādes aktivitātēs un pasākumos;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:
• dienesta dzīvokļa iespēja; 
• stabilus ienākumus;
• izskatam papildu prasības, ja kas nepieciešams (piemēram, finan-

sēt pedagoģiskās izglītības iegūšanu); 
• darbu draudzīgā kolektīvā;
• sociālās garantijas;
• atalgojumu EUR 895,00 par likmi pirms nodokļu nomaksas.

krievu valodas skolotāju 
uz nenoteiktu laiku 

Prasības:
• izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;

• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pienākumi:
• īstenot pamatizglītības programmu krievu valodas mācību 

priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;
• kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām 

prasībām;
• nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās procesu;
• veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pa-

šanalīzi;
• veidot pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem, vecākiem, skolas 

pedagogiem un darbiniekiem;
• piedalīties iestādes aktivitātēs un pasākumos;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:
• stabilus ienākumus;
• darbu draudzīgā kolektīvā;
• sociālās garantijas
• atalgojumu EUR 895,00 par likmi pirms nodokļu nomaksas.

ķīmijas skolotāju 
uz nenoteiktu laiku, vēlams ar tiesībām mācīt dabaszinību un 

bioloģijas mācību priekšmetus. 
Prasības:
• izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;

• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pienākumi:
• īstenot pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu 

ķīmijas mācību priekšmetā atbilstoši Valsts izglītības standartam;
• īstenot pamatizglītības programmu dabaszinību un bioloģijas mā-

cību priekšmetos atbilstoši Valsts izglītības standartam;
• kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām pra-

sībām;
• nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās procesu;
• veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašana-

līzi;
• veidot pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem, vecākiem, skolas pe-

dagogiem un darbiniekiem;
• piedalīties iestādes aktivitātēs un pasākumos;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Piedāvājam:
• pilnu darba slodzi;
• dienesta dzīvokļa iespēja; 
• stabilus ienākumus;
• izskatam papildu prasības, ja kas nepieciešams (piemēram, finan-

sēt pedagoģiskās izglītības iegūšanu); 
• darbu draudzīgā kolektīvā;
• sociālās garantijas;
• atalgojumu EUR 895,00 par likmi pirms nodokļu nomaksas.

sākumskolas skolotāju 
pilnas slodzes uz noteiktu laiku

Prasības:
• izglītības atbilstība un profesionālā pilnveide atbilstoši 11.09.2018. 

Ministru kabineta noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem 
nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu 
profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām;

• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes.

Pienākumi:
• īstenot pamatizglītības programmu 1.klasē;
• veikt klases audzinātājas un pagarinātās dienas grupas pedagoga 

pienākumus;
• nodrošināt kvalitatīvu izglītošanās procesu;
• veidot pozitīvu saskarsmi ar izglītojamajiem, vecākiem, skolas pe-

dagogiem un darbiniekiem;
• piedalīties iestādes aktivitātēs un pasākumos;
• pašvērtējuma prasmes;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī.

Nodrošinām:
• stabilus ienākumus;
• darbu draudzīgā kolektīvā;
• sociālās garantijas
• atalgojumu EUR 895,00 par likmi pirms nodokļu nomaksas.
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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.

KAPU SVĒTKI 
Ziemeļu kapos

 21. jūlijā plkst. 14.00

KAPU SVĒTKI 
Lēdurgas kapsētā

27. jūlijā plkst. 14.00.
Mācītājs Osvalds Miglons

Lai saule ilgi, ilgi Tev vēl staro,
Kaut matos krīt un nekūst gadu sniegs.
Lai negurst tavas rokas, darbu darot,
Un sirdī nedziest radīšanas prieks!

Sirsnīgi sveicam  
jūlija gaviļniekus:

Artu Valli,
Valdi Valdmani,
Geļu Stepiņu,
Verneru Kārkliņu,
Regīnu Rozēnu,
Ernestu Pūci,
Daci Piešiņu,
Māru Kauliņu,
Ņinu Jurčenko,
Valdu Vitkalovu,
Dainu Luiku,
Modri Kazāku,
Viktoru Gapaņenoku

nozīmīgajās jubilejās!

LĪDZJŪTĪBA
Bija dzīve – darbs un mīlestība.
Bija prieks – tik zaļš kā bērzs.
Bija arī ciešanas un sāpes,
Līdz pilns nu visa mūža mērs.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Ņinas Gončares tuviniekiem,  

aizvadot viņu 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 otrajā ceturtdienā pl. 18.30 – 

Sievu vakars: sadraudzība, sarunas, lūgšanas. 
 Sievu vakarus vadīs Vineta Priekule, mob.t. 29429002.
Piektdienās
 pl. 19.30 – Bībeles studijas un iesvētāmo 

nodarbības.
Sestdienās
 pl. 19.00 – Kontemplatīvais Dievkalpojums 

Krimuldas baznīcā ar Svētā Vakarēdiena 
sakramentu.

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

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 9.00 un 12.00.

Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: 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

20. jūlijā plkst. 9.00  
Turaidas pils Galvenajā tornī  

notiks sprinta skrējiens  
„Ātrākais ziņnesis”

Jau kļuvis par tradīciju, ka sportiski aktīva-
jai sabiedrības daļai ir iespēja apvienot kultū-
ras mantojuma iepazīšanu kopā ar sporta sa-
censībām. Skrējiena tradīcijas pamatā ir senais 
stāsts par ziņnešiem, kuri viduslaikos kājām 
steigušies pie bīskapa Turaidā vēstīt par svarī-
gākajiem notikumiem Rīgā un tās apkārtnē.

Sacensību laikā dalībniekiem jānokļūst Tu-
raidas pils skatu laukumā, pārvarot 30 metru 
distanci un piecus pils torņa stāvus un kopā 
pieveicot 139 pakāpienus. Sprinta skrējiena 
„Ātrākā ziņneša” tituls jau deviņus gadus 
pieder Aināram Rukkalnam, kurš 2010. gadā 
Turaidas pils Galvenajā tornī uzskrēja 31 se-
kundē. Sprinta skrējienā un cīņā par titulu 
„Ātrākais ziņnesis” dalībnieki startēs pa ve-
cuma grupām, un katrā grupā tiks noskaidroti 
trīs ātrākie ziņneši.

Sacensības organizē Siguldas Maratona 
klubs sadarbībā ar Turaidas muzejrezervā-
tu. Pieteikšanās skrējienam notiek Siguldas 
Maratona kluba tīmekļa vietnē. Reģistrāci-
ja sprinta skrējienam Turaidas pils pagalmā 
sāksies sacensību dienā 20. jūlijā plkst. 8.00. 
Dalības maksa sacensībās – no 3 līdz 5 euro. 
Ieeja Turaidas muzejrezervāta teritorijā sa-
censību dalībniekiem – bez maksas.

4. augustā  
Turaidas muiža pieder bērniem!
Tradicionāli augusta pirmajā svētdienā 

Turaidas muzejrezervātā notiek īpašs pasā-
kums bērniem – svētki „Turaidas pils pieder 
bērniem!”. Šogad svētki notiks 4. augustā 
no plkst. 15.00 līdz 18.00, bērniem un viņu 
vecākiem sniedzot iespēju iepazīt Turaidas 
muižu un jauno ekspozīciju „Ceļā uz Latvi-
jas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” 
atjaunotajā klaušinieku mājā.

Pasākumā radošajās darbnīcās un izzino-
šās ekskursijās varēs uzzināt par darbinie-
kiem, kuri dzīvojuši un strādājuši Turaidas 
muižā, – par modernieku, dišleri, klētnieku, 
skroderi, zivkungu, vešerieni, istabmeitu, 
skolmeistaru un citiem. Savukārt īpašā izglī-
tojošā programmā svētku apmeklētāji iepa-
zīs klaušinieka profesiju un varēs piedalīties 
sena darbarīka izgatavošanā. Viesus sagaidīs 
muižas pārvaldnieks, kurš ar spēles elemen-
tiem rosinās bērnus kļūt par kādu no muižas 
darbiniekiem, lai iepazītu darbinieku amata 
iemaņas.

Līdztekus kopā ar dabas pētnieku Māri 
Olti ikviens būs aicināts doties interaktīvā 
pastaigā „Ko slēpj Turaidas muižas Mež-
aparks?”. Savukārt svētku noslēgumā notiks 
Liepājas ceļojošā leļļu teātra izrāde, rotaļas 
un spēles brīvā dabā.

Dalības maksa – no 1,15 līdz 6 eiro,Siguldas 
novada iedzīvotāja ID kartes īpašniekiem – 
bez maksas.

Informāciju sagatavoja:
Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece 

komunikācijas darbā
Anda Skuja


