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Latvijas valsts svētku 
sarīkojumos tiks 

godināti:
Maiga Vilka; 
Māra Ozola;

Tekla Krūmiņa;
Marija Miņekova;

Karolis Treijs;
Mareks Motte;
Jānis Jansons;

Ilze un Juris Lipski,  
zīmola “Absolūts ēd” īpašnieki;

Rūdolfs Būda,  
Siguldas futbolgolfa parka īpašnieks;

Māris Rehtšprehers,  
z/s “Mazlauri”īpašnieks. 

Par nekustamā 
īpašuma nodokļa 

samaksu  
Krimuldas novadā

Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek Lat-
vijas Republikas teritorijā atrodošos un Lat-
vijas vai ārvalstu fizisko un juridisko personu 
īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošu zemi, 
ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā reģistrētās, 
bet ekspluatācijā nenodotās ēkas, un inženier-
būves.

Nekustamā īpašuma nodokli maksā Latvi-
jas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas 
un uz līguma vai citādas vienošanās pamata 
izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāv-
ji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lieto-
šanā ir nekustamais īpašums.

Nekustamā īpašuma nodoklis maksā-
jams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 
15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – 
vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada 
summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā 
avansa veidā.

Par nodokļa maksājuma samaksas termi-
ņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta 
nokavējuma nauda – no laikā nenomaksātā 
pamatparāda 0,05 procenti par katru noka-
vēto dienu, saskaņā ar likuma “Par nodok-
ļiem un nodevām” 29. panta otro daļu.
Nekustamā īpašuma nodokļa 

parādniekiem!
Krimuldas novada dome aicina nekusta-

mā īpašuma nodokļa parādniekus nekavējo-
ties veikt parāda samaksu vai vērsties Kri-
muldas novada domē, lai noslēgtu parāda 
nomaksas līgumu.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzu 
sazināties:
• Nodokļu administratore: tālr. 27737305, 

67976861; maija.indrica@krimulda.lv; 
• Juridiskā nodaļa: juristi@krimulda.lv, 

27757143;
• Krimuldas novada pašvaldības dome: 

dome@krimulda.lv.

Krimuldas novada  
Sociālais dienests informē!

Politiski represētos pensionārus un personas ar invaliditāti, kuras ne mazāk kā sešus 
mēnešus ir deklarējušas savu dzīvesvietu Krimuldas novadā, aicinām no novembra vēr-
sties Sociālajā dienestā un saņemt vienreizēju pabalstu veselības uzlabošanai:
• politiski represētiem pensionāriem un personām ar 1. grupas un 2.grupas invaliditāti, 

kā arī bērniem ar invaliditāti EUR 50 apmērā;
• personām ar 3.grupas invaliditāti EUR 25 apmērā.

Sociālajā dienestā nepieciešams iesniegt iesniegumu un uzrādīt:
• personas apliecinošu dokumentu (pasi/identifikācijas karti);
• politiski represētās personas apliecību, ja persona ir politiski represēta.

Sociālais dienests pieņem apmeklētājus:
• Raganā – Saules ielā 1c, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, tālr. 67976870, 

27737306;
• Lēdurgā – E.Melngaiļa ielā 2, Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, tālr. 64023084, 

27787748;
 Pirmdienās plkst. 9.00–17.30, pārtraukums plkst.12.00-13.00;
 Ceturtdienās plkst. 9.00–17.30, pārtraukums plkst.12.00-13.00;
• Inciemā – A. Eglīša ielā 5, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, tālr. 67957729;
 Ceturtdienās plkst. 9.00–12.00 (13.00 – 18.00 pēc pieraksta).

Vēršam uzmanību, ka personām, kuras 2018. gadā iesniedza iesniegumu, atzīmē-
jot, ka tas ir spēkā arī turpmākos gadus, pēc pabalsta nav jāvēršas, pabalsts, sākot 
ar novembri, tiks pārskaitīts uz personas norādīto bankas kontu.

Inciemā norisinās labiekārtošanas darbi
Kopš 2014. gada, kad Krimuldas novada pašvaldība iegādājās zemi Inciemā un 

varēja sākt detālplānojuma izstrādi, ir uzsākti un paveikti dažādi praktiskie darbi 
ciema labiekārtošanā. Šajā laiku izveidots apgaismojums ielā uz bērnudārzu, uz-
sākts darbs pie Inciema estrādes un tai pieguļošā parka sakopšanas un Inciema 
torņa labiekārtošanas.

Par Inciema labiekārtošanu stāsta Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis: “Pašvaldības mērķis ir sakārtot šo teritoriju, lai tā būtu estētiski patīkama 
un ērta vieta novada iedzīvotājiem, primāri inciemiešiem un arī viesiem, kur pava-
dīt brīvo laiku, atpūsties un baudīt kultūru. Plānveidā strādājot ir sakārtota estrādes 
skatuves segums, izveidojot betona lējumu. Sakārtota siena, kas ar nolūku ir nokrā-
sota gaiši pelēkā krāsā – varbūt nākamos gados kāds Krimuldas Mūzikas un mākslas 
skolas absolvents, beidzot skolu, uzņemtos to apgleznot, līdzīgi kā Raganā apgleznota 
katlu mājas siena. Atjaunoti estrādes soliņi. Plānots izveidot estrādes apgaismojumu 
un videonovērošanas sistēmu drošībai un, izbūvēt vietu karoga mastiem, lai koncertos 
un citās iedzīvotāju sanākšanās varētu izjust savas valsts patriotismu.

Paralēli estrādes labiekārtošanai, kas plānota līdz nākamā gada septembrim, tur-
pinās darbi Inciema ūdenstorņa ēkā. Šobrīd finiša taisnē ir otrā stāva labiekārtošana, 
kur ir paredzētas telpas vienam kabinetam pašvaldības vajadzībām, kur iedzīvotājus 
varēs pieņemt SIA “Entalpija-2”. Lielākā telpa ir plānota rakstnieka Anšlava Eglīša 
piemiņas izstādes iekārtošanai, pie kuras jau ir uzsākts darbs. Otrā stāvā paliek viena 
komerctelpa – friziera pakalpojumiem. Sociālais dienests ir izvietojies jaunās telpās 
1. stāvā. Turpat turpinās dušas pieejamība maznodrošinātām personām. Ir izbūvē-
ta tualete. Ir tapis arī tehniskais projekts šo telpu ēkas fasādes siltināšanai. Ja viss 
veiksies, arī šos darbus plānojam realizēt līdz nākamā gada septembrim. Inciema 
torņa ēkas zālē jau norisinājušies vairāki pasākumi – filmas “Homo novus” seansi, 
iedzīvotāju un senioru klubiņa “Turaidieši” tikšanās pasākumi, plānoti Ziemassvētku 
tirdziņa izveide, radošās darbnīcas un cita veida pasākumi, kas bagātinās Inciema 
iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas izvēles iespējas.”

Pašā rudens viducī senioru klubiņš “Turaidieši” devās ekskursijā uz Inciemu, lai 
iepazītu savu novadu. Krimulda novada Turaidas bibliotēkas un senioru klubiņa “Tu-
raidieši” vadītāja Vija Rūkle organizēja šo pasākumu turaidiešiem. 

“Neskatoties uz sākotnējo skepsi, pasākums izvērtās par skaistu piedzīvojumu. Ap-
skatījām atjaunoto ūdenstorni, kuru laipni izrādīja Antra Stepiņa. Domes priekšsēdē-
tājs Linards Kumskis veltīja mums savu laiku un iepazīstināja ar pasākumu klāstu, 
kas tiek veikts, lai uzlabotu mūsu dzīves kvalitāti. Noskatījāmies pasakainu filmu 
(“Ceļojums pagātnē. Krimuldas novads”) par Teiksmainās Krimuldas vēsturi. Ap-
meklējām arī Inciema bibliotēku un atjaunoto estrādi, sakopto parku. Tas bija skaists 
ceļojums tepat kaimiņu ciemā!” saka Vija Rūkle.
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Informācija 
par pašvaldībai 

piederošo ielu, ceļu 
un stāvlaukumu 

uzturēšanu ziemā
Viena no pašvaldības funkcijām ir no-

drošināt pašvaldībai piederošo ielu, ceļu 
un stāvlaukumu uzturēšanu, kas ietver 
arī brauktuvju attīrīšanu no sniega.

Pašvaldības ceļi ziemā tiek tīrīti at-
bilstoši visā valstī noteiktām prasībām, 
kas atrunātas MK noteikumos par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturē-
šanas prasībām un to izpildes kontroli. 
Krimuldas novada domei piederošo ielu 
un ceļu saraksts ar uzturēšanas klasēm 
ir pieejams mājas lapā www.krimulda.lv 
sadaļā “Novads”-“Novada dati”-“Ceļi”. 
Krimuldas  novada  teritorijā  sa-

skaņā  ar  2018.  g.  6.  decembra  līgu-
mu brauktuvju  attīrīšanu no  sniega 
nodrošina  SIA  “LP  Construction”, 
mob.t. 29266364.

Valsts ceļu brauktuvju attīrīšanu no 
sniega nodrošina Latvijas Valsts ceļi, 
aktuālā informācija un ceļu karte pie-
ejama mājaslapā www.lvceli.lv. Pašval-
dība budžeta līdzekļus drīkst izlietot ti-
kai savu ielu un ceļu uzturēšanai, tāpēc 
servitūtu un privāto ceļu tīrīšana jāveic 
to īpašniekiem. Par privāto ceļu tīrīša-
nu iedzīvotājiem jāvienojas ar jebkuru 
privāto pakalpojuma sniedzēju.

Priekšlikumus par pašvaldības brauk-
tuvju attīrīšanas no sniega darbu kvalitā-
ti var iesniegt Krimuldas novada domē, 
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., 
vai sūtot e-pastu: dome@krimulda.lv.
Operatīvai saziņai: 
 Krimuldas novada domes izpilddi-

rektors Laimonis Ozols, 
 mob.t. 29120085, 
 Krimuldas novada domes priekšsē-

dētājs Linards Kumskis, 
 mob.t. 27757144.

Maiznīca Flora
AICINA DARBĀ  

(darbs Raganā) 
konditorus,

konditora palīgus–mācekļus.
Konkurētspējīgs atalgojums.

Pieteikšanās līdz 10. novembrim,  
sūtot pieteikuma vēstuli  

uz e-pastu: ruta@maiznica.lv  
vai arī ierodoties personīgi ražotnē 

(Vecvaltes, Krimuldas novads). 
Vairāk informācijas,  

zvanot uz mob.t. 67840086.

Krimuldas novada dome AICINA PIETEIKTIES uz
Juridiskās nodaļas vadītāja amatu  

Prasības pretendentam:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība;
• Vismaz 3 gadu praktiskā pieredze jurista darbā valsts vai pašvaldību institūcijās;
• Vēlamas B kategorijas auto vadītāja apliecība;
• Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī.
Pamatpienākumi:
• Piedalīties domes lēmumu un citu normatīvo aktu projektu sagatavošanas un izskatīšanas procesos, 

nepieciešamības gadījumā sniedzot atzinumu par to atbilstību vai neatbilstību spēkā esošajiem nor-
matīvajiem aktiem;

• Sagatavot spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus normatīvo aktu (līgumu, koplīgumu, 
noteikumu, nolikumu, instrukciju, lēmumu, rīkojumu u.c. juridiska rakstura dokumentu) projektus, 
kuru izdošana ir domes kompetencē;

• Izstrādāt tipveida līgumus un citus juridiska rakstura dokumentus;
• Izskatīt iesniegtos līgumu projektus, kā arī citus juridiskus dokumentus, sniedzot atzinumu par to 

atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izsakot iebildumus vai tos akceptējot;
• Kontrolēt domes lēmumu un citu normatīvo aktu projektu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, nepieciešamības gadījumā sniedzot atzinumu par to atbilstību vai neatbilstību spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem;

• Atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt domi tiesā, valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās;
• Konsultēt domes vadību, darbiniekus un domei pakļauto iestāžu vadītājus juridiskajos jautājumos 

par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
• Kopā ar citām domes struktūrvienībām sagatavot priekšlikumus par spēkā esošo domes lēmumu, 

nolikumu, instrukciju, rīkojumu un citu izdoto normatīvo aktu grozīšanu vai spēku zaudējušo aktu 
atcelšanu;

• Piedalīties domes un domes komiteju sēdēs, nepieciešamības gadījumā komisiju sēdēs.
Piedāvājam:
• Darbu uz nenoteiktu laiku ar atalgojumu 1399,00 EUR par amata slodzi;
• Interesantu un radošu darbu;
• Stabilu atalgojumu un sociālās garantijas. 
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2019. g. 14. novembrim uz e-pastu: dome@krimulda.lv  vai 
pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas novads LV-2144. 
Uzziņas pa tālr.67976868.
 

Krimuldas novada Sociālais dienests AICINA DARBĀ  
sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem  

Galvenie amata pienākumi:
• vadīt sociālos gadījumus, identificēt klienta sociālās problēmas, izvērtēt sociālo situāciju, piesaistīt 

nepieciešamos resursus, lai palīdzētu klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības;
• informēt un konsultēt klientus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību un pakalpojumiem;
• organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepieciešamos sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
• sadarboties ar valsts un citām pašvaldības iestādēm, organizēt un piedalīties starpinstitucionālās un 

starpprofesionālās komandas tikšanās;
• pēc pieprasījuma sagatavot atzinumus, ziņojumus;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA);
• apsekot klientus dzīvesvietā;
• veikt preventīvo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos.
Prasības pretendentiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• latviešu valodas zināšanas C līmeņa 2.pakāpē, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
• labas saskarsmes kultūra un komunikācijas prasmes ar cilvēkiem;
• prasme patstāvīgi organizēt savu darbu un pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās;
• normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos pielietot;
• labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
• prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus un atbildes vēstules;
• vēlama „B” kategorijas autovadītāja apliecība;
• darba pieredze sociālajā darbā ar ģimenēm un bērniem tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• profesionālās attīstības iespējas;
• atbildīgu darbu un mūsdienīgu darba vidi;
• zinošu un atsaucīgu kolēģu atbalstu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, t.sk. veselības apdrošināšanu;
• apmaksātu papildatvaļinājumu;
• atalgojumu 872 euro mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.   
Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšana līdz š.g. 8.novembrim Pretenden-
tiem jāiesniedz sekojoši dokumenti: motivēts pieteikumus; dzīves apraksts (CV); izglītību apliecinošu 
dokumentu, sertifikātu kopijas.
Vēlamas atsauksmes vai ieteikuma vēstules no iepriekšējās vai esošās darba vietas vai arī CV norādīt 
personas, kuras var sniegt rekomendācijas.
Dokumenti jāiesniedz Krimuldas novada Sociālajā dienestā, sūtot tos pa pastu vai personīgi iesniedzot 
dienestā (Saules ielā 1C, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas novadā, LV-2144), vai arī tos nosūtot uz 
e-pastu- ginta.dilevka@krimulda.lv ar norādi „Sociālais darbinieks”.
Tālr. uzziņām: 67176870 vai 27737306, vadītāja Ginta Diļevka:

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka Krimuldas novada dome apņemas izmantot amata 
pretendentu personas datus tikai pretendenta izvērtēšanai saistībā ar darba sludinājumā minētām prasībām.
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Starptautiskā  sadarbības projekta 
“Maršruti pāri robežām” ietvaros Lē-
durgas Dendroparka vadītāja Sarmīte 
Kauliņa un darbiniece Modrīte Karase-
va - Žune no 11.-14.septembrim viesojās 
Somijā.  Aicinājām S.Kauliņu pastāstīt 
par redzēto, kā arī par Lēdurgas Dendro-
parka aktualitātēm un pašas redzējumu, 
jo 1.oktobrī apritēja 100 dienas Lēdurgas 
Dendroparka vadītājas amatā. Jāpiebilst, 
ka jau iepriekš, vismaz trīs gadus Sarmīte 
labprāt pildīja gides pienākumus parkā, 
apvienojumā ar skolotājas darbu.

Pāri robežām

Starptautiskais projekts “Pāri robežām” 
Latvija – Somija, kurā no Latvijas darbo-
jamies piecas pašvaldības: Pārgauja, Kocē-
ni, Aloja, Limbaži, Krimulda, turpinās kā 
iecerēts. Tā mērķis ir, lai rastu iespējami 
lielāku pieejamību dabas vērtībām. Cil-
vēki, arī vietējie bieži vien pat nezina par 
brīnišķīgām atpūtas iespējām, kas ir pieeja-
mas netālu. Aktuāli arī, kā izmantot šo pie-
dāvājumu tūristu piesaistei, kas ir nozīmīgi 
novada attīstībai un popularizēšanai.

Somijā no 11.-14.septembrim bijām abas 
ar Modrīti, kur apmeklējām popularizēja-
mos objektus, visa Latvijas pārstāvju gru-
pa tika uzņemta kopīgi. Ceļojums notika 
Porvo, Silmū pašvaldības apkārtnē, 30 km 
rādiusā ap viesnīcu “Porvo”, kur bijām ap-
metušies. Somu sadraudzības partneri bija 
sagatavojuši blīvi veidotu apskatāmo ob-
jektu plānu, tā, ka bijām aizņemti dažādās 
aktivitātēs no rīta līdz vakaram. 

Mazliet par vecpilsētu Porvo, tā ir skais-
ta un interesanta. Pilsēta attīstās kā tūrisma 
centrs, taču pašiem iedzīvotājiem darbs jā-
meklē kaut kur tālāk. Porvo pamatā ir koka 
celtnes, divu, augstākais trīs stāvu augstu-
mā. Koka celtnes ir samērā vecas, trīsdes-
mitie, pat varbūt piecdesmitie gadi, kas ie-
rīkotas vienkārši, pat pieticīgi, bet visaugs-
tākajā līmenī ir tehnika, kur netrūkst nekā.

Atšķirīgas pieejas, 
interesanta pieredze

Mēs vairāk izejam uz dabas vērtību iz-
mantošanu tūristu piesaistei. Somi tam 
mazliet ir piegājuši citādāk. Viņi atrod un 
izveido pielietojumu vecām ēkām un tel-
pām,- mums rādīja vecu dzelzslietuvi, kur 
viņi iekārtojuši industriālā mantojuma cen-
tru, ir pieejams aktivitāšu centrs. Ierīkota 
zālīte, kur iedzīvotāji var nākt un nodarbo-
ties ar jogu vai citām sportiskām aktivitā-
tēm, ir telpa bērniem. Ēku viņi pārveido-
juši, var teikt, ļoti primitīvi, tikai tā, lai ir 
siltums, lai būtu droši, lai būtu visas nepie-
ciešamās komunikācijas. Ēkai ir redzamas 
sijas un sienas, kādas bijušas dzelzslietuves 
darbības laikā. Telpās ir izvietoti vienkār-
ši galdi un krēsli, bez ekstrām. Protams, ir 
dušas un labierīcības. Vēsturiskais nav aiz-
klāts, bet pielāgots. Tādi ir vairāki objekti.

Bijām Silmū  pašvaldības mācību centrā, 
kur notiek dažādi semināri, lai somi varētu 
piesaistīt tūristus. Telpas ir ļoti vienkāršas. 
Vēsturi viņi Somijā ļoti tur godā. Silmū mā-
cību centrā redzamā vietā ir izvietoti visi 
ģerboņi, kas laika gaitā tur ir bijuši aktuāli. 

Prasības nav tik stingras
No redzētā, izskatās, ka prasības Somijā 

ir stipri vienkāršākas, vieglāk izpildāmas. 
Piektdienā bijām Sipoonkorpi Nacionāla-
jā parkā, kur jau pēcpusdienā sabrauca uz 
atpūtu ģimenes. Tur ir izveidotas dažādas 
takas, kur iekārtotas atpūtas vietas ar vien-
kāršām mājiņām, griliem. Tās mājiņas gan 
ir vienkāršas, ir koka lāva, kur sēdēt vai 
atgulties, telpas vidū krāsns, kur  dūmu at-
vere griestos. Durvis arī nav hermētiskas, 
viss tāds mazliet mežonīgs, kā taigā. Jāpie-
zīmē, ka Somijā nav tik lielu koku kā mums 
Latvijā, jo klimats ir skarbāks. Bez jebkā-
dām labierīcībām, ūdens jānes līdzi pašiem. 
Ārpusē izvietotas kastes atkritumiem, ar 
uzrakstiem, kam tieši tās ir domāta. 

Redzējām, ka jauna ģimene, kur viens 
mazulis ķengursonā mammai, un vēl mu-
gursona katram mammai, tētim un ma-
zajam bērniņam, devās uz atpūtas vietu, 
kas domāta telšu celšanai. Ko mēs uzreiz 
pamanījām, ka vieta ir nelīdzena, ar koku 
saknēm, netrūka vietas ar stāvākām klin-
tīm. Viņi to pieņem par normu, ka dabā ir 
jābūt uzmanīgākam. Savukārt, pie mums ir 

Attīstot un pilnveidojot dabas tūrismu

Sarmīte Kauliņa pie akmens parkā Somijā

Projekta dalībnieki. No kreisās puses 2. rindā 4. un 5. stāv Modrīte un Sarmīte
Nacionālajā parkā izveidotas mājiņas, kur var 
izjust dzīvi dabā
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viss, gribētu teikt, nevajadzīgi sakāpināts, 
mazliet pārspīlēti domāts par dažādām ni-
ansēm, taču tai pat laikā apmeklētāji parkā 
visu uztver daudz vienkāršāk arī Latvijā. 

         
Avotbirzī Somijas pieredze
Avotbirzī vēlamies izveidot dabas taku, 

tur aktualizējās jautājums par drošību, 
jo tur ir stāvs kāpums, otrkārt, krauja pie 
upes. Jautājums kā to risināt, skatoties no 
finansiālajām iespējām. Somijā, Porvo ap-
kārtnē, kur divdesmit ledus laikmetā iz-
skaloti akmeņi kalnos, kur arī ir kāpumi, 
redzēju, kā vienkārši var salikt kopā, lai 
būtu tūristam interesanti un, tai pat laikā 
būtu droši. Somijā bija izveidotas margas 
no metāliskiem mietiņiem, jo kristāliskais 
akmens tur atrodas virspusē. Redzot, kā 
cits to ir risinājis, vieglāk ieraudzīt risināju-
mu savai situācijai. Mums tādas problēmas 
nav, mēs varam koka mietus iedzīt zemē un 
ar striķi savienot, lai būtu kur pieturēties. 
Ideja kā vienkārši, ar mazākām izmaksām 
panākt maksimālo efektu. 

Somijā pats par sevi saprotams, ka visās 
ar dabas tūrismu saistītās vietās ir iegādā-
jami vietējie suvenīri. Mums, tai pat laikā, 
bija jāiziet vesela epopeja, lai to panāktu, 
ka varam pārdot šeit uz vietas, no dendro-
parka kokiem tapušus suvenīrus ar logo. 
Tas arī ir jāizdomā un vēl jāattīsta.

Starptautiskā projekta 
noslēgums

2020.gadā projekts beigsies. Mērķis ir 
apskatīt to, kas ir izdarīts pa piešķirto pro-
jekta finansējumu. 20.maijā somi dosies uz 
Latviju. 

Un pēc tam mēs brauksim uz Somiju, lai 
apskatītu ko viņi būs izdarījuši, pilnveido-
jot piedāvājumu. Projekts prasa, lai sadrau-
dzības apmeklējumi notiktu iesaistīto paš-
valdību apkaimē, prezentējot un pilnveido-
jot dabā atrodamās vērtības.   

Dabā, bet, ar ērtībām
Dendroparkā pēc ilgākas pastaigas aiz-

vien aktuālāks kļūst apmeklētāju pieprasī-
jums uz vietas padzert tēju vai kafiju. So-
mijā tas viss ir iespējams, savukārt, mēs, 
kā pašvaldība, to nevaram darīt. Tikko 
bija grupa no Ventspils 52 cilvēku sastāvā. 
Viņi brauca divu dienu ekskursijā par mūsu 
pusi, viņi izstaigāja trīs stundas pa parku, 
tad vēlējās iegādāties mūsu suvenīrus un 
taujāja pēc kafijas un tējas. Ja būtu pieteikts 
iepriekš, tad nebūtu problēma, bet viņi pa-
ļāvās uz to, ka pa ceļam gan jau kaut kur 
visu varēs nopirkt. 

Šādas visādas lietas, to pieejamība vai 
nepieejamība, veido apmeklētāju komforta 
sajūtu. Par tādām lietām ir jādomā, jo mūs-
dienu tūrists vēlas būt dabā, bet kaut mini-
mālas ērtības viņš arī grib. 

Lēdurgas Dendroparka viens no svarī-
giem uzdevumiem, lai palielinātu apmek-
lētāju plūsmu, kas ļaut iesaistīt vietējos uz-
ņēmējus pakalpojumu sniegšanā. 

Apmeklējums pieaug
Priecājos, ka Lēdurgas Dendroparkā ir 

nopelnīts vairāk kā pa visu pagājušo gadu. 
Liela nozīme pozitīvajā tendencē ir tam, ka 
šogad bijām starptautiskajā tūrisma gada-
tirgū “Balttour”. Daudzi, kas pienāca pie 
manis tur, bija atbraukuši vasarā uz parku 
ar grupām. Individuāli mūs apmeklēja pat 
vairāki, pat ceturtā daļa no “Balttūrā” sa-
staptajiem interesentiem.

Protams, savas korekcijas ienes laika 
apstākļi. Taču tendences ir nepārprota-
mas, tas iedvesmo un rada vēlmi darīt vēl 
vairāk.

Ieceres 
Nākamajā gadā plānots veidot Zaļo 

klasi, lai mums būtu liela telts, lai zem 
jumta būtu izvietoti soli un galdi, kur va-
rētu strādāt ārā arī tad, ja līst lietus vai 

spīd karsta saule. Mums pat tas būtu ne-
pieciešami, jo esam projekta “Dārza pēr-
les“ dalībnieki. 

1. oktobrī apritēja  
100 dienas amatā

Ar iepriekšējo Lēdurgas Dendroparka 
vadītāju Ilzi Rubīnu sadarbojāmies trīs ga-
dus, es mēdzu vadīt ekskursijas. Ilze kād-
reiz man teica, ka dokumentāciju kārtošana 
aizņem būtiskāko darba sadaļu, tam reāla-
jam darba parkā atliek salīdzinoši mazāk 
laika. Tagad to saprotu vairāk, jo tiešām, 
tā ir.

Esmu priecīga, ka Lēdurgas pamatsko-
lā savulaik iesāku darboties ar projektiem 
sadarbībā ar AS “Latvijas Valsts meži” un 
“Mamma daba”. Tagad noder gan gūtā pie-
redze, arī savulaik iegūtie kontakti, jo zaļā 
kustība šeit ir aktuāla.

Priecājos, ka Lēdurgas Dendroparkā ir 
izveidojusies laba komanda. Dārzniece 
Modrīte ir zinoša, šeit, strādājot astoņus 
gadus, pazīst visus kokus un krūmus. Un, 
ja ko nezina, piemēram, kas kaiš kādam no 
augiem, tad meklē informāciju, kamēr at-
rod. Šī mērķtiecība un prasmes man viņā 
visvairāk patīk.

Indulis pie mums strādā tikai divas stun-
das dienā, viņam ir prasmīgas rokas un 
laba izdoma. Visi soli, jaunās laipas dīķī, 
tas ir viņa roku darbs. Ir jābetonē plenērā 
tapušās skulptūras, arī to viņš ir darījis un 
prot. Svētku, pasākumu laikā viņš tās savas 
nostrādātās stundas neskaita.

Dendroparka vadītājas darbs, kuru esmu 
uzņēmusies, ir veicams, un, galvenais, man 
ļoti patīk. Laikam pa 40 Lēdurgas pamat-
skolā nostrādātajiem gadiem trokšņainā 
kustība man ir pietikusi. Dendroparkā va-
rētu atrasties no rīta līdz vakaram ikdienas 
un to pat nejūtu. Šajā darbā nenogurstu, jo 
šeit jūtos ļoti labi. 

Ināra Miškina

ZAAO apmāca pedagogus vides zinību integrēšanai mācību saturā
SIA “ZAAO” (ZAAO) jau padsmit gadus paralēli pamatdarbī-

bai – atkritumu apsaimniekošanai,  lielu nozīmi velta sabiedrības 
izglītošanai vides aizsardzības jautājumos. 

Šobrīd ir izveidotas licencētas mācību programmas dažādu vecum-
grupu izglītības iestāžu izglītojamo apmācībai Dabas un tehnoloģiju 
parkā “URDA”. Saturu palīdz veidot sadarbības partneri no Latvijas va-
došajām augstākās izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, 
valsts iestādēm, uzņēmumiem. 2018./2019. mācību gadā URDĀ ap-
mācīti 2850 vispārizglītojošo skolu audzēkņi, izbraukumu nodarbības 
notikušas pie 1835 pirmsskolu izglītības iestāžu audzēkņiem. Izziņas 
braucienā par Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe” 
devušies 1372 interesenti no mācību iestādēm, uzņēmumiem, biedrī-
bām, kā arī ģimenes dažādu pasākumu ietvaros.

URDA vadītāja Arita Smalkā – Boriseviča norāda: “Šobrīd aktī-
vi strādājam, lai vides izglītības aktivitātēs piedalītos un vides tēmas 
spētu veiksmīgi integrēt mācību saturā visas ZAAO darbības reģiona 
izglītības iestādes, arī tās, kas līdz šim mazāk izmantoja mūsu piedāvā-
jumu. Tāpēc esam uzsākuši darbu ar ZAAO Vēstnešiem – pedagogiem, 
kuri ir atsaukušiem aicinājumam informēt savus kolēģus par URDAS 
piedāvājumu un citām iespējām, kā interaktīvā veidā, ar kompetencēs 
balstītu izglītību dabaszinātņu, sociālajās un citās mācību jomās, runāt 
ar pirmsskolēniem un skolēniem par mijiedarbību ar dabu, panākot pa-

radumu un rīcības maiņu vides saudzēšanai. 25.oktobrī URDĀ pulcējās 
pedagogi no divdesmit pašvaldībām, lai apgūtu jaunas prasmes un ie-
dvesmu darbam dabā.”

Pirmajā tikšanās reizē pedagogu izglītības semināru “Esi dabā!” UR-
DAS dabas takā vadīja Jāzeps Logins – ķīmijas zinātņu doktors, Latvi-
jas Universitātes docents un nometņu vadītājs. Praktiskajās nodarbībās 
dalībnieki iepazīstināti ar dabas izziņas un empātijas veicināšanas me-
todēm saskarsmē ar dabu, kā arī apguvuši plašu vides spēļu klāstu.

Mācību iestāžu pārstāvji regulāri tiks informēti par vides izglītības 
aktualitātēm – jaunākajiem mācību piedāvājumiem URDĀ, konkur-
siem, aktivitātēm un akcijām. Tāpat pedagogiem tiks iesūtīti jaunākie 
informatīvie un mācību izdevumi, norādes uz elektroniskajiem infor-
mācijas avotiem, tiks organizēti izglītojoši semināri un pieredzes ap-
maiņas braucieni par vides tēmām.

ZAAO ir pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, kas 
piedāvā kvalitatīvus un vides prasībām atbilstošus atkritumu apsaim-
niekošanas pakalpojumus visās Ziemeļvidzemes reģiona pašvaldībās, 
kā arī atsevišķos Malienas un Pierīgas reģiona novados. ZAAO darbī-
bas virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, 
pārkraušana, pārvadāšana, apglabāšana. Uzņēmums īsteno sabiedrības 
izglītošanas un informēšanas aktivitātes.

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Leimane
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Gaujā sācies lašveidīgo zivju nārsta liegums
No 1. oktobra līdz 31. decembrim noteikts lašveidīgo zivju 

saudzēšanas laiks. Jau tagad Gaujā, bet vēlāk arī tās piete-
kupēs, iepeld laši un taimiņi gatavojoties ikgadējam rudens 
nārstam, kas atkarībā no laika apstākļiem parasti notiek no 
oktobra vidus un ilgst aptuveni mēnesi. Šai laikā Gaujā, no 
ietekas jūrā augšpus pret straumi līdz šosejas tiltam Stren-
čos, aizliegta visa veida makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu. 
Tāpat šai laikā noteikti dažādi makšķerēšanas ierobežojumi 
daudzās Gaujas pietkupēs. Ar detalizētu informāciju iespē-
jams iepazīties izlasot Ministru kabineta noteikumu Nr.800 
3. pielikumu.

Lašu (Salmo salar) izplatības areāls un nārsts noris galveno-
kārt Gaujā un tās lielākajā pietekās Amatā un Braslā. Pēdējos 
gados, pateicoties Valsts zivju atražošanas programmai, kuras 
gaitā zivju mazuļi tiek izlaisti upes augštecē ap Virešiem, vē-
rojams, ka zivju migrācijas ceļš uz nārsta vietām kļuvis daudz 
tālāks, un ja vēl pirms dažiem gadiem lašu koncentrācija bija 
posmā līdz Cēsīm, tad pēdējos gados aizvien biežāk lašu nārstu 
var vērot Sikšņu krācēs un citviet upes augšējos posmos. Laši 
dzīvo jūrā 1–6 gadus, tad dodas nārstot upēs. Mazuļi upēs pava-
da 2 gadus, sasniedzot 11–18 cm garumu. Lašiem novērota līdz 
3000 km tāla migrācija, pārvietošanās ātrums 100 km diennaktī. 
Jūrā galvenokārt barojas ar zivīm (brētliņām, reņģēm, trīsadatu 
stagariem u.c.); saldūdeņos pieaugušās zivis nebarojas, bet ma-
zuļi – ar ūdens kukaiņu kāpuriem. Latvijā laši sasniedz 10 gadu 
vecumu.

Gauja ir īpaša ar to, ka šeit uz nārstu ierodas arī īpaši lieli 
eksemplāri. Pēdējos gados gan “zivis izcilnieces”, svarā virs 
20 kg, novērot izdevies reti, bet ir dokumentāli pierādījumi, ka 
vēl pirms 15 gadiem Gaujā noķerts 32 kg smags lasis. Tomēr arī 
šodien 10–15 kg smagi laši nav retums.

Taimiņu (Salmo trutta) izplatība Gaujas baseina upēs ir daudz 
plašāka kā lašiem. Taimiņi, kuru svars var sasniegt pat līdz 10 kg 
(pārsvarā 1,5–4 kg), par nārsta vietām izvēlas galvenokārt Gaujas 
pietekupes un pat nelielus strautus. Līdzīgi kā ar lašiem, bet daudz 
kuplākos pulkos, pēdējos gados taimiņi mēro ceļu uz Gaujas augš-
teci. Taimiņi dzīvo jūrā 1–7 gadus, tad dodas nārstot upēs. Mazuļi 
upēs pavada 2 gadus, sasniedzot 10–19 cm garumu. Upēs sasto-
pama taimiņa saldūdens pasuga – strauta forele. Novērota līdz 
600 km tāla migrācija, pārvietošanās ātrums 28 km diennaktī. Pa-
matbarība: zivis un vēžveidīgie. Sasniedz 7 gadu vecumu.

Saskaņā ar zivju resursu mākslīgās atražošanas plānu 2017.–
2020. gadam Valsts programmas ietvaros Gaujas baseinā ik 
gadus tiek ielaisti ap 180 000 lašu un 80 taimiņu smolti un 
160 000 lašu un 160 000 taimiņu vienvasaras mazuļi. Tātad ko-
pumā valsts programmas ietvaros Gaujas baseinā ik gadus tiek 
ielaistas 520 000 jaunas lašu un taimiņu dzīvības. Un pateicoties 
tam, ka pēdējos 5–6 gadus liels šo zivju resursu daudzums tiek 
ielaists upes augštecē, Gauja atgūst savu lašupes statusu līdz pat 
Paideru HES aizsprostam.

Kaut arī valsts ik gadus iegulda prāvus resursu zivju resursu 
atražošanā, tomēr lašveidīgo zivju īpatsvars Gaujā ir tikai ~28% 
no potenciāli iespējamā. Šādai situācijai ir daudzi iemesli, kas 
meklējami ne tikai pašas Gaujas ekosistēmā, bet visā Baltijas 
jūras areālā. Tomēr arī mūsu rokās ir palīdzēt upei atgūt tās kād-
reizējās zivju bagātības, un šeit svarīgi rūpēties gan par zivju 
resursu aizsardzību, īpaši nārsta periodā, gan dzīvotņu un nārsta 
vietu atjaunošanu.

Šogad Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība, sadarbībā ar Da-
bas aizsardzības pārvaldi un Gaujas upes baseina pašvaldībām, 
koordinē kopējas darbības, lai lašveidīgo zivju nārstu netraucētu 
maluzvejnieki. Plānots, ka nārsta laikā, apvienojot Valsts vides 
dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un Gaujas upes baseina 
pašvaldību resursus, tiks rīkoti plaši reidi un apsekotas poten-
ciālās maluzvejnieku darbošanās vietas. Lai nodrošinātu efektī-
vu upes uzraudzību, Gaujas baseins ir sadalīts četrās nosacītās 
zonās no Carnikavas līdz Virešiem. Katrai zonai ir piesaistīts 
atbildīgais koordinators, kas organizēs preventīvo darbu un mak-
simāli īsā laikā reaģēs uz saņemto informāciju par iespējamiem 
likumpārkāpumiem.

Aicinām sabiedrību būt neiecietīgiem un nekavējoši infor-
mēt par novērotajiem pārkāpumiem vai aizdomīgām rīcībām, 
kuru mērķis var būt nelegāla zivju ieguve. Uz nozīmīgākajiem 
Gaujas pievadceļiem ir izvietotas informatīvās zīmes, kur no-
rādīti konkrētās zonas koordinatora telefona numurs. Tāpat līdz 
31. decembrim darbosies diennakts informatīvais tālrunis – 
25442000, uz kuru zvanot vai sūtot īsziņu iespējams informēt 
par novērotiem vai konstatētiem pārkāpumiem.

Lašu un taimiņu resurss ir Gaujas un mūsu kopējā bagātība, 
kuru saudzēšana un sapratīga izmantošana var veicināt labklājī-
bu daudziem Gaujas upes baseina iedzīvotājiem un uzņēmējiem. 
Mēs visi kopā varam paveikt daudz!

Uzvarētāji 
noskaidroti

19. oktobrī Aģes ezerā notika Kri-
muldas novada spiningošanas sacen-
sības, kurās piedalījās 10 komandas, 
kopā 20 dalībnieki. Galvenais tiesne-
sis Jānis Upītis pastāstīja, ka makšķe-
rēšanas laiks bija četras stundas, no 
pulksten 9.00 līdz 13.00. Kā izrādījās, 
šī nebija veiksmīgākā zivju ķeršanas 
diena, taču uzvarētāji ir noskaidroti.

1. vietu ieguva Aigars Tirziņš un Jānis 
Kalnevics, saķerot 5,3 kg asarus;

2. vietā Artūrs Berdinskis un Juris 
 Šeibo;

3. vietā Viktors Romanovskis un Jānis 
Upītis.
Artūrs  Berdinskis noķēra lielāko 

zivi – gandrīz kilogramu (0,895 kg) 
smagu līdaku.

Krimuldas Tautas namā
23. decembrī pl.19.00 SIRDS LEDUS 
TRAUSLUMĀ – bērnības stāsts
Koncertā piedalās Ginta Krievkalna un Uģis 
Roze – vokāls, Kristaps Krievkalns – taus-
tiņi un aranžijas, Ēriks Upenieks – ģitāra, 
Ēriks Kiršfelds – čells.
Šis Ziemassvētku koncerts būs ceļojums 
ar vairākām pieturām, kurās ikkatrā mājo 
kāda no bērnības dienu Ziemassvētku at-
miņām. 
Koncertā izskanēs skaņdarbi, kas dau-
dziem raisīs mīļas domas, kā, piemēram, 
"Tu, mazā, klusā Betlēme", "Klusa nakts, 
svēta nakts", Mārtiņa Brauna "Veltījums" 
un citas gan tradicionālas, gan mazāk 
dzirdētas un pārsteidzošas dziesmas, kas 
ievedīs klausītājus Ziemassvētku noska-
ņās, kādas valdīja bērnībā.

Biļetes iepriekšpārdošanā Krimuldas Tautas 
namā no 25. novembra. 

Cena EUR 10.00, koncerta dienā EUR 12.00
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

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

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

KRIMULDAS 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. 
14. novembrī pl. 18.30 tikšanās ar etnogrāfi, 
tulkotāju Indru Čeksteri.

 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

SVECĪŠU VAKARI
3. novembrī 

Gaujas, Sniķeru un Ziemeļu kapos

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

2019. gada 21. oktobrī mūžībā devās 
biedrības “Kamolītis” dalībniece  

Velta Preimane.  
Izsakām līdzjūtību aizgājējas ģimenei.

Pensionāru, invalīdu,  
politiski represēto biedrība “Kamolītis”

Lēdurgas kultūras namā
7.11. plkst. 19.00 Kocēnu novada laik-
metīgā teātra “Volatus” komēdija 
"PRECĒTIES, LAI MĀCĪTOS"
1897. gads, Kurzemes guberņa. Muižā "Avoti" 
dzīvo Švarcbahu ģimene – Karls, Erna un viņu 
četri bērni. Vidējā meita Beta, Rīgas Meitu 
skolas absolvente, atgriežas mājās. Jaunkun-
dze vēlas studēt medicīnu Šveicē. Vecāki, pre-
cīzāk sakot, māte aizliedz. Kaimiņiene, bijusī 
aktrise, Vera Pavlovna sniedz padomu – vajag 
apprecēties! Kā lai to izdara, ja pirmā pie vīra 
jāizdod vecākā meita Emma?
Vai mīlestība spēs pārvērst īgnumu par labsir-
dību, vienaldzību par kaisli, sapni par realitāti?

Ieeja: 2,00 EUR

8.11. plkst.16.00 Jautra izrāde bēr-
niem un vecākiem *''MĀJA ZEM VA-
RAVĪKSNES''
*Izrādes ''Dzeltenās zemūdenes'' vietā

 Ieeja 2.00

Valsts svētku nedēļā 
Turaidā tikšanās ar 

režisoru Jāni Streiču
Sagaidot Latvijas valsts svētkus, Tu-

raidas  muzejrezervāts  15.  novembrī 
plkst. 14.00 aicina uz tikšanos un saru-
nu ar režisoru Jāni Streiču par latvieša 
vērtībām 19. gadsimtā un mūsdienās. 

Pasākums iesāksies ar ekskursiju Tu-
raidas muzejrezervāta jaunajā ekspozīci-
jā “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. 
Saimnieks. Pilsonis” un turpināsies Tu-
raidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzī-
vojamajā mājā. Pēc sarunas būs iespēja 
kopīgi noskatīties Jāņa Streiča filmu 
“Rūdolfa mantojums”.

Ekspozīcija “Ceļā uz Latvijas val-
sti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” 
aptver vairāk nekā 100 gadus ilgu vēs-
tures posmu no dzimtbūšanas atcelša-
nas Vidzemē 1819. gadā līdz Latvijas 
Agrārās reformas likuma pieņemšanai 
1920. gadā. Šo vēstures posmu raksturo 
gan klaušu laiku ekonomiskā un sociālā 
stagnācija 19. gadsimta sākumā, gan 
straujā tehniskā modernizācija, kultūras 
un saimnieciskais uzplaukums gadsimta 
otrajā pusē, gan arī nozīmīgas sociālas 
izmaiņas, revolūcijas un kari 20. gad-
simta sākumā. 

Ekspozīcijas stāstos un arī filmā “Rū-
dolfa mantojums” caur dažādām skatu-
punktiem, daudzveidīgiem izteiksmes 
līdzekļiem var emocionāli sajust, kā 
latviešu zemnieks kļūst par saimnieku 
savā zemē un atbildīgu pilsoni, kā vei-
dojas indivīda pašapziņa un pieaug viņa 
gara spēks, izzinot ekspozīciju, var gūt 
priekšstatu par nacionālās kultūras attīs-
tību un vēstures notikumiem, kas ietek-
mējuši Latvijas valsts veidošanos.

Pasākumā gaidīts ikviens interesents. 
Dalība ir bez maksas.
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Svētki Lēdurgas Jāņa Kristītāja pareizticīgajā baznīcā
Ar Visaugstisvētītā Rīgas un visas Lat-

vijas Metropolīta Aleksandra svētību un 
pateicoties Lēdurgas baznīcas pārziņa 
Jelgavas bīskapa Jāņa Sičevska darbiem 
25. oktobrī plkst. 10.00 notika Lēdurgas 
Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīcas cen-
trālā krusta un kupola iesvētīšana un uz-
stādīšana. Pie baznīcas notiekošo diev-
kalpojumu vadīja Lēdurgas pareizticīgās 
baznīcas priesteris Pāvels Kušnarjovs 
un tēvs Valērijs, klātesot pareizticīgajai 
draudzei un viesiem, arī pašvaldības pār-
stāvim, Krimuldas novada pašvaldības iz-
pilddirektora vietniekam Vilnim Krišjānim. 

Krusta un kupola izgatavošanu un 
uzstādīšanu veica SIA “Lakta”. Darbu fi-
nansējums no draudzes locekļu ziedoju-
miem.

Par baznīcu
Lēdurgas Jāņa Kristītāja pareizticīgo 

baznīcas celta divus gadus, no 1876. līdz 
1878. gadam. Pārcietusi visus pārbaudīju-
mus laikmetu griežos, nemainīgi stāv savā 
vietā. Kolhoza laikos baznīcas ēkā bija ie-
rīkots gāzes balonu maiņas punkts, taču 
svētība ēkā atgriezās un nu vismaz reizi 
mēnesī ticīgie tiekas dievkalpojumā.

“Pirmais pareizticīgo dievkalpojums 
Lēdurgā notika 2007. gadā, toreiz kalpoja 
tēvs Vladimirs Jānis Sičevska. Viņš sāka 
ar draudzes atjaunošanu, baznīcas sakārto-
šanu, ārpusē liekā apauguma koku izzāģē-
šanu. Es sāku kalpot no 2009. gada. Baz-
nīcā izstādīta Jāņa Kristītāja svētbilde no 
 Lēdurgas baznīcas, kas iepriekš glabājās 
Limbažu baznīcā. Kad būs iespējams šeit 
kalpot pilnvērtīgi, tad atvedīsim altārglez-
nu” stāsta priesteris Pāvels Kušnarjovs.

“Pareizticīgajā baznīcā jau 2010. gadā ir 
atjaunotas visas durvis. Tad draudzes lab-
daris palīdzēja uztaisīt iekšpuses logus, 
arī  grīdu. Vēsturisko svētbilžu altāra pa-
matkonstrukciju (ikonostasu) izgatavojām 
no oša koka. Vēl tiks izgatavoti kokgrie-
zumi. Pagājušajā gadā uzstādījām apkures 
sistēmu. 

Sākumā mēs braucām no Limbažiem 
apkopt baznīcas apkārtni, tagad ir rasts 
labs risinājums, ka to dara un pieskata 
baznīcu draudzes locekļi, kas dzīvo līdzās 
dievnamam.” 

Baznīcas divi kupoli
2013. gadā uzstādījām krustu un kupolu 

zvana tornim, tas jau bija liels notikums, 
bet centāmies, lai būtu arī otrais kupols 
virs altāra daļas, ko šodien arī uzstādī-
jām. Pareizticīgo baznīcas ierasti izceļas 
ar daudziem kupoliem, bet šeit ir divi, jo 
baznīca ir neliela. 

Baznīcas krustu un kupolu (diametrs 
3,20 metri) izgatavoja SIA “Lakta”, vis-
pirms digitāli sagatavojot projektu, tad iz-
gatavoja metāla detaļas,  salika, saskrūvēja 
kopā. Izmantots nerūsējošais skārds, labs 

materiāls, kas padodas locīšanai, iegādāts 
Ukrainā. Kupols pārklāts ar nitrotitāna pār-
klāju. Krustu piestiprināja pie kupola, tad 
ar pacēlāju uzcēla paredzētajā vietā. Kupo-
la metāla konstrukcija atļauj to tā izdarīt.

Paldies visiem, kas palīdzēja mums to 
realizēt, tas bija labs turpinājums baznīcas 
atjaunotnei. Ja darbi ir uzsākti, tie ir jātur-
pina, tad viss izdodas.

Ar pašvaldību laba 
komunikācija

Ar pašvaldību saskarsme ir laba, vien-
mēr visu nepieciešamo esam saskaņojuši, 
arī par ceļa zīmēm krustojumā vienojušies. 
Esam pateicīgi par ierīkoto gājēju celiņu, 
kas būs arī apgaismots. Mēs, savukārt, pa-
domāsim par baznīcas izgaismojumu dien-
nakts tumšajā laikā, lai tā skaisti izceļas un 
cilvēkiem būtu labāk redzama.   

Lūgums ziemā, tīrot sniegu no ceļa, ja, 
iespējams, iebraucamo ceļu neaizšķūrēt 
ciet, tad būtu pateicīgi par to.

Lēdurgas pareizticīgo draudze
Priesteris P. Kušnarjovs atzina: “Mani 

ļoti pārsteidza, ka tieši Lēdurgas draudzē 
cilvēki teica, ka viņi ir ļoti ieinteresēti, lai 
baznīca tiktu atjaunota un notiktu diev-
kalpojumi. Mēs zinām, ka tajās vietās, kur 
darbojas baznīca, vienmēr būs dzīvība un 
Dieva svētība. Svētajos rakstos ir rakstīts, 
ja cilvēks vēlas un Dievs to zina, tad Dievs 
palīdz tam notikt. To redzu dzīvē, ka, kaut 
arī Lēdurgas draudze ir maza, tā maziem 
solīšiem virzās uz priekšu, katru gadu kaut 
kas būtisks baznīcas atjaunošanā tiek pa-
veikts. Visi iedzīvotāji, manuprāt, būs ap-
mierināti, ka tik skaisti viss tiek sakārtots 
dievnamā. Galvenais nākt un iepazīties ar 
šo sakrālo celtni.”

Lēdurgas pareizticīgo draudzes locek-
le Marija Venta Tirzīte ir gandarīta, ka 
baznīcā lēniņām viss notiek. “Pēc diev-
kalpojuma tāda sajūta, ka esi atbrīvojies 
no kāda smaguma, attīrījies, rodas dar-
ba prieks un piepildījuma sajūta. Mans 
vīrs bija pareizticīgais, mirstot viņš man 
pateica, ka man būs jāturpina iet pareiz-
ticīgo baznīcā. Es arī tā daru, jo mirēja 
vēlēšanās ir jāizpilda. Uz baznīcu ir jā-
iet, jo mēs neesam noteicēji par sevi. Mēs 
varam izvēlēties ceļu, bet, ja tas nav pa-
redzēts pēc Dieva plāna, tad noteikti būs 
šķēršļi. Dieva svētība ir jālūdz ne tikai, 
uzsākot lielākus darbus, bet arī katru va-
karu un katru rītu. Arī pateicība ir svarī-
ga. Kopējās lūgšanas spēks dod cilvēkiem 
garīgumu un mīlestību, līdz ar to notiek 
pozitīvas izmaiņas visā sabiedrībā un pat 
zemeslodē.” 

Sagatavoja Ināra Miškina

Tikko uzstādīts centrālais krusts un kupols virs altāra daļas

Baznīcas altāra pamatkonstrukcija, svētvieta 
un Jāņa Kristītāja svētbilde 


