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Novada izglītības 
iestādes gatavas 
jaunajam mācību 

gadam
Skolēnu un audzēkņu skaits 

Krimuldas vidusskola
1. klasē – 52 (2019./20. m.g. – 51; 2018./19. m.g. – 35)
10. klasē – 8 (2019./20. m.g. – 14; 2018./19. m.g. – 20)
Kopā – 407 (2019./20. m.g. – 403; 2018./19. m.g. – 358)

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola (63)  
un pirmsskolas grupas (46)

1. klasē – 13 (2019./20. m.g. – 7; 2018./19. m.g. – 11)
Kopā – 109 (2019./20. m.g. – 123; 2018./19. m.g. – 118)

PII "Krimulda"
Kopā – 157 (2019./20. m.g. – 147; 2018./19. m.g. – 148)

PII "Ezerciems"
Kopā – 73 (2019./20. m.g. – 77; 2018./19. m.g. – 68)

Klajā nācis Ināra Helmūta autobiogrāfiskais apcerējums "Saskares",
  lasiet 4.lpp. 

Atjaunotā Inciema estrāde iedejota, lasiet 5.lpp. 

Rudens gadatirgus Raganā
Rudens gadatirgus ļauj tā apmeklētājiem izbaudīt andelēšanās 
burvību, iepazīties ar amatnieku, mājražotāju, zemnieku un citu 
tirgotāju piedāvājumu. Izgaršot gadatirgus klasiku – cukurvati 
un piparkūkas. Apskatīt un kaulēties pie stādu tirgotājiem, lai 

iegūtu skaistākos un leknākos stādus savam dārzam.

Tirgotāju ievērībai!
Lai ievērotu valstī noteiktos ierobežojumus sakarā ar COVID 19 

un regulētu tirgus apmeklētāju plūsmu, ir veiktas izmaiņas tirdz-
niecības vietu shēmā. Vietas tiks ierādītas tikai gar vienu ceļa pusi. 
Lauksaimniecības produkcijas tirgotājiem nebūs pieejama Tirgus 
iela! 

Pieteikšanās andelei no 14. līdz 24. septembrim  
zvanot: mob.t. 26515508

Būsim atbildīgi, atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības pasāku-
mi un individuālā atbildība par savu veselību. Aicinām rūpēties par roku 
higiēnu, kā arī ievērot distanci un sanitāro protokolu, apmeklējot publis-
kus pasākumus.

Informējam, ka pašvaldības organizētajos publiskajos pasākumos var 
tikt veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video var tikt izvietoti 
Krimuldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.krimulda.lv un pašval-
dības kontos sociālajā tīklā Facebook, Twitter un Instagram. Pārzinis un 
personas datu apstrādes nolūki: Krimuldas novada pašvaldība, juridiskā 
adrese Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas novads LV-2144, 
veic personas datu apstrādi informācijas atklātības nodrošināšanai un sa-
biedrības informēšanai. 
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Nestrādājoši jaunieši 
var pieteikties 

mācībām  
Jauniešu garantijā 

Jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, 
kuri ir bez darba un ieguvuši pamata vai 
vidējo izglītību, varēs pieteikties bezmak-
sas mācībām, iesniedzot pieteikumu kādā 
no 11 profesionālās izglītības iestādēm.

Programmā Jauniešu garantija izglītības ies-
tādes uzņem izglītojamos profesionālās piln-
veides programmās digitālo, uzņēmējdarbības 
vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju 
pilnveidei. Mācības ir pieejamas Rīgā, Jūrma-
lā, Ogrē, Saldū, Kuldīgā, Liepājā, Daugavpilī, 
Balvos, Cēsīs un Smiltenē. 

Lai pieteiktos Jauniešu garantijas mācībām, 
jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem 
ar iegūtu pamata vai vidējo izglītību, taču var 
būt iegūta arī vidējā profesionālā izglītība vai 
augstākā izglītība. Potenciālie audzēkņi var 
būt reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki 
un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. 
Jāņem vērā, ka jaunieši nevar būt nodarbinā-
ti, atrasties akadēmiskajā vai bērna kopšanas 
atvaļinājumā, būt pilna laika studenti, kā arī 
vienlaikus būt iesaistīti profesionālās pilnvei-
des programmu apguvē “Atbalsts bezdarbnie-
ku izglītībai” projektā. 

Mācību ilgums ir vidēji divi mēneši un tās 
notiks 2020. gada rudenī. Mācību laikā au-
dzēkņi saņems stipendiju 5 eiro par apmācību 
dienu, nepārsniedzot 115 eiro mēnesī, ja nav 
neattaisnotu kavējumu. 

Pieteikšanās norit 11 profesionālās izglī-
tības iestādēs. Ar visām Jauniešu garantijas 
profesionālās pilnveides programmām, iz-
glītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem 
un priekšrocībām var iepazīties Valsts izglī-
tības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā: 
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Jauniešu garantijas mācības Latvijā ir pie-
ejamas kopš 2014. gada, un izvēlētās profe-
sijas un mācības pirms katras uzņemšanas 
tiek saskaņotas ar darba devējiem un nozares 
ekspertiem. Programmu bija plānots noslēgt 
2018. gadā, taču tā kā šī projekta aktivitāte 
nesusi labus rezultātus un jauniešu bezdarbs 
Latvijā turpina samazināties, VIAA īstenotā 
Jauniešu garantijas aktivitāte pagarināta līdz 
2021. gadam.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sā-
kotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” fi-
nansē ar ES Jaunatnes nodarbinātības ini-
ciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu, 
kā arī no Latvijas valsts budžeta. 

Papildu informācija: Alise Bērziņa 
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes 

nodaļas vecākā informācijas speciāliste 
Tālr.: 67785462; 26490590 

e-pasts: alise.berzina@viaa.gov.lv

Apstiprināts jaunais  
Civilās aizsardzības plāns

Šogad augustā Valdība apstiprinājusi Iekšlietu ministrijas (IeM) izstrādāto jauno Civi-
lās aizsardzības plāna redakciju, kurā iekļauti kopumā 35 iespējamie apdraudējumi, kā 
arī noteikti pamatprincipi šo krīžu pārvarēšanai: reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu 
vadītāji, agrīnās brīdināšanas sistēmu saraksts, informācijas apmaiņas platformas, iesais-
tāmo institūciju apziņošanas kārtība un krīžu komunikācijas kārtība.

Tāpat plānā ir sadaļas par sadarbību un resursiem starptautiskās un humānās palīdzī-
bas sniegšanā, Latvijas valstspiederīgo evakuāciju no katastrofas skartās valsts, kā arī 
civilās aizsardzības sistēmas darbību kara gadījumā. Plānā minēti arī pasākumi masveida 
iedzīvotāju evakuācijai un pārvietošanai militāra iebrukuma, katastrofas vai to draudu 
gadījumā.

Sadalot pa grupām, plānā minēts, ka iespējamie apdraudējumi ir ģeofiziskās dabas 
katastrofas – zemestrīces, zemes nogruvumi, hidroloģiskās katastrofas – pali un plūdi. 
Tāpat iespējamie apdraudējumi ir meteoroloģiskās dabas katastrofas – ilgstošas lietusgā-
zes, vētras, viesuļi, klimatoloģiskās katastrofas – stiprs sals, sniegs, putenis, apledojums, 
slapja sniega nogulums, karstums, apledojums, sausums, kā arī meža un kūdras purvu 
ugunsgrēki.

Tāpat starp iespējamiem apdraudējumiem minētas bioloģiskās dabas katastrofas, proti, 
epidēmijas – gripas pandēmija, sevišķi bīstamās dzīvnieku slimības un plašas augu sli-
mības.

Plānā iekļautā informācija liecina, ka Latvijā, piemēram, epidēmijām ir augsts varbū-
tības līmenis. Epidēmijas ir arī vienīgais apdraudējums, kam speciālisti devuši augstāko 
varbūtības līmeni.

Plāns liecina, ka vidējs varbūtības līmenis ir plūdiem, karstumam, stipram salam, ilgs-
tošām lietavām, viesuļiem, vētrām un sausumam.

Civilās aizsardzības uzdevumu izpildi kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā 
pašvaldībās koordinē pašvaldību institūciju vadītājs.

Plāns paredz, ka gatavojoties minētajam apdraudējumam pastāvīgi nepieciešams no-
drošināt pārtikas preču plānošanu, sagatavot rīcības dokumentus par pirmās nepiecieša-
mības preču izsniegšanu un to piegādes ceļu iespējamiem variantiem.

Kā viens no būtiskākajiem jauninājumiem plānā minēta nepieciešamība pēc Iekšlietu 
ministrijas ieceres par Civilās aizsardzības operacionālā vadības centra izveidošanu. Tas 
nozīmē, ka civilās aizsardzības sistēmas darbība valsts un reģionāla mēroga katastrofās, 
katastrofas draudu gadījumā, kara, militāra iebrukuma vai to draudu gadījumā tiek ko-
ordinēta.

Centra uzdevumi būtu veikt starpinstitūciju darbības koordināciju, īstenojot minētā 
plāna iekļautos reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus, apkopot iesaistīto institūciju 
sniegto informāciju par to kompetencē esošajiem valsts apdraudējuma pārvaldīšanas jau-
tājumiem. Tāpat centrs koordinētu veicamās darbības ar Nacionālo bruņoto spēku opera-
cionālās vadības centru un sniegtu atbalstu valsts aizsardzības sistēmai.

Droši ir zināt!
Pilnu tekstu var izlasīt www.sargs.lv

Eiropas Sporta nedēļā no 23. līdz 30. septembrim:
bezmaksas sportošanas iespējas visā Latvijā

Ar plašu un daudzveidīgu bezmaksas sporta pasākumu programmu visā Latvijā 
arī šogad no 23. līdz 30. septembrim jau sesto reizi notiks Eiropas Sporta nedēļa. 
Tās laikā visā Latvijā būs pieejami sportiski pasākumi, kuros aktīvi pavadīt laiku va-
rēs ikviens – neatkarīgi no vecuma, fiziskajām spējām, interesēm un citām iespējām. 
Sporta nedēļas centrālais notikums gaidāms 26. septembrī – vērienīgs ainavisks 
pārgājiens ar dažāda garuma distancēm un izaicinājuma punktiem Līgatnē un tās 
gleznainajā apkārtnē.

Taču notiks arī atvērtie treniņi un nodarbības senioriem, Pludmales spēles ģimenēm, no-
zares profesionāļiem risināsies mārketinga un inovāciju sporta forums "SportsComm'20", 
plānoti Latvijas orientēšanās nakts, Nakts peldējuma un Olimpiskās dienas pasākumi visā 
Latvijā. Iedzīvotājiem ar speciālām vajadzībām sportošanai paredzētas Rehabilitācijas die-
nas aktivitātes, jaunajām māmiņām – enerģiskās Māmiņu brokastis. 

Tīmekļa vietnē www.bactivelatvia.lv iespējams atrast sev piemērotāko no pasākumiem 
vai ikviens sporta entuziasts var pievienot jaunu – savu sporta pasākumu! – noorganizējot 
publisku koptreniņu, sacensības vai citu kopīgu sportisku aktivitāti.

Seko līdzi notikumiem Eiropas Sporta nedēļas oficiālajos sociālo mediju kanālos: Fa-
ceBook (www.facebook.com/lsfp.lv), Instagram (www.Instagram.com/lsfp.lv), Twitter 
(https://twitter.com/lsfp_lv) un YouTube.     

Eiropas Sporta nedēļa vienlaikus notiek 42 kontinenta valstīs. 
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 31.07.2020. sēdes lēmumu 

PRECIZĒTI ar KND 28.08.2020. sēdes lēmumu 

Grozījumi Krimuldas novada  28.02.2020. saistošajos noteikumos Nr.2 
„Par sociālajiem pakalpojumiem Krimuldas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļu 

un MK 2003.g. 27.maija noteikumu Nr.275 “Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība  
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6.punktu

Izdarīt Krimuldas novada domes 2020.gada 28.februāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Par sociālajiem pakalpojumiem Krimuldas novada 
pašvaldībā” šādus grozījumus:
1. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
 “8. Sociālais dienests pieņem un sagatavo lēmumu piešķirt vai at-

teikt Pakalpojumu, kā arī uzņemt personu rindā izņemot pakalpo-
jumus, kuri noteikti III., IV., V., nodaļā”.

2. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:
 “12. Lai saņemtu Sociālā dienesta psihologa pakalpojumu, nepie-

ciešams Sociālā dienesta nosūtījums”.
3. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā:
 “34. Tiesības saņemt pakalpojumu ir personām ar trūcīgas vai maz-

nodrošinātas personas statusu un funkcionāliem traucējumiem vai 
invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj 
patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu, kā arī personām, kuras 
ir nonākušas krīzes situācijā ”.

4. Svītrot 42. punktu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Krimuldas novada pašvaldībā šogad stājās spēkā Krimuldas novada domes 28.02.2020. saistošie noteiku-
mi Nr.2 „Par sociālajiem pakalpojumiem Krimuldas novada pašvaldībā”, kas noteic kārtību kādā pašvaldība 
sniedz Krimuldas novada iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus. Saistošo noteikumu grozījumi precizē un at-
vieglo pakalpojumu saņemšanas kārtību iedzīvotājiem.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošo noteikumu grozījumos:
1. Noteikts, ka lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu netiek sagatavots par sociālā darba pakal-

pojumu, psihologa pakalpojumu, atbalsta un izglītojošo grupu apmeklēšanu.
2. Papildināts pakalpojuma saņēmēju loks pašvaldības transporta pakalpojumam, nosakot, ka pakalpojumu 

var saņemt arī personas krīzes situācijā.
3. Svītrota norma, kas noteica higiēnas pakalpojuma saņemšanai iesniegt izziņu no ģimenes ārsta.
4. Precizēts psihologa pakalpojums.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. 

Finansējums Krimuldas novada Sociālā dienesta budžeta ietvaros.

4. Informācija par plānoto ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā.

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Atbilstoši Krimuldas novada Sociālā dienesta funkcijām un administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksts ievietots www.krimulda.lv, pieejams Sociālā dienesta telpās In-

ciemā un Raganā.
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, grozījumi nepasliktina so-
ciālās palīdzības saņemšanu pašvaldībā.

SLUDINĀJUMS
Krimuldas novada dome rīko desmit cirsmu rakstisku izsoli ar 
augšupejošu soli, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Lauges”, 
Lēdurgas pagastā, Krimuldas novadā, kadastra Nr. 6656 002 
0490, kas tiks izsolītas kā četri atsevišķi objekti: 
1. objekts: izcērtamā platība 2,01 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sā-

kumcena) bez PVN  18 600 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR,
2. objekts: izcērtamā platība 6,93 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sā-

kumcena) bez PVN  79 500 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR,
3. objekts: izcērtamā platība 2,33 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sā-

kumcena) bez PVN  29 500 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR,
4. objekts: izcērtamā platība 1,85 ha, kailcirte, nosacītā cena (izsoles sā-

kumcena) bez PVN  10 066 EUR, izsoles minimālais solis 500 EUR. 
Izsoles dalībnieki piedāvājumus slēgtā aploksnē ar dalībnieka kontakt-
informāciju un atzīmi “Nekustamā īpašuma “Lauges”, Lēdurgas pagas-
tā, Krimuldas novadā, cirsmu rakstiskā izsole. Izsoles objekts Nr. ___. 
Neatvērt pirms izsoles” var iesniegt līdz 2020. gada 28. septembra 
plkst. 17.00 Krimuldas novada domes juridiskajā nodaļā, Parka ielā 1, 
Raganā, Krimuldas pagastā.
Nodrošinājuma summa 10% no izsoles objekta nosacītās cenas jāiemak-
sā līdz pieteikuma iesniegšanai Krimuldas novada pašvaldības norēķinu 
kontā Nr.LV69UNLA0027800130402 AS SEB bankā, kods UNLAL-
V2X, reģistrācijas Nr.90000068799.
Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 29. septembrī plkst. 14.00 Kri-
muldas novada domes telpās Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, 
Krimuldas novadā.
Piedāvātā augstākā summa par nosolīto objektu jāsamaksā vienas nedē-
ļas laikā, skaitot no izsoles dienas.  
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Krimuldas novada domē Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā vai Krimuldas 
novada domes mājas lapā (www.krimulda.lv).

LIAA izziņo 2020. gada rudens uzņemšanu  
Siguldas biznesa inkubatorā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori izziņo 
2020. gada rudens uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju au-
torus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai.

No 2020. g. 1. septembra līdz 20. septembrim tiks atvērta pieteikumu pieņemšana 
dalībai inkubācijas programmā LIAA Siguldas biznesa inkubatorā. Atbalsta prog-
rammām aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trīs gadiem.

Tāpat biznesa ideju autori varēs pievienoties 6 mēnešu pirmsinkubācijas prog-
rammai. Pirmsinkubācija ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras 
vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. 

Pieteikumus pirmsinkubācijai un inkubācijai varēs iesniegt elektroniski, nosūtot 
elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv (edoc iesniegšanas termiņa 
laika zīmogs – līdz plkst. 23:59). 

Jaunie uzņēmēji un biznesa ideju autori aicināti apmeklēt Info stundu, kurā 
stāstīsim par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem un atbalsta iespējām biznesa 
idejas vai uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī par uzņemšanas kārtību inkubatorā: 

LIAA Siguldas biznesa inkubatorā šobrīd aktīvi ir 47 dalībnieki, no tiem 27 ko-
mersanti inkubācijas programmā un 20 ideju autori pirmsinkubācijas programmā. 

LIAA biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurēt-
spējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību. LIAA biznesa inkubatorus finansē ERAF 
projekts "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".
Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.be/sfsxK-CVCJQ 
Par inkubācijas programmu: https://youtu.be/jTis0NTX_A0

Papildu informācija: LIAA Siguldas biznesa inkubators
Adrese: LIAA Siguldas biznesa inkubatorā, K. Valdemāra iela 3A, Sigulda

E-pasts: sigulda@liaa.gov.lv.;  tālrunis: 62400903
Facebook: https://www.facebook.com/LIAASigulda/
Instagram: https://www.instagram.com/liaa.sigulda/ 
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Veltījums “Baltijas ceļam”
21. augustā Raganā, kalnā pie Latvijas karoga par godu Bal-

tijas ceļa 31 .gadadienai notika brīvdabas koncerts “Veltījums 
Baltijas ceļam”, kurā uzstājās Ieva Akuratere, Leons Sējāns un 
Matīss Akuraters. Brīvdabas koncertu rīkoja Krimuldas Tautas 
nams un pasākums tā apmeklētājiem bija bez ieejas maksas.

Atceroties vēsturisko notikumu “Baltijas ceļš”, daloties atmiņās 
par to laiku, skanot dziesmām, brīvdabas koncerta apmeklētāji, 
gan novadnieki, gan novada viesi, baudīja skaistu vakaru.

20.augustā Lēdurgas pagasta “Cēs-
niekos” pie mākslinieka, rakstnieka Ināra 
Helmūta un viņa sievas Laimas viesos 
ieradās Krimuldas novada pašvaldības 
pārstāvji, domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis, izpilddirektora vietnieks Vilnis 
Krišjānis, Attīstības nodaļas vadītāja Inga 
Ķerzuma, Komunikācijas projektu vadī-
tāja Madara Liepiņa un Maijas Pīlāgas 
Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas di-
rektore Eva Keiša. Iemesls tam – klajā nā-
kusi grāmata “Saskares. Autobiogrāfisks 
apcerējums.”

nīgi cienot un pat lolojot senās lietas un mēbeles. Viņi viensētā izvei-
dojuši mākslas telpu, kur redzamas vīra gleznas un grafikas. Paralēli 
tam daudzu iecienīti kļuvuši saimnieku audzētie griķi, arī pašu ceptā 
maize, kas top no pašu audzētiem un izmaltiem rudziem. Arī biškopī-
ba ieņem nozīmīgu vietu. Prieks, ka bērni un mazbērni aizvien atrod 
ceļu uz “Cēsniekiem”.

Runājot par tikko iznākušo grāmatu, tās saturs ir vēstījums par 
mākslinieka Ināra Helmūta dzīvi un daiļradi. Tas tapis vairāk nekā 
divu gadu desmitu laikā. Par aizsākumu uzskatāms 1998. gads, kad 
grafiķis izstrādā zinātnisko darbu – daiļrades pašnovērtējumu – ma-
ģistra grāda iegūšanai Latvijas Mākslas akadēmijā. Vēlākos gados 
mākslinieks nolemj pie tā atgriezties, stāsts apaug ar jauniem, daudz 
personiskākiem pārdzīvojumiem. Top pašreizējais variants, kas ap-
vieno dzīvesstāstu un grafiķa radošā darba gaitu atsegumu. 

Zīmīgus vārdus par grāmatu saka māksliniece Māra Rikmane: 
“Atkal viena latvieša ģimenes dzīves stāsts, ko nekādi likteņa pavēr-
sieni nav spējuši sagraut. Okupanti, atbrīvotāji visu atņem, bet atkal 
latvietis atkopjas un pastāv. Ir māja, lieliska sieva, bērni, prot izcept 
maizi, ievākt medu, viens no redzamākiem grafiķiem, grāmatu ilustra-
tors un galu galā arī lielisks stāstnieks – grāmatas autors. FORŠI!!!”

Pēc Helmūtu ģimenes viesmīlības izbaudīšanas Krimuldas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis pateicas un da-
lās iecerēs: “Vietējās novada kopienas vārdā gribu teikt lielu paldies 
par iespēju un godu atbalstīt grāmatas izdošanu par vietējās kopienas 
cilvēku. Grāmata, rakstīts vārds ir paliekoša vērtība, ko nevar iznīci-
nāt. Dāvināsim jūsu grāmatu novada bibliotēkām, Turaidas muzejre-
zervātam, cits citam svētkos. Prieks, ka jūsu ģimenes stāstu dzirdē-
jām klātienē. Pēdējos četros gados šī ir astotā grāmata, kuras izdošanu 
pašvaldība atbalsta. Visās šajās grāmatās ir latviskā dzīves ziņa un 
piederība savai vietai un darbam. Tas mums palīdz saglabāt noskaņu 
un zināšanas nākamajām paaudzēm. Jaunie cilvēki tagad daudz ko 
dara citādi, jo ir citi laiki, bet zināt, kā bija, tas noteikti ir svarīgi.

Īpaši priecājos, ka Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas 
skolā šī gada diplomdarbi ir ar atsauci uz vietējā novada vērtību papil-
dinājumu. Visi darbi kuplina un izdaiļo mūsu vietējās vietas. Būt pa-
saules pilsonim ir laba lieta, bet vispirms jāizzina sava novada vērtī-
bas. Mums ir prieks un gods turpināt to un iespēju robežās atbalstīt.

Tuvākajā laikā būsim sasnieguši izvirzīto mērķi, lai trijās nova da 
vietās varētu izzināt vietējo vēsturi. Pirmā vieta ir Lēdurgas Den-
droparks, kur ir ierīkota ekspozīcija par skolu vēsturi un senajiem 
darbarīkiem. Otrā vieta ir pie Krimul das baznīcas, kur sadarbībā ar 
Turaidas muzejrezervātu izveidojām Kaupo ekspozīciju, trešā iecere 
ir ekspozīcija par rakstnieku un žurnālistu Anšlavu Eglīti Inciemā. In-
formācijas ir daudz, tiek veikts liels darbs, lai to apkopotu, jo nemitīgi 
papildinās ziņas.

Glabāsim un lolosim mūsu vērtības, tā saglabājot savu, savas vietas 
un latvisko identi tāti!”

Klātienē Evai Keišai, Vilnim Krišjānim, Linardam Kumskim grāma-
tas autora Ināra Helmūta (pirmais no labās puses) stāstu uzzināt ir 
interesantāk

Inārs un Laima saka: “Mēs nesūdzamies, ir labi, jo, darbojoties ar lauk-
saimniecību un biškopību, esam iztikuši”

Latvieša ģimenes dzīves stāsts...

Atgādināsim, ka Inārs Helmūta ir viens no izcilākajiem Latvijas gra-
fiķiem. Beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu (1963), 
bijis daudzu starptautisku grafikas izstāžu dalībnieks un laureāts. 
Darbojies stājgrafikā, grāmatu grafikā un lietišķajā grafikā, strādājis 
dažādās grafikas tehnikās: linogriezumā, sietspiedē, litogrāfijā, akva-
tintā, visvairāk ofortā. Savukārt, viņa sieva Laima ilgus gadus strādā 
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolā par pasniedzēju.

Inārs un Laima Helmūti “Cēsniekos” ienāca dzīvot 1983. gadā, 
kopš tā laika saimniecībā notiek labiekārtošanas darbi, taču nemai-
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Atjaunotā Inciema estrāde iedejota
22. augustā Inciema muižas parku piepildīja novadnieki un 

novada viesi, lai baudītu līnijdejotāju priekšnesumus atjaunotajā 
Inciema estrādē, izzinātu Inciema vēsturi kopā ar Māru Ozolu, 
Inciema ūdenstornī apskatītu kādreizējās ražotnes “Ezerciema 
māls” keramikas izstrādājumu izstādi.

Inciema muižas parkā 22. augustā norisinājās atjaunotās Inciema 
estrādes iedejošana kopā ar līnijdejotāju kolektīvu no Krimuldas 
novada “Jautrās raganiņas” un līnijdejotaju pārstāvjiem no Val-
mieras, Zaubes, Umurgas, Saulkrastiem, Salaspils un Pabažiem.

Rakstniece un skolotāja Māra Ozola pasākuma apmeklētājus ie-
pazīstināja ar Inciema vēsturi un Anšlava Eglīša gaitām Inciemā.

Savukārt Antra Stepiņa pasākuma apmeklētājiem Inciema torņa 
ēkā piedāvāja apskatīt SIA “Ezerciems māls” keramiķu – Mildas 
Uzules, Laimas Bendikas, Pārslas Mauriņas, Gunas Zvonkovas, 
Marijas Vītolas, Vēsmas Kučieres, dainas Paulikas, Zinas Zeļen-
kovas, Annas Panteļējevas un Jāņa Ruduka virpotos un veidotos 
darbus, kas tapuši no 1980. līdz 2009. gadam.

Par Inciema labiekārtošanas darbiem
Krimuldas novada pašvaldība 2020. gadā noslēgusi Inciema tor-

ņa ēkas atjaunošanas darbus, kas uzsākti 2016. gadā. Inciema mui-
žas parka labiekārtošanas un Inciema estrādes atjaunošanas darbi 
uzsākti pēc Inciema detālplānojuma apstiprināšanas 2018. gadā. 
2019. gadā Krimuldas novada pašvaldība uzsāka darbu pie Incie-
ma estrādes atjaunošanas un Inciema muižas parka labiekārtoša-
nas 1. kārtas. 2020. gadā tika uzsākta labiekārtošanas 2. kārta un 
darbus plānots turpināt arī 2021. gadā. Krimuldas novada pašval-
dība 2019. gadā iesniedza pieteikumu atklātā projektu iesnieguma 
konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada 
apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 “Vietas po-
tenciāla attīstības iniciatīvas” projektā, lai Inciema torņa ēkā izvei-
dotu rakstniekam Anšlavam Eglītim veltītu ekspozīciju, kas tiks 
atklāta 2021. gadā. 

Atgādināsim, ka Krimuldas novada pašvaldība 2014. gadā uzsā-
ka Inciema zemes iegādes procesu, kas noslēdzās 2016. gadā. Pēc 
zemes iegādes tika izstrādāts detālplānojums, kas ļāva pašvaldībai 
uzsākt darbu pie Inciema teritorijas labiekārtošanas un attīstības 
plāna, kas iepriekš nebija iespējams, jo zeme nepiederēja pašvaldī-
bai, bet gan no privātpersonas bija pārgājusi bankas īpašumā. 

Latviešu rakstnieks, žurnālists un gleznotājs Anšlavs Eglītis bija 
unikāla un iedvesmojoša personība latviešu literatūrā un mākslas 
vidē. Šobrīd Krimuldas novada domi sadarbībā ar Dizaina biroju 
"H2E" veido rakstniekam veltītu ekspozīciju. Anšlava Eglīša darbi 
ir iekļauti 8./9. klašu mācību saturā, tāpēc ir svarīgi izprast jaunie-
šu interesi, vēlmes, idejas un nostāju. Gribētos radīt ekspozīciju, 
kas būtu ne tikai informācijas apkopojums, bet spētu būt saistoša 
un iedvesmojoša ikvienam tās apmeklētājam. Interesentu vēlmes 
un idejas tika noskaidrotas aptaujā, kuras rezultāti tiek apkopoti.

Kopā mēs varam izveidotu vietu, kas iedvesmo!

Māras Ozolas stāstījumā klausījās daudz interesentu, kuri vēlējās uzzi-
nāt vairāk par Inciema vēsturi

Inciema ūdenstornī izstādi apskatīt un Krimuldas novada ģerboni izkrā-
sot labprāt gribēja bērni

SIA “Ezerciems māls” izstādi apskatīja un novērtēja gan jauns, gan 
vecs, atceroties iegādātos vietējos keramikas izstrādājumus, kas vēl 
godam kalpo

Inciema parkā labiekārtota, vakaros izgaismota taka, kuras sākumā au-
gošie divi kastaņkoki ir aprakstīti grāmatā “Pansija pilī
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Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas 
izlaidumā

14. augustā Maijas Pīlāgas Lēdurgas 
Mākslas un mūzikas skolas zālē notika 
absolventu nobeiguma darba aizstāvē-
šana un izlaidums.

Pēc 2 nedēļu spraiga un radoša darba 
8 skolas absolventes prezentēja savu veiku-
mu klātesošajiem vecākiem, pedagogiem 
un Krimuldas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājam Linardam Kumskim.

Šogad kā neierastāk tika nolemts strādāt 
ar nobeiguma darbiem augustā, lai realizē-
tu ieceres, kuras lolotas veikt skolu absol-
vējot.

Mācību gada otrā semestra sākumā au-
dzēkņi izvēlas kādā sev vēlamā un intere-
sējošā tehnikā veikt nobeiguma darbu. Lai 
atvieglotu audzēkņu radošā darba izvēli, ar 
ideju piedāvājumiem bieži vien palīgā nāk 
pedagogi. Arī šoreiz visi piedāvājumi tika 
pieņemti. 

Kopš skolai ir tās dibinātājas vārds, tika 
lolota ideja skolas telpās izveidot un izvie-
tot informatīvo materiālu par mākslinieci, 
pedagoģi, ilggadējo direktori un skolas 
dibinātāju Maiju Pīlāgu. Izaicinājumu pie-
ņēma audzēkne Sanda Liene Celmiņa, kura 
daudz strādāja, lai apkopotu informāciju. 
Pašsaprotami, ka stendā jābūt Maijas Pīlā-
gas portretam, tāpēc Sanda, kurai tuva ir 
gleznošana ar eļļas krāsām, to uzgleznoja. 
Paldies Armīnam Beņķim par personīgo 
materiālu izmantošanu darba tapšanā.

Nākamais piedāvājums – gleznojums 
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 
skolotāju istabai. Tā kā audzēknei Saman-
tai Barkanei arī tuva ir gleznošana, tad ra-
dās ideja par triptihu – gleznojumu uz zīda 
“Saulespuķes”, kur meitene uzgleznoja 
košu ziedu kompozīciju saulainās krāsās.

Vēl viens piedāvājums bija kartītes ar 
Lēdurgas pagasta un Krimuldas novada 
vietām un objektiem, lai tās kalpotu par 
jauku suvenīru tūristiem vai vietējiem ie-
dzīvotājiem. Kartīšu kolāžas datorprog-
rammā veidoja Aleksa Laiviniece, kura gan 
fotografēja pati, gan izmantoja fotogrāfes 
Gintas Ažukas attēlus. 

Vēl viena sadarbība radās ar Lēdurgas 
veco ļaužu mītni “Pēterupe”, kur idejas au-
tore bija pati audzēkne Sanija Kira Ķezbe-
re. Meitene vēlējās izveidot sienas dekoru, 
lai tas rotātu un priecētu tur dzīvojošos cil-
vēkus. Tika veidoti 7 dažāda lieluma apaļi 
no filca auduma saulainos toņos ar nosau-
kumu “Mandalas”. 

Vēl viens skaists radošais darbs – sienas 
gleznojums “Augi” rotā skolas kāpņu telpu. 
Audzēkne Laura Misiņa realizēja sen iece-
rētu sapni – gleznot uz sienas. Tā kā kāpņu 
telpa 2019. gadā tika izremontēta, tad de-
koratīvais gleznojums pelēkos toņos tika 
pieskaņots atjaunotajām kāpnēm. 

Skolas remontdarbi, kas norisinājās at-
tālinātā mācību procesa laikā, audzēknei 

Enijai Subačai deva ieceri apgleznot flīzes. 
Gleznojumam tika izmantotas Lēdurgā 
pazīstamas vietas (Lēdurgas ambulance, 
Lēdurgas evaņģēliski luteriskā baznīca, 
Lēdurgas pareizticīgo baznīca, ozols pie 
baznīcas, skolas logo), kuras tika meklētas 
fotoattēlos, pārnestas uz flīzēm un tālāk 
gleznotas ar stikla krāsu.

Radoši un eksperimentējoši savu no-
beiguma darbu veidoja audzēkne Patrīcija 
Tīna Ramane, kura, iespaidojoties no Lat-
vju rakstu zīmēm, ar līmplēves un skoča 
līmējumu un balināšanas līdzekli radīja 
dizainu uz kokvilnas T-krekliem.

Tika realizēts audzēknes Magdalēnas Je-
funi sapnis – rotu komplekts «Rudens mo-
tīvi», kuru meitene veidoja no melhiora un 
kaula. Divu nedēļu laikā tika veikti dažādi 
tehnoloģiski metālapstrādes paņēmieni, lai 
izveidotu kulonu, auskarus un gredzenu, 
kur par rotājošo elementu tika izmantota 
stilizēta kļavu lapa. 

Pēc katras absolventes nobeiguma darba 
prezentēšanas savas pārdomas izteica no-
beiguma darba vadītājs, kas bija kā radošs 
iedvesmotājs un pamatīgs atbalsts visa dar-
ba procesa veikšanas laikā.

Darbus attālināti vērtēja recenzente, 
Mag. art. Elīna Rožkalne (RTU Materiāl-
zinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Di-
zaina Tehnoloģiju institūta lektore). Citēju 
recenzentes uzrakstīto pēcvārdu: “Gribu 
uzteikt visu nobeigumu darbu vadītājus, 
kuri ir vadījuši savus audzēkņus tā, lai dip-
lomandu intereses nobeiguma darbos būtu 
saskaņotas ar viņu talantiem un prasmēm. 
Jāatzīmē, ka šogad nobeiguma darbos īpaši 
izceļas eksperimenti, audzēkņiem neieras-
tas tehnikas, kas pat mācību procesā nav 

praktizētas. Manuprāt, tas liecina par mūs-
dienu jauniešu drosmi un vēlmi sekot sa-
vām interesēm, meklējot savu dzīves ceļu. 
Paldies jāsaka arī audzēkņu vecākiem, kuri 
savus bērnus ir nesavtīgi atbalstījuši dau-
dzu gadu garumā, lai viņi izaugtu drosmīgi 
un neatkarīgi, iegūtu zināšanas un estētis-
ko uztveri turpmākajam dzīves ceļam.

Savās recenzijās to neuzsvēru, bet man, 
vērojot darbus no malas (prezentācijas, at-
tēli), katrā nobeiguma darbā ir jūtama pe-
dagoga netieša, bet dziļi ieinteresēta klāt-
būtne. Brīnišķīgi ir tas, ka līdz ar savu au-
dzēkņu interesēm, pedagogi arī mācās, ek-
sperimentē un apgūst jaunas tehnikas, kas 
liecina par skolas pedagogu laikmetīgumu. 
Tik plašs nobeigumu tēmu un izpildījumu 
klāsts ir iespējams tikai skolā, kur peda-
gogi ir ar sirdi ieinteresēti savu audzēkņu 
izaugsmē un panākumos.”

Noslēgumā, svinīgā gaisotnē, beidzot 
skolu programmā Vizuāli plastiskā māksla, 
absolventes saņēma apliecību par profesio-
nālās ievirzes izglītības iegūšanu. 

Paldies vecākiem par savu bērnu atbal-
stīšanu, mīlestību, sapratni un sadarbību 
ar skolu visus šos gadus. Apgūt vēl vienu 
izglītību paralēli pamatizglītībai ir grūts un 
nopietns veikums, kur bez vecāku atbalsta 
tas nav paveicams.

Paldies pedagogiem par saliedētu, radošu 
un profesionālu kolektīvu. Visi skolas peda-
gogi piedalījās nobeiguma darbu vadīšanā.

Paldies Krimuldas novada domei, īpaši 
priekšsēdētājam Linardam Kumskim par 
atbalstu skolas attīstībā un iesaistīšanu Kri-
muldas novada kultūras pasākumos.

Eva Keiša

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas izlaidumā absolventi, pasniedzēji, direkto-
re Eva Keiša un Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis 
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Turaidas muzejrezervātā līdz 20. sep-
tembrim skatāma mākslinieces Dinas Du-
biņas jubilejas izstāde “Ceļš”, kurā ekspo-
nētas īpašā autortehnikā veidotas emaljas 
gleznas, gleznas ar dzintara, kapara, grafīta 
un zelta elementiem, kā arī krāšņas rotas. 

21. augustā, pulcējoties Dinas Dubiņas 
draugiem un mākslas cienītājiem, Turaidas 
muzejrezervāta muižas pārvaldnieka jaunās 
dzīvojamās mājas divās zālēs tika atklāta 
izstāde “Ceļš”, sveicot mākslinieci divkāršā 
jubilejā – 65. dzimšanas dienā un 45 gadu 
radošajā darbībā. Turaidas muzejrezervāta 
direktore Annas Jurkāne, atklājot izstādi, uz-
svēra, ka Dinas Dubiņas gleznās ir kas sak-
rāls, pārlaicīgs un mūžīgs, kas piešķir tām īpa-
šo vērtību. Māksliniecei laba vēlējumus teica 
kupls pulks sveicēju, kas mūziķa Kaspara 
Tobja liegās akordeona mūzikas pavadījumā 
pavadīja laiku sarunās par mākslu, iepazīstot 
gleznas un rotas.

“Esmu sava ceļa gājēja mākslā,– pasaulē 
nav mākslinieku, kuri emaljas tehnikā radītu 
tik liela izmēra  gleznas”, skaidro mākslinie-
ce Dina Dubiņa. Juvelieru emaljas, ar kurām 
strādā māksliniece, parasti tiek izmantotas 
sakrālajā mākslā, karaļu rotās, dārglietās, jo 

izmantotie materiāli ir ļoti dārgi, bet darbu 
radīšanas process – darbietilpīgs. Metāls top 
ugunī, emalja top ugunī,– Dinas Dubiņas sti-
hija ir uguns, tas ir skaidrojums, kādēļ daudzu 
gadu garumā māksliniece neatlaidīgi strādā 
šajā karstās emaljas tehnikā. 

Izstāde īstenota ar Siguldas novada pašval-
dības Kultūras un izglītības konkursā piešķir-
to līdzfinansējumu un Turaidas muzejrezer-
vāta atbalstu.

Anda Skuja 
Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece 

komunikācijas darbā

Turaidas muzejrezervāts atsaucās aicinājumam, un svētdienas pēc-
pusdienā, 6. septembrī, kopā ar folkloras kopas “Senleja” un Lēdurgas 
kultūras nama folkloras kopas “Putni” dalībniekiem un siguldiešiem 
devās pārgājienā “Peltes – Dainu kalns”, kļūstot par mūsdienu Baro-
niem, izzinot savu tēvuzemi. Ceļa gājums bija piepildīts stāstiem par 
kultūrvietām šajā ceļa posmā, par kurām aizraujoši stāstīja Turaidas 
muzejrezervāta galvenais speciālists, vēsturnieks Edgars Ceske. Sigul-
das pagasta kultūras nama āra lasītavas un grāmatu maiņas plauktā 
tika atrasts pārgājiena talismans – studentu cepure, kādu līdzīgu savos 
studentu gados tika nēsājis Krišjānis Barons un, Ziedoņa muzeja vadī-
tājas Žanetes Grendes ceļa vārdu iedvesmoti, gājēji devās ceļā.

“Ceļā ar Krišjāni Baronu” devās kupls skaits interesentu.
Foto: Andris Zariņš

No 21. augusta līdz 20. septembrim par godu Krišjāņa Baro-
na 185. jubilejai pēc Krišjāņa Barona muzeja aicinājuma Imanta 
Ziedoņa muzejs kopā ar domubiedriem īsteno projektu “Ceļā 
ar Baronu”, aicinot ikvienu interesentu noiet kādu ceļa posmu, 
ko izstaigājis Krišjānis Barons 1859. gada vasarā no Tērbatas 
(Tartu) līdz Dundagai.

Ceļa pieturas punkti bija biedrības “Vidzemes Šveice” ēkas vie-
ta, Krišjāņa Barona iela, Krišjāņa Barona piemineklis, Baltā pils, 
vecais Siguldas ceļa posms, Gaujas tilts, Gaujas krasts, taka gar 
Gauju, ceļa stabs kempingā “Dainas”, mājas “Dainas”, kur Krišjā-
nis Barons pavadīja sava mūža pēdējo vasaru un Krišjāņa Barona 
taka, kas uzveda pārgājiena galapunktā Dainu kalnā Turaidā. Tur 
ceļiniekus sirsnīgi sagaidīja Turaidas muzejrezervāta direktore 
Anna Jurkāne, daloties stāstā par Dainu kalna idejas rašanos, Dai-
nu kalna izveidi un Dainu kalna dziesmoto dzīvi 35 gadu garumā. 
Barona takas malā tika iestādīts ozoliņš – veltījums Krišjānim Ba-
ronam. Simboliski pie ozoliņa tika nodota cepure nākamās dienas 
ceļa gājējai – kultūras centra “Siguldas devons” direktorei Jolantai 
Borītei, kuras ceļš no Dainu kalna veda uz Eikažu muižu. Viss 
ceļa gājums un tikšanās Dainu kalnā tika piepildīts tautasdzies-
mām, gan dzenot prom lietu, gan apdziedot Gauju, gan izdzīvojot 
satikšanās prieku Dainu kalnā dzīvās uguns kopībā. Dziesmas tur-
pinājās vēl un vēl, kamēr lielais negaiss aicināja doties mājās, lai 
jau domātu par atkal satikšanos Krišjāņa Barona dzimšanas dienā 
31. oktobrī.

Ceļa gājumu “Peltes – Dainu kalns” kopā ar muzejniekiem un si-
guldiešiem kopā gāja Ziedoņa muzeja vadītāja Žanete Grende. Viņas 
atziņas vakarā Dainu kalnā: “Dainu kalns man īpašs atklājums! Tur 
liels nopelns Turaidas muzejrezervāta direktorei Annai. Viņa man 
saka: “Krišjānis Barons iedeva spēku atmodai”. Arī mūsu Ziedonis 
bijis atklāšanā. Mūs kalnā sagaida vēl pulka dziedātāju. Notika uguns 
rituāls ceļa svētīšanai. Un vēl. Stāda ozolu par godu Krišjāņa 185. Viss 
sirsnīgi un ļoti īsti!”

Katras dienas ceļiniekiem gājiena dienasgrāmatā bija jāieraksta 
kāda atziņa. Šajā dienā tika ierakstīts:  “Ikviena vieta tēvzemē uzmirdz 
savā neparastumā, kad tu pats to atklāj. Atklājēja prieks slēpjas arī sen 
nojauktas ēkas vietā, rasas pilienā smilgas galā Gaujas krastā, jaunas 
atziņas apjausmā. Mēs ejam. Mēs atklājam.”

Anda Skuja
Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece 

komunikācijas darbā

Ceļā ar Krišjāni Baronu

TMR direktore A.Jurkāne sveic  mākslinieci 
D.Dubiņu. Foto: Agris Tabaks

Turaidas muzejrezervātā Dinas Dubiņas 
jubilejas izstāde “CEĻŠ” 

Pandēmija.  
Influencia Grippis Latvijā 

1918.–1919. gadā
5. septembrī Turaidas muzejrezervātā 

norisinājās jau trešā tikšanās ciklā “Sa-
runas Klaušinieku mājā”, kurā par Turai-
das muižu laiku lokos sarunājās divi vēs-
turnieki – Turaidas muzejrzervāta galve-
nais speciālists, Dr.hist. Edgars Ceske un 
Dr.hist. Uģis Niedre, kurš šobrīd strādā 
pie apjomīgas publikācijas par Turaidas 
muižas vēsturi. Publikācija aptvers da-
žādus aspektus, tēmas un notikumus, bet 
septembra mēnešraksta “Siguldas Avī-
ze” numurā piedāvājam vēstījumu par 
pandēmiju 20. gadsimta sākumā – spāņu 
gripu.

Ļaužu masveidīga saslimšana ar sa-
aukstēšanos, ko parasti pavada plaušu jeb 
“dvašošanas orgānu karsonis” laikam ir 
tikpat veca parādība kā cilvēks uz šīs ze-
mes. 1743. gada februārī un martā, kad 
“vai visa Parīze saslimuse”, ķēniņš Lud-
viķis XV nosaucis šo slimību par “grip-
pu”. Vēl ilgi vēlāk slimību biežāk dēvēja 
par influenci vai abos vārdos. Vārds „in-
fluence” – no itāļu valodas influenza – ie-
tekme. Medicīnas vēsturē tiek lēsts, ka 

Turpinājums 9. lpp
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Noslēgusies gadskārtējā Krimuldas 
un Limbažu jauniešu simfoniskā orķes-
tra vasaras nometne "Muzicēsim kopā". 

Šoreiz tā notika neierasti – 3 vietās, jo 
bija jāievēro pandēmijas laika ierobežo-
jumi. Tādēļ dalībnieki tika izvietoti Lād-
ezera sākumskolas internātā un Turaidas 
bijušajā pamatskolā, kur atsevišķi strādāja 
stīdzinieki un pūtēji, bet kopējie mēģinā-
jumi notika Lēdurgas kultūras namā. Tas 
radīja īpašu spriedzi nometnes organizētā-
jiem, jo nu bija jāsarūpē gan gulēšana un 
ēšana 2 vietās, gan 2 medmāsas, vairāk 
audzinātāju un pat 2 nometnes vadītājas. 
Lādezera grupas vadītāja bija Krimuldas 
MMS skolotāja Evita Kurtiņa, bet Turai-
dā par jaunajiem pūtējiem un sitamo ins-
trumentu spēlētājiem rūpējās Ilze Dāve – 
Gaujienas MMS direktore, Gaujienas 
"Vītolēnu " nometņu vadītāja. Viņai ir ļoti 
liela pieredze mūziķu vasaras nometņu 
organizēšanā, tāpēc jautāju, kā veicās ar 
mūsējiem, kas šeit citāds. Ilze bija sajūs-
mā par mūsu audzēkņu organizētību un 
disciplīnu, tāpat paticis tas, ka bērni ir tik 
draudzīgi un izpalīdzīgi, un kopā labi sa-
dzīvo lielie ar mazajiem. Orķestra vadītājs 
Aivars Bunķis, tam piekrīt, piezīmējot, ka 
bērni lieliski izpratuši jaunos, citādos aps-
tākļus, un bija gatavi vairāk muzicēt, atsa-
koties pat no izpriecām. Protams, ka no-
metnes darbu stipri sarežģīja šī mētāšanās 
starp 3 vietām, un ļoti daudz laika paņēma 
braukāšana no Lādezera uz Lēdurgu caur 
Turaidu un otrādi. Tāpēc šogad patiešām 
nebija tik daudz izklaides, uz jūru būts ti-
kai reizi, lādezerieši gan varēja izmantot 
vietējo ezeriņu vakara peldēm. 

Nometnes kulminācija bija ceturtdienas 
vakara stafete ar pārsteigumiem mežā un 
pikniks pie dirigenta Bunķa “Sunīšos”, kur 
visi varēja arī izbaudīt vizināšanos trosē. 
Tomēr, galvenais – muzicēšana, un, kā saka 
A.Bunķis – tādi bērni nometnēs vēl nav 
bijuši – tik kārtīgi, paklausīgi, un paši ir 
gatavi mēģināt papildus, pat no "Tarzāna" 
atsakās! Protams, vienmēr gribas vairāk, 
bet pamatos iecerētais izdarīts – noslēgu-
ma koncertā Lēdurgas kultūras nama zālē 
tika atskaņoti 10 skaņdarbi.

Tas nav maz, ņemot vērā to, ka orķestra 
sastāvs mainās katru gadu, un vismaz tre-
šā daļa šai nometnē bija iesācēji vai tikko 
nomainījuši instrumentu – pārcēlušies no 
3. balss uz otro utt. Mūsu orķestrī kopā 
muzicē ap 50 skolēnu – vecumā no 9 līdz 
18 gadiem! Ir patiešām jauki vērot, kā gan 
pie pults, gan ikdienas notikumos vecākie 
palīdz mazākajiem, mums ir arī daudz 
brāļu un māsu. Ar orķestra pūtējiem šogad 
Turaidā strādāja pedagogi Andris Kikusts, 
Agris Liepiņš un sitamo instrumentu pa-
sniedzējs Jānis Špacs; Lādezerā vijolnie-
kus un čellistus "dresēja" Anna Spalvi-
ņa, Indra Dundere un Inese Nelsone, bet 
 Aivars Buņķis nenogurstoši šaudījās no 

vienas skolas uz otru un vadīja kopmēģi-
nājumus Lēdurgā.

Jautāju dalībniekiem – kas viņus saista 
šais nometnēs, kāpēc daudzi, jau mūzikas 
skolu beiguši, turpina ne tikai muzicēt 
kopā ar mums koncertos, bet labprātīgi 
dodas pavadīt nedēļu kopā ar mazākiem 
bērniem. Mariss un Kristofers, kuri no-
metnēs piedalās jau 6–8 gadus, atbild, ka 
gribējies satikt draugus, kas nav redzē-
ti kopš karantīnas laika. Bet ne tikai tas. 
Mariss Priekulis (sitamie instr.) atzina: 
“Man nometnē patika apgūt jaunus skaņ-
darbus kopā ar izciliem un uzticamiem 
pedagogiem. Nometne tika organizēta ļoti 
profesionāli un atbildīgi.”

Kristofers Cers (vijole ) pastāstīja: “Visi  
bija ļoti jauki un pacietīgi, kas nometnei 
deva mierīgu un draudzīgu atmosfēru. Pa-
tika tas, ka mēģinājumi notika atsevišķi 
pūtējiem un stīgām – tie bija efektīvāki, 
vairāk varējām izdarīt.

Kristofers, tāpat arī altists Ralfs Kalniņš 
šogad uzsāka mācības mūzikas vidussko-
lās, bet abi ir gatavi atbalstīt mūsu orķes-
tri arī turpmāk, tāpat kā to jau trešo gadu 
dara orķestra koncertmeistare Elīza Gudo-
ne, Cēsu muzikas vidusskolas studente.

Elīzai ir daudz ko teikt: “Vijoli spēlēju 
jau 11 gadus, un šī bija mana 8. nometne. 
Spēlējot orķestrī, esmu ļoti izaugusi muzi-
kālā ziņā, un nezinu, vai būtu nonākusi līdz 
mūzikas vidusskolai, ja nebūtu visus šos 
gadus piedalījusies orķestra darbā, nomet-
nēs un ārzemju braucienos, kas deva gan 
daudz zināšanu un pieredzi, gan arī iespēju 
dzīves baudīšanai un kopā būšanai. Mūsu 
orķestris ir kā viena liela ģimene, kurā 
mēs viens otru atbalstām un papildinām 
nepārtraukti. Orķestris ir palīdzējis man 
kļūt pašpārliecinātākai un justies brīvāk uz 
skatuves. Es vēlos teikt lielu paldies skolo-
tājiem – Indrai, Annai, Inesei, kas man pa-
līdzēja to sasniegt. Man ir liels prieks būt 
šajā orķestrī un ceru arī turpmāk muzicēt 
kopā ar šiem brīnišķīgajiem cilvēkiem. Te 
virmo pozitīvā enerģija, un šie bērni un 
jaunieši patiešām izstaro gaismu!”

Noslēguma koncertā Lēdurgā klāt bija 
arī Reinis Tomiņš, nu jau Ventspils mū-
zikas vidusskolas pēdējā kursa students. 
“Kāpēc braucu uz koncertu? Es šai orķes-
trī sāku spēlēt no 8 gadu vecuma, pieda-
lījos visās nometnēs un ir jau izveidojies 
pieradums, nepieciešamība vasaras beigās 
būt kopā ar šiem cilvēkiem. Iespaidi no 
koncerta – ir jau grūti salīdzināt, jo katru 
gadu mainās sastāvs, ir dažāda varēšana. 
Vienmēr jau var ko pielabot. Bet pamatos  
viss ir kā vajag – bērni mācās spēlēt or-
ķestrī un diriģents priekšā visu un visus 
savāc kopā.”

Noslēguma koncertā zāle Lēdurgā bija 
pilna, jo visiem bērniem bija atbraucis 
kāds no vecākiem. Sagatavotā program-
ma tika uzņemta atsaucīgi. Pārsvarā šo-

reiz skanēja populāra kinomūzika, bija arī 
pirmatskaņojums – 3 A. Bunķa latviešu 
tautasdziesmu apdares. Kā solisti uzstājās 
Terēze Drozdeka (vijole), Kārlis Kandav-
nieks (marimba), čellistes Dace Ignatova 
(absolvente) un Inese Nelsone (ped.) kopā 
ar nelielu ansambli. Koncertu noslēdza 
mūsu šīs vasaras lielākais veikums – 
K.Dženkinsa “Palladio” un Stīgu blūzs 
piedevām.

Vecāku vidū bija arī Miķelsonu ģimene, 
kuru abas meitas – Lote (vijole) un Līva 
(flauta) šogad nometnē piedalījās 1. reizi. 
Bija interesanti uzzināt iesācēju viedok-
li. Vita Miķelsone dalās izjūtās: “Tā bija 
jauna pieredze visai mūsu ģimenei.” Lote 
(3. kl.skolniece) ļoti baidījās būt prom no 
mājām, tāpēc apguva skaņdarbus mājās 
un pievienojās pēdējos mēģinājumos. Ta-
gad Lote saka, ka nometnē ir interesanti 
un nākamgad arī piedalīsies. Arī Līvai 
sākums nebija viegls, jo pirmo reizi bija 
nedēļu prom no ģimenes, taču ar katru 
dienu viņa iejutās arvien vairāk. Patikuši 
gan mēģinājumi, gan ikvakara pārrunas 
visiem Turaidas grupas dalībniekiem. Un 
pats labākais bijis – piedalīties koncertā 
jau kā dalībniecei, nevis skatītājai. Miķel-
soni saka lielu paldies nometnes vadītajai 
Ilzei, kas palīdzēja Līvai iejusties nomet-
nē un izturēt līdz galam, un Lotes vijoles 
skolotājai Annai par to, ka Lotei radīta 
vēl lielāka vēlme spēlēt. “Milzīgs paldies 
visiem nometnes veidotājiem! Vienmēr 
esam priecājušies par orķestra sniegtajiem 
koncertiem, bet šis bija īpašs notikums, jo 
pirmo reizi piedalījās arī mūsu meitas!” 

Šiem vārdiem pievienojās arī citi klāt-
esošie vecāki. Tāpat gribas arī pateikties 
Krimuldas un Limbažu novadu pašvaldī-
bām par atbalstu nometnes organizēšanā.

Klāt septembris, un orķestris atgriežas 
pie ierastā darba grafika – 2 reizes mēne-
sī tiekoties kopmēģinājumos pārmaiņus 
Limbažos un Krimuldā. Vecākiem un 
draugiem, kas nevarēja būt klāt Lēdurgā, 
būs iespēja noklausīties jauno programmu 
atklātajos mēģinājumos Limbažos 12. sep-
tembrī un Krimuldā 26. septembrī. 

Anna Spalviņa

Muzicēsim kopā

Skolas gadam sākoties, 
aicinām uz Krimuldas Mūzikas un 

mākslas skolas 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 

audzēkņu 
2019./2020. mācību gada darbu izstādi

 “Mode”.
Izstāde būs apskatāma Krimuldas Tautas namā

no 1. septembra līdz 9. oktobrim.
www.kmms.lv
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Tiek uzsākts projekts 
“Jaunas prasmes dod jaunas iespējas”

Biedrības „Kultūra.Vide.Sabiedrība” projekts.
Nr.19-04-AL32-A019.2202-000004
Projekta mērķis ir aktivizēt, iedrošināt vietējo sabiedrību jaunu 

prasmju un iemaņu apgūšanai savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Oktobrī sāksies radošās darbnīcas visām vecuma grupām, ieskai-
tot ģimenēm ar bērniem -
• Gleznošanas meistarklases - Krimuldas Tautas namā;
• Izšūšana ar datorizētām šujmašīnām - Inciema bibliotekā;
• Adīšana ar datorizētām adāmmašīnam -  Veco ļaužu namā “Kri-

mulda” Sunīšos;
• Dažādi rokdarbi – Sveču liešana, pērļošana, enkaustika, u.c.- In-

ciema Torņa ēkā;
• Nūjošanas nodarbības - pēc pieprasījuma katrā apdzīvotā vietā.

Detalizēta informācija oktobra sākumā
Kontaktinformācija Inta 29109324

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta die-
nests un Krimuldas novada dome.

LLSK “Pīlādzītis” pieredzes brauciens uz Sēliju
Šī gada 24. augustā Lēdurgas lietišķo sieviešu klubs (LLSK) 

“Pīlādzīts” dalībnieces devās pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Sēliju “Sēlija – tuvā, bet nezināmā”. 

Rīta pusē Jaunjelgavā apmeklējām koktēlnieka Pētera Grauduļa 
māju-muzeju, kur baudījām pārsteidzošos darinājumus no koka. 
Pēteris Graudulis visu savu dzīvi bija veltījis darbam ar koku. Nā-
kamais pieturas punkts – zudušais, bet neaizmirstais Staburags un 
Vīgantes parks ar vietējo gidu Ivetu. Tālāk ceļš veda uz viesmīlīgo 
Dvieti, kur baudījām pusdienas selekcionāra Sukatnieka dzimtajā 
mājā “Apsītes”, apmeklējām vīnogu dārzu, mājas pārvaldnieces 
– atraktīvās un zinošās dvietietes Vandas pavadībā iepazināmies 
ar Sēlijas tautas mākslas darinājumiem. Jāpiebilst, ka Vanda vada 
biedrību, kas apsaimnieko Dvietes veco skolas ēku un ar lepnumu 
ceļ godā Sēlijas tradīcijas. Ekskursijas lielākais pārsteigums mūs 
gaidīja Ērberģes muižā, kurā darbojas Mazzalves pamatskola, bet 
no skolas brīvā laikā viesus sagaida baronlielskungs ar baronesi, 
naktīs muižā spokojas Zilā dāma.

Pieredzes apmaiņas brauciens tapis pateicoties Krimuldas nova-
da domes atbalstam. Lielu paldies sakām gidei Baibai Līviņai par 
interesanto un aizraujošo maršrutu.

Informāciju sagatavoja: Līvija Gridjuško
FacebookWhatsAppTwitterEmail

Sociālā dienesta darbinieki 
veicina ģimeņu saliedēšanos

Krimuldas novada sociālais dienests no 21. jūlija līdz 
11. augustam organizēja saliedēšanas pasākumus Krimul-
das novada ģimenēm ar mērķi stiprināt ģimeņu saites, kā 
arī veicināt pozitīvu saskarsmi starp vecākiem un bērniem.

Krimuldas novada Sociālais dienests organizēja trīs izbrau-
kumus, katrā no tiem piesaistot aptuveni 20 dalībniekus. Ģi-
menes devās braucienā uz jūru, kur smiltīs veidoja savas ģi-
menes ģerboni un piedalījās sporta aktivitātēs.

Sevi pozitīvi uzlādēt deva iespēja apmeklēt zirgu stalli, kur 
ģimenes guva ne tikai teorētiskas zināšanas par zirgu kop-
šanu, bet arī praktiski varēja piedalīties zirga sagatavošanā 
izjādei, kā arī pārvarēja bailes no uzkāpšanas zirga mugurā. 
Ģimenes baudīja aktīvu atpūtu, spēlējot futbolgolfu, kas vei-
cināja savstarpējas sadarbības prasmes. Saliedēšanas izbrau-
kumus ģimenes apmeklēja ar interesi un prieku, kā arī pauda 
vēlmi šādus pasākumus apmeklēt arī turpmāk.

Krimuldas novada sociālais dienests izsaka pateicību Kri-
muldas novada domei, saimniecībai “Līgatnes zirgi” un “Si-
guldas futbolgolfa” parkam par sadarbību un pozitīvu emociju 
sniegšanu Krimuldas novada ģimenēm, apgūstot futbolgolfa 
spēli.

 Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada Sociālais dienests

e-pasts: socialaisdienests@krimulda.lv

līdz 20. gadsimtam Eiropa pārcieta ap 90 influences epidēmijas. 
Skaidrs, ka sērga ciemojās arī Baltijā.

Slimība netaupīja dzīvotājus laukos. Lēdurgas-Turaidas drau-
dzes baznīcas grāmatā 1918. gadā reģistrēti 99 mirušie. Slimība 
sagrāvusi ne vienu vien ģimeni. 8. novembrī divos naktī Lē-
durgas “Ozolkalnos” mira saimnieks Kārlis Millers, 61 gadi 
vecs, pēc četrām stundām sešos no rīta viņa  dēls Jānis Augusts 
Millers, 34 gadi. Abu bēru dienā 12. novembrī pēcpusdienā no-
mira 61 gadu vecā saimniece Jūle Millere. Saimniekam par nā-
ves iemeslu ierakstīts “Lungenleid” – plaušu slimība. Inciema 

“Zvaigznēs” 14. novembrī mira Augusts Zariņš, 15. novembrī 
viņa sieva Anna (38 un 35 gadi).

Cerības, ka slimība drīz rims, nepiepildījās. 1919. gadā Lēdurgas-
Turaidas draudzes mirušo sarakstā 82 personas. Jau vēlāk “spāņu 
gripa” izrādījās nevis epidēmija, bet pandēmija, kurā pasaulē mi-
ruši 50 miljoni vai pat vairāk cilvēku. Cilvēku gripas vīrusu atklā-
ja un izolēja angļu zinātnieki V. Smits (W. Smith), K. Endrjūviss 
(C. Andrewes) un P. Laidlovs (P. Laidlaw) Londonā 1933. gadā. 

Dr. hist. Uģis Niedre
Pilnu tekstu var izlasīt www.turaida-muzejs.lv  

vai mēnešraksta “Siguldas Avīze” septembra izdevumā

Turpinājums no 7. lpp

Lēdurgas lietišķo sieviešu klubs “Pīlādzīts” dalībnieces Sēlijā
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 Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA 
“ZAAO” (ZAAO) sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu no 
1.septembra uzsāk piedāvāt tekstila šķirošanas pakalpojumu 
ZAAO darbības reģiona 20 EKO laukumos, arī Raganā, kā arī pie 
vairākām tirdzniecības vietām Cēsīs un Valmierā. Iedzīvotāji tiek ai-
cināti ievietot lietošanai vēl derīgu apģērbu, apavus un mājas tekstilu 
speciālajos konteineros.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Esam gandarīti, 
ka tagad varam piedāvāt klientu prasītu pakalpojumu – iespēju nodot 
tekstila izstrādājumus. Pāris gadus jau ar labām atsauksmēm EKO 
laukumos vācām lietotus apavus, tagad varam teikt, ka pakalpojums 
ir pilnīgs – ir iespēja nodot ne tikai apavus, bet arī lietošanai derīgus 
tekstila izstrādājumus. Nevienu materiālu mēs nevācam tāpat vien. 
Šķirot aicinām to, kam ir atrasta tālāka izmantošana vai pārstrādes 
iespējas. ZAAO arī turpmāk meklēs dažādus risinājumus aprites eko-
nomikas principu ieviešanai.”

Jau šobrīd poligonos no kopējā atkritumu apjoma 3-5% ir tekstils. 
Taču vienlaikus pētījumi parāda, ka apģērba patēriņš sabiedrībā pie-
aug, arvien vairāk ietekmējot vidi. Eiropas Savienība noteikusi, ka 
dalībvalstīm tekstils atsevišķi no citiem atkritumu veidiem būs jāvāc 
vēlākais no 2025. gada. Taču pēc mūsu tekstila šķirošanas pilotpro-
jekta rezultātiem secinājām, ka ar mērķtiecīgu pieeju un pārdomātu 
sadarbību starp valsts un privāto sektoru Latvijā tekstila šķirošanas 
sistēmu ir visas iespējas izveidot ātrāk – no 2022. gada.

Tekstila šķirošanas konteineros iedzīvotāji aicināti ievietot lieto-
šanai derīgos apģērbus, apavus un mājas tekstilu. 

Lai veicinātu tekstila nonākšanu atkārtotā apritē, šķirošanas kontei-
neros nedrīkst izmest ar sadzīves ķīmijām, motoreļļām sasmērētu, kā 
arī mitru, pelējušu apģērbu, kas var sabojāt pārstrādei derīgo materiā-
lu. Tāpat tekstila šķirošanas tvertnēs nedrīkst mest saplēstu apģērbu 
jeb audumu atliekas. 

Uz EKO laukumiem apģērbi, apavi un mājas tekstils jānogādā 
maksimāli caurredzamos līdz 50 l tilpuma maisos, lai EKO laukumu 
pārziņi vizuāli var novērtēt materiāla atbilstību.

Šķirošanai der: krekli, bikses, jakas, mēteļi, šalles, cimdi, ce-
pures, dvieļi, aizkari, jostas, somas, gultas veļa, pārklāji, spilveni, 
segas, kā arī valkāšanai derīgi apavi (izņemot gumijas un speciā-
lie ziemas sporta apavi – slidas, slēpju zābaki).

Visi tekstila šķirošanas konteineros iedzīvotāju sašķirotie materiā-
li nonāks SIA "Eco Baltia vide" tekstila šķirošanas centrā Tukumā, 
kur tiek veikta to šķirošana vairāk nekā 30 dažādās kategorijās - at-
bilstoši to tālākās izmantošanas iespējām - atkārtotai lietošanai vai 
pārstrādei. Augstākās kvalitātes bērnu un jauniešu apģērbi un apavi 
tiek ziedoti biedrībai "Taureņa efekts" atbilstoši tās aktuālajām vaja-
dzībām.

Vēršam uzmanību, ka tikai atsevišķi nodotais tekstils ir tālākais 
lietošanai un pārstrādei derīgs. Tekstila izstrādājumus nedrīkst ievie-
tot papīra, polimēriem, metālam un stikla iepakojumam paredzēta-
jos konteineros. Pārstrādei netiks nošķirots arī tas tekstils, kurš tiks 
izmests nešķirotu sadzīves atkritumu konteineros, jo tajos tas kļūst 
netīts, bojāts un tālākai lietošanai nederīgs!

 Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA 
“ZAAO” uzsācis dalīti vāktu atkritumu konteineru uzlīmju no-
maiņu, lai iedzīvotāji vēl precīzāk saprastu, kurš iepakojums ir de-
rīgs pārstrādei un kuram pārstrādes iespēju šobrīd nav, tāpēc tas nav 
jāšķiro.

ZAAO Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gai-
luma: “ZAAO par augstu vērtību vienmēr tur ne tikai klientu piepra-
sītu pakalpojumu attīstīšanu, bet arī informēšanu un izglītošanu par 
pakalpojumu pareizu izmantošanu. Esam uzsākuši vairāku tūkstošu 
konteineru uzlīmju nomaiņas procesu uzņēmuma darbības reģiona 
EKO punktos, EKO laukumos un juridiskajiem klientiem, lai ar foto 
attēliem, tekstu, atļaujas un aizlieguma zīmēm vēl precīzāk norādītu, 
kas ir derīgs pārstrādei. Uz uzlīmēm izvietotā informācija pieejama 

arī elektroniski uzņēmuma mājas lapā, sociālos tīklos, kā arī plānots 
to izplatīt pašvaldību informatīvajos kanālos. Drukātā veidā informā-
cija par pareizu šķirošanu pieejama dažādos pasākumos un iedzīvotā-
jiem tiks izplatīta sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem.”

Stikla iepakojumam paredzētajos konteineros drīkst izmest ti-
kai pudeļu un burku stiklu. Biežākās kļūdas, kuras iedzīvotāji pieļauj 
attiecībā uz pudeļu un burku stikla konteineriem ir spoguļu, māla, 
porcelāna un fajansa trauku mešana tajos. Šajos konteineros nedrīkst 
mest arī logu stiklu, kuru bez maksas var nodot EKO laukumos. 

Papīra, polimēra, metāla šķirošanai paredzētajos konteineros 
drīkst ievietot avīzes, žurnālus, grāmatas, aprakstītu papīru, kartona 
iepakojumu, dzērienu pakas, kartona kastes, kā arī polietilēna plēvi, 
maisiņus (LDPE), PET pudeles, pārtikas, kosmētikas, sadzīves ķīmijas 
iepakojumu, kas ir spaiņi, kannas, pudeles ar apzīmējumu HDPE. Tā-
pat šajos konteineros drīkst ievietot metāla dzērienu bundžas un kon-
servu kārbas, kā arī citus metāla sadzīves priekšmetus. Šajos kontei-
neros nedrīkst mest vienreiz lietojamos traukus, papīra salvetes, follija 
izstrādājumus, krējuma, margarīna trauciņus, vakuuma iepakojuma 
traukus, tomātu mērces un eļļas pudeles, saplēstas rotaļlietas, kance-
lejas priekšmetus, auto un būvniecības apdares materiālus. Aizliegts 
mest konteineros asus metāla priekšmetus – žiletes, adatas, nažus – uz 
kuriem var savainoties darbinieki, kuri sagatavo materiālus  pārstrādei.

Priekšmetiem, kuri tiek ievietoti dalīti vāktu atkritumu konteine-
ros, ir jābūt tīriem, bez pārtikas piejaukuma. 

Konkrētie konteineri nav paredzēti medicīnisko, lielgabarīta, 
zaļo, būvniecības, bīstamo, elektronisko un nešķirotu sadzīves 
atkritumu izmešanai! Vēršam uzmanību, ka negodprātīgas rīcības 
kontrolei vairākas ZAAO darbības reģiona pašvaldības EKO punktos 
jau izvietojušas video novērošanas kameras.

Dalīti vāktu atkritumu konteineros savāktais materiāls tiek trans-
portēts uz Reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru “Daibe”, 
kur tas tiek pāršķirots atbilstoši pārstrādātāju prasībām un sagatavots 
transportēšanai uz pārstrādes rūpnīcām. 

Informāciju sagatavoja: Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

ZAAO aktualitātes
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Plāno attīstīt Dabas un 
tehnoloģiju parka URDA 

infrastruktūru
Pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma SIA 

“ZAAO” vides izglītības realizēšanas vietā Dabas un tehnoloģiju 
parkā “URDA” notiek aktīva gatavošanās jaunajam mācību ga-
dam. Ir saņemta mācību programmas licence, izstrādāts nodarbī-
bu plāns, kā arī notiek darbs pie mācību infrastruktūras attīstības 
projekta pie URDAS atrodošos mežos.

Uzņēmumam rūp apkārtējās vides tīrība un ilgtspējīga attīstī-
ba, saglabājot dabas resursus nākamajām paaudzēm. Klātienes 
nodarbības URDĀ notiek gan mācību klasē, gan laboratorijā, gan 
iepazīstot Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra “Daibe” 
infrastruktūru, gan dabas takās, apgūstot zināšanas par vidi dabas 
saudzēšanai, turklāt to darot praktiski, pētot un izzinot.

Lai sniegtu arvien plašākas zināšanas ar reāliem piemēriem un 
atbildot uz interesentu “Kāpēc?”, plānots paplašināt mācību vides 
infrastruktūru, paplašinot dabas taku un izveidojot jaunas laipas, 
kas ved cauri mācību objektiem. Jau šobrīd URDAS dabas takā ir 
iespēja iepazīt dabu un tās daudzveidību. Takas jaunā daļa un laipas 
dos iespēju dažādu vecumu interesentiem apskatīt izkoptus un brīvi 
augošus meža masīvus, uzzināt par koku augšanas intensitāti dažā-
dos apstākļos, kopumā redzēt labo praksi meža apsaimniekošanā.

Infrastruktūras attīstības projekta konsultants, mežu ek-
sperts, profesors Dagnis Dubrovskis norāda: “Dabas un tehno-
loģiju parka “URDA” infrastruktūras attīstības projekta mērķis ir 
veicināt sabiedrības izpratni un paradumu maiņu par vides aiz-
sardzības un ilgtspējīgas atjaunojamo resursu apsaimniekošanas 
jautājumiem. Plānotajās meža izglītības takās tiks demonstrēti 
ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi. Tajās tiks izvietoti 
objekti, kuri palīdzēs skaidrot mežkopības principus, meža atjau-
nošanas un kopšanas nozīmi. Perspektīvā plānots attīstīt kvalifikā-
cijas paaugstināšanas programmu skolotājiem, izveidot mūžizglī-
tības programmu dažādām interešu grupām, tostarp mežu īpašnie-
kiem un pašvaldību darbiniekiem.”

Jaunā infrastruktūras objekta izveidei šobrīd izsludināta meža 
ciršanas un kopšanas izsole, par kuru informācija pieejama uzņē-
muma mājas lapā sadaļā “Iepirkumi” http://www.zaao.lv/lv/iepir-
kumi/sia-zaao-piederoso-cirsmu-izsole

Informāciju sagatavoja:  Zane Leimane
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste

Septembrī Labklājības ministrija piedāvā intensīvu e-apmācību 
kursu veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai “Sociālās 
uzņēmējdarbības skola”. Deviņu vebināru ciklā Latvijas Sociālās 
uzņēmējdarbības asociācijas eksperti sniegs zināšanas par da-
žādām tēmām: sociālās uzņēmējdarbības pamatiem un nosacī-
jumiem, mārketingu, grāmatvedību, nodokļiem, finanšu vadību 
un pieteikšanos AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” grantam. 
E-apmācības ir bez maksas, un tajās aicināti piedalīties gan topo-
šie, gan esošie sociālie uzņēmēji.

Vebināri notiks septembrī divas, trīs reizes nedēļā, darbdienu vaka-
ros no plkst. 18:00 līdz 19:30  tiešsaistes platformā “Zoom” un Lab-
klājības ministrijas sociālā tīkla Facebook lapā www.facebook.com/
labklajibasministrija, sadaļā “Pasākumi”. 

Katrs vebinārs būs veltīts noteiktai tēmai: 
02.09.2020. “Sociālā uzņēmējdarbība: būtība, definīcija, piemēri un 

darbības pamati”; 
03.09.2020. “Sociālā uzņēmējdarbība: likumiskais ietvars, nosacīju-

mi, mērķgrupas un sociālās ietekmes mērīšana”; 
08.09.2020. “Mārketings sociālajai uzņēmējdarbībai: produkts un tā 

priekšrocības, mērķauditorija un zīmols”; 
10.09.2020. “Mārketings sociālajai uzņēmējdarbībai: komunikācijas 

kanāli un metodes”’;

15.09.2020. “Grāmatvedības darba organizēšana: galvenie uzdevu-
mi, dokumenti, reģistri, bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins”;

17.09.2020. “Nodokļi un to aprēķināšana: darba algas nodokļi, PVN 
un UIN”; 

22.09.2020. “Finanšu vadība: plānošana un budžetēšana (finanšu un 
nefinanšu sastāvdaļa), biznesa modeļa dzīvotspējas raksturojums”; 

23.09.2020. “ALTUM grants sociālajai uzņēmējdarbībai: nosacījumi, 
pieteikuma sagatavošana, ieteikumi un biežāk pieļautās kļūdas”;

24.09.2020. “Finanšu vadība un pārvaldība: investīciju plānošana, ap-
grozāmā kapitāla pārvalde, kredītpolitika un finanšu piesaiste”. 
Lai piedalītos vebināros, jāveic elektroniska pieteikšanās uz 

katru no lekcijām atsevišķi un savā datorā vai telefonā nepiecie-
šams lejupielādēt aplikāciju “Zoom”. Plašāka informācija un sai-
tes uz pieteikšanos pieejamas Labklājības ministrijas mājaslapā:  
www.lm.gov.lv/lv/es-finansejums/lm-istenotie-projekti/aktualie-pro-
jekti/esf-projekts-atbalsts-socialajai-uznemejdarbibai/0-aktualitates-
un-pazinojumi/2-uncategorised/91912-labklajibas-ministrija-pieda-
va-intensivas-e-apmacibas-socialas-uznemejdarbibas-uzsaksanai-17-
08-2020.

Papildu informācija, rakstot uz e-pastu liga@sua.lv.
Informāciju sagatavoja: Aiga Ozoliņa, 

Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja

Piedāvājam intensīvas e-apmācības  
sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai

Krimuldas novadā aizvadītas 
Pierīgas sporta spēles 
pludmales volejbolā

Krimuldas novadā 23. augustā norisinājās Pierīgas novadu 
2020. gada sporta spēles pludmales volejbolā, piedaloties sep-
tiņām vīriešu un četrām sieviešu komandām no Krimuldas, Māl-
pils, Mārupes un Salaspils novadiem. 

Krimuldas novada komandas šajās sacensībās ieguva sudraba 
godalgas. Uzvaras laurus plūca Mārupes novada komandas.

Krimuldas novada abas komandas – Antra Šverna un Mairita Bič-
kovska, Arvis Boženkovs un Ingmārs Veinbergs – ieguva sudraba 
godalgas
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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).

Sestdienās pl. 19.00 – Kontemplatīvais 
Dievkalpojums Krimuldas baznīcā ar Svētā 
Vakarēdiena sakramentu.

Draudzes mācītāja mob.t. 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

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

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  

katru svētdienu pl. 11.00.

mob.t. 2920 3281; e-pasts: www.turaidasdraudze.lv.

Mācītājs Didzis Seržāns 

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās pl. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.

Mācītājs Fridrihs Kaptāns

Lai tev dzīve ir kā skaista dziesma,
Kas iet līdzi ceļos tālajos.
Lai tu spētu straujās dzīves krācēs
Nepaklupt, bet smaidot tālāk iet!

Sirsnīgi sveicam septembra 
gaviļniekus:

Genovefu Loginu,
Birutu Rozentāli,
Elzu Lubgani,
Viju Bankavu,
Aiju Turausku,
Maiju Skujiņu,
Ināru Prauliņu,
Ilgu Nicmani,
Arvīdu Krūmiņu,
Āriju Guljāni,
Ritu Bērziņu,
Dzidru Unguri,
Mārīti Spūli,
Elgu Grunerti,
Irēnu Rūmnieci

nozīmīgajās jubilejās!

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Svētās Mises 
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

Darbu atsāk Siguldas 
autoostas biļešu kase

Augustā darbu atsākusi Siguldas autoostas bi-
ļešu kase, kurā iespējams iegādāties biļetes uz 
visiem reisiem, tāpat iespēja iegādāties abone-
menta biļetes. 
Siguldas autoostas biļešu kase strādā
no pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 7.00 līdz 
18.00 (pārtraukums no 11.00 līdz 13.00), 
svētdienās no plkst. 9.00 līdz 19.00 (pārtrau-
kums no 13.00 līdz 15.00).
Atgādinām, ka pasažieri biļeti var iegādāties 
savlaicīgi tiešsaistē vai maksājot ar bankas no-
rēķinu karti autobusā.
Siguldas dzelzceļa stacijas ēkā katru dienu 
darbojas vilciena biļešu kase, kuras darba 
laiki:
no plkst. 5.45 līdz 8.15;
no plkst. 8.45 līdz 12.30;
no plkst. 13.30 līdz 16.00;
no plkst. 16.15 līdz 17.45;
no plkst. 18.00 līdz 20.15.
Vilciena biļetes var iegādāties arī elektroniski.
Aktuālie autobusu un vilcienu kustību saraksti 
aplūkojami tīmekļa vietnē www.1188.lv.

Bioloģiskās 
lauksaimniecības 

kursa apguve 
“Krimuldas muižā” 
Bioloģiskās lauksaimniecības kurss ir 

lieliska iespēja spert pirmos soļus bioloģis-
kās lauksaimniecības izzināšanā. 15. sep-
tembrī LLU Mūžizglītības centrs aicina uz-
sākt ES finansētu 160 stundu kursu “Bio-
loģiskā lauksaimniecība”, kurā apgūt 
bioloģiskās saimniekošanas pamatus pie-
lietojot teorētisko un praktisko nodarbību 
ciklus profesionālu, praktizējošu pasnie-
dzēju vadībā izmantojot praktizējošu saim-
niecību bāzi praktisko iemaņu apgūšanai. 
Kursu noslēgumā jūs saņemsiet apliecību 
par profesionālās tālākizglītības program-
mas apgūšanu.

Programma veidota no kursu cikliem 
šādās tēmās:
• Pāreja no konvencionālās uz bioloģisko 

saimniekošanas metodi;
• Bioloģiskās lauksaimniecības regla-

mentējošie normatīvie akti, sertifikāci-
ja un tās prasības;

• Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga 
bioloģiskās augkopības produkcijas ra-
žošana;

• Kvalitatīva un ekonomiski izdevīga 
lopkopības produkcijas ražošana;

• Pārdošanas veicināšanas pasākumi bio-
loģisko produktu noieta veicināšanai;

• Prasības un risinājumi bioloģisku pro-
duktu pārstrādei.

Kurss piemērots ikvienam, kurš vēlas 
saimniekot ar bioloģiskām metodēm gan 
iesācējiem, gan nozares lietpratējiem.

Kursu pirmā nodarbība ir 15. septembrī, 
kursi noris reizi nedēļā –  

otrdienās no plkst.10.00 līdz 17.00. 
Mācības notiks Krimuldas muižā. 

Kopējais kursu laiks ir seši mēneši.

Pieteikšanās un informācija  
pa mob.t. 27839729  

vai pa e-pastu: llumacibucentrs@gmail.com


