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Krimuldas novada pašvaldība
izsludina pieteikšanos kandidātiem uz 

Krimuldas novada bāriņtiesas locekļa amatu
Ievēlēšanas termiņš uz 5 gadiem.

Darba vieta Krimuldas novada Krimuldas pagasta un 
Lēdurgas pagasta teritorija.

Prasības pretendentiem:
� Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 10.panta otrajā daļā noteik-

to, par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu:
• Kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
• Kura sasniegusi 25 gadu vecumu;
• Kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa aug-

stākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, 
medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei at-
bilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, 
psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

• Kura prot valsts valodu.
� Amata pildīšanai ir nepieciešamas labas komunikācijas un 

sadarbības prasmes un pamatiemaņas darbā ar datortehniku 
(Word, Exel, Internets).

� Par bāriņtiesas locekli nevar ievēlēt personu, uz kuru attiecas 
Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi.

Galvenie pienākumi:
� Pieņemt apmeklētājus Lēdurgas pagasta pārvaldē, piedalīties 

ģimenes dzīves apstākļu pārbaudēs, tiesās, pieņemt vienper-
soniskus lēmumus un piedalīties koleģiālu lēmumu pieņem-
šanā, noskaidrot personu viedokļus, vākt lietu materiālus, 
sastādīt aktus un protokolus, gatavot dokumentus bāriņtiesas 
sēdēm, sadarboties ar citiem speciālistiem, sniegt palīdzību 
mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzības nodro-
šināšanā, veikt apliecinājumus (notariālās darbības) un pildīt 
citus uzdevumus Lēdurgas pagasta pārvaldē, būt atbildīgam 
par savu darbu.

� Apgūt normatīvajos aktos noteikto mācību programmu. 
�  Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze, darba 

sarežģītība un garīgā piepūle:
� Bāriņtiesas kompetences jautājumos pārzināt normatīvos ak-

tus bērnu tiesību aizsardzības, kā arī ģimenes, mantojuma, 
lietu un saistību tiesību jomā;

� Spēt veiksmīgi komunicēt un saprasties ar cilvēkiem;
� Spēt atšķirt prioritāro no mazsvarīgā, pieņemot patstāvīgus 

lēmumus;
� Spēt saglabāt psiholoģisku noturību stresa situācijās;
� Nodrošināt ilgstošas garīgās spriedzes izraisītā noguruma mi-

nimālu ietekmi uz darba rezultātu.

Par priekšrocībām tiks uzskatīts:
� Iepriekšēja pieredze bāriņtiesu darbā;
� Lēdurgas pagasta teritorijas un sociālās situācijas pārzināšana.

Darba apmaksa
Samaksa par amata pienākumu pildīšanu saskaņā ar domes ap-
stiprināto darba samaksas stundas likmi (Ls 2,15 pirms nodok-
ļu nomaksas), atbilstoši attiecīgajā mēnesī nostrādāto stundu 
skaitam.

Sīkāka informācija 
Krimuldas novada bāriņtiesā, tālr.67976857, e-pasts barintie-
sa@krimulda.pasvaldiba.gov.lv

Dokumentus iesniegt līdz 15.12.2010. 
Krimuldas novada domē

(Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā, LV-2144) 
vai pa e-pastu krimulda@krimulda.pasvaldiba.gov.lv

Lēdurgas kultūras namā

1.12.pl.19:00 Kino vakars. 
Režisora Māra Martinsona veidotā spēlfilma AMAYA. ASV 
Kinoakadēmijas publicētajā oficiālajā  sarakstā AMAYA ir 
viena no 65 filmām, kas cīnīsies par Oskara balvu. 
 Ieeja Ls 1,-

2.12.pl.10:00 Pasākums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pasākumu organizē Lēdurgas invalīdu biedrība sadarbībā ar 
Lēdurgas k/n  Bezmaksas

3.12. pl.18:00 Dzīvesziņas nodarbība „Senās rotas un tērpi 
mūsdienās.”Tikšanās ar vēsturnieci Elīnu Kūlu-Braži un 
seno rotu meistaru Māri Braži. 
 Ieeja – ziedojums Ls 1,-

3.12. pl.19:00 Latvisko danču vakars. Uz DANČIEM aicina 
folkloras kopa „Putni”  Bezmaksas

10.12. pl.20:00 Diskotēka. 
(MultiKlubs –DJ Andris @ DJ GAUSHIS)
 Ieeja Ls 2,- Pēc pl.23:00 Ls 2,50 

4.12. pl.19:00 Krimuldas novada Sporta laureāts. 
Deju izrāde ADIEMUS (dejo „Dzirnas”, K.Džeikinsa mūzika, 
A.Daņiļeviča horeogrāfija). Balli spēlē grupa „Trešā brigāde”. 
Dalību pieteikt J.Upītim (t.28717267)vai K.Treijam (t.29432663).

9.12. pl.14:30 Radošā darbnīca. Dāvanu saiņošana, apsveiku-
mu gatavošana. Nodarbību vada Eva Keiša  Bezmaksas

14.12. pl.14:00 Gleznu izstādes atklāšana. (Aina Tobe un 
Inita Vilks)
19.12. pl.10:30 Ziemassvētku pasākums pirmsskolas vecuma 
bērniem
25.12. pl.18:00 Ziemassvētku koncerts „Tā gribas dzīvi apgais-
motu”. Muzikāli poētisks Siguldas Tautas teātra iestudējums, 
kurā piedalās arī Valda Garūta (klavieres) un Dainis Garūts 
(saksafons). Režisore Ārija Liepiņa-Stūrniece.  Bezmaksas

27.12. Pensionāru, invalīdu un represēto biedrības „Kamolī-
tis” Ziemassvētku pasākums
30.12. pl.21:00 Vecgada balle. Spēlē grupa „JŪRKANT”

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ

No 12.decembra līdz 22.decembrim 
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ

Informācija dalībniekiem pa tālr.67976866 
vai pie tirdziņa koordinatores Vēsmas Vītolas 

19.decembrī 
pl.13.00 Krimuldas tautas namā
pl.15.00 Inciemā SAC „Namiņš”

ZIEMASSVĒTKU EGLĪTE 
pirmskolas vecuma bērniem

25.decembrī pl. 20.00 
PAGASTA BALLE ZIEMASSVĒTKU NOSKAŅĀS 

„Šajā naktī zvaigznes lejup laižas...” 
Spēlēs Ira Dūduma (no dziedošajām ģimenēm) ar grupu

Ielūgumus iegādāties un galdiņus rezervēt varēs 
no 7.decembra tautas namā pie vadītājas tālr.67976866.

Krimuldas tautas namā
No 8.novembra līdz 11.decembrim, darba dienās 9.00–20.00

FOTO IZSTĀDE
VASARAS RAPSODIJA
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Par atjaunojamajiem energoresursiem

Projekta ”Zemes siltuma demonstrā-
cijas projekta īstenošana un pieredzes 
izplatīšana Rīgas reģionā“ ietvaros vies-
nīcā „Raganas Ligzda” notika seminārs 
par atjaunojamo energoresursu izman-
tošanas iespējas Latvijā(zemes siltuma, 
saules, vēja, bioenerģija u.c.). Fizikālās 
enerģētikas institūta pārstāvji pastāstīja 
tuvāk par paveikto atjaunojamiem ener-
goresursiem Latvijā, par vēja enerģijas 
izmantošanas iespējām.

Semināru organizē Limbažu novada paš-
valdība. Zemes siltuma, atjaunojamo ener-
goresursu izmantošana paliek aizvien ak-
tuālāka. Limbažu novadā realizētā projekta 
ietvaros, sadarbībā ar Norvēģijas pašvaldību 
Radoy, tika īstenota Katvaru internātskolā. 
Labs piemērs, lai apzinātu, kā tās lietas da-
rāms. Katvaru internātskolā tika siltināta 
ēka un ierīkots zemes siltumsūknis.

Norvēģu Radoy pašvaldības deputāte 
Lena Nilsena pastāstīja, ka Norvēģijā šāds 

projekts jau tika īstenots pirms 20 gadiem. 
Savukārt Katvaru internātskolā realizētais 
projekts, enerģijas taupīšanai un atjaunoja-
mo energoresursu izmantošanai- ir daudz 
labāks, augstākas kvalitātes, tāpēc arī bijis 
interesanti paviesoties Latvijā un klātienē 
aplūkot paveikto.

Atjaunojamie resursi, to izmantošana 
šobrīd ir visas Eiropas Savienības prioritā-
te.  2007.gadā ir pieņemts ES stratēģiskais 
plāns, kurā ir izvirzīti mērķi 2020.gadā no 
kopējā elektroenerģijas patēriņa sasniegt 
20% atjaunojamās enerģijas. Šeit ļoti labs 
piemērs ir Katvaru skolas projekts, kas kļu-
vusi energoefektīvāka. 

Tiesa semināra gaitā varēja secināt, ka 
Krimuldas novadā vēja enerģijas izmanto-
šana nav īpaši efektīga. Tas saistīts ar veik-
tajiem pētījumiem, kuros redzams, ka vēja 
stiprums un tā regularitāte neļautu efektīgi 
atpelnīt vēja enerģijas ģeneratoru uzstādī-
šanai nepieciešamos ievērojamos ieguldīju-

Tiek plānotas kultūras aktivitātes 2011. gadā

Krimuldas novada Kultūras, izglītības un sporta deputātu komi-
teja: vadītājs Karolis Treijs, Vizma Miķelsone, Rita Erdmane, Jānis 
Eisaks, Inga Cielēna ar Lēdurgas kultūras nama direktori Ilzi Run-
ci pārrunāja Krimuldas novadā plānotās kultūras aktivitātes 2011.
gadā gan Krimuldas tautas namā, gan Lēdurgas kultūras namā, kur 
notiks daudzi jau tradicionāli pasākumi. Nākamgad augustā tiks svi-
nēta Lēdurgas 800 gadu jubileja.

 Īpaša uzmanība tika vērsta uz iespējamiem pasākumiem Lē-
durgas estrādē, šobrīd plānots, ka sezona atjaunotajā objektā sāk-
sies 21., 22.maijā, kad notiks folkloras kopu nacionālais sarīkojums 
„Pulkā eimu, pulkā teku”, kā arī pavasara gadatirgus. Maija nogalē 
estrādē varētu notikt Krimuldas novada skolēnu dziesmu un deju 
svētki, izlaiduma nakts balles laikā koncertu sniegs dziedošā Du-
kuru ģimene. Līgo pasākums notiks gan Lēdurgas, gan Inciema 
estrādē 23.jūnijā, jūlijā Lēdurgas estrādē varētu notikt O Kartes 
akadēmijas dalībnieku koncerts un teātra izrāde. Augusta beigās 
Lēdurgas estrādes sezonu varētu slēgt Jaunā LNT šova laureātu 
vasaras turnejas koncerts. 

Kultūras aktivitātes un tām nepieciešamās finanses izskatīša-
nai tiks virzītas uz Krimuldas novada finanšu komiteju, lai iestrādā-
tu nākamā gada budžetā.

Lēdurgas estrādei – baleta grīdu
Krimuldas novada iedzīvotājs, deju skolas „Dzirnas” vadītājs, 

horeogrāfs Agris Daņiļevičs aicināts dalījās iespaidos par pavasarī 
atklāto Lēdurgas estrādi:

„Lēdurgas brīvdabas estrādē skatuves laukums ir pietiekami 
liels, lai tur varētu dejot un normāli uzstāties viens vai divi tautas 
deju ansambļi. Tiesa asfalta segums nav piemērots dejotājiem. Savu-
kārt āra apstākļiem šāds segums ir labs un ir piemērotāks par koka 
segumu,- arī impregnēta koka kalpošanas ilgums ir ierobežots.

Domāju, ka labākais risinājums būtu iegādāties baleta grīdu, 
kuru nepieciešamības gadījumā varētu uzklāt virsū asfaltam, lai var 
labi un kvalitatīvi dejot. Baleta grīda ir līdzīga kā linolejs- uz skatu-
ves to izritina, sastiprina ar līmlentēm kopā, beidzās priekšnesums, 
sarullē to kopā un noglabā. 

Pie tam baleta grīdu var izīrēt un ieguldīto naudu lēnām atgūt”. 

mus. Protams, interesenti var pasūtīt zināt-
nieku pētījumus, lai pārliecinātos par šādām 
iespējām konkrētā gadījumā.

Seminārā piedalījās Vides ministrijas 
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
programmas vadītājs Einārs Cilinskis, kurš 
pastāstīja par paveikto. Uz šo brīdi ir rea-
lizēti 36 projekti, siltinātas 220 ēkas, kur 
priekšzīmi rāda Ventspils pilsēta. Patīkami, 
ka Vides ministrijas pārstāvis, līdzās Vents-
pilij, atzinīgi izteicās par energoefektivitātes 
pasākumu taupīšanā paveikto Krimuldas 
novadā. 

Vides ministrijā pie šiem aktuālajiem 
jautājumiem tiek strādāts visu laiku, kur 
aktualitātes šai ziņā var uzzināt mājas lapā. 
Arī privātmāju īpašniekiem ir iespējas, uz-
rakstot projektu, pretendēt uz 50% līdzfi-
nansējumu no ES fondiem. Taču tad ir ne-
pieciešams līdz ar ēkas siltināšanu paredzēt 
arī kāda no atjaunojamo energoresursu sis-
tēmu izmantošanu.

Aktualitātes deju skolā „Dzirnas”
Deju skola „Dzirnas” 4.novembrī kļuva par vienu no Latvijas 

trijām akreditētajām deju skolām līdzās Rīgas horeogrāfijas vidus-
skolai un Edmunda Veizāna deju skolai. Apsveicam!

Mums jautā
Inciemiete Margarita Tirziņa vēlas uzzināt vai Krimuldas 

novadā varētu notikt arī Bērnības svētki?
Aptaujājot kultūras darbiniekus, izrādās, ka šobrīd nav pieprasī-

juma pēc šādiem svētkiem. Situācija varētu mainīties, ja būtu daudz 
interesentu.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa pastāstīja, ka 
Dzimtsarakstu nodaļa izsniedz tikai dzimšanas apliecības. Taču, 
ja Krimuldas novadā šādus svētkus kultūras darbinieki apņemtos 
realizēt lielā pieprasījuma dēļ, tad tas varētu kļūt kā pasākums– tra-
dīcija, kas tiek organizēts katru gadu, ieplānojot šādam pasākumam 
līdzekļus.
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Ko zaļai jaunībai lai saka sirmais?... 
 /Rainis/

Jubilejas ir pārdomu laiks. Neatkarību 
atjaunojušās Latvijas valsts jubilejā spoži ie-
komponējas arī Krimuldas vidusskolas gads-
kārtas. Tā tas būs vienmēr, jo skola savas 
durvis vēra 1985.gadā. „Visas lietas, kas ir 
skaistas, man ar Tevi ļoti saistās,” tā es at-
miņās vēršos pie savas mīļotās skolas. Jāsāk 
ar pateicības atmiņām spožajai idejai ZPS 
„Krimulda” ļaudīm un personīgi Jānim Lucā-
nam par skolas celtniecību. Šodien teiktu: tā 
bija ideja ilgtermiņā, nākotnes perspektīvā, 
domājot sev pāri nākotnē. Krimuldas vidus-
skolas Goda grāmatā 1985.gada 1.septembrī 
parakstījās visi skolas celtnieki, tā dodami 
ceļamaizi jaunuzceltajam namam!

Krimuldas vidusskola bija un ir joprojām 
„dailes un zinātnes pils” (tā V. Plūdonis). Pir-
mais iespaids par skolu apbūra katru ar savu 
pamatīgumu, oriģinalitāti, skaistumu, vērie-
nīgumu.

Skaidrs, ka šajā skaistajā formā bija jā-
ieliek atbilstošs saturs. No pamatskolas bija 
jāizaug par vidusskolu. Pirmais vidusskolas 
izlaidums jau elpoja brīvās Latvijas elpu.

Skolēnu skaits strauji auga. Skolotāju 
atbildība bija milzīga, jo liela daļa vidussko-
lā nemaz nebija strādājuši, vajadzēja pašiem 
mācīties, apgūt izglītības jauno saturu un 
metodiku.

Vairākus gadus skolas mācību darba gal-
venais uzdevums bija mācīšanas un mācīša-
nās kvalitātes nodrošināšana un celšana.

Gruva totalitārās padomju izglītības sistē-
ma. Izrādījās, ka dažkārt ar skolotāja autori-
tatīvo stāju un uzskatiem bija strādāt vieglāk, 
nekā uztvert skolēnu, jaunieti kā radoši do-

mājošu personību. Bija brīži, kad demokrātiju 
un visatļautību varēja nesaprast vai pārprast.

Izglītības reformu vilnis vēlās pāri bieži 
vien nepārdomāts. Bija jauninājums: Izglītī-
bas ministrijas ierēdņu uzstāja, ka, veidojot 
izglītības programmas, humanitārajā virzie-
nā jāizslēdz fizikas, bioloģijas un ķīmijas mā-
cīšana. Nepiekritām. Tagad redzu, ka esam 
bijuši stipri savā pārliecībā.

Skolas mācību plānā parādījās jauni mācī-
bu priekšmeti: kultūras vēsture, informātika, 
ētika, psiholoģija, politika– visus nemaz ne-
var atcerēties. Jā filozofija: to gan vajadzētu 
vidusskolā mācīt, tāpat kā psiholoģiju. Kri-
muldas vidusskolā ir lieliski skolotāji, kas var 
šos un visus pārējos priekšmetus mācīt. Ar 
pateicību gara acīm redzu katru Krimuldas 
skolotāju: „Lai Dieva svētīts skolotājs, kas 
mani skolo Latvijai.!” (K. Dimiters).

Plašās pasaules redzējumu ir devuši sko-
lotāju un skolēnu aktīvā piedalīšanās starp-
tautiskajos projektos: UNESCO, Comenius, 
Baltija– Zviedrija, Baltijas jūra (vides pro-
jekts), Life Link, Veselību veicinošās skolas 
projekts, Sadarbība ar Lapiklahti skolu Somijā 
u.c. Domāju, ka daudziem atmiņā ir palikuši 
semināri un braucieni, tur redzētais Ēģiptē, 
Somijā, Īrijā, Anglijā, Dānijā, Polijā.

Redzēt, uzzināt, salīdzināt, pieņemt vai 
nepieņemt, mācīties, izmantot savā dzīvē, 
pārvarēt bailes, neveiklības sajūtu, mazvēr-
tības kompleksu– nost, uzdrošināties, kon-
kurēt, uzklausīt, iet uz priekšu, kļūdīties, 
celties augšā, atkal iet uz priekšu…

Dziesmu svētki, deju svētki, lieluzve-
dumi, festivāli, pirms tam mēģinājumi un 

sviedri, prieka asaras– tas viss ir pārdzīvots, 
mācoties Krimuldas vidusskolā. Viss, kas 
veicies panākts ar vecāku atbalstu.

Kad runāju par padarīto, viņi nostājas 
man blakus, lieliskie Krimuldas vidusskolas 
skolotāji, esošie un bijušie.

Mūžībā aizgājušie lai paliek mūsu piemi-
ņā: 

Dz. Lielbriede, J. Ābele, 
I. Jirgensone, H. Mednis!

Paldies visiem skolas tehniskajiem darbi-
niekiem, medmāsai, grāmatvedei, peldbasei-
na darbiniekiem!

Krimuldas pagasta padome visus garos 
gadus, kopš biju skolas direktore, bija izglī-
tības balsts un labas pārraudzības piemērs. 
Juris Salmiņš bija mans vienīgais pagasta pa-
domes priekšsēdētājs: pateicība viņam!

Renovēta, siltināta, ar jaunām durvīm, 
logiem un krāsām, pārmainītiem mācību ka-
binetu nosaukumiem, jaunākajiem datoriem, 
interaktīvajām tāfelēm– skaisti, labi.

Bet galvenais– tajā jau 25 gadus strādā, 
pašaizliedzīgi, izglītoti, radoši skolotāji, atbil-
dīgi darbinieki. 

Skolas atvēršanas ielūgumā bija rakstīti 
Reiņa Kaudzītes vārdi: 

 „Zināšanas– bagātība,
 Mācīšanās– tās atslēga.”
Vieni vārdi, kas uzrunā mūs katru.
Saules mūžu manai mīļajai skolai!

Vija Biseniece,
Krimuldas vidusskolas direktore

no 1985.– 2005. gadam.

1982.gada 24. decembrī skolai tika ielikti pamati.  Tipveida celtne ar individuālu iekšējo apdari. Estētiski pārdomāti veidota, 
mierīgiem, bet dzīviem toņiem un pustoņiem krāsojumā. Bet galvenais tonis ir ozolkokam – ozolkoka durvis ieved skolā, koka siltumā 
elpo dekoratīvās aizsargjoslas pie sienām, tāpat veidotās kāpņu margas, mazos koka rāmīšos iestiprināti klašu un kabinetu nosaukumi 
un to saimnieku skolotāju uzvārdi…

1985.gada 1.septembrī  pulksten 10 aizsākās  skolas mūžs. Mūžs skolai, kuras durvīm krimuldieši gadiem krājuši ozolkoku, 
skolai, kurā vēl tagad jaušams siltums …

Skola uzcelta pateicoties „ Krimuldas” direktora Jāņa Lucāna rūpēm par zemes kopēju darba turpinātājiem.  Īstens saimnieks 
būdams, viņš zina: lauku bērniem vajag augt un mācīties tīrumu un pļavu vidū, lai viņi, izauguši un izmācījušies, paliktu dzīvot zaļajā 
zemē, turpinot vecāku darbu… 

Jauno Krimuldas vidusskolu būvēja saimniecības ļaudis, celtniecību vadīja Gunārs Salmiņš un Pēteris Pelegrims, galvenais ener-
ģētiķis Ivars Eihvalds. Jaunceltnē strādāja 40 saimniecības būvbrigādes vīri. 

ZPS „ Krimulda” ļaužu skaistākā dāvana ir pati jaunā skola. Taču vēl īpaši domāts par šo dienu. Skan komponista Imanta Kalniņa 
svinīgā un priecīgā skolas atklāšanai sacerētā mūzika. Meitas un puiši tautas tērpos nes Tautas studijas lietišķās mākslas meistaru 
izaustās košās sienas segas. Ozolkoka durvis plaši atvērtas. Smaržo gaišās parketa grīdas. Trīs simti divdesmit bērnu, viņu skolotāji un 
vecāki dodas piepildīt Tautas dzejnieka Imanta Ziedoņa vēlējumu: 

MĀCĪTIES PAŠIEM SEV, MĀCĪTIES TĀ, LAI KAUT KUR IEKŠĀ SKAN PRIEKS…

No Krimuldas vidusskolas vēstures..... 
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Patiesā cieņā godinām mūsu ilggadējos skolotājus: 
Viju Bisenieci, Henrihu Medni, Antoņinu Medni, Dzidru Lielbriedi, Maigu Vilku, Birutu Lodi, 
Jūsmu Ābeli, Jāni Ābeli, Irēnu Jirgensoni.

Mēs atceramies skolotājus, kuri ir strādājuši Krimuldas vidusskolā: 
M. Bula, A. Amoliņa, L. Auzniece, U. Ābelīte, I. Abramova, A. Apare, A. Auznieks, A.K. Aylward, 
G. Bērziņa, U. Bisenieks, A. Bute, Z. Ceple, G. Pleša, L. Čakāne, A. Daņiļevičs, V. Daņiļlevičs, 
L. Daudziņa, I. Dundere, D.J. Dravnieks, F. Enriyuez, A. Gailīte, V. Gudovskis, M. Iecelniece, 
I. Ieviņa, L. Kalniņa, S. Kalniņa, I. Kalniņa, G. Kaufmane, E. Konstantinovičš, V. Kučiere, B. Ķi-
ģele, M. Laicāns, M. Lepika, R. Liepiņa, A. Lore, B. Ūdre, D. Mūrniece, M. Ozola, A. Pole, V. Pūce, 
T. Reņģe, M. Rozīte, A. Rubanovskis, S. Rukmane, I. Rūmniece, L. Sausiņa, S. Sikle, D. Sipja-
gova, D. Stepiņa, M. Šmugā, J. Šmugais, J. Švalbe, I. Tirāne, A. Tirāns, A. Truba, Nete Thomsen, 
D. Ulāne, J. Upītis, O. Urbacāns, D. Urlovskis, L. Vanaga, I. Vārna, J. Vārpa, E. Veģe, I. Vimba, 
E. Zālīte, Z. Matija, I. Žeire, I. Ignatova, Ā. Liepiņa, H. Gailis, G. Berķe, A. Sakne, M. Vītola, S. Di-
mante, A. Gureckis, D. Liepiņa, Ž. Jansone, S. Vītoliņa, L. Putniņa, K. Ozola, A. Ķikuts, I. Mati-
sone, A. Šūpulniece, S. Sebre, I. Polāne.

Mēs esam tie, kas skolā strādājam: 
A. Ābelīte, V. Beirote, G. Bratuškina, L. Civiļova, S. Ērgle, V. Eiduka, R. Erdmane, I. Gabranova, 
Dz. Ginta, D. Grinberga, I. Cielēna, L. Kalniņa, E. Kanberga, M. Kaņepe, V. Kucins, L. Kumskis, 
A. Kurtiņa, E. Kurtiņa, I. Lapsa, I. Loka V. Loks, J. Lūse, V. Miķelsone, D. Notte, D. Ozoliņa, L. Pa-
nasjuka, I. Poēma, A. Podziņa, N. Riherte, I. Rupeika, I. Sakne, J. Urbacāne, G. Vēvere, L. Vilka, 
D. Zandberga, I. Zandersone, A. Buņķis, A.Stūrīte, D.Sipjagova,  D.Gžibovska,  A. Ķikute.

Mēs – Krimuldas vidusskolas skolotāji
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„Mans zelts ir mana tauta, 
mans gods ir viņas gods.”

Krimuldas vidusskola ir skola, kura ir izskolojusi un dzīvei 
sagatavojusi 1128 pamatskolēnus un 631 vidusskolēnu. Skola 
ikvienu, kas ienāk, sagaida ar vārdiem „Mans zelts ir mana tauta, 
mans gods ir viņas gods.” Šie vārdi, kas ir ieausti skolas gobe-
lēnā, liek katram- skolēnam, skolotājam un skolas darbiniekam 
justies atbildīgam par to, kas viņš ir un ko viņš dara. Jo kur gan 
citur, ja ne skolā tiek iemācīta Tēvzemes mīlestība, patriotisms 
un atbildība par paveikto, pacietība un līdzjūtība, cieņa pret otru, 
kārtība. Šie vārdi ir kā skolas talismans, kurš 25 gadus mūs pa-
vada ik uz soļa. 

25 gadi skolas dzīvē ir vienlaicīgi gan maz, gan daudz. Skola ir 
pieredzējusi 2 akreditācijas - 1995.g. un 2006.gadā. Šogad jubilejas 
gadā skolas dzīvi kā krāsainu mozaīku veido 369 skolēni un 41 peda-
gogs. To spodrina čaklais tehnisko darbinieku kolektīvs. Ko gan mēs 
darītu, ja skolas darbu nedokumentētu precīzā Arita, skolotājiem ne-
palīdzētu atsaucīgā kopētāja Kristīne, skolā nebūtu vienmēr smaidī-
gās un laipnās dežurantes Lindas, Ineses un Valijas, vienmēr darbīgā 
elektriķa Mārtiņa un santehniķa Anda, medmāsas Janīnas, precīzās 
grāmatvedes Vizmas, un kur tad bez kārtību mīlošās Rutas, Māras, 
Silvijas, Skaidrītes, Anitas, Dzirkstītes un Lienes, skolas sētnieces 
Nadeždas. Kā skolēni tiktu uz skolu un mājās, uz kora mēģināju-
miem, olimpiādēm un konkursiem, ja nebūtu atsaucīgā šofera Andra. 
Visu šo kolektīvu vada, uzmundrina un iedvesmo skolas saimnieks 
Vilnis. Paldies viņiem visiem! 

Krimuldas vidusskola ir un paliks skola, kura piesaista ar sakārto-
tu fizisko vidi (kurā skolā vēl ir ozolkoka durvis, ozolkoka kāpņu mar-
gas, ozolkoka informācijas stendi un grīda no ozolkoka parketa), patī-
kamu interjeru padara V.Kucina, D.Lielās un E.Grūbes gleznas. Skola 
ir nosiltināta un pēdējo 5 gadu laikā ir izremontētas visas skolas kop-
lietošanas telpas. Paldies Krimuldas novada pašvaldības deputātiem, 
Domes priekšsēdētājam J.Salmiņam, kuri vienmēr ir rūpējušies un 
atbalstījuši skolu finansiālajā jomā. Paldies gribu pateikt visiem vecā-
kiem, kuri gadu no gada, ziedojot naudu vai ieguldot personīgo darbu 
ir palīdzējuši uzturēt kārtību klašu telpās. Paldies!

Pēdējos piecus gadus, pārņemot no V. Bisenieces skolas vadības 
stafeti, esmu domājusi par to, kā skola mainās līdz ar reformām, kas 
notiek valstī. 

Pārmaiņas izglītībā ir iesākušās jau vairākus gadus atpakaļ, kā 
rezultātā tiek veidota

• jauna izglītības politika,
• jauns izglītības saturs,
• jauni izglītības attīstības virzieni, 
• realizētas jaunas reformas.

Izglītībā notiek cīņa starp akadēmisko izglītību (ar tikumiem) un 
biznesa izglītību (tikai ar likumiem).

Līdz ar konkurences pieaugumu (skolēnu skaita samazināšanos 
un mazo skolu slēgšanu) skolas tēla veidošanas stratēģija kļūst arvien 
aktuālāka. No skolas vadības tiek prasītas prasmes:

• plānot skolas attīstības stratēģiju,
• elastīgi reaģēt uz visām pārmaiņām izglītībā (atsijājot vērtīgo no 

mazāk vērtīgā), 
• nodrošināt skolēniem kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, 

piesaistot profesionālus un radošus pedagogus, 
• ieinteresēt sabiedrību un vecākus skolas darba organizācijā.

No tā visa ir atkarīga skolas pastāvēšana un tās prestižs sabiedrī-
bā. Pie šiem un dažādiem citiem jautājumiem godprātīgi strādā viet-
nieki I.Lapsa, Dz.Grinberga, M.Kaņepe. Paldies viņām! 

Mācību un audzināšanas darbs ir skolas darba pamatakmeņi. Pe-
dagogu kolektīvs ir pierādījis sevi, ka ir zinošs, radošs, reformām un 
izmaiņām gatavs. Šajos 5 gados skola ir realizējusi pamatizglītības re-
formu, īstenojusi vidējās izglītības satura reformu. Lasītprieku, māku 
rakstīt un rēķināt mazajiem sākumskolas skolēniem iemāca skolotā-
jas I.Loka, E.Kanberga, L.Panasjuka, V.Beirote, I.Rupeika, D.Notte, 

Dz.Grinberga, N.Riherte un V.Eiduka, pamatskolā un vidusskolā 
turpina A.Podziņa, D.Staka, J.Urbacāne, L.Vilka, Dz.Ginta, I.Sakne, 
I.Zandersone, D.Zandberga; zināt Latvijas un pasaules ģeogrāfijas 
un vēstures līkločus skolēniem palīdz I.Poēma; orientēties fizikas 
likumos– J.Lūse, būt čaklām mājsaimniecēm iemāca D.Ozoliņa un 
I.Sakne, zēniem būt saimniekiem savā mājā– V.Loks. Paldies vi-
ņiem!

Apgūstot pamatskolas mācību priekšmetu standartus priecāja-
mies par godalgotām vietām, ko esam saņēmuši Rīgas rajona un valsts 
olimpiādēs, par to liels paldies- skolotājiem. Lepojamies, ka pamatus 
kulturoloģijā māca Latvijā atzītākais mākslinieks, gleznotājs V. Ku-
cins, lepojamies, ka mūsu skolēniem ir laureātu tituli vizuālās māks-
las olimpiādēs valstī. Paldies par ieguldīto darbu skolotājai G. Vēverei! 
Skola ir iesaistījusies dažādos projektos gan vietējos, gan starptau-
tiskos, piesaistījusi Eiropas finansējumu, kā rezultātā ieguvēji ir sko-
lēni un pedagogi. Projektos aktīvi darbojas A.Ābelīte, V.Miķelsone, 
I.Cielēna. L.Kumskis, S.Ērgle, G.Bratuškina, N.Riherte, A.Kurtiņa, 
M.Kaņepe. Darbs projektos prasa labas zināšanas ne tikai angļu va-
lodā, bet arī krievu un vācu, tās nodrošina L.Vilka un I.Gabranova. 
2008.g. skola ir saņēmusi Rīgas rajona padomes Atzinības 
rakstu par aktivitāti starptautisko projektu realizācijā.

Viens no būtiskiem skolas darba virzieniem ir pozitīvas psiholo-
ģiskās vides veidošana gan starp skolēniem, gan skolēniem un skolo-
tājiem. Nozīmīgu darbu pozitīvas vides veidošanā veic psiholoģe Līga 
Kalniņa. Paldies!

Krimuldas vidusskola ir skola skolā, jo bez vispārizglītojošās iz-
glītības tajā var vienlaicīgi pabeigt mūzikas, mākslas un deju skolu. 
Esam gandarīti par to, ka pateicoties MMS pedagogu ieguldījumam, 
vienmēr esam piedalījušies skolēnu Dziesmu un deju svētkos. Paldies 
A.Buņķim, S.Dimantei, G.Berķei un A.Ķikutei. Paldies ilggadīgam 
skolas pedagogam un skolas patriotam A.Daņiļevičam, kurš lika pa-
matus dejotpriekam. Pateicoties viņam skolai ir moderna deju zāle, 
kā arī jaunieši ir piedalījušies Latvijā vērienīgajos deju uzvedumos 
„Mauglis”, „Mazā nāriņa”, „Spēlēju dancoju”.  

2.b klase Ilmārs Klimaševskis
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2010./11.mācību gadā .

Labu stāju, manieres un vieglu deju soli skolēniem ilgus gadus 
māca sporta deju skolotāja A.Stūrīte. Viņas dejotāji iepriecina ne tikai 
mūs pašus un novada ļaudis dažādos pasākumos, bet panākumi tiek 
gūti arī starptautiskos deju konkursos.

Pedagogiem liels palīgs ir skolēnu parlaments, kuru uzmanības 
centrā ir ne tikai interesanti pasākumi, bet arī mācību darbs un iek-
šējās kārtības noteikumu ievērošana. 

Skolas padome uztur saikni starp pedagogiem, vecākiem, skolē-
niem un pašvaldību. Neskatoties uz aizņemtību savos darbos, jau 5 
gadus padomē darbojas Krimuldas novada izpilddirektors I.Caucis, 3 
gadus padomi vadīja I.Rekke un tajā ilgstoši darbojas M.Jančenko un 
I.Ozolnieks. Paldies! 

Domājot par veselīgu uzturu un atbalstu maznodrošinātajiem, sko-
las padome kopā ar skolas administrāciju ir iesākusi projektu ”Skolas 
piens”, kā rezultātā skolas ēdnīcā skolas skolēni var dzert pienu bez 
maksas. Paldies atsaucīgajam skolas ēdnīcas kolektīvam  un tās vadī-
tājai I.Krastiņai par organizatorisko darbu, kārtojot formalitātes gan 
„Piena programmā”, gan nākošajā programmā „Skolas auglis”. 

Aicinu vecākus aktīvāk iesaistīties padomes darbā un palīdzēt ri-
sināt skolas jautājumus kā to darīja I.Kārkliņa, I.Krastiņa, L.Kauliņa, 
L.Bērziņa, V.Zalcmane, S.Seile, I.Dundere, S.Ģēģere un dara S.Ozola, 
L.Barone, I.Ulme, A.Barkusa- Ulasa, E.Viša. Paldies!

No 1993.g. Krimuldas vidusskola ir veselību veicinoša skola. Dau-
dzie pasākumi, kas saistīti ar jauniešu izglītošanu, līderapmācībām, 
radošām nometnēm, veselības un sporta dienām ir padarījuši skolas 
jauniešus zinošākus, vispusīgākus. Paldies par šo skolas darbības vir-
zienu V.Miķelsonei, E.Kanbergai un sporta skolotājām A.Kurtiņai, 
L.Civiļovai un A.Gailītei! 2008.g. Izglītības ministrija mums izteikusi 
pateicību par ilgtspējīgas Veselību Veicinošas skolas idejas īste-
nošanu un attīstīšanu Latvijā.

Skolas pedagogi ir realizējuši ļoti daudz aktivitātes ārpus sava 
darba laikā, piedaloties skatēs, konkursos, gatavojot izglītojamos 
olimpiādēm un valsts pārbaudes darbiem. Valsts finansiālais stāvoklis 
nav pietiekošs, lai šīs pedagogu aktivitātes varētu pienācīgi finansiāli 
novērtēt, un tāpēc īpaši esmu pateicīga visam pedagogu kolektī-
vam par neizsīkstošo darbošanās prieku kopā ar jauniešiem. Iegul-
dītais darbs atmaksājas, jo pēdējo piecu gadu laikā visi Krimuldas 
vidusskolas 12.klašu absolventi, kuri vien ir vēlējušies, turpina savu 
izglītību dažādās Latvijas augstskolās. Populārākās ir Latvijas Valsts 

universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Vidzemes augstskola, Lat-
vijas Kultūras akadēmija. 

ESF projekta ietvaros no  2006.g. skola ir ieguvusi sertifikātu kā 
„Vienādo tiesību un iespēju skola 2006”. Paldies par ieguldīto 
darbu I.Lokai! Konkursā „Sakoptākais Latvijas pagasts” skola ieguva 
atzinības rakstu par izglītības attīstības veicināšanu Krimuldas 
pagastā. No 2006.g. Krimuldas vidusskola ieguva godalgotas vietas 
Rīgas rajona sporta bāžu konkursos, 2.vietu Rīgas rajona bioloģijas 
kabinetu un 3.vietu vidusskolu bibliotēku skatē. Skolas bibliotekāre 
G. Bratuškina ir saņēmusi atzinību par inovatīvu un augsti profesio-
nālu darbu, kā arī vairākus gadus rūpējusies par skolēnu lasītpras-
mes veicināšanu, piedaloties LNB Kultūrkapitāla fonda realizētajā 
programmā „Bērnu žūrija” un Letonikas organizētajos konkursos. 
Paldies!

Lai motivētu skolēnus būt izglītotiem, erudītiem, zinošiem, par 
tradīciju ir kļuvušas trīs nominācijas: Gada klase, Viszinis, Labākais 
sportists. Pateicoties sadarbībai ar SEB banku, visām trīs nomināci-
jām ir arī naudas balvas. Paldies par atsaucību SEB bankas, Siguldas 
filiāles pārvaldniecei D.Enikai un klientu apkalpošanas daļas vadītājai 
S. Baumanei!  

Krimuldas vidusskolā skolēniem ir iespējas attīstīt savas spējas 
un iemaņas arī dažādās interešu nodarbībās. Skolēni dzied, dejo un 
sporto profesionālu un radošu pedagogu vadībā, tāpēc neizpaliek god-
algotas vietas koru skatēs un sporta spēļu sacensībās. Paldies peda-
gogiem S.Ērglei, D.Sipjagovai, L.Civiļovai, A.Kurtiņai.

Jubilejas reizē gribas pateikties visiem, kas ir mācījušies pēc labā-
kās sirdsapziņas, strādājuši un atbalstījuši skolu. Tādu cilvēku ir tik 
daudz, ka vienā rakstā visus nemaz nevar aptvert. 

Savai skolai, pedagogiem, vecākiem un skolēniem es vēlu: 
„Lai mēs visi zinām mērķi – kur mēs virzāmies,
Koleģialitāti – mēs strādājam kopā,
Mūžizglītību - jāmācās visiem,
Kopīgu atbildību par padarīto – mums jābūt labākiem nekā mēs esam,
Riska uzņemšanos - ir jāmēģina kaut kas jauns,
Atbalstu - vienmēr būs kāds, kas palīdzēs,
Savstarpējo cieņu – katram ir kaut kas, no kā var mācīties,
Atklātību - mēs varam visu atrisināt, ja diskutējam kopā,
Svētkus un humoru – mēs jūtamies labi, esot kopā.” 

Krimuldas vidusskolas direktore Rita Erdmane
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Turaidas muzejrezervātā 4.novembrī 
notika gadskārtējā zinātniski praktiskā 
konference, kuras mērķis bija iepazīstināt 
sabiedrību par muzejrezervāta pētniecī-
bas darba rezultātiem 2010.gadā un infor-
mēt par muzeju aktualitātēm.

Latvijas Mākslas akadēmijas profe-
sors Ojārs Spārītis ziņojumā „Kultūras 
mantojuma perspektīve ICOMOS stra-
tēģijas grupas redzējumā” pauda Starp-
tautiskā pieminekļu un mantojuma vietu 
padomes (ICOMOS) viedokli par 21.gad-
simta degradācijas draudiem kultūrvidei 
biežāk apmeklētajos kultūras objektos. 
Lielā tūristu skaita dēļ populārākās kultūras 
vietas strauji noveco. Viņš ieteica domāt ne 
tikai par tūristu piesaisti kultūras pieminek-
ļiem, bet arī par ilgtspējīgas tūrisma stra-
tēģijas izstrādi, kas prognozētu iespējamās 
negatīvās sekas, kādas radītu pārmērīgs 
tūrisma pieplūdums, piemēram– izmaiņas 
tradicionālajā pamatiedzīvotāju dzīvesveidā. 
Sava ziņojuma nobeigumā profesors Turaidas 
muzejrezervāta direktorei Annai Jurkānei 
uzdāvināja mācību grāmatu „Vide un ilgt-
spējīga attīstība”, kur kā labais piemērs par 
kultūrvides saglabāšanu un uzturēšanu tiek 
minēts Turaidas muzejrezervāts.

Ziņojumā „Muzejs un laiks” Turai-
das muzejrezervāta direktore Anna 
Jurkāne analizēja muzejrezervāta attīs-
tības posmu no 2004. līdz 2013.gadam, 
uzrādot, kas paveikts no izstrādātās muzej-
rezervāta Vīzijas – 2013 un kas vēl plānots 
īstenot tuvāko trīs gadu laikā. Anna Jurkāne 

izteica gandarījumu, ka neskatoties uz sarež-
ģīto finanšu situāciju un dažādo funkciju au-
ditu savādo izpratni par muzejiem, Turaidas 
muzejrezervāts ir darbojies un pastāvējis kā 
muzejs, nevis kā vāji definēta institūcija, kas 
grozās un mainās līdzi popularitātes vējiem 
vai finanšu apstākļiem. 

Anna Jurkāne izteica pateicību muzeja 
Atbalsta biedrībai, īpaši valdes priekšsēdētā-
jai Ilzei Krastiņai un valdes sekretārei Inesei 
Bergai par atbalstu, bez kura muzejs nevarē-
tu šogad sekmīgi strādāt. Direktore sirsnīgi 
pateicās muzeja darbiniekiem par sapratni un 
spēju mobilizēties pārmaiņu situācijai, lai va-
saras sezonā apmeklējums un pašu ieņēmu-
mi nesamazinātos. Visi spēki tika virzīti uz 
apmeklējuma palielināšanu. Tas deva arī re-
zultātu, kas šobrīd ir labāks nekā iepriekšējā 
2009.gadā – gan ieņēmumu, gan apmeklētāju 
skaita ziņā. Ziņojuma noslēgumā direktore 
visiem klātesošajiem novēlēja, lai skaistās 
2010.gada Muzeju nakts sveču mirdzums ir 
katrā pašā, it īpaši ziemas periodā.

Turaidas muzejrezervāta galve-
nā speciāliste Vija Stikāne turpināja 
tēmu un ziņojumā „Turaidas pils torņa 
pulkstenis”. Turaidas torņa pulkstenis ar 
zvanu minēts vēstures avotos 1590.gadā. 
Šogad pulkstenis tika renovēts, piešķirot 
ciparnīcai košākas krāsas, kuru simbolika 
atbilst 15.-16.gadsimta laikrāžu ciešajai sais-
tībai ar astronomiju un debesu simboliku.

Šogad tika veikta Turaidas muižas 
vagara mājas arhitektoniski mākslinie-
ciskā izpēte. Par izpētes rezultātiem 
informēja mākslas vēsturnieks Dainis 
Bruģis ziņojumā „Turaidas muižas va-
gara mājas izpētes rezultāti”. Vagara 
māja (atrodas pie autobusa pieturas virzie-
nā Inciems-Sigulda) ir viena no nozīmīgām 
muižas kompleksa sastāvdaļām. Izpētē 
konstatēts, ka ēka būvēta 20.gadsimta pašā 
sākumā, visticamāk, muižas pārvaldnieka 
Heinriha Bāzlera darbošanās laikā. Izpētes 
rezultāti apliecināja, ka māja savā pastāvē-
šanās laikā piedzīvojusi dažādas pārmaiņas. 

Visinteresantākais no pētniecības viedokļa 
ir bijis laika posms- 20.gs. 30.gadi, kad ēkā 
dzīvojis mežzinis Tone ar kundzi– vietējo 
zobārsti. No šī perioda konstatēta dekoratī-
vas verandas piebūve, logu pārbūve un telpās 
skaista sienu apdare. Dainis Bruģis atzinīgi 
novērtēja, ka muzeja rīkoto ekspedīciju laikā 
pierakstītās vietējo iedzīvotāju atmiņas bija 
nozīmīgs informācijas nesējs ēkas būvniecī-
bas datu noskaidrošanā.

Turaidas muzejrezervāta galvenā 
speciāliste Ina Līne ziņojumā “Turaidas 
muižas vecās pārvaldnieka mājas eks-
pozīcijas tapšana” pastāstīja par topošās 
interjera ekspozīcijas mērķiem, kas Latvijā 
būs pirmā, kurā rādīs vidusšķiras pilsoņu 
lauku dzīvojamo vidi. Turaidas muižas vecās 
pārvaldnieka mājas restaurācija tuvojas nos-
lēgumam un ar savu autentiskumu tā skaisti 
izceļas, apmeklētājiem un tūristiem tuvojo-
ties Turaidas muzejrezervāta ieejas mezglam.

Ieskatu topošajā interjera ekspozīcijā klāt-
esošajiem sniedza izstāde „Turaidas mui-
žas pārvaldnieka vecā dzīvojamā māja – 
izpēte, restaurācija, interjers”, kura pirms 
konferences tika atklāta muzeja izstāžu zālē. 

Izstādē redzama neliela daļa no Turaidas 
muižas pārvaldnieka vecā dzīvojamās mājas 
interjera

Profesors Ojārs Spārītis konferencē informēja 
par jaunu mācību grāmatu „Vide un ilgtspējīga 
attīstība” Latvijas augstskolu studentiem, kura 
tiek tulkota angļu valodā, lai kļūtu par mācību 
grāmatu arī Eiropas augstskolās. Šajā grāma-
tā Turaidas muzejrezervāts minēts kā pozitīvs 
piemērs, kā ikoniska vērtība, kur ir sabalansē-
ta tūrisma plūsma un tās ietekme uz vidi 

Laikam ritot, cilvēku valoda, vārdu krājums mainās, un mūsdienās 
jaunāka gada gājuma cilvēki vairs neatpazīst un nesaprot senāk bieži 
lietotus vārdus. Vai ziniet, ko nozīmē vārdi– ektīgs, žeicka, nēzdodziņš, 
špilkumiņš, šekumi, stiķenes, šķomenes un citi?

2010.gada vasarā un rudenī dodoties pierakstīt Krimuldas novada 
iedzīvotāju stāstus un atmiņas par dzīvi senākos laikos, intervijās iz-
devās saklausīt vārdus, kas mūsdienās tikpat kā vairs netiek izmantoti. 
Tā ķēķī jeb virtuvē ēdienu savulaik gatavoja grāpīšos jeb katliņos. Uz 
galda lika telēķus un gapeles– šķīvjus un dakšiņas, bet litru sauca par 
stopiņu, maza māla bļodiņu - par špilkumiņu. Lai nav jāēd sausi kartu-
peļi, saimnieces bieži gatavoja zostīti jeb mērci. Dārza darbos vai uz 
tīruma izmantoja šekumus jeb dakšas, lāpstas jeb šķipeles, grozus jeb 
kurvjus. Zirga iemauktus senāk sauca par apaušiem, pakavu radzes par 
štollēm, atsperu ecēšas bija federnieki, bet ratus dēvēja par raspuskām 
vai vāģiem. Pirms 70-80 gadiem pēc darbadienām, kas bija sešas die-

nas, jo strādāja arī sestdienās, sekoja izejas diena jeb brīvdiena, 
kad varēja uzvilkt tīrus lindrakus un goda ancūgus, lai dotos 
uz dejām. Toreiz slinku darbu sauca par māžošanos, bet slais-
tu par vanderzelli. Pļāpīgus cilvēkus mēdza pārtraukt, sakot: 
„Nestāsti te pekstiņus!”

Tiesa, virkne no senāk bieži lietotajiem vārdiem ir ģermā-
nismi- no vācu valodas aizgūti vārdi, taču tie mūsu kultūrai ir 
piederīgi un uzskatāmi par tikpat nozīmīgām Latvijas kultūras 
liecībām kā baltu, somugru un slāvu cilmes vārdi.

Ja arī jūsu mājās skan vārdi, kas mūslaikos aizvien retāk 
tiek izmantoti, pierakstiet tos un nododiet Krimuldas novada 
vēstures draugu biedrībai! Varbūt kopīgiem spēkiem izdosies 
topošajā novada vēstures grāmatā izveidot Krimuldas novada 
seno vārdu vārdnīcu!

Sagatavoja Ieva Vītola (29144800).

Seno laiku vārdi

Turaidas muzejrezervāts –
vides un ilgtspējīgas attīstības piemērs
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Lēdurgas folkloras kopa „Putni” (vadītāja 
Ilze Kļaviņa) uzņēma viesos folkloras kopas 
„Airi”, Lādezers”, „Zēģelīte”, „Straupe”. Vid -
zemes Piejūras stāstnieku konkursā pasaku, 
atgadījumu un anekdošu stāstīšanā sacentās 
23 dalībnieki vecumā no 1. līdz 9.klasei. To 
vidū seši vīriešu kārtas pārstāvji. 

Dižās stāstnieces titulu izcīnīja: „Airu” 
dalībnieces Rasa Jansone (9.kl.); Elīna 
Krima (9.kl.); Elīna Keršteina (5.kl.); „Lā-
dezera” pārstāve Evelīna Straume (3.kl.); 
Straupes stāstnieces Megija Alksne (6.kl.) 
un Ieva Stūriņa (2.kl.).  No Lēdurgas folklo-
ras kopas „Putni” – Liene Ramāna (8.kl.) - 
paldies vadītājai Ilzei Kļaviņai. 

Popgrupas „Podziņas” dalībnieki Irē-
nas Ignatovas vadībā Latvijas valsts svēt-
ku noskaņās sniedza koncertu pensionāru 
klubiņa „Rudentiņš” sanāksmē, kurš noti-
ka veco ļaužu namā „Krimulda” (Sunīšos). 
Veco ļaužu nama vadītāja Jaņina Bžozovska 
pastāstīja, ka koncerta skatītājiem sagādāja 
prieku mazo dziedātāju sniegums. Pensio-
nāru vidū daudzi, kuriem vēl dzīvā atmiņā 
savulaik saimniecībā notikušās balles, kādā 
reizē Ziemassvētkos priekšnesumus sniedza 
aktrise Vera Singajevska, kura spēja sasmī-
dināt skatītājus vai līdz asarām, attēlodama 
mazu bērnu priekšnesumus, kas viņai tik 
labi izdevās. Tieši šādas atmiņas uzvirmoja 
pēc popgrupas „Podziņas” koncerta. Jaņina 
Bžozovska saka to nevar izstāstīt, to var 
tikai redzot izjust. Katrs bērniņš dziedot, 
dara vēl kaut, kas izskatās mīļi.

Šī bija pensionāru klubiņa „Rudentiņš” 
pirmā sanākšana. Nākamā būs janvārī, kad 
tradicionālajā sanāksmē „Lecam pa vecam”, 
sagaidot jauno gadu, notiks svinēšana pašu 
lokā. Sunīšos salīdzinoši ir ļoti daudz vecāka 
gadagājuma cilvēku. To var izskaidrot ar to, 
ka savulaik slavenā saimniecība „Krimulda” 
būvēja daudzdzīvokļu mājas Raganā, tad jau-
nākās ģimenes devās dzīvot turp. 

Vēl no „Putniem” titulus ieguva: An-
sis Ābele (3.kl.) - Lielais stāstnieks; Lelde 
Ločmele (4.kl.) - Lielā stāstniece; Evelīna 
Kablukova (1.kl.) - Lielā stāstniece; Paula 
Bumble (2.kl.) - Lielā stāstniece; Gustavs 
Bumblis (1.kl.) - Mazais stāstnieks.

Dižie stāstnieki piedalīsies stāstnieku 
konkursa „TECI, TECI VALODIŅA” finālā 
Rīgā, Latviešu Biedrības namā 27.11.2010.

Paldies Lēdurgas bibliotēkai par pasaku 
grāmatu izstādi! Paldies visiem konkursa 
atbalstītājiem: SIA ADAL-Z, K.Treija tūris-
ma I/U, Viesu namam „Līgotāji”, Kafejnīcai 
„Magnolija”, Veikalam „Mazlauri”, Ancei un 
Sandijam Bumbļiem.

Lēdurgā 12. novembrī sacentās Vidzemes Piejūras stāstnieki Veco ļaužu namā uzstājas 
„Podziņas” 

2010.g. 23.oktobrī Krimuldas novada 
Vēstures draugu biedrība organizēja ek-
spedīciju uz Nogrimušo baznīcu. Nostāsts 
par baznīcu, kura atradusies mežā netālu 
no Lēdurgas pagasta Juglām, vietējo ie-
dzīvotāju atmiņās ir ticis pārmantots no 
paaudzes paaudzē. Apkopojot informā-
ciju topošajai Krimuldas novada grāma-
tai, šis nostāsts nonāca arī līdz Vēstures 
draugu biedrībai, rosinot dabā apmeklēt 
Nogrimušās baznīcas vietu.

Parādīt Nogrimušās baznīcas vietu lab-
prāt piekrita Juris Rehtšprehers, kuram, vēl 
bērnam esot, šo vietu rādījis un par to stās-
tījis viņa tēvs. Tā kā ģimenes apstākļu dēļ 
Juris iepriekš izsludinātajā ekspedīcijas dienā 
pasākumā piedalīties nevarēja, ar viņu ap-
kārtni izstaigājām dienu iepriekš.

Neskatoties uz to, ka skarbie laika aps-
tākļi rudenīgajā sestdienas priekšpusdie-
nā daudzus, kuri iepriekš bija pieteikušies, 
nobiedēja, tomēr kopā sanāca krietns inte-
resentu pulciņš. Pievienojās arī Kristaps 
Bregže no tuvējām Kūriņu mājām, arī viņš 
zināja daudz stāstīt par savas dzīvesvietas 
apkārtnes objektiem. Apmēram divu stundu 
laikā paguvām izstaigāt apkārtni, aiziet līdz 
tuvējam Linezeram, noslēgumā mazliet no-

Kur nogrimusi baznīca?

parādījušies arī arheologi, ir atrastas 16.gad-
simta monētas un citas senlietas. Jebkurā 
gadījumā šī vieta, ko daži vietējie sauc par 
Mēra laika kapiem, ir pārbaudāma un papil-
dus pētnieciski izzināma. Tāpat Juglu ciema 
apkārtne, kurai raksturīga salīdzinoši liela 
senvietu un kapulauku koncentrācija, rosina 
turpināt meklēt un atklāt līdz šim nezināmu 
informāciju, noskaidrojot nostāstu nozīmi. 
Jau 13.gadsimta vēstures avots– Livonijas 
Indriķa hronika, piemin baznīcas celtniecību 
Lēdurgā (Lethegore). Līdz šim šīs baznīcas 
atrašanās vieta nav noskaidrota. Varbūt va-
rētu izvirzīt provokatīvu hipotēzi, ka 13.gad-
simta Lettegore ir atradusies pie Juglām, ne-
vis tagadējās Lēdurgas vēsturiskajā centrā?!

Krimuldas novada Vēstures Draugu 
biedrības vārdā saku lielu paldies visiem, kas 
izrādīja interesi un piedalījās ekspedīcijā. Ir 
jau radušās vairākas idejas par turpmākajām 
ekspedīcijām un kopīgiem pārgājieniem nā-
kamā gada pavasarī.

Dr.hist. Gatis Krūmiņš

salušie ekspedīcijas dalībnieki sasildījās ar 
karstu tēju.

Vieta, kur agrāk pēc nostāstiem atradu-
sies baznīca, ļoti atgādina tās kritenes, kas 
atrodas Straupes pagasta teritorijā, tikai pā-
ris kilometrus no šīs vietas. Tagad šī ieplaka 
daļēji ir aizaugusi ar krūmiem, agrāk tā esot 
bijusi pilnīgi atklāta. Protams, nav nekādu tie-
šu pierādījumu, ka baznīca ir eksistējusi, un 
atradusies tieši minētajā vietā. Taču šī vieta 
atrodas tikai 100 metrus no Vecpapiņu (citos 
avotos Vecapiņu) senkapiem, turpat netālu ir 
vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis- 
Vasiļa kalns, kas arī apvīts ar dažādiem no-
stāstiem. Zināms, ka arī par akmeņu krāvu-
miem, kas atrodas netālu no Kūriņu mājām, 
senatnes pētnieki ir izrādījuši interesi. 

Sarunās ar tuvējo māju iedzīvotājiem tika 
uzzināta vēl kāda interesanta liecība– kolho-
zu laikos tikai pārsimts metru no šīs vietas 
grants karjerā tika atrasts liels daudzums 
cilvēku kaulu. Kristaps Bregže stāstīja, ka at-
rasti ir arī ieroči, ķiveres, taču citi notikumu 
aculiecinieki, piemēram, Krustiņu saimnieks 
Andris Šemeta, šādu kara trofeju atrašanu 
neatceras un apšauba. Valsts kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcijas dati liecina, ka 
karjera izstrādes laikā šajā vietā epizodiski ir 

Aktivitātes
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Krimuldas baznīcā
12.decembrī plkst.19.00

ASPAZIJA  J. LŪSĒNS  S. JĒGERS
Programmā "TAS VĀRDS"

Komponists Jānis Lūsēns par koncertprogrammu: 
“Mēs mēģināsim būt kopā ar dzejnieci Aspaziju vi-
ņas trauksmainajā lidojumā, lai kopā ar klausītā-
jiem pusotras stundas garumā pabūtu viņas pasau-
lē kā netveramā sapnī, kas reiz jau sapņots vai vēl 
sapņots tiks.”

Koncertprogrammā neierastā mūzikas instrumen-
tu spēles savienojumā kontrtenors Sergejs Jēgers 
veidos mistērijas pilnu ceļojumu Aspazijas pasaulē, 
atklājot tās pirmatnīgo un duālo valdzinājumu. 
Dziesmu ciklu koncertuzvedumā piedalās: 
I.Šablovska (arfa), K.Grigalis (sitamie instrumenti), 
J.Lūsēns juniors (basa ģitāra), M.Bērziņa (akorde-
ons) un programmas autors J.Lūsēns (taustiņins-
trumenti un perkusijas).

Biļetes Ls 5,00 – 
draudzēs (Inese 29333551, Marita 29392854); 

kultūras namā; Biļešu paradīzes kasēs 

REKLĀMA � SLUDINĀJUMI

Izdevējs: Krimuldas novada dome
Domes priekšsēdētājs: Juris Salmiņš, Ragana, tālr. 67976057
Redaktore: Ināra Miškina, Inciems, Kastaņu ielā 5, tālr. 67957850
Maketētāja/datorgrafi ķe: Venita Zariņa
Iespiests: SIA “Creative Cat”, Rīgā, Pērnavas ielā 47/B, tālr.67311622
Reģistrācijas apliecība Nr. 1511. Avīze iznāk kopš 1994. gada septembra.

KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS
www.krimulda.lv

krimuldasvestis@inbox.lv

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, 
skaitļiem un faktiem 
redakcija neatbild.

RAGANAS ĶĒĶIS
Krodziņā

plkst. 21.30 koncertēs:

4. decembrī – „Dakota”;
11. decembrī – Inga un Normunds;
18. decembrī – „Patrioti LG”.

www.raganaskekis.lv

Privātsludinājumi
� Pārdod lauku olas. Mob.t.29122453; 
67700129
� Pārdod presētu sienu ķīpās. Cena 70 
Ls/tonnā. Mob.t. 28280095
� Pārdod ēdamos kartupeļus Vineta, 
burkānus, svaigus un skābētus kāpostus, 
kā arī citus dārzeņus. Tālr.67703990, Ra-
ganā.
� Pārdod lopbarības kartupeļus Lēdur-
gā. Mob.t.29192640
� Pārdod lopbarības kartupeļus. 
Mob.t.29408575
� Pārdod cūkgaļu no 1.65ls/kg. Subpro-
dukti. Piegāde. Mob.t.27065108
� Pārdod a/m „Mazda”, 1989.g., bez TA, 
Raganā. Mob.t.28210833
� Pārdod a/m „Mazda” 323, 85.g, bez TA. 
Cena 160 Ls. Tel. 29480664, 27544766.
� Pārdod a/m „Chrysler Voyager”, 94.g, 
3,3 l benzins/gāze, jaunā TA. Cena 760 
Ls. Mob.t.29480664, 27544766.
� Pērk lapkoku malku (vairumā). 
Mob.t.26575080
� Pērk mežus, cirsmas izstrādei. 
Mob.t.29472509
� Labprāt pieskatītu bērnu, bērnus 
savās mājās (Inciemā) dažas stundas, 
dienas vai vairāk. Ir pieredze. Zvanīt 
mob.t.28683882

TURAIDAS MUZEJREZERVĀTĀ

Ziemassvētku gaidīšanas laikā daudzus pārņem 
domas par saules spēku, gaismu sevī, labiem 
darbiem un nereti tieši tumšākajā gada laikā 

rodas vēlēšanās iepriecināt līdzcilvēkus.

Turaidas muzejrezervāts decembrī 
piedāvā 

interaktīvu programmu 1.- 7. klašu skolēniem

„ZIEMASSVĒTKI 
TURAIDAS MUIŽĀ”, 

kas veidota kā radošā darbnīca, kuras laikā ik-
viens dalībnieks pašrocīgi var izgatavot dāvaniņu 
no dabas materiāliem, ko Ziemassvētku vakarā 
palikt zem eglītes kā pārsteigumu māmiņai, tē-
tim, vecmammai vai kādam citam mīļam cilvē-
kam. Pēc dāvaniņu izgatavošanas draudzīgā pul-
kā tiks minētas mīklas, iets rotaļās un tiks zīlētas 
nākamā gada veiksmes un notikumi.

Iepriekš vienojoties ar Turaidas kalēju, būs 
iespēja smēdē liet laimes un, veroties ēnu 

atspulgos, ielūkoties nākotnē. Svētku sajūtas radīs 
eglītes smarža, svecīšu liesmiņas un cienāšanās 

ar gardām piparkūkām un smaržīgu tēju.
Iespējama vienošanās arī par skolas liecību 

izsniegšanu un Ziemassvētku saldumu paciņu 
dāvināšanu programmas gaitā. 

Plašāka informācija par Ziemassvētku interaktīvo 
programmu un citu programmu piedāvājumu atrodama 

www.turaida.muzejs.lv, pa tālr. 67971402, 
vai rakstot:  izglitojosaisdarbs.tmr@apollo.lv.

Krimuldas baznīcā
Krimuldas ev. lut. draudzē 

Svētdienās plkst.12.00 – 
 Dievkalpojums.
Pirmdienās, ceturtdienās plkst.20.00 – 

Kinovakars.
Trešdienās plkst.19.00 – 
 Bībeles stunda.
Piektdienās plkst.19.30 – 
 Iesvētīšanas mācības.
Sestdienās plkst.19.00 – 

 Muzikālais dievkalpojums.

Laipni aicināti un gaidīti!
Mācītājs Austris Rāviņš

Turaidas baznīcā
Dievkalpojumi 

notiek svētdienās plkst.11.00

Mācītājs Didzis Seržāns 

Lēdurgas ev.lut. baznīca
Aicina uz Dievkalpojumiem 

katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā 
plkst.11.00

Kalpo evanģēliste Daiga Ummere

14. decembrī plkst.10.00
Krimuldas novada Lēdurgas pagasta viesu 

mājā „Līgotājos” notiks

INFORMATĪVAIS SEMINĀRS 
LOPKOPĒJIEM

Programmā:
• Slaucamo govju un gaļas liellopu ēdināšana 

ziemas periodā;
• Barības devu sastādīšana.

Lektore: 
Siguldas CMAS konsultante Edīte Rekēviča.

Seminārs bezmaksas, aicināti visi 
interesenti !

Sīkāka informācija:
mob.t.29662384, Ināra Krasovska

No 17. novembra līdz 12. decembrim
Melngalvju nama izstāžu galerijā,

Rīgā, Rātslaukumā 7 

LĒDURGAS MĀKSLAS SKOLAS 

20 DARBA GADU 
JUBILEJAS IZSTĀDE

KRIMULDAS VIDUSSKOLASKRIMULDAS VIDUSSKOLAS

UZSĀCIS SEZONU!!!UZSĀCIS SEZONU!!!

Peldbaseina izmantošanas cenasPeldbaseina izmantošanas cenas

Krimuldas vidusskolas peldbaseina izmantošanas 
cenas (t.sk.PVN):
� individuālajiem apmeklētājiem par 1 stundu 
(ietverot pirts apmeklējumu):
� pieaugušajiem 1 stunda Ls 3,00,

- katra nākamā stunda Ls 1,00,
- abonements 5 reizēm (5 h) Ls 12.00;

� pilna laika studentiem 1 stunda Ls 2,50,
- katra nākamā stunda Ls 0,50,
- abonements 5 reizēm (5 h) Ls 10,00;

� skolēniem un pensionāriem, represētām perso-
nām 1 stunda Ls 1,50,
- katra nākamā stunda Ls 0,50,
- abonements 5 reizēm (5 h) Ls 6,00;

� pirmskolas vecuma bērniem vecāku pavadībā: 
- 1 reize Ls 0,50,
- abonements 5 reizēm (5 h) Ls 2,00.

� Citu pašvaldību skolu un pirmskolas izglītī-
bas iestāžu audzēkņiem, pēc iepriekš saskaņota 
grafika par 1 stundu:
� iznomājot visu baseinu Ls 35.00
� iznomājot 1 celiņu Ls 10,00.
� Pirts (kolektīvi un individuāli) apmeklējumam 

Ls 12,00 (1 h).


