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Apzinīgi un centīgi 
veiksim katrs savu 

darbu!
Krimuldas novada pašvaldības priekšsēdētājs Linards Kumskis 

domes vārdā sveic Krimuldas novada izglītības iestāžu darbinie-
kus, uzsākot 2019./2020. mācību gadu!

“Šogad Latvijai ir īpašs gads, jo 23.augustā atzīmējām akcijai 
“Baltijas ceļš” 30.jubileju. Mūsu tēvi un mātes, vecvecāki cīnījās 
par Latvijas brīvību šajā vienotības akcijā. Sadarbojās gan ciema 
iedzīvotāji, gan novada iedzīvotāji, gan visas Latvijas iedzīvotāji, 
gan visas Baltijas iedzīvotāji. Visi sadevās rokās, lai apliecinātu 
pasaule, ka vēlamies valstisku neatkarību. Šis ir lielisks piemērs, 
kā sadarbojoties var panākt lielu mērķi. Mīļie jaunieši, mīļie ve-
cāki, mīļie skolotāji, tiek īstenots jaunais izglītības standarts kom-
petenču pieejā, kur īpaša loma ir sadarbībai. Sadarbības prasmes, 
valodu zināšanas prasmes paver plašāk durvis uz pasauli saziņai 
ar dažādu tautību cilvēkiem. Skolotājiem ir svarīgi prasmīgi vadīt 
mācību procesu, bērniem ir svarīgi iesaistīties skolas dzīvē un būt 
zinātkāriem, jūtot vecāku atbalstu un ieinteresētību. Skolēniem, 
jauniešiem svarīgākais ir mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties. 
Cik apzinīgi katrs no mums savu darbu veiks, tik labi dzīvosim 
ciemā, novadā, valstī. 

Kāpt kalnā ir grūti, bet vēl grūtāk ir saglabāt panākto, noturēties 
kalnā. To jums novēlu. Turpinām projektu Skolas soma, mūsu nova-
da jauniešiem būs iespēja doties izzinošās ekskursijās. Šobrīd notiek 
darbs pie informatīvā materiāla sagatavošanas. Šādā veidā mums kat-
ram, ikvienam ir jādara, lai katra vieta un kopumā valsts attīstītos. 

Lai sekmīgs mācību gads!”

Par Krimuldas novada skolu:
Krimuldas vidusskolas direktores Rita Erdmanes un
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktores Maijas Kal-

niņas paustajām aktualitātēm 2. septembrī lasiet 4., 5.lpp.

Baltijas ceļa trīsdesmitgadei 
veltītie notikumi 

23.augustā ikviens tika aicināts piedalīties Baltijas ceļa trīs-
desmitgadei veltītos notikumos. 

Izstādes “Baltijas ceļam – 30. Gaismas ceļā.” atklāšanā: Gatis Krūmiņš, 
Guntis Zemītis, Anna Jurkāne, Uģis Mitrevics, Linards Kumskis   Turai-
das muzejrezervātā. Lasiet 2.lpp.

Baltijas valstu Koktēlniecības plenērs Lēdurgā

Plenēra notikums sakrita ar akcijas "Baltijas ceļš" 30. gadadienu, tāpēc 
plenēra noslēgumā bija tik lieliska iespēja sadoties rokās igauņiem, lat-
viešiem un lietuviešiem, turot rokās valstu karogus. Lasiet 8lpp.
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Vienotības brīdis  
ar rokā sadošanos

23. augustā ikviens tika aicināts piedalīties Baltijas ceļa trīsdesmitgadei veltītos noti-
kumos. Turaidas muzejrezervātā notika izstādes “Baltijas ceļam – 30. Gaismas ceļā.” 
atklāšana, kas vēsta par norisēm un notikumiem no 20. gadsimta 80-to gadu sākuma 
līdz akcijas “Baltijas ceļš” notikumam 1989. gada 23. augustā, kas veidoja mūsu pārmai-
ņu ceļu Latvijā un novadā. Trīsdesmit gadi vēsturē un tās izpētes darbā ir dokumentu 
un liecību uzkrāšanas laiks. Tas ir laiks, kad iezīmējas kāda notikuma rezultātu sekas un 
sākas tā izvērtēšana. Akcijas “Baltijas ceļš” nozīmīgums vēsturē atklāsies pēc pilnīgas 
dokumentu publicēšanas par 80-to gadu beigu un 90-to gadu sākumu arī starptautisko 
notikumu kontekstā.

Piesakiet novada 
kandidātus 

apbalvojumam!
Turpinot Krimuldas novadā iesākto tra-

dīciju – novadnieku godināšanu Latvijas 
valsts dibināšanas svinīgajos sarīkojumos, 
aicinām iestāžu vadītājus, uzņēmējus, ne-
valstiskās organizācijas un iedzīvotājus  
būt aktīviem un piedalīties kandidātu iz-
virzīšanā apbalvojumam, aizpildot iesnie-
gumu un iesniedzot Krimuldas novada 
domē vai Lēdurgas pagasta pārvaldē vai 
sūtot uz e-pastu: dome@krimulda.lv līdz 
š.g. 21. oktobrim.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar Krimuldas 
novada apbalvojuma nolikumu un  pareizi 
aizpildīt iesnieguma veidlapu . 

Apbalvojumu izvērtēšanas un 
piešķiršanas komisijas vārdā Līvija Ustupa

Lēdurgas kultūras namā
28. septembrī plkst. 14.00

KRIMULDAS NOVADA 
SENIORU DIENA

PROGRAMMĀ:
 Apsveikumi
 Koncerts

· Mazsalacas kultūras centra līnijdejotāju 
grupa ‘’Soli pa solim’’ (vadītāja Alla 
Romančuka)

· Saulkrastu novada PA ‘’Saulkrastu kultūras 
un sporta centra mūsdienu deju grupa 
‘’Sandras kundzītes’’ (vadītāja Sandra 
Ozola-Ozoliņa)

· Īpašs viesis ar muzikālu pārsteigumu
 Saviesīgā daļa

· Balli spēlē grupa ‘’Trešā brigāde.’’

Vietas pie galdiņiem rezervēt līdz 23. septembrim,  
zvanot pa mob. t. 25121432(Olga)  

vai 26491016 (Tekla).
Dalības maksa EUR 5,-

Man vajag plašuma, mūžam kas sauc,
Un tāles un debesis, un jūras.
Man vajag viesuļu, dzelmes, kas jauc,
Un bangu, un zvaigžņotas buras!
  /Fricis Bārda./

Sirsnīgi sveicam  
septembra gaviļniekus:

Genovefu Vancāni;
Skaidrīti Mucenieci;
Anatoliju Jaškinu;
Vasīliju Sļutinu;
Povilu Sidabru;
Aiju Pīrāgu;
Valdi Krastiņu;
Kārli Jāgeru;
Visvaldi Felcu;
Induli Plešu;
Teklu Krūmiņu;
Juri Antonovu;
Jāni Mitjažu;
Leontīni Bērziņu;
Pēteri Lindi

nozīmīgajās jubilejās!

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā otrā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldī-

bai piederošu nekustamo īpašumu Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas 
novadā, kadastra numurs 8068 007 0813 un kadastra apzīmējums 8068 007 0737 ar kopējo 
platību 0,5088 ha. 

Objekta nosacītā cena 14 600 EUR.
Izsoles solis 100 EUR.
Objekta izsole notiks 2019. gada 15. oktobrī plkst. 15.30 Krimuldas novada domes telpās Parka 

ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā.
Dalībnieku reģistrācija pie Krimuldas novada domes lietvedes Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas 

pagastā, Krimuldas novadā darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu pēc sludinājuma publicēšanas 
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 2019. gada 14. oktobra plkst. 17.00. 

Nodrošinājuma nauda 1460 EUR (viens tūkstotis četri simti sešdesmit euro) apmē-
rā 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 Krimuldas novada domes mājas lapā www.krimulda.lv.

Laiks iet savu gaitu, un vēstures rats turpina 
griezties, izgaismojot, kas bija un kas ir kas. Tomēr 
vienotības brīdis ar rokās sadošanos bija unikāla 
Baltijas tautu spēka, sāpju un prieka apmirdzēts. 

Pie kultūras centra ”Siguldas devons” inte-
resenti varēja apmeklēt Foto izstādi ”Vēlēties 
augstāko – savu valsti”. Izstāde veidota no Vla-
dimira Tjurina  fotogrāfijām, kur fiksēti mirkļi un 
cilvēki  ceļā uz valsti. Uz Latviju.   

Pēc tam notika sarunas par tēmu “Brīvība, 
kas vieno un iedvesmo”. Aicinātie viesi nefor-
mālā gaisotnē dalījās savā brīvības stāstā, sēžot 
uz Sarunu soliņa. Tostarp Siguldas pagasta kul-
tūras nama vadītāja Jolanta GRABUZOVA kopā 
ar kolēģi Jurģi Kristiānu LUBERTU, viņi veselu 
nedēļu pirms 23. augusta baltā žigulītī braukāja 
pa Siguldas novada un kaimiņu pagastiem un cie-
miem, atskaņodami dziesmu “Atmosties, Baltija” 

un aicinādami visus kopīgi svinēt svētkus. 19. augustā no plkst. 19.00 līdz 20.00, minētajā 
automašīnā braucot maršrutā Turaida, Inciems, Lēdurga, Ragana, Sunīši, jaunieši ar rupora 
palīdzību aicināja Krimuldas novada iedzīvotājus pievienoties Baltijas ceļa trīsdesmitgadei 
veltītajiem pasākumiem Siguldā 23. augustā.

Jolanta atzina: “Es neesmu piedzīvojusi Baltijas ceļu, bet manas paaudzes uzdevums ir sa-
glabāt to laiku piemiņu. Mēs jutāmies kā brīvības vēstneši.” 

Turaidas muzejrezervātā izstādes atklāšanā pārdomās par Atmodas laika notikumiem, Bal-
tijas ceļa nozīmi, zināmo un nezināmo neatkarības atgūšanas procesā un sajūtām pasākumā 
dalījās vēsturnieki – Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Vidzemes Augstskolas 
rektors Gatis Krūmiņš, LU Latvijas vēstures institūta direktors Guntis Zemītis, kā arī At-
modas laika sabiedriski darbinieki un akcijas “Baltijas ceļš” dalībnieki Harijs Jākobsons un 
Ilgonis Šteinbergs.

Vēsturnieks Gatis Krūmiņš savā atmiņu stāstā atzina: “Mūsu spēks slēpās Baltijas val-
stu vienotībā. Ir bijuši vairāki mēģinājumi īstenot līdzīgas akcijas, bet tās nedeva gaidītos 
rezultātus ne Katalonijā, ne Ķīnā. No mums mācās, kādā veidā ar nevardarbīgām metodēm 
panākt režīma maiņu. Tas ir vēstures fenomens. Diemžēl šobrīd sabiedrība ir sadalīta; ar 
atšķirīgiem pagātnes notikumu vērtējumiem.” 

Mūsu uzdevums ir vienot sabiedrību, lai saglabātu mūsu tēvu un vectēvu iegūto Latvijas 
neatkarību.

Sagatavoja Ināra Miškina

Jolanta un Jurģis Kristiāns jutās kā brīvī-
bas vēstneši
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Maiznīca Flora
AICINA DARBĀ

maizes un konditorejas ražotnes 
iekārtu mehāniķi – elektriķi,

ražotnes darbinieku  
uz noteiktu laiku,

piparkūku cepējus/-jas,
piparkūku iesaiņotājus/-as

Piedāvā konkurētspējīgu atalgojumu.
Darbs Raganā.

Vairāk informācijas, 
 zvanot uz  67840086 vai 26443663

www.maiznica.lv

Vingrošanas  
Lēdurgas sporta hallē

CIGUNA VINGROŠANA 
otrdienās, plkst. 19.00. 

Pirmā nodarbība 2019. g. 1. oktobrī. 
Nodarbības cena 2 EUR.

Ciguns Latvijas kontekstā ir atveseļojoša vin-
grošana lokanībai, mieram un harmonijai ar uz-
svaru uz elpošanu, lēnām, plūstošām kustībām. 
Nodarbība būs patīkamāka, ja vilksiet ērtu apģēr-
bu, lai var brīvi kustēties, maiņas apavus, paņem-
siet ūdeni, ko padzerties. Laipni aicināti gan vīri, 
gan sievas, gan bērni. Iepriekšēja pieredze nav 
nepieciešama.

Nodarbību vadīs Ciguna un Taidzi cjuaņ 
instruktore Līvija Gridjuško. Tālrunis in-
formācijai 26558516, FB profilā.

VINGROŠANA 
pirmdienās, plkst. 19.00. 

Pirmā nodarbība 2019. g. 7. oktobrī. 
Nodarbības cena 2. EUR. 
Ķemeņa korsetes stiprināšana. Spēka, lokanības, 
koordinācijas vingrinājumi. 

Nodarbības vadīs Madara Ansone.

“Maršruti pāri robežām” – 
starptautisks projekts 

Krimuldas novadā

Krimuldas novada pašvaldība piedalās starptautiskā sadarbības projektā 
“Maršruti pāri robežām”. Projekta ietvaros Vidzemes lauku partnerība “Brasla” 
sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu “Kehittämisyhdistys SILMU ry” uz-
sāka sadarbību, kurā iesaistās piecas pašvaldības – Aloja, Kocēni, Krimulda, 
Limbaži un Pārgauja. Krimuldas novada pašvaldības teritorijā tiks labiekārtota 
dabas taka Avotu birzī  un izvietotas jaunas norādes Lēdurgas Dendroparkā.

No labās: V. Krišjānis, K. Treijs, M. Karaseva-Žune, I. Urtāne, S. Kauliņa, L. Bernarde, I. Bērziņa, 
P. Fug, V. Mežals

22. augustā Krimuldas novadā viesojās Ilze Urtāne (Dabas aizsardzības pārvalde), Ine-
se Bērziņa (Kocēnu novads) un  projekta pārstāve no Somijas Pirkho Fug, lai apskatītu 
Avotu birzi un Lēdurgas Dendroparku un plānotu veicamos darbus projekta ietvaros.  

Viesus uzņēma Krimuldas novada izpilddirektora vietnieks Vilnis Krišjānis, projektu 
vadītāja Linda Bernarde, Lēdurgas Dendroparka vadītāja Sarmīte Kauliņa, parka darbi-
niece Modrīte Karaseva-Žune, kādreizējais parka vadītājs Karolis Treijs un Vilnis Meža-
lis, kurš nodrošināja saziņu ar projekta pārstāvi no Somijas.  

Avotu birzī tika apskatīti līkumotās Braslas krasti, kuros plānots izveidot atpūtas vietu 
laivotājiem, labiekārtot dabas taku, kura vedīs gar klinšu atsegumiem līdz vēsturiskajai 
Emīlijas fon Tīzenhauzenas atdusas vietai. Apskates laikā Karolis Treijs atklāja jaunu 
avotu, kas vēlreiz apliecina Avotu birzs nosaukuma izcelsmes pamatojumu. 

Lēdurgas Dendroparkā projekta dalībniekus sagaidīja Krimuldas novada domes priekš-
sēdētājs Linards Kumskis, uzsverot, ka šādas pārrobežu sadarbības pašvaldībai ir ne-
pieciešamas, lai veicinātu attīstību, mācītos no labiem piemēriem un veidotu veiksmīgu 
sadarbību ilgtermiņā. 

Karolis Treijs somu viešņai pastāstīja par Lēdurgas Dendroparka stādījumiem, atklājot 
dažādu koku sugu augšanas nianses. Visvairāk jautājumu tika uzdoti somu viešņai Pirk-
ho Fug. Viņas atbildes apliecināja, ka sadarbība iedvesmo un motivē: “Kad atbraucu uz 
Latviju, nezināju, ko gaidīt dabas tūrisma jomā. Taču jūtos mājīgi sastapto cilvēku vies-
mīlības dēļ. Rodas maģiska, pat piederības sajūta.”

Projekta ietvaros Somijā labiekārtos Karaļa ceļu, kurā tiks izvietotas informatīvās zī-
mes, sasaistot mūsdienas ar vēsturiskiem notikumiem un objektiem. Lēdurgas Dendro-
parka vadītāja Sarmīte Kauliņa par starptautisko projektu “Maršruti pāri robežām priecī-
gi atzina: “Esam uz pareizā ceļa!” 
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Lai enerģija un zinātprieks  
Jaunajā mācību gadā!

2. septembrī Zinību dienas pasākums 
notika Krimuldas vidusskolā. Piedāvājam 
lasītājiem skolas aktualitātes. 

Krimuldas vidusskolas direktores Ritas 
Erdmanes uzruna:

“Esiet sveicināti Jaunajā mācību gadā! 
Karstajos vasaras saules staros nemanāmi 
un ātri ir „izkusis” skolēnu vasaras brīv-
laiks! Ir uzņemta saules enerģija un gais-
mas spēks turpmākajam darba cēlienam, 
kas būs tik ļoti nepieciešams visa mācību 
gada garumā skolēniem, apgūstot jaunās 
zināšanas, pilnveidojot prasmes un sadar-
bības iemaņas. 

Jaunā, kompetencēs balstītā izglītības re-
forma ir sākusies, ar šo mācību gadu to sāk 
īstenot pirmsskolas izglītības iestādes, lai 
mēs nākamajā mācību gadā turpinātu 1., 4., 
7. un 10. sklasē. Lai izdodas pirmsskolas iz-
glītības pedagogiem, lai izdodas arī mums! 
Jaunā kompetenču izglītības satura refor-
ma ir vērsta uz to, ka uzsvars nav tik daudz 
uz zināšanām, faktiem, bet gan prasmēm. 
Prasmēm faktus meklēt, atrast, salīdzināt, 
izdarīt secinājumus. Skolas pedagogi strā-
dā pie mācību metožu dažādošanas, skolē-
nu patstāvīgā darba prasmju attīstīšanas un 
atbildības veidošanas par saviem mācību 
sasniegumiem. Gan pagājušajā gadā, gan 
vasarā pedagogi  ir apmeklējuši kursus, 
konferences, radošās ideju darbnīcas, lai 
apgūtu un pilnveidotu savas profesionālās 
prasmes. 

Esam ļoti gandarīti par to, ka šajā mācību 
gadā mūsu skolēnu skaits ir palielinājies. Ja 
pagājušajā gadā šeit stāvēja 360 skolēni, tad 
šobrīd – 403! Par ko tas liecina? Tas liecina, 
pirmkārt, par to, ka ir pārvarēta demogrā-
fiskā krīze. Otrkārt, tas liecina par to, ka 
jūs, mīļie vecāki, uzticaties mums un sūtāt 
savus bērnus izglītoties Krimuldas vidus-
skolā. Tas liek mums, pedagogiem, ar vēl 
lielāku atbildības sajūtu darīt mums uzticē-
to darbu. 

Īpašs jaunais mācību gads būs mūsu 
pirmklasniekiem, kuru skaits ir 51. Viņiem  
skolā viss notiks pirmo reizi – iejušanās lie-
lajā kolektīvā, pirmās klases audzinātājas: 
skolotājas Evija Treija, Inese Rupeika un 
Ruta Pomaskova, pirmās mācību stundas. 
Lai bērni nezaudē prieku radoši un ar inte-
resi darboties turpmāko gadu laikā! Novēlu 
izturību, spēku, radošu dzirksteli, to pašu 
dzirksteli, kas šobrīd deg pirmklasnieku 
acīs, arī 9. un 12. klasē. 

Ar pavisam citu dzīves pozīciju vidus-
skolā ienāk desmitie. Viņi jau zina, ka iz-
glītība – tā ir vērtība, kura nākotnē būs tik 
nepieciešama un papildināma visas dzīves 
garumā. Kopā ar klases audzinātāju Astrī-
du Podziņu svarīgi būs apjaust tās jomas, 
kuras interesē un veicas vislabāk, kā arī kā 
jaunības maksimālismu līdzsvarot ar dzī-
ves realitāti. Lai izdodas!

Ar prieku un lepnumu varu teikt, ka Kri-
muldas vidusskolā netrūkst neviena peda-
goga. Skolā darbu uzsāk jauni pedagogi – 
ar pirmo darba dienu Krimuldas vidussko-
lā apsveicam sākumskolas skolotāju Zaigu 
Zarembu. Pie mums darba gaitas uzsāk 
sākumskolas skolotāja Ruta Pomaskova. 
Nepilnu slodzi pie mums strādās krievu 
valodas skolotāja Jeļena Berdņikova. Izsa-
ku milzīgu paldies fizikas un informātikas 
skolotājam Ivaram Jacim par to, ka viņš ir 
izvēlējies strādāt mūsu skolā. 

Šis gads visā Latvijā ir izsludināts par 
tehnoloģiju gadu. To nezinot un neplānojot, 
mēs esam turpinājuši pilnveidot materiāli 
tehnisko bāzi, kā arī  interešu izglītības pul-
ciņi, kas būs no jauna, būs tieši tehnoloģiju 
jomā. Es aicinu gan bērnus, gan vecākus 
atnākt uz pirmajām nodarbībām, iepazīties 
ar  pieejamo informāciju skolas mājas lapā. 
Pateicoties Krimuldas novada pašvaldības 
domes atbalstam mēs sākam īstenot jaunu 
programmu – programmēšanas, datorikas 
programmu Learn IT. Šī apmācību prog-
ramma ir domāta tam, lai bērniem attīstītu 
prasmi loģiski domāt, komunicēt, sadarbo-
ties, meklēt un atrast risinājumus. Darbu 
turpinās animācijas un video pulciņš, pe-
dagoģes A. Saulītes vadībā.

Skolā darbosies robotikas pulciņš intere-
sentiem no 1. līdz 3.klasei, pulciņš būs mak-
sas un to vadīs Reģionālās tehniskās izglī-
tības un jaunrades skolas skolotājs Mārcis 
Liepiņš. No 4. līdz 7. klasei robotika iekļauta 
interešu izglītības nodarbību sarakstā un ir 
bez maksas, pedagogs Ivars Jacis. 

Mēs turpinām īstenot kultūrizglītības 
programmas. Es aicinu visus skolēnus stā-
ties koristu rindās, 1.–2. klases kori turpi-
nās vadīt skolotāja un kordiriģente Sandra 
Ērgle, 3.–7. klases kori – kordiriģente Zane 
Martinsone. Dziedāsim, jo mēs taču esam 

dziedātājtauta! Tuvojas Skolēnu dziesmu 
un deju svētki, kuros dziedātprieku vaja-
dzētu izbaudīt arī mums!

Skolā darbosies teātra un skatuves runas 
pulciņš pedagogu K. Brisones un A. Podzi-
ņas vadībā. 

Tāpat mēs turpinām interešu izglītī-
bas pulciņu darbu sportā: sporta pulciņi 
1.–3. klasei, basketbols, volejbols, florbols, 
un peldēšana, pedagogi A. Kurtiņa, L. Ci-
viļova, A. Šverna, Z. Skrivļa un L. Ozoli-
ņa. Turpināsies nodarbības arī tenisā, vadīs 
K. Pavlovičs, pulciņš būs maksas. 

Ko esam paveikuši vasarā? Esam gan 
atpūtušies, gan arī centīgi strādājuši. Mī-
ļie pirmklasnieki, īpaši esam domājuši par 
jums. Jums ir izremontētas visas trīs klases 
un iegādāti jauni galdiņi un krēsliņi, indivi-
duālo piederumu kastes, lai jums būtu ērti 
un patīkami, lai skolā jūs justos ērti un labi. 
Šajā vasarā ar Krimuldas novada pašvaldī-
bas domes deputātu atbalstu esam izremon-
tējuši vēstures – ģeogrāfijas klasi, kuru par 
savu sauks 5.a klases skolēni un skolotāja 
Inta Poēma, vizuālās mākslas kabinetu, 
kurā bērnus sagaidīs skolotāja G. Vēvere 
un E.xKurtiņa. Ar jaunu ventilācijas iekār-
tu ir aprīkota skolas sporta zāle un ir atjau-
nots parkets 2. stāva rekreācijā un koridorā, 
rekonstruēta un uzlabota invalīdu uzbrauk-
tuve pie skolas. Ir izstrādāts skolas sporta 
laukuma rekonstrukcijas projekts.

Lai jaunajā mācību gadā izdodas viss ie-
cerētais! Lai bērni un jaunieši nesagādā rū-
pes saviem vecākiem, lai vecāki ir saproto-
ši, atvērti un ieinteresēti! Lai pedagogi spēj 
aizdegt intereses dzirksteli jauniešu acīs un 
sirdīs! Jaunieši, skolas laiks ir visjaukākais 
jūsu dzīvē. Izmantojiet to lietderīgi un jēg-
pilni!

Lai īstenojas radošas idejas un izdodas 
iecerētais!”

Krimuldas vidusskolā mācās 403 skolēni
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 ‘’Acis plaši atvērtas’’
4. septembrī Lēdurgas kultūras namā 

tika atklāta Dainas Burves foto izstāde 
„Acis plaši atvērtas”. 

Mierīgā, klusā un sirsnīgā atmosfērā 
sanākušajiem bija iespēja iepazīties ar 
lielformāta fotogrāfijām un iesaistīties 
sarunā ar darbu autori. Par katru fotogrā-
fiju Dainai bija savs stāsts, kas vērotājus 
satuvināja ar redzamo. Ieinteresēto skaits 
nebija pārāk liels, tāpēc tikšanās šķita ļoti 
ģimeniska.

Kā pastāstīja Daina pati, aizraušanās ar 
fotografēšanu pie viņas atnākusi nesen. Ta-
gad viņas rokassomiņā allaž ir arī fotoka-
mera. Tās nav speciāli rīkotas foto sesijas, 
bet tiek ķerti mirkļi no ikdienas – braucot 

vilcienā, ejot mājup no darba, ceļojot vai 
vienkārši brīvos brīzos pastaigājoties gar 
jūru. Tieši tāpēc acis ir plaši atvētas, jo 
jāiemācās ne vien redzēt, bet arī saskatīt. 
Un Dainai tas izdodas. Tās ir notvertas ēnu 
spēles, atspulgi peļķēs, bērni laukos un 
skolā, cilvēki pārdomu mirkļos, dabas ai-
nas, kas katram skatītājam ļauj uzburt savu 
priekšstatu par sastingušo mirkli. Autore 
atzina, ka atrodas tikai sava radošā ceļa 
sākumā. Un doties tajā viņu pamudināja 
kolēģi no foto studijas.

Kad izskanēja jautājums, kāpēc pamatā 
ir melnbaltās fotogrāfijas, Daina atbildēja, 
ka tas ir apmēram tā: krāsainā fotogrāfija 
rāda kleitu, bet melnbaltā – acis. 

Lai par to pārliecinātos, atnāciet uz 
Lēdurgas kultūras nama mazo zāli  

līdz 25. oktobrim katru darba dienu  
plkst. 10.00–17.00.

Lēdurgas kultūras nama direktore Ilze Runce

Pienākums ir prieks!
2. septembrī Zinību dienas pasākums 

notika Garlība Merķeļa Lēdurgas pamat-
skolā. Piedāvājam lasītājiem skolas ak-
tualitātes. 

Lēdurgas pamatskolas direktores Maijas 
Kalniņas uzruna: “

Labdien! “Es gulēju un sapņoju, ka dzīve 
ir prieks. Es pamodos un ieraudzīju, ka dzī-
ve ir pienākums. Es pastrādāju un sapratu, 
ka pienākums ir prieks!”

Uzsākot jauno mācību gadu, skolēniem 
novēlu apgūt jaunas zināšanas un prasmes. 
Skolotājiem prasmīgi vadīt izglītošanās 
procesu. Vecākiem būt padomdevējiem un 
atbalstītājiem savu bērnu izglītošanās pro-
cesā. Tehniskajiem darbiniekiem rūpēties 
par mūsu labsajūtu. 

Man ir liels prieks jūs visus šeit redzēt! 
Ar prieku jūs sagaidīt šodien gatavojās 
katrs skolas darbinieks. Ceru, ka arī jūs ar 
prieku gatavojāties nākt uz skolu. Novēlu, 
lai šo prieku jūs saglabātu visa mācību 
gada garumā. Un atjaunot šo kluso vēlēša-
nos: “Šogad mācīšos labāk, kā pagājušajā 
gadā.”

Skolotāji un domāju, ka arī lielākā daļa 
vecāku jau zina, ka nākamajā mācību gadā 
stāsies spēkā jaunais valsts pamatizglītības 
standarts.  Par to plaši tiek runāts masu sazi-
ņas līdzekļos. Valsts izglītības  satura un ek-
saminācijas centra vadītājs Izglītības iestāžu 
vadītāju konferencē aicināja jau šajā gadā ie-
sākt virzību uz izglītības pamatdokumentā 
noteikto uzdevumu īstenošanu.  Kā vienu no 
virzieniem ieteica pilnveidot vērtēšanas sis-
tēmu. Blakus esošajam vērtēšanas mērķim, 
kurš nosaka novērtēt skolēnu zināšanu un 
prasmju līmeni, rast jaunu mērķi – vērtēt, lai 
motivētu skolēnus mācīties. Skolotājiem ir 
izvirzīti uzdevumi, un darbība ir skaidra.

Vecāki, es aicinu jūs apmeklēt vecāku sa-
nāksmes, jo galvenā saruna būs par vērtē-
šanu, kā ar tās palīdzību iespējams uzlabot 
izglītojamā sasniegumus. Bez  jūsu atbalsta 
būs grūti izpildīt šo mērķi gan jūsu bēr-
niem, gan skolotājiem.

Skolēni, jūsu pirmais uzdevums ir sa-
prast, ka katra stunda, ko pavadāt skolā, ir 
vērtība, jo katrā stundā jūs iegūstat jaunas 
zināšanas un prasmes. Jūs zināt, ka viena 

uzdevuma veikšanai bieži vien ir vajadzī-
gas daudzas prasmes. Ja vienu no prasmēm 
jūs neesat apguvuši pietiekami labā līmenī, 
visa uzdevuma izpildes kvalitāte var nebūt 
tik laba, kā gribētos. 

Mums priekšā viss mācību gads. Šodien 
es mums visiem vēlu centību, centību katrā 
stundā, katru dienu visa mācību gada ga-
rumā. 

Ar prieku paziņoju, ka pirmo – ceturto 
klašu skolēni saņems dienasgrāmatas ar 
Krimuldas novada simbolu ābolīti, kuru iz-
strādāja mūsu skolniece Ramona Podniece. 
Pagājušajā gadā skolēni iesaistījās nodibi-
nājuma “Zinātnes un inovāciju parks” pro-
jektā. Nosūtot skaistāko zīmējumu, skola 
saņēma dienasgrāmatas. Paldies Ramonai! 
Pateicoties skolotājai Dambergai mums ir 
arī dienasgrāmatas, kuru vākus rotā mūsu 
slaveno skeletonistu Tomasa Dukura un 
Mārtiņa Dukura foto. 

Šodien ciemos Krimuldas novada domes 
priekšsēdētājs Linards Kumskis un izpild-
direktora vietnieks Vilnis Krišjānis.”

Krimuldas novada domes priekšsēdē-
tājs Linards Kumskis domes vārdā sirsnīgi 
sveica klātesošos, uzsākot jauno mācību 
gadu. L.Kumskis atzinīgi izteicās par brīv-
laika izskaņā Lēdurgā notikušo starptau-
tisko tēlniecības plenēru, ko organizēja 
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mū-
zikas skola. Plenēra norises apliecināja, 
cik svarīga sadarbība un valodu prasmes. 
Savukārt, pašvaldība turpina veidot un 
labiekārtot gājēju ceļu uz skolu un mājup, 
lai nav jāiet pa ceļa braucamo daļu. Gājēju 
ceļš noderēs arī tūristiem. Ir iecere uz gā-
jēju celiņa izveidot informējošos stendus. 
Šobrīd notiek darbs pie informatīvā mate-
riāla sagatavošanas. 

Zinību dienas svētku pasākumā ar priekš-
nesumiem priecēja ansamblis “Kastanīši”, 
vadītāja Marita Mazureviča-Motte. Kompo-
nistei un dziesmu autorei M.Mazurevičai-
Mottei tika izteikta pateicība par sacerēto 
himnu Lēdurgai, kura lēdurdziešus priecē 
jau kopš 2001. gada.  

Krimuldas novada pašvaldības priekšsēdētājs L.Kumskis, izpilddirektora vietnieks V.Krišjānis, 
Lēdurgas pamatskolas direktore M.Kalniņa un vietniece B.Pilskalne, Lēdurgas Mūzikas un 
mākslas skolas direktore E.Keiša, mūzikas skolotāja M.Mazureviča-Motte, 1.klases audzinātā-
ja B.Liepiņa, 9.kl.audzēkne R.Podniece ar dienasgrāmatu, uz kuras redzams viņas uzzīmētais 
ābols, un daļa no pirmklasniekiem  
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6. augustā Minhenē notika Karla Orfa 
kompozīcijas konkurss mūziķiem (ar bal-
vas fondu), kurā piedalījās arī novadnie-
ce Madara Pētersone (attēlā). Konkursā 
Madaras komponētais solo darbs ērģelēm 
ar nosaukumu TIME STAYS, WE GO jeb 
"Laiks paliek, mēs ejam" tika novērtēts ar 
1. vietu 91 komponista kompozīciju kon-
kurencē. Viņa pamatskolas izglītību ieguva 
Turaidas pamatskolā, vidusskolas izglītību 
Siguldas Valsts ģimnāzija, mācījās Sigul-
das mūzikas skolā un tālāk jau Rīga. Viņu 
pašu kā izpildītāju gan šobrīd var atrast tikai 
Berlīnē, muzicējot Indonēziešu klasiskās 
mūzikas – gamelāna orķestrī. 

Varam lepoties, ka novadā izveidojusies 
māksliniece, kura spēj godam nest Latvijas 
vārdu pasaulē.

Iepazīsimies ar Madaru Pētersoni!
Madara stāsta: “Esmu komponiste un mū-

ziķe. Absolvēju Turaidas pamatskolu, pēc 
tam Siguldas Valsts ģimnāziju, arī Siguldas 
mūzikas skolu. Pēc tam studēju Jāzepa Medi-
ņa Rīgas Mūzikas vidusskolā un tad Latvijas 
Mūzikas akadēmijā, iegūstot Komponista 
kvalifikāciju. 

Studiju laikā un joprojām sadarbojos ar Lat-
vijas mūziķiem, galvenokārt klasiskās mūzi-
kas laukā. 

Šobrīd esmu iesaistījusies gamelāna mūzi-
kas pasaulē (Gamelāns ir Indonēzijas klasis-
kās mūzikas orķestris). Spēlēju jau vairāk kā 
gadu un sniedzu koncertpriekšnesumus ar 
gamelāna grupu Berlīnē.” 

Kādas ir Tavas atmiņas par Turaidas pa-
matskolu?

Domājot par Turaidas skolu man viennozī-
mīgi nāk prātā skolotāji, kas ļoti entuziastiski 
un bagātīgi rūpējās par skolas dzīvi. Mums 
bija viss, reizēm daloties pieredzē un atmiņās 
ar saviem šīs dienas dzīves kolēģiem, jūtos kā 
mācījusies elitārā skolā. Mums bija regulāri 
koncerti, viesmākslinieki, teātris, deju nodar-
bības, māla un zīda apgleznošanas pulciņi, 
sporta aktivitātes, pašu iekārtotas meža takas, 
mums bija slēpes un slidas, lai ziemā varētu 

sportot ārā, mums bija viss un vienā vietā. 
Mēs braucām uz konkursiem un sacensībām, 
kuros ne tikai piedalījāmies, bet pārnesām arī 
kādu lielāku vai mazāku uzvaru. Mums bija 
kultūra meža vidū. Un starpbrīžus mēs pava-
dījām ārā dabas ielenkumā. To es īpaši tagad 
ar laika distanci skatoties uzskatu par apbrī-
nojamiem apstākļiem. 

Uzskatu arī, ka mācības un skolotāju profe-
sionalitāte un metodes bija ļoti augstā līmenī. 
Mana pirmā skolotāja Malvīne Kuzņecova, 
pēc viņas kā augstākās latiņas es mērīju visus 
citus savā dzīvē sastaptos pedagogus - meto-
dika un attieksme. Varbūt tāpēc pret saviem 
pedagogiem vēlāk varēju būt ļoti kritiska, 
nezaudējot cieņu, protams. Jā, Turaidas skola 
toreiz bija unikāla vieta. Tāda maza podziņa 
savrupā vietā. 

Kā izvēlējies komponistes karjeru?
Ļoti, ļoti lielā mērā šī izvēle ir saistīta ar 

manu personības tipu, kuram patīk patstāvī-
gums, sava veida izolētība un vienatne, piemīt 
daudz radošuma un vēlme to izteikt, un, pro-
tams, mīlestība uz skaņas mākslu un patika 
pret māksliniecisko vidi. Saliekot visus šos 
aspektus kopā šodien, nebrīnos, ka esmu gā-
jusi komponistes ceļu. 

Taču pirms tam..
Savu pirmo apzināto kompozīciju uzrakstī-

ju, kad biju 12 gadus jauna. Kaut kāds zināša-
nu un prasmju kopums bija jau mūzikas skolā 
uzkrāts un man tas likās pavisam vienkārši un 
organiski kaut ko sacerēt. Tās bija melodijas 
vai dziesmas, kuras pavada samērā tipiski 
akordi aizgūti no populārās mūzikas. 

Tajā laikā it kā jau redzēju, ka varbūt ma-
nis radīto kaut kad pēc daudziem gadiem 
varētu spēlēt kāds varens mūziķis uz skatu-
ves un cilvēki to klausītos, jo sākumā radīju 
mūziku tikai saviem skapja plauktiem. Rei-
zēm kaķis, kurš ieslīdēja manā istabā mierī-
gi pasnaust, klausījās manu oriģinālmūziku. 
Tad radās doma par sevi kā vokālisti, kuru 
atmetu samērā drīz, jo neuzskatīju, ka man 
būtu dabiski bagātas dotības. Klavierspēle, 
kas bija mana specialitāte, arī nebija līdz 
galam mans lauciņš, lai arī klavieres spēlēt 
man ļoti patīk joprojām. Tuvojoties pirma-
jai mūzikas skolas absolvēšanai, sapratu, 
ka negribētu mūzikai teikt "visu gaišu" un 
nekad vairs ar to nenodarboties. Nāca tāds 
kā pagrieziens. Nolēmu mācīties spēlēt jau-
nu instrumentu, kas bija saksofons. Paralēli 
domāju - es taču varētu un gribētu arī čellu 
un ģitāru, un perkusijas arī mani fascinēja. 
Līdz kamēr tapa skaidrs, ka lielisks veids, kā 
varu būt saistīta ar visiem instrumentiem ir 
vienkārši rakstīt tiem. Un kopš tā brīža savu 
ceļu zināju skaidri. Atradu informāciju par 
mūzikas vidusskolu, kur kompozīciju var 
mācīties kā priekšmetu, un nonācu Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā pie sava 
brīnišķīgā skolotāja Andra Dzenīša. 

Vai novadniekiem ir iespēja doties uz 
Tavu uzstāšanos vai dzirdēt Tavus kompo-
nētos skaņdarbus Latvijā?

Manu mūziku var dzirdēt no reizes uz reizi 

uz koncertu skatuvēm Latvijā. Man vistuvākā 
ir akustiskā mūzika dzīvā izpildījumā un dodu 
priekšroku sadarbībām ar klasiskās mūzikas 
izpildītājiem. Nesen aizvadījām pirmatska-
ņojumu manam skaņdarbu ciklam sitamins-
trumentiem Perpetuum Ritmico izpildījumā 
Bauskā, pēc tam tikko jūlijā, tas skanēja arī 
Āraišos nakts koncertā. Sadarbības turpi-
nās un pavisam drīz tiks pabeigts skaņdarbs 
saksofonu kvartetam Atomos, kas pirmatska-
ņosies pavasarī festivālā Latvijas Jaunās Mū-
zikas dienas 2020. Mani pašu kā izpildītāju 
gan šobrīd var atrast tikai Berlīnē Indonēziešu 
klasiskās mūzikas - gamelāna orķestrī. 

Augustā svinam Baltijas Ceļam 30. jubile-
ju. Kādas Tev ir izjūtas šajā sakarā?

Baltijas ceļš manī vienmēr ir izraisījis ļoti 
godbijīgas izjūtas un apbrīnu par savu tautu 
un to paaudzi, kas Baltijas ceļu īstenoja. Tas 
vēsturē ir bijis ļoti unikāls brīdis ar ļoti spē-
cīgu un īpašu identitātes apjausmu, kura ir 
reizē gan apskaužama, gan ir prieks un patei-
cība, ka cīņa par brīvību ir beigusies. Tas ir 
arī mans dzimšanas gads. Parasti kontekstā 
ar šiem vēstures faktiem es piedomāju un 
augstu novērtēju, ka augu brīvā valstī un ka 
manas acis var būt atvērtas skatam ne tikai 
uz Latviju, bet arī pasauli. Un es apzinos, ka 
tas ir manu senču būvēts ceļš, pa kuru šobrīd 
varu iet. Un tā es to būvēju tālāk. Vairāk gan 
kā individuāliste, bet es vienmēr reprezentēju 
Latviju, ja esmu ārzemēs. Savā profesijā no tā 
nevaru izvairīties un es vienmēr piedomāju, 
lai uzsvērtu savas valsts labās īpašības. Slik-
tās vienmēr atradīsies un visās valstīs, turklāt 
tās nemaz nav tik atšķirīgas. 

Ļoti bieži saviem ārzemju kolēģiem nākas 
stāstīt par šo mazo valstiņu, kas kopā ar Lietu-
vu un Igauniju atrodas pie Baltijas jūras. Vien-
mēr lieku Latviju Baltijas valstu ansamblī un 
minu iedzīvotāju skaitu, kas ir daudz reižu 
mazāks, kā piemēram, vienai Berlīnei, ne-
runājot vispār par salīdzinājumu ar lielvalsti. 
Bet mums šeit, šajā mazajā vietiņā ir pašiem 
sava valoda, klasiskā literatūra, sava unikālā 
kultūra, un mums ir sava operas māja vienīgā 
visā valstī. Un lai arī esam salīdzinoši jauna 
valsts, latvieši man vienmēr asociējas ar ļoti 
augstu un pārliecinošu identitātes un savu dzi-
ļo sakņu sajūtu, kas ir ievērības cienīgi, ņemot 
vērā mūsu ārkārtīgi pinķerīgo vēsturi. Baltijas 
valstis tiešām ir kā trīs mazi, ļoti specifiskas 
krāsas dzintariņi.

Sagatavoja Ināra Miškina

Apsveicam!

KARLA ORFA KOMPOZĪCIJU KONKURSS
Karla Orfa starptautiskais kompozīciju konkurss 

norisinās jau ceturto gadu Minhenē, Vācijā. Kon-
kursā tiek iesniegti tikai oriģināldarbi, kas rakstīti 
speciāli šim konkursam. Katrs konkurss atšķiras ar 
instrumentāciju un muzikālo tēmu. Šogad darbi tapa 
ērģelēm solo un bija jāietver divus muzikālos motīvus: 
pirmās divas taktis no Volfganga Amadeja Mocarta 
Fantāzijas dominorā un deviņu skaņu akordu no Kar-
la Orfa "De temporum fine comoedia". Konkurss bez 
vecuma ierobežojuma, arī finālā tika pārstāvēts ļoti 
plašs vecuma diapozons. 

Konkurss šogad saņēma 91 pieteikumu no 26 val-
stīm un pirmā kārta balsošanai un žūrijas izvērtēša-
nai tika atvērta šī gada aprīlī. Otrajā kārtā nokļuva 
10 izvirzītie finālisti, kuru darbi tika atskaņoti Fināla 
koncertā Minhenē. Tos izvērtēja žūrija, kuras sastā-
vā Dorothea Hoffmann, Robert Schneider, Elisabeth 
Zawadke, Hansjoerg Albrecht, Wilfried Hiller. Kon-
kurss rezultējas ar trīs godalgotām vietām. 
1. vieta - Madara Pētersone (Latvija) ar skaņdarbu 

TIME STAYS, WE GO.
2. vieta - Otto Wanke (Austrija) ar skaņdarbu STA-

TES OF MIND.
3. vieta - Johannes Rauh (Vācija) ar skaņdarbu ME-

TAMORPHOSEN.
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Mākslinieka Vitolda Kucina izstādē
No 2019. g. 2. septembra Eiropas 

Savienības mājā, Aspazijas bulvārī 28, 
Rīgā, ir skatāma mākslinieka Vitolda 
Kucina izstāde “Lamanša kods”. Izstā-
de veidota kā mākslinieka refleksijas 
par Lamanša šauruma izveidošanos 
ģeogrāfiski, tam atdalot Lielbritāniju no 
pārējās Eiropas, un velkot domu para-
lēles ar notiekošo Eiropā mūsdienās.

Mākslinieks par izstādes koncepciju: 
“Pirms 450 000 gadiem ledus laikmetā, 
kūstot 1,5 km augstiem ziemeļu ledājiem, 
starp Skandināviju un Britāniju bija iz-
veidojies gigantisks ezers, kura tilpums 
nemitīgi palielinājās.

Britānijas un Francijas teritorijas bija 
savienotas ar dabīgu krīta dambi. Tas iz-
veidojās pirms 100 miljoniem gadu, kad 
šo teritoriju klāja tropiska jūra. Jūra bija 
pilna ar mikroskopiskām radībām, kuru 
skeleti, noklājot gultni kārtu pa kārtai, 
veidoja krīta slāni. Baltajā krīta masā 
okeāna ķīmiskā sastāva izmaiņu rezul-
tātā pa retam izveidojās daudzas tumšas 
krama līnijas visā dambja garumā. Šīs lī-
nijas veido unikālu zīmējumu – SVĪTRU 
KODU.

Kad ledus ezera ūdens līmenis, sasnie-
dzot dambja augšdaļu, atmiekšķēja krīta 
slāni, milzīgais ūdens daudzums (1 mil-
jards litru sekundē jeb sešas Amazones 
upes) gāzās pāri dambim, to izskalojot. 
Tas notika ļoti strauji, tādējādi atdalot 
Britāniju no Eiropas. Šī notikuma pierā-
dījums ir identisks svītru zīmējums abās 
Lamanša šauruma pusēs – Lielbritānijā 

un Francijā. Izstāde “LAMANŠA KODS” 
ir konceptuāls šī notikuma atainojums.”

Mākslinieka Vitolda Kucina daiļradei 
raksturīga eksperimentēšana ar dažā-
diem materiāliem un oriģinālām autor-
tehnikām – zīda un koka apgleznoša-
na, stikla gravējumi u.c. Mākslinieks ir 
beidzis Rīgas Lietišķās mākslas vidus-
skolas Stikla mākslinieciskās apstrādes 
nodaļu un Latvijas Mākslas akadēmijas 
Tekstilmākslas nodaļu. Izstādēs pieda-
lās kopš 1977. gada, ir bijušas daudzas 
personālizstādes Latvijā un ārzemēs 
(Norvēģijā, 1991., Somijā, 1993. u.c.). Ir 
mākslinieks – inscenētājs multiplikācijas 
filmai pēc I. Ziedoņa pasakas Suns Funs 

Mākslinieka V.Kucina ģimene, kolēģi un talanta cienītāji pulcējās izstādes atklāšanā. Krimuldas 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L.Kumskis klātienē pateicās Krimuldas Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogam, kolēģim un domubieram Vitoldam par māksliniecisko devumu Lat-
vijas sabiedrībai un īpaši Krimuldas novadam. Foto: L.Kumskis

un vējš (1978). Veidojis ilustrācijas grā-
matām – I. Ziedonis “Blēņas un pasakas” 
(R.: Liesma, 1980); V. Upmale “Arņa 
spēles” (R.: Liesma, 1982); M. Zālīte 
“Deviņpuiku spēks” (R.: Liesma, 1985); 
A. Priedītis “Dzīves grāmata” (R.: Va-
nadziņu Grāmatas, 2001); E. Rudzītis 
“Straupes skiču burtnīcas” (R.: Lauku 
Avīze, 2009) un daudzas citas.

Izstāde LAMANŠA KODS  
ES mājā bez maksas būs skatāma 

līdz pat 30. septembrim, 
katru darba dienu no 10.00 līdz 18.00.

www.esmaja.lv

Radošas domas “Sarunās”

Par darbu tapšanas procesu kļūst ne tikai modeļa zīmēšana, bet 
arī sarunas starp autori un portretējamo, kā arī iekšējs monologs, 
kas risinās, modelim klāt neesot. Saruna un portrets ir neatdalāms 
mehānismu kopums. Tā ir daudzslāņaina autores suģestija.

Dace Ignatova absolvējusi Krimuldas vidusskolu un Krimuldas 
Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastisko nodaļu, kā arī čella 
klasi. Šogad Dace uzsākusi studijas Latvijas Mākslas akadēmijas 
scenogrāfijas nodaļā. Dace joprojām piedalās Krimuldas Mūzikas 
un mākslas skolas plenēros un orķestra dzīvē. Viņa uzsver, cik svarī-
ga ir bijusi mācīšanās šajā mākslas skolā. Apvienojot divas nodaļas, 
rodas izcils pamats turpmākās dzīves laika sadalījumam. Veidojas 
izpratne par laika daudzajām nozīmēm, un kā ar to apieties. Kri-
muldas mākslas skolas skolotāji ir radošas būtnes, kas mudina uz 
atvērtību un drosmi, atzīst Dace. 

Izstādes atklāšanā viesojās Krimuldas novada domes priekšsē-
dētājs Linards Kumskis: “Lepojamies ar Daces talantu, centību, 
sasniegto un niansētajiem darbiem. Šī izstāde ir viens no pierādīju-
miem, ka mākslas un mūzikas skolu kustība Latvijā un Krimuldas 
novadā ir jāsaglabā un jāattīsta. Vēlu Dacei radošu un izaugsmes 
pilnu dzīves ceļu!”

Absolventes Daces Ignatovas diplomdarba izstādes atklāšanā. Jauno 
mākslinieci Daci klātienē sveica Krimuldas novada pašvaldības vadītājs 
L. Kumskis

2019. gada 10. septembrī LKA Eduarda Smiļģa Teātra muzejā tika atklāta Daces Ignatovas perso-
nālizstāde “Sarunas”. Izstādē aplūkojami portretu zīmējumi, kas tapuši pēdējā pusgada laikā. Trīs liel-
formāta kompozīcijas, kurās attēlota pati autore, mamma Irēna un aktrise Guna Zariņa ir Daces dip-
lomdarbs, absolvējot NMV Jaņa Rozentāla Mākslas vidusskolu. Tāpat ir apskatāmi portreti, kas zīmēti 
vasaras nogalē. Tās ir autores sarunas ar laikabiedriem un viņai svarīgiem cilvēkiem. 
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Lēdurgas Mākslas 
un mūzikas skolas 

ziņas
• Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un 
mūzikas skolā jaunajā mācību gadā 
programmā VIZUĀLI PLASTISKĀ 
MĀKSLA 1. klasē uzņemti 9 audzēkņi. 
Sagatavošanās klasēs  15 audzēkņi.
• Jauno mācību gadu skola uzsāka ar 
pasākumu Lēdurgas kultūras nama ma-
zajā zālē, kur  notika foto mākslinieces 
Dainas Burves izstādes ACIS PLAŠI 
ATVĒRTAS atklāšana. Skatītājus prie-
cēja fotogrāfijas, kurās tverti pavisam 
ikdienišķi mirkļi saskatot tajos ko īpašu. 
Lielākā daļa bilžu ir melnbaltas, lai ska-
tītājs sajustu to vienkāršību. Katra bilde/
fotogrāfija ir ar savu stāstu, kas atklāj 
pavisam citu redzējumu par konkrēto 
darbu. 
• Līdz oktobra vidum zīmēšanas un 
gleznošanas stundās audzēkņi veidos 
radošos darbus attēlojot novadā  atpazīs-
tamas vietas. Labāko autoru darbi tiks 
ievietoti  nākošā gada Krimuldas nova-
da kalendārā.
• Visa mācību gada garumā audzēkņi  
zīmēs un viņu interesantākos radošos 
darbus atlasīs Krimuldas novada krāso-
jamajai grāmatai, kuru paredzēts izvei-
dot 2020.gadā.
• NOVEMBRĪ Lēdurgas kultūras namā 
tiks izstādīta Krimuldas MMS un Mai-
jas Pīlāgas Lēdurgas MMS vasaras mā-
cību prakses PLENĒRS 2019 audzēkņu 
radošie darbi, kuri tapa braukājot pa no-
vada apdzīvotām vietām. 
• 1.semestris ir laiks, kad programmā 
VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA tiek 
izzināts un uzsākts Valsts konkurss par 
tēmu TĒLS. TELPA. SCENOGRĀFIJA.

Baltijas valstu Koktēlniecības plenērs 2019
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skola no 22.-24.augustam organizēja Baltijas val-

stu Koktēlniecības plenēru, kas jau otro gadu pēc kārtas norisinājās Lēdurgas Dendroloģiskajā 
parkā. Nebija šaubu, ka plašo parka teritoriju izvēlēties kā vietu, kur tās veidot un pēc tam izvietot. 

Plenēra tēmas šogad bija divas, pirmā- Valpur-
ģu nakts tēli un otrā – Latvijas fauna, lai plašāks 
radošais lidojums skulptoriem. 

No Igaunijas uz plenēru ieradās pieredzes ba-
gātais Rakveres arodskolas pedagogs Riho Māe 
ar trim saviem audzēkņiem. Lietuvu pārstāvēja 
pedagogs Dalius Dirsē ar vienu savu audzēkni 
no Naujamiestis ģimnāzijas, Latviju pārstāvēja 
pedagogi Laura Kristovska un Juris Pilpe, un 
skolas absolvents Dāvis Vitkovskis.

Darbs ritēja divas dienas no rīta līdz vēlam 
vakaram, lai iecerēto varētu pabeigt. Pamatā iz-
manto tikai motorzāģi, kas prasmīgu roku vadīts 
izveido iecerēto formu līdz pat sīkumam. Trešajā 
dienā veic sīkus pieslīpēšanas darbus.

Igauņu pedagogs mums pastāstīja, ka igauņu 
folklorā ļaunās raganas ir vīrieši, bet labās raga-
nas ir zāļu sievas vai dziednieces. Viņiem radās 
skulptūras, kas ir meža gari.

Lietuviešu skulptori izveidoja tēlu, kura for-
mas tapa pateicoties ozola baļķa formai un iz-
augumiem. Dāvis Vitkovskis izveidoja raganas 
slotu, bet viņa pedagogi darināja graciozu pāvu.

Plenēru varētu raksturot kā veiksmīgu un ļoti 
ražīgu. Tika izveidotas septiņas skulptūras. Peda-

gogi atzinīgi novērtēja augstvērtīgo kokmateriā-
lu - ozolu, kura koksne ir blīva, smaga un izcili iz-
turīga, noturīga pret puvi un atmosfēras iedarbību. 

Par iespēju skulptoriem strādāt ar ozolkoku 
jāpateicas lēdurdzietim Dainim Zvidriņam, kurš 
atsaucīgi sponsorēja šos baļķus un tehniku, lai 
materiālu nogādātu parkā. Paldies traktoristam 
Gunāram Upītim.

Plenēra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Tu-
raidas muzejrezervātu. Viesi ar interesi izstaigā-
ja un aplūkoja plašo teritoriju un daudzveidīgās 
ekspozīcijas. Visilgāk viņiem patika uzturēties 
pils tornī un vērot gleznaino ainavu visapkārt.

Paldies par veiksmīgu sadarbību parka vadī-
tājai Sarmītei Kauliņai un darbiniecei Vinetai 
Krišjānei. Paldies par finansiālu atbalstu Krimul-
das novada domei. Paldies Domes priekšsēdētā-
jam Linardam Kumskim, kurš ar savu klātbūtni 
piedalījās plenēra noslēgumā un pateicās dalīb-
niekiem par radītiem darbiem.

Plenērs sakrita ar akcijas "Baltijas ceļš" 30. ga-
dadienu, tāpēc plenēra noslēgumā bija tik lielis-
ka iespēja sadoties rokās igauņiem, latviešiem un 
lietuviešiem turot rokās valstu karogus.

Eva Keiša

Lietuva, pasniedzējs Dalius 
Dirsē, audzēknis Kazimie-
ras Krivickas; Igaunija, au-
dzēkņi: Mait Nōmmik, Kuldar 
Vanda, Aleks Vohensalu, pa-
sniedzējs Riho Māe; Latvija, 
pasniedzēja Laura Kristov-
ska, Dāvis Vitkovskis, Juris 
Pilpe; Krimuldas novada do-
mes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis un Lēdurgas Māks-
las un mūzikas skolas direk-
tore Eva Keiša

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas  
sporta halles apmeklējumu grafiks 2019./2020. m.g.

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena
Sporta stundas

8.30–14.30
Sporta stundas

8.30–12.50
Sporta stundas

10.10–13.40
Sporta stundas

11.00–14.30
Sporta pulciņš
13.00–13.40 Brīvais apmeklējums

13.00–15.00Sporta pulciņš
14.35–15.15

Basketbols bērniem 
J. Zeltiņš

15.30–17.00
Vingrošana
M.Ansone

19.00–20.30

Ciguna vingrošana
L.Gridjuško
19.00–20.00

Florbols  
pieaugušajiem
19.00–21.00

Volejbols 
M.Ansone

19.00–20.00

Basketbols  
pieaugušajiem 

J.Zeltiņš
19.30–22.30

Trenažieri,  
galda spēles
17.00–21.00

Trenažieri,  
galda spēles
17.00–20.00

Trenažieri,  
galda spēles
17.00–21.00

Trenažieri,  
galda spēles
17.00–21.00

Trenažieri,  
galda spēles
17.00–22.30

Trenažieri,  
galda spēles
17.00–20.00

Sagatavoja sporta zāles uzraugs M.Ansone; info: tālr. 26517271
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Turaidas muzerezervāts piedāvā
izglītojošās programmas un ekskursijas

(arī Latvijas Skolas somas ietvaros)
Turaidas muzejrezervāta plašā vide un vairāk nekā 45 ekspo-

zīcijas ir vieta, kur klasēm paralēli var tikt vadītas pat 7 program-
mas vienlaicīgi. Skolēnu grupas var piedalīties gan interaktīvās 
izglītojošajās programmām, gan doties aizraujošās ekskursijās 
kopā ar muzeja gidiem.

 JAUNA PROGRAMMA - Kas ir klaušinieks?
Kas ir “klaušas” un “klaušinieks”, “kungs” un “vagars” un kā dzī-
voja cilvēki pirms 200 gadiem? Nāc un iepazīsti agrāko laiku dzī-
vesveidu un darbarīkus, iesaisties grābekļa darināšanā, izmēģini 
sēdēt uz cisu maisa un piedalies leļļu izrādē par gudro saimnieku! 
Mērķauditorija 1. -4. klase. Cena: 35.57 EUR + ieejas biļetes
 JAUNA PROGRAMMA – “Latviešu valoda – manas valsts 
valoda”
19. gadsimts ir lielo pārmaiņu laiks, kad strauji attīstās arī latviešu 
valoda. Vai māki lasīt vecajā drukā, vai zini vecvārdus? Radīsim 
kopā jaunvārdus un mīmes! Būsim lepni par latviešu valodu! 
Mērķauditorija: 4.-9. klase. Cena 35.57 EUR + ieejas biļetes
 Orientēšanās spēle “Tūkstošgades stāsts”
Izzini aktīvā veidā Turaidas vēsturisko centru – atrodi vietas, lie-
tas, iepazīsti senus stāstus, izpildi uzdevumus! Garlaicīgi nebūs! 
Mērķauditorija: 4.-12. klase. Cena 29.88 EUR + ieejas biļetes
 Ciemos pie Turaidas fogta
Ceļojums laikā – vienreizēja iespēja nokļūt 16. gadsimtā, tiekoties 
ar pils pārvaldnieku – fogtu! Programma veidota kā patīkama un 
izzinoša lomu spēle pils ziemeļu tornī.
Mērķauditorija: 4.-12. klase. Cena 35.57 EUR + ieejas biļetes
 Ko lems līvu likteņa zirgs?
Kas bija Kaupo? Vai lībieši ir latvieši? Kura ir zirga dzīvības kāja? 
Iepazīsti Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu senvēsturi, kultūru 
un valodu! 
Mērķauditorija: 1.- 6. klase. Cena 35.57 EUR + ieejas biļetes

 No kā būvēta Turaidas pils?
Vai Tu zini, ka Turaidas pils senie ķieģeli ir jau vairāk nekā 800 
gadus veci? Sajūties kā viduslaiku pils celtnieks, uzroti piedurknes 
un izveido Turaidas pilī jaunu ķieģeli pats! 
Mērķauditorija 1.- 9. klase. Cena 35.57 EUR + ieejas biļetes
 Uzvārdu došana Vidzemē
Bērziņš, Stiprais, Grīnbergs… Kas viņiem kopīgs? Vai zini, kā ra-
dušies uzvārdi? Izpēti sava uzvārda izcelsmi! 
Mērķauditorija: 4.- 9. klase. Cena 35.57 EUR + ieejas biļetes
 Ienāc tautasdziesmu pasaulē!
Vai vari nodziedāt kādu tautasdziesmu? Dziedāsim, zīmēsim un 
rotaļāsimies kopā, izzinot Dainu kalna vēsturi, skulptūras un dai-
nās ierakstītās vērtības! 
Mērķauditorija: 1.- 6. klase. Cena 26.32 EUR + ieejas biļetes

 JAUNUMS! Aicinām visu vecuma grupu skolēnus iepazīt 
jauno ekspozīciju “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saim-
nieks. Pilsonis” kopā ar muzejrezervāta gidu!

 ĪPAŠAIS PIEDĀVĀJUMS – 27. septembrī no 10.00 –
Lībiešu diena skolēniem “KO STĀSTA ŪDENSPUTNS?”

Tikai šajā dienā interaktīvās ekskursijās un darbnīcās būs iespē-
ja uzzināt senās lībiešu tautas mantojuma noslēpumus.

Programmas un ekskursijas vēlams pieteikt  
vismaz 3 dienas iepriekš  

pa tālr. 67971402 vai 26572142  
vai e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv

Skolotājiem, kas pavada skolēnu grupu, ieeja bez maksas.

Plašāka informācija un programmu apraksti:
www.turaida-muzejs.

Diskusiju cikls “Tu un sociālā uzņēmējdarbības – vai vajag?”
Septembrī Labklājības ministrija (LM) 

aicina ikvienu interesentu uz reģionālo 
diskusiju ciklu “Tu un sociālā uzņēmēj-
darbības – vai vajag?”. Diskusijās va-
rēs uzzināt visu aktuālo informāciju par 
sociālo uzņēmējdarbību, finansējuma 
saņemšanu, izprast šīs nozares mītus 
un realitāti, kā arī dzirdēt sociālo uzņē-
mēju pieredzes stāstus un piedalīties 
praktiski radošajā nodarbībā.

LM pārstāvji diskusijās skaidros kas ir 
un kas nav sociālā uzņēmējdarbība, kāda 
ir pašreizējā situācija un aktuālā statisti-
ka par sociālajiem uzņēmumiem un kādus 
ieguvumus sniedz Sociālā uzņēmuma li-
kums. Arī to, kā iegūt sociālā uzņēmuma 
statusu, un kādas ir biežāk pieļautās kļū-
das, pretendējot uz šāda uzņēmuma sta-
tusu. Savukārt “Attīstības finanšu insti-
tūcija Altum” pārstāvis stāstīs par granta 
saņemšanas nosacījumiem, dalīsies ar 
ieteikumiem, kā sagatavot veiksmīgus 
finansējuma pieprasījuma projektus, kā 
arī atklās biežāk pieļautās kļūdas finan-
sējuma pieprasījuma projektos. 

Lai pēc iespējas labāk izprastu sociālā 
uzņēmuma darbības specifiku, ikdienu 

un izzinātu šīs nozares būtiskākos izaici-
nājumus, katrā no diskusijām būs iespē-
ja uzklausīt sociālā uzņēmēja pieredzes 
stāstu. Liepājā savā pieredzē dalīsies 
sociālā uzņēmuma “Privātsākumsko-
la”, Valmierā – zvanu centra “Sonido”, 
Daugavpilī  - “Domus atbalsts”, Jelgavā 
– “Barboleta”, savukārt Rīgā – “Svaigi.
lv” un “O smart Games” vadītāji.

Tāpat diskusiju dalībniekiem būs ie-
spēja piedalīties praktiski radošajā no-
darbībā “Iededz sevī sociālā uzņēmēja 
dzirksti!”, lai trenētos skaidri noformu-
lēt un prezentēt publikai savu sociālā 
biznesa ideju. Nodarbību vadīs biedrības 
“ZINIS” vadītāja, biznesa trenere Vita 
Brakovska. Diskusijas noslēgsies ar ko-
pīgām sarunām un debatēm, lai rastu at-
bildes uz  visiem sev interesējošiem jau-
tājumiem par sociālo uzņēmējdarbību. 

Diskusijas vadīs Latvijas Sociālās uz-
ņēmējdarbības asociācijas vadītāja Liene 
Reine-Miteva. 

Liepājā diskusija norisināsies 11. sep-
tembrī, Valmierā – 13. septembrī, Dau-
gavpilī – 18. septembrī, Jelgavā – 20. 
septembrī, Rīgā – 26. septembrī. Rīgā 

notiekošā diskusija būs skatāma arī vi-
deotiešraidē Labklājības ministrijas tī-
mekļvietnē www.lm.gov.lv un sociālā 
tīkla Facebook lapā https://www.face-
book.com/labklajibasministrija/.  

Dalība visās diskusijās ir bez maksas, 
taču vietu skaits ir ierobežots. Pieteik-
ties uz katru no diskusijām var, aizpil-
dot tiešsaistes anketu - https://www.
facebook.com/pg/labklajibasministrija/
events/?ref=page_internal. Papildu in-
formācija: Līga Ivanova, liga@sua.lv, 
26464686 

Vienlaikus Labklājības ministrija in-
formē, ka no 14. līdz 18. oktobrim visā 
Latvijā ar dažādām aktivitātēm tiks at-
zīmēta “Sociālās uzņēmējdarbības ne-
dēļa”, kuras ietvaros trīs dienu garumā 
- 15., 16. un 17. oktobrī – norisināsies 
Atvērto durvju dienas sociālajos uzņē-
mumos, lai ikviens varētu iepazīties un 
izzināt klātienē, ko piedāvā un kā strādā 
sociālie uzņēmumi.

Informāciju sagatavoja: 
Labklājības ministrijas Komunikācijas 

nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists
Egils Zariņš
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ZAAO ziņas
Notiek nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija 

“Sper EKO soli” 
No 1. līdz 30. septembrim notiek SIA “ZAAO” (ZAAO) organizēta 

nolietotās elektrotehnikas vākšanas akcija “Sper EKO soli”, kuras lai-
kā, ZAAO izveidotajos 20 EKO laukumos nododot neizjauktu nolieto-
to dažāda izmēra sadzīves elektrotehniku, ir iespēja piedalīties balvu 
izlozē. 

EKO laukumos pārstrādei pieņem televizorus, ledusskapjus, tējkan-
nas, trauku mazgājamās mašīnas, plītis, matu fēnus, gludekļus, mobi-
los telefonus, pulksteņus, putekļu sūcējus, mikserus, tosterus un citas 
ierīces, kas darbinātas ar elektrību vai baterijām.

Nolietotā elektrotehnika ir vērtīga otrreizējā izejviela jaunu preču 
ražošanai. Jāatceras, ka nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas 
satur arī cilvēkiem un dabai kaitīgas vielas, tāpēc tās nedrīkst nonākt 
dabā un tās nav atļauts ievietot arī sadzīves atkritumu konteineros.

ZAAO darbinieki nolietoto sadzīves elektrotehniku akcijas beigās 
sašķiros pa materiālu veidiem atbilstoši kvalitātes prasībām un nodos 
pārstrādes uzņēmumiem. 

Iepriekšējos gados organizētajās minētā atkritumu veida nodoša-
nas akcijās mēneša laikā iedzīvotāji EKO laukumos nogādāja līdz par 
40 tonnām nolietotas sadzīves elektrotehnikas. Tāpat akcija palielina 
laukumu apmeklētāju skaitu, iedzīvotāji kļūst zinošāki par atkritumu 
apsaimniekošanas infrastruktūras dažādību un pieejamajiem pakalpo-
jumiem.

Starp akcijas dalībniekiem balvās tiks izlozēti 3 grīdas tīrīšanas ro-
boti. Akcijas nolikums pieejams uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv 
un pie EKO laukumu pārziņiem.

Atgādinām, ka ikdienā, ja pašiem nav iespējams nogādāt elektroteh-
niku uz EKO laukumiem, ZAAO var nodrošināt nolietotās sadzīves 
elektrotehnikas savākšanu no mājsaimniecības adreses. Par transporta 
pakalpojumu jāmaksā 3 eiro, neatkarīgi no pieteikto vienību skaita. Pie-
teikumi tiek pieņemti pa tālruni 64281250 vai e-pastā zaao@zaao.lv. 

Nodotas 25 tonnas uzkrātā stikla iepakojuma
Augusta mēnesī SIA “ZAAO” iedzīvotājiem īpaši atgādināja par 

savā darbības reģionā izveidotajiem 20 EKO laukumiem un mudināja 
tos izmantot, lai bez maksas atbrīvotos no mājsaimniecībās uzkrātā 
stikla iepakojuma. Par to, ka iedzīvotāji joprojām uzkrāj stikla burkas 
un pudeles, nevis izmet šķirošanas konteineros tūlīt pēc to iztukšoša-
nas, liecina akcijas mēnesī nodotais apjoms. 

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma: 
“Paldies visiem, kuri iesaistījās iepakojuma nodošanā pārstrādei, tādē-
jādi palīdzot taupīt dabas resursus! Salīdzinot ar iepriekšējā gada akci-
ju, nodotais stikla iepakojuma apjoms ir nedaudz krities – aptuveni par 
7 procentiem. Samazinājumu prognozējām, jo šogad sešās sava dar-
bības reģiona pašvaldībās esam ieviesuši gan stikla iepakojuma, gan 
vieglā iepakojuma nodošanas iespējas privātmājās. Tādēļ iedzīvotāji, 
kuri iepriekš apmeklēja EKO laukumus, nu var  daudzviet nodot iepa-
kojumu, neizejot no sava pagalma.”

Akcijas dalībnieki, atnesot uz EKO laukumiem vismaz 10 stikla pu-
deles vai burkas, aizpildīja 2282 izlozes kuponus, nododot vairāk nekā 
76800 stikla iepakojuma vienības, kas ir aptuveni 25 tonnas.

Savāktais stikla iepakojums Reģionālajā atkritumu apsaimniekoša-
nas centrā “Daibe” tiks sagatavots pārstrādei un sadarbībā ar SIA “AJ 
Power Recycling” nodots pārstrādes uzņēmumiem, kur stiklu pārstrā-
dās, lai ražotu jaunus stikla izstrādājumus, tostarp, stikla pudeles.

Pēc akcijas izlozes balvā vairākkārt lietojamo metāla dzēriena krū-
zi ieguva 20 akcijas dalībnieki, to vidū Vilnis Ozoliņš, Raganas EKO 
laukuma apmeklētājs.

Galveno balvu – pārtikas vakuuma ierīci - iegūst: Zintis Kuzmans, 
Jaunpiebalgas EKO laukuma apmeklētājs.

Ikdienā ZAAO nodrošina, ka iedzīvotājiem 20 EKO laukumos ir ie-
spēja bez maksas nodot ne tikai stikla iepakojumu, bet arī papīra, no-
teikta veida plastmasas un metāla iepakojumu. EKO laukumos privāt-

personas var nodot arī nolietotu sadzīves elektrotehniku, kopš 2018.
gada pavasara arī lietošanai derīgus apavus, kā arī sadzīvē radušos 
bīstamos atkritumus. Par maksu EKO laukumos pieņem zaļos, liel-
gabarīta atkritumus un būvgružus. Iepakojumu bez maksas var nodot 
arī EKO punktos, kā arī, izmantojot individuāli dalīti vāktu atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu privātmājās (sešās ZAAO darbības 
reģiona pilsētās) un pakalpojumu “Videi draudzīgs birojs”.

EKO laukumu darba laiki un piedāvāto pakalpojumu veidi pieejami 
www.zaao.lv vai zvanot pa tālr.64281250. 

ZAAO piedāvā plašas vides izglītības apguves 
iespējas 

SIA ZAAO (ZAAO) Dabas un tehnoloģiju parkā (DTP) “URDA” 
un Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā (RAAC) “Daibe”  
jaunajā 2019./2020. mācību gadā aicina izglītības iestādes un ikvie-
nu interesentu apmeklēt vides izglītības projekta “CILVĒKS VIDĒ” 
interaktīvas mācību nodarbības, kā arī piedalīties dažādās akcijās un 
pasākumos, lai veicinātu izpratni par vides aizsardzības jautājumiem, 
sekmētu interesi par dabas procesiem un rosinātu rīcības maiņu.

RAAC “Daibe” ZAAO īsteno vairākas licencētas bērnu un jauniešu 
interešu izglītības programmas, kas ietver mācību nodarbības ar prak-
tisku darbošanos, RAAC “Daibe” teritorijas apskati un došanos dabā.

Mācību programmas izstrādātas gan pirmsskolēniem, gan skolē-
niem, kā arī ir mācību piedāvājumi pieaugušajiem. Šajā mācību gadā 
piedāvājums vēl vairāk sadalīts pa apmācāmo vecumu posmiem, res-
pektējot katrs grupas intereses un zināšanu bāzi.

Pirmsskolēniem iespēja apmeklēt DTP “URDA”, lai piedalītos mācī-
bu programmā “Skudras Urdas gudrā māja. Tajā tiks skaidrotas tādas 
tēmas, kā pārtikas dzīves cikls un pārtikas atkritumi, gaisa un ūdens 
piesārņojums, rotaļlietu dzīves cikls, kā arī, praktiski darbojoties, bērni 
gūs idejas, kā ikdienā var mazināt savu ietekmi uz vidi, darinot alter-
natīvas lietas - piemēram, pašu gatavotas rotaļlietas, vannas bumbas.

Mācību programma “Skudra Urda domā meklē un atklāj” piedāvā 
pirmsskolas izglītības iestādēm iespēju tikties ar Skudru Urdu, kas ap-
ciemos bērnus uz vietas izglītības iestādē. Kopā ar bērniem Skudra 
Urda pētīs ūdeni, papīra pārstrādi, atkritumu šķirošanu un to, kā ikdie-
nā neradīt atkritumus.

Arī skolēnus DTP “URDA” aicina apmeklēt mācības reālajā vidē. 
1.-6.klašu skolēniem tiek piedāvāta mācību programma “Zeme. Uguns. 
Gaiss. Ūdens.”, kuras laikā skolēni gan eksperimentēs, gan apmeklēs 
poligona teritoriju, gan dosies dabā.

Savukārt 7.-12.klašu skolēniem izveidota mācību programma “Re-
sursi Tavās rokās”, kas tapusi sadarbībā ar vairākiem sadarbības part-
neriem: beziepakojuma preču veikaliem Latvijā - “Zemes draugs”, 
“TURZA”, “BURKA”, “Ber un sver”, “Zeroveikals” un “ieber.lv”, 
kā arī ar AS “Latvijas valsts meži”, biedrību “Zaļā brīvība”, biedrību 
“Baltijas vides forums”. 

Īpaši vidusskolēniem radīta mācību programma “Atklāj profesiju”, 
kas savieno vides jautājumus ar karjeras izglītību. Vidusskolēni iepa-
zīs profesiju klāstu atkritumu apsaimniekošanas jomā, kā arī tiksies ar 
augstāko izglītības iestāžu pārstāvjiem. Programmu atbalsta Latvijas 
Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Daugavpils Universi-
tāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Vidzemes Augstskola, 
Rīgas Tehniskā universitāte. 

Visiem interesentiem, sākot no piecu gadu vecuma, tiek piedāvāta 
iespēja izzināt atkritumu poligona darbību un apgūt pareizu atkritumu 
šķirošanu, mācību programmā “Izpētes braucienā pa RAAC “Daibe””. 

Mācību programmu piedāvātās nodarbību tēmas ir iekļaujamas 
izglītības iestāžu mācību saturā dabas zinību, sociālo zinību jomā, 
nodrošinot padziļinātas zināšanas par dabas sistēmām, procesiem, 
cilvēka un vides mijiedarbību, tostarp atkritumu samazināšanu. Bū-
tiski, ka arī RAAC “Daibe” teritorijas apskates laikā skolēni iegūst 
jaunas zināšanas par videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu 
un otrreizējās pārstrādes iespējām.

Šajā mācību gadā skolēnu izglītošanai uzsvars likts uz praktisko 
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darbību un  sadarbības pratību veicināšanu. Skolēniem būs iespēja pa-
šiem darboties, izzinot lietu kopsakarības.

2018./2019. mācību gadā bērnu un jauniešu interešu izglītības prog-
rammas apmeklēja 2450 skolēni no ZAAO darbības reģiona un citu 
reģionu izglītības iestādēm, izpētes braucienā pa RAAC “Daibe” de-
vušies vairāk nekā 1830 bērni, jaunieši un pieaugušie, savukārt Skudra 
Urda apciemojusi 1040 pirmsskolēnus izglītības iestādēs. 

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kurš 
savas darbības laikā arvien attīsta vides izglītības piedāvājumu, kas 
vērsts uz bērnu, jauniešu un jebkura cita interesenta līdzdalību vides 

kvalitātes uzlabošanā.
Gada laikā tiks izsludinātas arī dažādas akcijas, kuras paredzēs 

praktisku darbošanos izglītības iestādēs. Interesenti tiks aicināti arī uz 
apvienotajām vides un ceļa satiksmes drošības nodarbībām un citiem 
tematiskiem pasākumiem. Tāpat vairākas reizes gadā nedēļas nogalēs 
notiks Ģimenes dienas, piedāvājot vidi izzinošu kopā būšanu.

Izglītības piedāvājuma satura izklāstu un pieteikšanās iespējas skatīt 
www.urda.lv.

Informāciju sagatavoja: 
Zane Leimane, SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste

Ko nedrīkst aizskalot tualetes podā un izlietnē?
Daudzas lietas saimniekošanā notiek 

automātiski. Vēl jo vairāk, ja nav izvēles 
variantu, kā tas ir dzīvokļu iemītniekiem. 
Piemēram, kur likt saskābušu zupu, eļļu 
pēc fritēšanas vai ūdeni no putekļusūcēja 
tvertnes? Protams, tualetes podā. Tomēr 
daudzi šķidrumi, kas pirmajā brīdī šķiet ne-
kaitīgi, var radīt nopietnas problēmas visai 
santehnikas sistēmai – ne tikai to aizdam-
bējot, bet arī piesārņojot un radot draudus 
mūsu veselībai nākotnē. Visus tālāk minē-
tos produktus nekādā gadījumā nedrīkst 
izmest tualetes podā vai izlietnē.

Higiēnas piederumi
Pie tiem pieskaitāmi ne tikai higiēniskie 

tamponi, bet arī mitrās salvetes ādas tīrīša-
nai, vates plāksnītes kosmētikas noņemša-
nai, vates kociņi, zobu diegs u. tml. Tam-
poni un vates izstrādājumi slapjumā gan 
piebriest, gan piepūšas, gan saķep un līdz 
ar to ātri vien aizdambē notekas.

Medikamenti
Tualetes podā nav vietas itin nekādiem 

medikamentiem – nedz tabletēm, nedz tink-
tūrām, nedz citām šķidrām zālēm. Lai arī 
cik modernas būtu sadzīves atkritumu attī-
rīšanas iekārtas, tās nespēj pilnīgi likvidēt 
medikamentos esošās vielas, līdz ar to zāļu 
atliekas beigu beigās nonāk gruntsūdeņos 
un, ļoti iespējams, arī dzeramajā ūdenī.

Ēdienu atliekas
Pirmkārt, lielāki produktu gabali bieži 

vien sablīvējas turpat notekas sākumā – it 
sevišķi jaunāko modeļu tualetes podiem 
– un ievērojami palēnina, pat aizsprosto 
noteci. Otrkārt, ēdienos esošās eļļas un 
taukvielas aizķepina caurules. Jebkurā 
gadījumā visas šīs atliekas sāk smirdēt, ar 
laiku smaka izplatās arī telpās. Un vēl – tās 
pievilina visādus neradījumus, arī žurkas.

Rīsi un makaroni
Kā zināms, šie produkti ūdens ietekmē 

piebriest un veido iespaidīga izmēra kamo-
lus. Tāpēc lieki stāstīt, kādas problēmas 
tas rada kanalizācijas caurulēm un pašiem 
lietotājiem.

Olu čaumalas
Pat nelielas čaumalu drupačas nedrīkst 

aizskalot kanalizācijā, jo to asās daļiņas 
pievelk citus netīrumus kā magnēts un vei-

do liela izmēra kamolus. Rezultātā veido-
jas aizdambējums.

Kafijas biezumi
Arī tie nešķīst ūdenī, bet nosēžas uz cau-

ruļu sieniņām. Izrādās, ka kafijas biezumi 
ir iemesls nr. 1 virtuves izlietnes aizsērē-
jumam.

Tauki un eļļa
Tauki ūdenī nešķīst, bet nosēžas uz cau-

ruļu sieniņām. Turklāt saskarē ar aukstu 
ūdeni tie sacietē. Protams, no vienas reizes 
nekas slikts nenotiks, bet ja tauku noskalo-
šana kanalizācijā kļūst par saimniekošanā 
ierastu lietu, jārēķinās, ka caurules pama-
zām aizaugs. Kā rīkoties pareizi? Kad eļļa 
vai tauki atdzisuši, tos nedaudz papildina 
ar aukstu ūdeni, pielej trauku mazgāšanas 
līdzekli un ielej plastmasas maisiņā vai pu-
delē, un izmet atkritumu tvertnē.

Milti
Šķietami vieglie un gaisīgie milti, saska-

roties ar ūdeni, veido kaut ko līdzīgu tumei 
(atceramies, kā gatavojam mērci) un lielis-
ki nosprosto caurules.

Uzlīmes no dārzeņiem un 
augļiem

Uzlīmes, kas pēdējā laikā bieži sastopa-
mas uz dažādiem importa augļiem un dār-
zeņiem, pirms to mazgāšanas ir jānoņem, 
bet izlietnē tās nedrīkst aizskalot – tās ūde-
nī nešķīst, bet pielīp pie cauruļu sieniņām.

Papīrs
Neattiecas uz tualetes papīru, bet papī-

ra dvieļi, salvetes, avīzes, dažāds iepako-
juma materiāls ir veidoti no pavisam citas 
struktūras – tos tualetes podā aizskalot 
nedrīkst.

Dažādas ķimikālijas
Krāsu pārpalikumi un šķīdinātāji pie-

sārņo ūdeni un vēlāk arī augsni un ne tikai 
– tie kanalizācijas sistēmā var izveidot bīs-
tamas gāzes. Šo pašu iemeslu dēļ tualetes 
podā nedrīkstētu nonākt arī dažādi bali-
nāšanas līdzekļi, kaitēkļu apkarošanas un 
augu aizsardzības līdzekļi.

Krāsa
Jebkurai krāsai ir lipīga un staipīga kon-

sistence, kas ir ļoti bīstama caurulēm. Vēl 

vairāk – gandrīz vai visa Mendeļejeva ta-
bula, nosēžoties uz cauruļu sienām, izdala 
kaitīgus izgarojumus, kas var ietekmēt ne 
tikai pašu, bet arī kaimiņu veselību.

Prezervatīvi
Arī šie produkti ir vieni no topa lietām, 

kas visbiežāk rada aizdambējumus kanali-
zācijas sistēmā.  Latekss ūdenī nesadalās, 
turklāt gumijotais izstrādājums ļoti bieži 
aizķeras un iesprūst cauruļu līkumos, radot 
tūlītēju aizsprostojumu.

Autiņbiksītes
Šeit daudz paskaidrojumi, domājams, 

nav vajadzīgi. Autiņbiksītes gluži vienkār-
ši nav paredzēts nolaist klozetpodā. Kaut 
viens šāds mēģinājums var beigties ar to, 
ka bez santehniķa palīdzības neiztikt.

Mati un spalvas
Katrs, kurš kaut reizi tīrījis dušas noteku 

vai izlietni, velkot ārā matu kunkuļus, zi-
nās teikt, ka tas sakrājas pat ļoti ātri. Mati 
veido visai apgrūtinošu aizsērējumu ūdens 
tecēšanai, un tas pats attiecas uz kanali-
zācijas sistēmu klozetpodam. Ja dušā un 
izlietnēs vēl matus varam iztīrīt, tad, no-
laižot tos klozetpodā, iztīrīt nevarēs. Arī 
dzīvnieku spalvas pēc ķemmēšanas neiz-
met klozetpodā!

Mājdzīvnieku pakaiši
Tiem, kam mājās ir kaķis vai suns, kas 

savas dabīgās vajadzības nokārto kastītē, 
aktuāls var būt jautājums par pakaišiem. 
Vai tās būtu cementējošās vai absorbējošās 
smiltis, to izmešanas vieta noteikti nav klo-
zetpods. To nolaišana var radīt visai baisus 
aizsprostojumus caurulēs. Piedāvājums pa-
kaišiem ir ļoti dažāds, taču lielai daļai smil-
šu un pakaišu nav pieļaujama noskalošana 
klozetpodā, lai netiktu nosprostota kanali-
zācija. Parasti informācija par rīcību attiecī-
bā uz skalošanu vai neskalošanu klozetpodā 
tiek norādīta uz iepakojuma, taču visbiežāk 
visos gadījumos nav ieteicams klozetpodā 
noskalot cementējošās smiltis, absorbējošās 
smiltis, kā arī silikona granulas.

 
Būsim uzmanīgi lietojot kanalizācijas 

sistēmu. Cienīsim sevi, savus kaimiņus un 
santehniķu darbu, lai nerastos neplānoti 
izsaukumi par aizdambētām kanalizācijas 
caurulēm un akām.
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Krimuldas novada domes sēdē 30. augustā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par 29.06.2018. lēmuma “Par ceļa servitūta nodibināšanu“ 
atcelšanu.
Atcelt 2018.g. 29.jūnijā Krimuldas novada domes pieņemto lēmu-
mu “Par ceļa servitūta nodibināšanu”, jo mainījušies tiesiskie aps-
tākļi.
 Par nomas līguma ar Turaidas muzejrezervātu izbeigšanu. 
1. Ar 2019.g. 7.maiju izbeigt 2017.g. 12.aprīlī noslēgto zemes no-

mas līgumu Nr. Nr.119.17/11-3, kas tika noslēgts ar Īpaši aizsar-
gājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts, par n/ī 
“Mežs pie Aivariem” –  daļu 6,0 ha platībā,  iznomāšanu.  

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
3. Par lēmuma izpildi ir atbildīga Finanšu nodaļas vadītāja.
 Par parāda norakstīšanu.
1. Sakarā ar parāda piedziņas neiespējamību, atzīt S.Pļavinsku, rī-

kojās Straupes ielas 2, Inciemā, Krimuldas pagastā iedzīvotāju 
vārdā, par bezcerīgo debitoru un norakstīt no Krimuldas novada 
pašvaldības bilances parādu par kustamās mantas nomu EUR 
5682,06 apmērā

2. Finanšu nodaļas vadītājai organizēt lēmuma izpildi
 Par grozījumiem  īres līgumā. 
Izdarīt grozījumus  2015.g. 2.aprīļa Dzīvojamās telpas īres līgumā  
Nr.102.15/7-6, ar  O.Paviloni, papildinot  dzīvojamās telpas īres 
līgumu ar 2¹. punktu, izsakot to sekojošā  redakcijā: 
1. “2¹. Īrnieks maksā n/ī nodokli par īpašuma “Piekrastes”, zemes 

daļu  396/935 domājamo daļu apmērā.”
2. Juridiskai nodaļai sagatavot grozījumus  2015.g. 2.aprīļa Dzīvo-

jamās telpas īres līgumā  Nr.102.15/7-6.
 Par īres līguma pagarināšanu.
1. Pagarināt ar M.Brišku 2015.g. 12.februāra Dzīvojamo telpu īres 

līgumu Nr. 032.15/7-6,  par pašvaldībai piederošo dzīvokli, pla-
tība 38,5 m², adrese “Piekrastes”-1, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov. uz  5 gadiem.

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.

3. Īrnieks maksā n/ī nodokli par īpašuma “Piekrastes”, zemes daļu 
385/935 domājamo daļu apmērā. 

4. Juridiskai nodaļai sagatavot  vienošanos par īres līguma pagari-
nāšanu.

 Par  grozījumiem Krimuldas novada domes 2019.g. 28.jūnija 
lēmuma 5.punkta „ Par pašvaldības zemes iznomāšanu”. 
Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2019.g. 28.jūnija lē-
muma 5.punkta “Par pašvaldības zemes iznomāšanu” 2&, lemjošās 
daļas 1.punktā, papildinot to ar vārdiem     “ar 2020.g. 1.jūniju”, iz-
slēgt no lemjošās daļas 2. punktu un papildināt 3.puntu ar vārdiem 
“līdz 2020.g. 31.martam”, izsakot lēmumu sekojošā redakcijā:
1. Iznomāt Krimuldas novada pašvaldības tiesiskajā valdījumā 

esošo zemes īpašumu ar nosaukumu “Viesturi”, kopējā platība 
6,38 ha, ar 2020.gada 1.jūniju”

2. Izsoles komisijai organizēt zemes vienības “Viesturi” novērtē-
šanu nomas vajadzībām atbilstoši Standartizācijas likumā pa-
redzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standar-
tiem, līdz 2020.g. 31.martam”. 

3. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var 
tikt precizēta.

 Par ceļa servitūta nodibināšanu.
1. Noslēgt vienošanos ar  A.Bērziņu, par ceļa servitūta nodibinā-

šanu n/ī „Ausekļi“ zemes vienībā, par labu n/ī ar nosaukumu un 
adresi  „Krūmāji“, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.. Ceļa servitū-
ta, no (•) A līdz (•)B,  platums  8 m,  garums 85, platība 680 m².

2. Izdevumus, par ceļa servitūta iereģistrēšanu Rīgas rajona tiesas 
Krimuldas pagasta zemesgrāmatā, sedz  A.Bērziņa.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot  vienošanos par ceļa servitūta nodi-
bināšanu.

 Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Mež-
ciems”.
Piekrists lauksaimniecības zemes apmežošanai  īpašuma „Mež-
ciems”, platība 0,31 ha.

 Par zemes, uz ko izbeigtas zemes lietošanas tiesības, nomas 
līguma pagarināšanu.
Iznomāt V.Drozdam īpašuma ar nosaukumu un adresi  “Niedras”, 
Lēdurga,  Lēdurgas pag., Krimuldas nov., zemes vienību, pla-
tība  0,6 ha, pagarinot zemes nomas līguma termiņu no 2018.g. 
2.jūnija.
1. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes 

kadastrālās vērtība gadā un PVN. 
2. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
3. Juridiskai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

V.Drozdu. 
 Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar ēkas Krasta ielā 1, 
Lēdurgā, īpašnieku.
1. Ar 2010.g. 1.septembri izbeigt zemes lietošanas tiesības  

A.Siliņam uz zemi 0,27 ha platībā ar adresi Krasta iela 1, Lēdu-
rgā, Lēdurgas pag., Krimuldas nov.. 

2. Iznomāt A.Siliņam  īpašumu ar  adresi  Krasta iela 1, Lēdurga, 
zemes vienību, platība  0,27 ha. 

3. Zemes nomas termiņš 10 gadi, nomas maksa 0,5% no zemes 
kadastrālās vērtība gadā un PVN, sākot ar 2010.g. 1.septembri. 
Zemes nomas maksa par iepriekšējo periodu no 2010.gada sa-
maksājama līdz 2019.g. 31.decembrim, bez kavējuma naudas.

4. Nomnieks maksā arī n/ī nodokli par zemi.
5. Juridiskai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar   

A.Siliņu.
 Par dzīvojamās mājas “Piekrastes”, Raganā, sadalīšanu dzī-
vokļu īpašumos.
1. Sadalīt valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dzīvoja-

mo māju ar adresi “Piekrastes”, Ragana, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., trīs dzīvokļa īpašumos.

2. Noteikt dzīvojamai mājai ar adresi “PIEKRASTES”, Ragana, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas sastāv no 3 dzīvokļiem un 
nedzīvojamās telpas, dzīvokļu kopīpašuma domājamās daļas:
Dzīvokļa 

Nr.
Telpu grupas kopējā platība 

m²
Kopīpašuma 

domājamā daļa
1. 38,5 385/935
2. 39,6 396/935
3. 15,4 154/935

3. Apstiprināt adreses telpu grupām:
 3.1. “Piekrastes”-1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
 3.2. “Piekrastes”-2, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
 3.3. “Piekrastes”-3, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
4. Pilnvarot Zemes lietu speciālisti A.Viškeri, pasūtīt telpu grupu 

kadastrālo uzmērīšanu Krimuldas novada pašvaldībai piederošā 
dzīvojamā mājā ar adresi “Piekrastes”, Raganā.

 Par  zemes   atsavināšanu.
1. Noteikt, ka zemes vienība “Mežkalni”, platība 1,74 ha, nav ne-

pieciešama pašvaldības funkciju veikšanai.
2. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada domei piederošo zemes 

īpašumu ar nosaukumu “Mežkalni”, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., platība 1, 74 ha.

3. Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē.
4. Zemes lietu speciālistei veikt darbības īpašuma ar nosaukumu 

“Mežkalni”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., īpašuma tiesību 
nostiprināšanai Rīgas rajona tiesas  Krimuldas pagasta zemes-
grāmatā.

5. Izsoles komisijai pasūtīt n/ī “Mežkalni”, platība 1,74 ha, novēr-
tējumu, kas noteikts atbilstoši Standartizācijas likumā paredzē-
tajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem,

6. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publis-
kas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par dzīvojamās mājas “Veceikaži”, Krimuldas pag.,  sadalī-
šanu dzīvokļu īpašumos.
1. Sadalīt Valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dzīvo-

jamo māju ar adresi “Veceikaži”, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., septiņos dzīvokļa īpašumos.

2. Noteikt dzīvojamai mājai ar adresi “VECEIKAŽI”, kas sastāv 
no 7 dzīvokļiem un nedzīvojamās telpas, dzīvokļu kopīpašumu 
domājamās daļas:
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Dzīvokļa 

Nr.
Telpu grupas kopējā platība 

m²
Kopīpašuma 

domājamā daļa
1. 42,3 423/2629
2. 67,4 674/2629
3. 40,6 406/2629
4. 13,6 136/2629
5. 34,6 346/2629
6. 39,3 393/2629
7. 25,1 251/2629

3. Apstiprināt adreses telpu grupām:
 3.1. “Veceikaži”-1, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
 3.2. “Veceikaži”-2, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
 3.3. “Veceikaži”-3, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
 3.4. “Veceikaži”-4, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
 3.5. “Veceikaži”-5, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
 3.6. “Veceikaži”-6, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
 3.7. “Veceikaži”-7, Krimuldas pag., Krimuldas nov..
4. Pilnvarot Zemes lietu speciālisti A.Viškeri, pasūtīt telpu grupu 

kadastrālo uzmērīšanu Krimuldas novada pašvaldībai piederošā 
dzīvojamā mājā ar adresi “Veceikaži”.

 Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā ob-
jekta kopīpašuma domājamai daļai.
1. Slēgt vienošanos ar M.Kronbergu par zemes vienības ar adresi 

Vidus iela 2, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta 
kopīpašuma domājamai daļai: 
Vārds, uzvārds Adrese

M. Kronberga Vidus iela 2, dzīvoklis 9, Ragana, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov.

2. Dzīvokļa īpašnieks sedz izdevumus par zemes gabala noteikša-
nu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā   
EUR 11.78 apmērā,  līdz vienošanās noslēgšanai.

3. Atcelt Krimuldas novada domes 2016.g. 23.decembra lēmuma 
“Par zemes nodošanu bez atlīdzības, atbilstoši privatizētā ob-
jekta kopīpašuma domājamai daļai“.

4. Uzskatīt par spēkā neesošām 2017.g. 5.janvāra Vienošanās par 
zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības Nr. 25 un Nr.27.

5. Juridiskai nodaļai sagatavot Vienošanās par zemes gabala nodo-
šanu īpašumā bez atlīdzības ar M.Kronbergu.

2.
1. Slēgt vienošanos ar L. Olseiku par zemes vienības ar adresi 

Vidus iela 2, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļas 
nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta 
kopīpašuma domājamai daļai: 
Vārds, uzvārds Adrese

Liene Olseika Vidus iela 2, dzīvoklis 5, Ragana, 
Krimuldas pag., Krimuldas nov.

2. Dzīvokļa īpašnieks sedz izdevumus par zemes gabala noteikša-
nu, zemes gabala iemērīšanu un tā reģistrāciju zemesgrāmatā   
EUR 11.78 apmērā,  līdz vienošanās noslēgšanai.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot Vienošanās par zemes gabala nodo-
šanu īpašumā bez atlīdzības L. Olseikai.

 Par vides degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību ap-
draudošu būvju darba grupas locekļu sastāva maiņu.
1. Izdarīt grozījumus Vides degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 

drošību apdraudošu būvju darba  grupas  sastāvā.
2. Izslēgt no  darba grupas G. Vizuli.
3. Papildināt darba grupu ar V. Krišjāni un D.Dakteri.
4. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma ar adresi 
“Centrs 33” dz.2, Sunīšos, atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa 

īpašumu ar adresi “Centrs 33” dz.2,Sunīšos, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., dzīvokļa platība 49  m² un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošo  kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas 
par nosacīto cenu 12 500,00 EUR 

2. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldī-
bai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.

 Par pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma “Centrs 33” - 2, 
Sunīši, Krimuldas pag., izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā dzīvokļa  

īpašuma “Centrs 33”-2, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
izsoles noteikumus.

2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.novembrim.
 Par pašvaldības n/ī Skolas iela 12, Ragana, atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo zemes 

īpašumus īpašums ar adresi Skolas iela 12,Ragana, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., ar kopējo platību 0,5387 ha par nosacīto 
sākumcenu EUR 15 500,- ar mērķi, lai tiktu nodrošināta daudzī-
vokļu dzīvojamās mājas celtniecība.

2. Izpilddirektoram un Izsoles komisijai organizēt nekustamā īpa-
šuma ar adresi Skolas iela 12, Ragana, ar kopējo platību 0,5387 
ha,  izsoli un izsoles noteikumos noteikt atsavināšanas mērķi - 
daudzīvokļu dzīvojamās mājas celtniecība.

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

4. Noteikt, ka 18 mēnešu laikā no n/ī pārdošanas līguma noslēgša-
nas dienas pircējam jāiesniedz Krimuldas novada būvvaldē ie-
sniegums par būvniecības ieceri, būvprojektu minimālā sastāvā 
un jābūt saņemtai akceptētai būvatļaujai par projektēšanas nosa-
cījumiem un 4 gadu laikā pēc pirkuma- pārdevuma līguma no-
slēgšanas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja jānodod ekspluatācijā.

 Par pašvaldības n/ī Skolas iela 12, Ragana, izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  

īpašuma Skolas ielā 12, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov.,  izsoles noteikumus.

2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.novembrim.
 Par grozījumiem  2019.g. 24.maija lēmumā “Par pašvaldības 
n/ī Meistaru iela 1, Ragana, atsavināšanu”.
Veikt grozījumus 2019.g. 24.maijā lēmuma “Par pašvaldības n/ī 
Meistaru iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., atsavi-
nāšanu” lemjošās daļas 4.punktā, izsakot to sekojošā redakcijā:
“4. Noteikt, ka 18 mēnešu laikā no n/ī pārdošanas līguma noslēg-
šanas dienas pircējam jāiesniedz Krimuldas novada būvvaldē ie-
sniegums par būvniecības ieceri, būvprojektu minimālā sastāvā un 
jābūt saņemtai akceptētai būvatļaujai par projektēšanas nosacīju-
miem un 4 gadu laikā pēc pirkuma- pārdevuma līguma noslēgša-
nas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja jānodod ekspluatācijā.
 Par pašvaldības n/ī Meistaru iela 1, Ragana, izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  

īpašuma Meistaru ielā 12, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., otrās izsoles noteikumus.

2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.novembrim.
 Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma  - zemes vienības 
“Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pag., atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo n/īp- zemes 

gabalu ar nosaukumu “Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pag., Krimul-
das nov., kopējā platība 7,81 ha, par nosacīto cenu EUR 19 600 
EUR.                     

2. Apstiprināt zemes vienības atsavināšanas paziņojumus, kas ir 
lēmuma pielikumā.

3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpir-
kumtiesīgai personai SIA “JASS RUDZĪŠI” valdes loceklim 
J.Klāsupam.

4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt pašvaldī-
bai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedūru.

 Par pašvaldībai piederošā zemes īpašuma - zemes vienības 
“Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pag., izsoles noteikumu apstiprināša-
nu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā zemes  

īpašuma “Jaunkaktiņi”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., izsoles 
noteikumus.

2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.novembrim.
 Par  n/ī “Zeme pie Dreimaņiem”  un adresi “Ezerciema sko-
la” Krimuldas pag., atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošo zemes īpa-

šumu  ar adresi “Ezerciema skola”, platība 3,93 ha  ar ēkām 
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uz tās, kas sastāv no dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un  
artēziskās akas-sūkņu stacijas, par 12 200,00 EUR.

2. Uzdot Izsoles komisijai organizēt atsavināšanas procesu Publis-
kas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā.

 Par pašvaldībai piederošā n/ī “Zeme pie Dreimaņiem” ar 
adresi “Ezerciema skola”, Krimuldas pag., izsoles noteikumu 
apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldībai piederošā n/ī “Zeme 

pie Dreimaņiem”, ar adresi “Ezerciema skola”, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., izsoles noteikumus.

2. Izsoli veikt līdz 2019.g. 1.novembrim.
 Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošo n/ī Zvaigžņu 
ielā 7, Inciemā, nodošanu iznomāšanai.
1. Iznomāt n/ī Zvaigžņu ielā 7, Inciemā, kas sastāv no nedzīvojamām 

telpām Nr.5 (platība 33,1 m2) un Nr.6 (platība 74,8 m2), kopējā 
platībā 107,9 m2 un zemesgabala daļu 54,0 m2 platībā (turpmāk – 
Iznomājamais objekts), uz 5 gadiem ar tiesībām pagarināt līguma 
termiņu līdz 12 gadiem saimnieciskās darbības veikšanai. 

2. Apstiprināt n/ī Zvaigžņu ielā 7, Inciemā daļas nomas tiesību iz-
soles noteikumus. 

3. Noteikt Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas sākumce-
nu, noapaļojot uz augšu līdz veselam skaitlim euro, tas ir 61,54 
EUR mēnesī (ko veido 42% no telpu nomas maksas un 58% no 
zemes nomas maksas), papildus maksājot pievienotās vērtības 
nodokli un izsoles soli 0,10 EUR.

4. Krimuldas novada domes Izsoļu komisijai 2 nedēļu laikā saga-
tavot paziņojumu par Krimuldas novada pašvaldībai piederoša 
īpašuma iznomāšanu un ievietot Krimuldas novada domes tī-
mekļa vietnē www.krimulda.lv

5. Apstiprināt Iznomājamā objekta n/ī nomas līguma projektu.
6. Uzdot Izsoļu komisijai organizēt Iznomājamā objekta nomas 

tiesību izsoli un pieņemt lēmumu par Iznomājamā objekta no-
mas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

 Par Krimuldas novada n/ī “Mežs pie Šveicēm”, Krimuldas 
pag., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt 2019.g. 13.augusta Krimuldas novada pašvaldības 

n/ī “Mežs pie Šveicēm”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 13,99 
ha kopplatībā, izsoles rezultātus.

2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī 
“Mežs pie Šveicēm” pārdošanu par 50 300 EUR ar SIA FORES-
TARII.

 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Vecbērzaines”, 
Lēdurga, izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī “Vecbērzaines”,  Lēdurgā, Lēdurgas pag., Kri-

muldas nov., 0,0632 ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī – 

zemes vienības “Vecbērzaines”, Lēdurgā, pārdošanu par 440 
EUR ar J.Zvīguli.

 Par Krimuldas novada n/ī “Mežs pie Bērziem”, Krimuldas 
pag., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināt 2019.g. 13.augusta Krimuldas novada pašvaldības n/ī 
“Mežs pie Bērziem”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 2,49 ha kop-
platībā, izsoles rezultātus.
1. Slēgt pirkuma līgumu par Krimuldas novada pašvaldības n/ī 

“Mežs pie Bērziem”, pārdošanu par 3600 EUR ar J.Krieviņu.
 Par Krimuldas novada n/ī – zemes vienības “Brūžlejas”, 
Krimuldas pag., izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt n/ī – zemes vienības “Brūžlejas”, Krimuldas pag., 

Krimuldas nov., 2,08  ha kopplatībā, izsoles rezultātus.
2. Slēgt pirkuma līgumu ar M.Kasenkovu, par Krimuldas nova-

da pašvaldības n/ī – zemes vienības “Brūžlejas”, pārdošanu par 
4200 EUR uz nomaksu.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu.
4. Atmaksāt R. Gazārovam un A.Andrupam iemaksāto nodrošinā-

juma naudu 420 EUR katram.
 Par dalību projektā „Grants ceļu pārbūve Krimuldas nova-
dā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 
ietvaros.
1. Piedalīties projektā „Grants ceļu pārbūve Krimuldas nova-

dā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam 
ietvaros, sagatavot projekta pieteikumu un iesniegt Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma „Ieguldī-
jumi materiālajos aktīvos” apakšpasākumā „Atbalsts ieguldī-

jumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā”;  

2. Kopējās projekta attiecināmo izmaksas EUR 1 054 327,53. Pa-
redzēt projektam nepieciešamo līdzfinansējumu 10 % apmērā 
jeb 105 432,75 EUR un priekšfinansējumu 829 000,00 EUR;

3. projekta īstenošanai nepieciešams ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
EUR 829 000;

4. aizņēmuma izņemšanas laika grafiks, nepārsniedzot triju gadu 
termiņu. Paredzētais atmaksas termiņš 20.12.2029.;

5. plānotais atliktais pamatsummas maksājums EUR 829 000,00 
un aizņēmuma apmaksas garantijas Krimuldas novada pašval-
dības budžets.

 Par bāriņtiesu sadarbību.
1. Atļaut Krimuldas novada bāriņtiesas priekšsēdētājai, priekš-

sēdētājas vietniecei vai loceklei piedalīties Inčukalna novada 
bāriņtiesas sēdēs saskaņā ar Inčukalna novada bāriņtiesas un 
Krimuldas novada bāriņtiesas 22.07.2019. noslēgto Sadarbības 
vienošanos par Bāriņtiesu likumā noteikto uzdevumu izpildi;

2. Atļaut O.Liekniņai savienot Krimuldas novada bāriņtiesas priekš-
sēdētājas amatu un Inčukalna novada bāriņtiesas locekļa amatu;

3. Atļaut I.Pētersonei savienot Krimuldas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētājas vietnieces amatu un Inčukalna novada bāriņtie-
sas locekļa amatu;

4. Atļaut I.Kivlinai savienot Krimuldas novada bāriņtiesas locek-
les amatu un Inčukalna novada bāriņtiesas locekļa amatu;

5. Uzlikt O. Liekniņai, I.Pētersonei un I.Kivlinai par pienākumu, 
nekavējoties (trīs darba dienu laikā no informācijas iegūšanas 
dienas) rakstveidā informēt Krimuldas novada domi par jebku-
ru faktisko un tiesisko apstākļu rašanos vai esamību, kas saska-
ņā ar likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatper-
sonas darbībā” 81. panta sesto daļu, nepieļauj turpmāku amatu 
savienošanu;

6. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 
79.panta pirmo daļu, šo lēmumu ir tiesības apstrīdēt Adminis-
tratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Baldones ielā 1, Rīgā,  
LV-1007) viena mēneša laikā. 

 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu
1&
1. Piešķirt Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolai finanšu līdzek-

ļus EUR 677 apmērā pedagogu darba algai, darba devēja soci-
ālās apdrošināšanas iemaksas, EUR 163.

2. Piešķirt PII Krimulda finanšu līdzekļus EUR 2234 apmērā pe-
dagogu darba algai, darba devēja sociālās apdrošināšanas ie-
maksas, EUR 538.

3. Piešķirt PII Ezerciems finanšu līdzekļus EUR 1557 apmērā pe-
dagogu darba algai, darba devēja sociālās apdrošināšanas ie-
maksas, EUR 375.

4. Piešķirt Garlība Merķeļa Lēdurgas PII finanšu līdzekļus EUR 
1241 apmērā pedagogu darba algai, darba devēja sociālās apdro-
šināšanas iemaksas, EUR 300.

5. Naudas līdzekļus EUR 5709 un EUR 1376 piešķirt no Krimul-
das domes pamatbudžeta līdzekļiem.

2&
Piešķirt ugunsdzēsības auto un aprīkojuma  iegādei 5000 EUR  
vērtībā. 
3&
Piešķirt Krimuldas vidusskolai 1900 EUR 10 planšetdatoru iegā-
dei Learn IT programmēšanas nodarbībām 1.-2.klases skolēniem.
4&
Piešķirt Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas instrumentālās 
mūzikas nodaļas audzēkņu koncertbraucienam  uz pilsētu Ozieri 
Sardīnijā, Itālijā š.g.  19.-26.oktobrī 4000 EUR .
5&
Piešķirt Krimuldas vidusskolai papildus finansējumu mācību grā-
matu iegādei 1.klases skolēniem 700 EUR.
6&
Piešķirt Krimuldas vidusskolai papildus finansējumu programmē-
šanas apmācībai sadarbībā ar SIA “Learn IT” līdz 8325 EUR.
7&
Piešķirt dzīvokļa Skolas ielā 6-22 remontam naudas līdzekļus 
10508 EUR.
 Finanšu komitejas kārtējā sēde 18. septembrī plkst. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 27. septembrī plkst. 10.00.
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Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu “Centrs 33” 
dz. 2, Sunīšos, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, kadastra 
Nr. 8068 900 0611, kas sastāv no dzīvokļa 49 m² platībā un pie dzī-
vokļa īpašuma piederošo kopīpašuma domājamo daļu 4900/18577 
no daudzdzīvokļu mājas.

Objekta nosacītā cena 12 500 EUR.
Izsoles solis 100 EUR.
Objekta izsole notiks 2019. gada 15. oktobrī plkst. 14.00 Krimul-

das novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas 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 14. oktobra plkst.17:00. 

Nodrošinājuma nauda 1250 EUR (viens tūkstotis divi simti piecdes-
mit euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrā-
cijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 
A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes 
mājas lapā www.krimulda.lv.

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Zeme pie 
Dreimaņiem”, kadastra numurs 8068 002 0224, ar adresi “Ezercie-
ma skola”, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, 3,93 ha platībā 
un uz tā esošās pussagruvušās būves.

Objekta nosacītā cena 12 200 EUR.
Izsoles solis 100 EUR.
Objekta izsole notiks 2019. gada 15. oktobrī plkst. 14.30 Krimul-

das novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas 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 14. oktobra plkst. 17:00. 

Nodrošinājuma nauda 1220 EUR (viens tūkstotis divi simti divdes-
mit euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrā-
cijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 
A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes 
mājas lapā www.krimulda.lv.

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu “Jaun-
kaktiņi”, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 
002 0826, platība 7,81 ha.

Objekta nosacītā cena 19 600 EUR.  
Izsoles solis 100 EUR.
Objekta izsole notiks 2019. gada 15. oktobrī plkst. 15:00 Krimul-

das novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā.

Personai, kurai ir pirmpirkuma tiesības līdz 2019. gada 14. ok-
tobrim 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 14. oktobra plkst. 17:00. 

Nodrošinājuma nauda 1960 EUR (viens tūkstotis deviņi simti seš-
desmit euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrā-
cijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 
A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes 
mājas lapā www.krimulda.lv.

Sludinājums
Krimuldas novada dome pārdod atklātā mutiskā izsolē ar aug-

šupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Skolas 
iela 12, Ragana, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra 
numurs 8068 007 0820 un kadastra apzīmējums 8068 007 0738, 
platība 0,5387 ha.

Objekta nosacītā cena 15 500 EUR.  
Izsoles solis 100 EUR.
Objekta izsole notiks 2019. gada 15. oktobrī plkst. 16:00 Krimul-

das novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas 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 14. oktobra plkst. 17:00. 

Nodrošinājuma nauda 1550 EUR (viens tūkstotis pieci simti piec-
desmit euro) apmērā iemaksāt Krimuldas novada pašvaldības, reģistrā-
cijas Nr. 90000068799, bankas kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 
A/S „SEB banka”, kods: UNLALV2X, līdz reģistrācijai izsolei.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domes 
mājas lapā www.krimulda.lv.

Krimuldas novada pašvaldība 
veic nomas tiesību izsoli  

ar augšupejošu soli
Nomas tiesību izso-
les organizētājs

Krimuldas novada dome, reģistrācijas 
Nr. 90000068799, juridiskā adrese: Parka 
iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimul-
das novads, e-pasts dome@krimulda.lv, 
tālr. 67976057

Nomas tiesību izso-
les veids

Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšup-
ejošu soli

Nomas objekts Krimuldas novada pašvaldības īpašumā eso-
šas nedzīvojamās telpas Nr.5 (platība 33,1 m2) 
un Nr.6 (platība 74,8 m2), adrese: “Namiņš”, 
Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas no-
vadā, garāžas ēkā, būves kadastra apzīmē-
jums 8068 005 0054 008, abu telpu kopējā 
platība 107,9 m2 un pieguļošo zemesgabala 
daļu 54 m2 platībā.

Nomas objektu rak-
sturojošā informāci-
ja citi iznomāšanas 
nosacījumi

Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas 
objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Maksimālais izno-
māšanas termiņš

5 gadi, ar tiesībām pagarināt līguma termiņu 
līdz 12.gadiem

Iznomājamā objek-
ta nosacītās nomas 
maksas apmērs un 
izsoles solis

61,54 EUR (bez PVN)  mēnesī
izsoles solis – 0,10 EUR

Izsoles norises vieta 
un laiks

2019.gada 17. septembrī plkst. 14.00
Krimuldas novada domē, Parka ielā 1, Raga-
nā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. 

Iznomājamā objek-
ta apskates vieta un 
laiks

Darba dienās līdz 2019. gada 16. septembra 
plkst. 12.00, iepriekš piezvanot un vienojoties 
par apskates laiku ar domes izpilddirektoru 
Laimoni Ozolu, tālr. 29120085.

Pieteikumu iesnieg-
šanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami Krimuldas novada 
domē Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagas-
tā, darba dienās no plkst.8.30 līdz 12.00 un no 
plkst.13.30 līdz 17.00 (piektdienās no plkst. 
8.30 līdz plkst. 15.00) pie lietvedes Aīdas 
Bērziņas, tālrunis 67976868, 26515508, sākot 
ar informācijas publicēšanas dienu Krimuldas 
novada domes mājas lapā www.krimulda.lv 
līdz 2019. gada 16.septembra plkst.17.00. 
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

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

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

Lēdurgas kultūras namā
PIRMĀ TIKŠANĀS REIZE  

JAUNAJĀ SEZONĀ 
Pirmsskolas vecuma bērnu deju ko-
lektīvs 16. septembris plkst. 18.00
mob.t. 26 498 827

1.- 4. klašu skolēnu deju kolektīvs
16. septembris plkst. 18.00
mob.t. 26 498 827

5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs
3. septembris plkst. 18.00
Vadītājs: Kristaps Pelēkais; mob. t. 27863669

Jauniešu deju kolektīvs “Metieniņš”
30. augusts plkst. 20.10
Vadītājs: Kristaps Pelēkais; mob. t. 27863669

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lē-
durga” 20. septembris plkst. 20.00
Vadītāja: Inese Damberga; mob. t. 28770006

Muzikāli attīstošā grupa pirmsskolas 
vecuma bērniem (2–4 g.vec.)
16. septembris plkst. 16.00 (bērnu-
dārzā)
Vadītāja: Marita Mazureviča-Motte
mob. t. 29113829

Bērnu ansamblis “Kastanīši”
16. septembris plkst.17.00
Vadītāja: Marita Mazureviča-Motte
mob. t. 29113829

Sieviešu koris “Lettegore”
3. oktobris plkst.19.00
Vadītāja: Marita Mazureviča-Motte
mob. t. 29113829

Vokālais ansamblis “Jautrās vecmā-
miņas” 1. oktobris plkst. 10.00
Vadītāja: Mārīte Leimane; mob. t. 26402966

Dziedošo vīru kopa
12. septembris plkst. 19.00
Vadītāja: Ilze Krūmiņa; mob. t. 29295674

Bērnu folkloras kopa “Putni”
17. septembris plkst. 17:30
Vadītāja: Ilze Kļaviņa; mob. t. 29166140

Folkloras kopa “Lieli putni”
28. septembris plkst. 12.00
Vadītāja: Ilze Kļaviņa; mob.t. 29166140

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

Krimuldas Tautas namā
JAUNĀ SEZONA

Raganas amatierteātris 
5. septembrī plkst. 19.00 
Kolektīvā uzņem jaunus dalībniekus.

Bērnu deju kolektīvs «Krimuldiņa»
Pirmskolas grupas un 1.-2. klašu grupa
Sanāksme dalībnieku vecākiem 
11. septembrī plkst. 19.00 
Pārrunāsim sezonas aktualitātes, vienosi-
mies par kopīgiem mērķiem un uzdevumiem, 
informācija kā notiek gatavošanās skolu jau-
natnes Dziesmu un deju svētkiem
Kolektīvā uzņem jaunus dalībniekus.

Bērnu vokālais ansamblis «Podziņas»
Meklē kolektīva vadītāju

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
«Dzirnakmeņi»
6. septembrī plkst. 19.30 
Ja vēlies baudīt Dziesmu un deju svētku bur-
vību, arī radošu kolektīvu un labu fizisko sa-
gatavotību, nāc dejot!

Vīru koris »Vecie draugi»
Pirmais mēģinājums
9. oktobrī plkst. 19.00
Kolektīvā uzņem jaunus dalībniekus. 

Tautas lietišķās mākslas studija «Kri-
mulda»
Nodarbības notiek Krimuldas vidussko-
las telpās Skolas ielā 11, Informācija pa 
mob.t.26589412

------

20. septembrī plkst. 10.00 Radošā 
apvienība Teātris un ES piedāvā Leļļu 
izrādi bērniem un vecākiem NELŪG-
TAIS CIEMIŅŠ
Vāvere un viņas draugi dzīvoja mierīgu un har-
monisku dzīvi, līdz kādu dienu, viņi izdzirdēja 
dīvainu skaņu…
Draugi nespēja noticēt – pie viņiem ir ieradies 
nelūgts ciemiņš! Lielām ausīm, milzīgām acīm un 
briesmīgi garu un baisu degunu… Kas ir šis sveši-
nieks un ko viņš te meklē? To  jūs uzzināsiet izrādē 
bērniem un vecākiem NELŪGTAIS CIEMIŅŠ!
Lelles veidojuši animācijas studijas Avārijas 
Brigāde mākslinieki.
Režisors – Armands Ekštets (TV seriāla Sirds-
mīļā Monika režisors)
Izrādes garums: 45 min
Vairāk informācijas par teātri  - www.izrades-
berniem.lv

Uz tikšanos izrādē!
Ieeja EUR 2,50

LĪDZJŪTĪBA
Kā putni aiziet dusēt,
Gar vakara debess malu,
Tā aiziet mūsu mīļie 
uz kluso mūžības salu.
  /K.Skalbe./

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
 Agritai Meisterei, vīru mūžībā pavadot.

Krimuldas novada pašvaldības domes kolektīvs


