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Apstiprināts pašvaldības 2018. gada budžets

2017. gada 29. decembrī Krimuldas novada sēdē apstiprināts 
pašvaldības budžets 2018. gadam. 2018. gadā pašvaldības bu-
džetu veido pamatbudžets 7400287 EUR apmērā un speciālais bu-
džets – 268 272 EUR. Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi šogad 
plānoti 5303225 EUR, speciālā budžeta ieņēmumi – 256657 EUR, 
līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada – pamatbudžetā 1122871 
EUR, speciālajā budžetā – 79700 EUR.

Pašvaldības budžets ir viens no svarīgākajiem instrumentiem 
autonomo funkciju nodrošināšanai, ko paredz likums “Par pašval-
dībām”. Ar budžeta palīdzību un pieņemto lēmumu atbilstību tiek 
realizēta novada ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšana 
un veidota teritorijas ilgtermiņa attīstība. 

2018. gada budžetā kā prioritāte ir izglītības iestāžu, kultū-
ras un sporta būvju uzturēšana un telpu remonti. Turpināsies 
ēku siltināšana, kas rada energoresursu samazinājumu nākotnē. 
2018. gads ir Latvijas simtgades un Vispārējie latviešu Dziesmu 
un Deju svētku gads – pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi gan 
pasākumu programmām, gan tērpu ieādei.

Būtiski pašvaldības un Eiropas Savienības struktūrfondu lī-
dzekļu ieguldījumi plānoti dažādu infrastruktūru attīstošu projek-
tu realizācijai, piemēram, meliorācijas sistēmu, grants ceļu atjau-
nošanas pasākumi.

Pašvaldības izdevumi tiek piedāvāti budžeta projektā un ap-
spriesti domes komiteju sēdēs un pēc Finanšu komitejas atzinuma 
tiek nodoti apspriešanai un apstiprināšanai domes sēdē.

Līdzekļi tiek plānoti pašvaldības funkciju izpildes un pašinicēto 
pasākumu nodrošināšanai. Tie ir līdzekļi pašvaldības izglītības, 
kultūras, sporta iestāžu, nodaļu uzturēšanai, pasākumu finansē-
šanai, infrastruktūras un īpašumu uzturēšanai, pabalstiem maz-
nodrošinātajiem un citu sociālo programmu un pasākumu finan-
sēšanai. Līdzekļi paredzēti dažādu pašvaldībai saistošo un plānoto 
projektu izstrādei un realizācijai. Vislielāko daļu naudas – 37 % no 
budžeta pašvaldība atvēl izglītībai. Papildus obligātajam mācību 
saturam pašvaldības izglītības iestādēs skolēniem ir iespēja ap-
meklēt mūzikas un mākslas skolas, peldbaseinu. Novada iedzīvo-
tāji aktīvi izmanto pašvaldībā esošoās sporta halles. Novada kul-
tūras namos darbojas kori, deju, teātra kolektīvi u.c. Vairāk nekā 
10 000 EUR apmērā piešķirts finansējums novada teritorijā esošo 
biedrību īstenoto projektu līdzfinansēšanai. 

2018. gadā plānots uzsākt vairāku Eiropas Savienības struk-
tūrfondu u.c. fondu projektu realizāciju – meliorācijas sistēmu 
atjaunošana, grants ceļu atjaunošana. Plānots turpināt darbu pie 
izglītības un kultūras iestāžu telpu remontradabiem un publiskās 
infrastruktūras attīstības – gājēju celiņu izbūve, āra trenažieru lau-
kuma uzstādīšana u.c. Budžeta līdzekļi piešķirti tūrisma veicinā-
šanas pasākumiem un sadarbībai ar novada uzņēmējiem. 

Speciālo budžetu veido ieņēmumi autoceļu uzturēšanai un da-
bas resursu nodokļa ieņēmumi. Mērķdotācija autoceļiem un ielām 
plānota 150657 EUR apmērā, savukārt dabas resursu nodokļa ie-
ņēmumi plānoti 106000 EUR apmērā. 

Liekākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu struk-
tūrā ir ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (61%), valsts 
budžeta transfertiem (22%), kā arī ieņēmumiem no nekustamā īpa-
šuma nodokļa (8%).

Detalizēts izklāsts par Krimuldas novada budžetu pieejams Kri-
muldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv sadaļā “Domes 
sēžu protokoli”.
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Aizvadītais gads Krimuldas novada Dzimtsarakstu nodaļā
Neviens putniņš tā nedzied,
Kā dzied sila balodīts;
Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani tēvs, māmiņa.  

   (Latviešu tautasdziesma)

2017.gadā Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
44 jaundzimušie un dzimšanas apliecības iz-
sniegtas 27 zēnu un 17 meitenīšu vecākiem. 
Krimuldas pagastā dzīvesvieta deklarēta 
27 bērniem, Lēdurgas pagastā – 15 bērniem, 
citā novadā vai pilsētā – 2 bērniem.

Populārākais jaundzimušo puišu vārds 
ir Patriks, to vecāki izvēlējušies diviem 
zēniem. Meitenēm populārākie vārdi, ko 
vecāki izvēlējušies divas reizes, ir Alise un 
Laura. Arī 2016. gadā populārākais vārds 
meitenēm bija Alise.

Vēl Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti jaun-
dzimušie ar šādiem vecāku izvēlētiem vār-
diem: Alīna, Emīlija, Renāte, Linda, Kate, 
Dārta Keita, Klinta, Keita, Beāte, Rebeka 
Stefānija, Grieta, Elza, Karlīna, Krišjānis, 
Augusts, Dominiks, Regnārs, Jānis, Brems, 
Kristaps, Mikus, Alekss, Artjoms, Renārs, 
Roberts, Niks Ralfs, Austris, Visvaldis, 
Klāvs, Nauris, Artis, Krists Olivers, Gusts, 
Rihards, Artūrs, Olivers, Ralfs, Tomass.

Pirmie bērni dzimuši 21 māmiņai, ot-
rie – 12, trešie – 9, piektie – 2 māmiņām. 

18 jaundzimušo vecāki ir laulībā, pater-
nitāte atzīta 24 bērniem.

Turpinot tradīciju, reģistrējot jaundzimu-
šo novada Dzimtsarakstu nodaļā un bērna 
pirmo dzīves vietu deklarējot Krimuldas no-
vadā, vecākiem dzimšanas apliecību izsnie-
dzam īpašos vākos, ko rotā novada ģerbo-
nis, un dāvinām izglītojošu grāmatu “Mūsu 
bērns”, kur vecāki var izlasīt dažādus pado-
mus un veikt ierakstus par savu mazuli. 

No 2017.gada 1.jūlija jaundzimušo perso-
nas kodā vairs nav norādīts dzimšanas da-
tums, mēnesis un gads, personas kodu ģe-
nerē speciāla Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes sistēma no 11 cipariem, personas 
koda pirmie cipari visiem ir “32”, bet pā-
rējie ir sistēmas ģenerēti nejauši cipari no 

“0” līdz “9”.  Lai jaunajiem vecākiem būtu 
mazāk rūpju, reizē ar bērniņa dzimšanas 
reģistrāciju tiek deklarēta arī dzīvesvieta.

Pus riekstiņa pati ēdu,
Pusi devu tautiešam:
Abi divi paēduši
No tā rieksta kodoliņa.

   (Latviešu tautasdziesma) 
2017.gadā Dzimtsarakstu nodaļā sastā-

dīti 36 laulību reģistru ieraksti. Seši pāri 
“JĀ” vārdu viens otram teica Dzimtsaraks-
tu nodaļā un 15 pāri pašu izvēlētās vietās 
ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām – no-
vada viesu namos. Reģistrēt laulību mūsu 
novada viesu namos izvēlas citu novadu un 
pilsētu iedzīvotāji, arī ārvalstnieki. Pērn re-
ģistrētas divas laulības ar ārvalstniekiem, 
no kurām vienās līgavainis bija Francijas 
pilsonis, otrās – Lielbritānijas pilsonis. 
Vispopulārākais ir viesu nams “Bēršas” 
un pērn tajā mūsu nodaļas amatpersonas 
laulību reģistrējušas 13 reizes. Visvairāk 
laulību reģistrēts tradicionālajos kāzu mē-
nešos jūnijā, jūlijā un augustā, taču laulības 
slēgtas arī citos gada mēnešos. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, samazinājies to pāru 
skaits, kuri laulību reģistrējuši baznīcā – 15 
(2016. gadā – 24).  Krimuldas baznīcā no-
slēgtas 14 laulības, Lēdurgas  baznīcā – 1. 

Ziedēj visi kapu kalni
Košajās puķītēs;
Kā tiem bij neziedēt,
Pilni dārgu dvēselīšu.

   (Latviešu tautasdziesma)
Pērn nodaļā sastādīti 48 miršanas reģis-

tru ieraksti. Aizsaulē aizgājuši 16 vīrieši un 
32 sievietes. Mirušie bija vecumā no 53 līdz 
94 gadiem. 

Krimuldas novada Dzimtsarakstu noda-
ļas arhīvā glabājas Krimuldas pagasta un 
Lē durgas pagasta Dzimtsarakstu nodaļās no 
1994. līdz 2009. gadam sastādītie reģistri un 
kopš 2010.gada Krimuldas novada Dzimtsa-

rakstu nodaļā sastādītie dzimšanas, mirša-
nas un laulības noslēgšanas reģistri. 

Pamatojoties uz normatīvajos aktos no-
rādīto dokumentu pamata, Dzimtsarakstu 
nodaļa aktualizē arhīvā esošos reģistru sa-
turu, papildinot vai labojot tos. Visbiežāk 
papildinājumi dzimšanas reģistros veikti 
sakarā ar paternitātes atzīšanu bērnam, ga-
dījumos, kad tiesa apmierinājusi prasību, ar 
kuru apstrīdēts paternitātes pieņēmums, tas 
ir, konstatēts, ka bērns nav cēlies no bērna 
mātes vīra, aizgādības tiesību atņemšanu 
bērna vecākiem, laulības reģistros - par vār-
da, uzvārda maiņu kādam no laulātajiem vai 
laulības šķiršanu. 2017.gadā Dzimtsaraks-
tu nodaļā saņemti 13 tiesas spriedumi vai 
zvērinātu notāru izdotas apliecības par ie-
priekšējos gados noslēgto laulību šķiršanu. 
Atkārtoti izsniegtas 12 civilstāvokļa aktu 
reģistrāciju apliecinošas apliecības un 18 iz-
ziņas par dzimšanas, laulības vai miršanas 
reģistrāciju, jo iepriekš izsniegtie dokumen-
ti nozaudēti vai aktualizēts to saturs. Valsts 
nodeva par atkārtotu apliecības izsniegšanu 
ir 7 euro, par izziņas izsniegšanu jāmaksā 
3,63 euro. Pieprasīt un saņemt atkārtoto ap-
liecību vai izziņu var jebkurā sev izdevīgā 
Dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi no tā, kur 
sastādīts un glabājas reģistra ieraksts. At-
kārtotu civilstāvokļa aktu reģistrāciju aplie-
cinošu dokumentu var pieprasīt arī attālinā-
ti, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Aplie-
cību saņemt gan jāierodas personīgi izvēlē-
tajā Dzimtsarakstu nodaļā.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aija 
Zvidriņa apmeklētājus par visiem dzimt-
sarakstu jautājumiem pieņem Lēdurgas 
pagasta pārvaldē, E.Melngaiļa ielā 2, Lē-
durgas pagastā, tālr. 64064468, 29252960, 
e-pasts dzimtsaraksti@krimulda.lv, vadītā-
jas vietniece Laima Kestere reģistrē dzim-
šanas un miršanas faktus Krimuldas nova-
da domē, Parka ielā 1, Raganā, Krimuldas 
pagastā, tālr.67978521, 27744015.

Nodaļas vadītāja Aija Zvidriņa

SIA “ZAAO” (ZAAO) ar savu līdzšinē-
jo darbību veicina pakalpojuma pieejamī-
bu un drošu vidi iedzīvotājiem, piedāvājot 
arvien jaunus pakalpojumus un uzlabojot 
dalītās atkritumu vākšanas procesus. Lai 
īstenotu visas ieceres, obligātās prasības un 
segtu izmaksas, 2018.gada sākumā mainī-
sies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
tarifs to novadu pašvaldībās, kurās pakal-
pojumus sniedz ZAAO.

Jau vairākus gadus ievērojami augušas ar 
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma 
sniegšanu saistītās izmaksas, piemēram, 
degvielas un vinješu iegādei, transportlī-
dzekļu remontam, minimālās darba algas 
celšanai. Tāpat ZAAO veikusi būtiskus ie-
guldījumus dalītās atkritumu vākšanas sis-

tēmas izveidē un pieejamības uzlabošanā, 
plānojot nākotnē šo darbu turpināt. 

Ar 2018.gada 1.februāri atkritumu ap-
saimniekošanas tarifs Krimuldas novadā 
palielināsies par 0,97 eiro par kubikmetru, 
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 
(PVN). Jaunais tarifs būs 13,70 eiro bez 
PVN, kas ir par 8 procentiem vairāk kā 
iepriekš. Tas nozīmē, ka, piemēram, mazā 
240 l konteinera vienas izvešanas reizes 
maksa pieaugs vien par 0,28 eiro bez PVN, 
bet lielā 1,1 kubikmetra konteinera vienas 
izvešanas reizes maksa palielināsies par 
1,29 eiro bez PVN.

ZAAO valdes priekšsēdētājs Aivars 
Sirmais uzsver: “Uzņēmumam būtiski sa-
glabāt pakalpojuma kvalitāti un turpināt 

attīstību, lai apmierinātu arvien zinošāko 
un prasīgāko klientu vēlmes. Ne mazāk 
svarīgi ir veiktie un plānotie iedzīvotāju in-
formēšanas un izglītošanas pasākumi para-
dumu maiņai un apkārtējās vides uzlabo-
šanai. Tas ir sistemātisks ilgtermiņa darbs, 
kas prasa plānošanu un investīcijas.”

Lai samazinātu individuālos tēriņus 
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, 
ZAAO aicina iedzīvotājus izmantot uzņē-
muma nodrošināto dalītās atkritumu vāk-
šanas infrastruktūru – EKO laukumus, 
EKO punktus, kā arī individuālos dalītās 
atkritumu vākšanas pakalpojumus.

Informāciju sagatavoja:
SIA ZAAO sabiedrisko attiecību speciāliste 

Laura Jegorova

Izmaiņas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksā
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Palīdzēt var ikviens!
Krimuldas novada Sociālais dienests 

pateicas visiem Krimuldas novada iedzī-
votājiem un sadarbības partneriem, kuri 
sarūpējuši dāvanas un ar tām iepriecinā-
juši svētkos daudzas ģimenes, kā arī pa-
līdzējuši cilvēkiem, kuri nonākuši grūtās 
dzīves situācijās.

Paldies sakām: Lāsmai un Haraldam 
Salmiņiem; Sarkanajam krustam Lēdur-
gā; Nodibinājumam “Limbažu fonds”; AS 
“Virši-A”; Biedrībai “Esi draugs”; Pensio-
nāru, invalīdu un politiski represēto bied-
rībai “Kamolītis”; Veco ļaužu mītnei “Pē-
terupe” un tās vadītājai Guntai Batarev-
skai; Lietišķo sieviešu klubam “Pīlādzīts” 
un visiem pārējiem labdariem!

“Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot 
gūtais neatņemams.” Rainis.

Veiksmīgu gadu vēlot,
Sociālā dienesta vadītājs

Andris Harkevičs

Izsludina konkursu 
„Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā – 

2017”
Labklājības ministrija (LM) no 16. jan-

vāra līdz 15. februārim izsludina konkur-
su „Labākais sociālais darbinieks Latvi-
jā – 2017”. Konkursa mērķis ir apzināt un 
pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem, 
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā 
darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu 
iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu 
risināšanā un novēršanā un popularizē so-
ciālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šā-
dās nominācijās:
• Labākais iedzīvotāju izvirzītais sociālā 

dienesta sociālais darbinieks Latvijā 
2017;

• Labākais iedzīvotāju izvirzītais ne-
valstiskā sektora sociālais darbinieks 
Latvijā 2017;

• Labākais darba devēja izvirzītais soci-
ālās institūcijas vadītājs Latvijā 2017;

• Labākais darba devēja izvirzītais so-
ciālais darbinieks Latvijā 2017.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektro-
niski vietnē: 
https://www.visidati.lv/aptauja/1329287782/- 
aizpilda darba devēji, profesionālās un ne-
valstiskās apvienības;
https://www.visidati.lv/aptauja/1329206138/- 
aizpilda iedzīvotāji, privātpersonas.

Saites ir pieejamas LM mājaslapā 
www.lm.gov.lv

Labklājības ministrijas Komunikācijas 
nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists 

Egils Zariņš

UGUNSDROŠĪBAS KALENDĀRS 
2018. gadam

Latvijas BUB AV loceklis Jānis Rubīns
Ugunsdrošības kalendārā esmu izmantojis latviešu folkloras (dainas, ticējumi, tradīcijas) pierakstus. Tiem 
var ticēt/neticēt, bet lasīt, pārdomāt, izprast gan ieteicams. Tāpat pārrakstīju dažnedažādus izrakstus no 
citu autoru darbiem un, protams, pamatā likdams ugunsdrošības prasības.

Februāris
Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem ele-

mentiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženierteh-
niskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteikta-
jām ugunsdrošības prasībām. (UN – 2016 – 138; sad. 3, p. 8.)

Nekad nededzini saulgriežu jeb publiska ugunskura ugunī gružus, necep gaļu. Tā-
diem nolūkiem iekur citur saimniecības ugunskuru. Kad pienācis laiks ugunskura 
vietas radīšanai, atceries, ka nav sliktu vietu tavas mājas pagalmā. Tāpēc izvēlies 
intuitīvi, ņemot vērā ugunsdrošību. 

Ja ejot pa ielu jeb ceļu, ierauga zemē uguntiņu, piem: no papirosa, tad tai jāuzkāpj 
virsū ar kāju, lai iznāktu iepazīšanās. /M. Auziņa, Rīga./

Kad ugunsgrēku citur redz, tad tam, kas pirmais to ieraudzījis, trīs reizes ūdens 
jālej krāsns speltē, lai ugunsgrēks dziest un pašu mājās neizceļas tāda pati nelaime. /
Alksnis-Zundulis, Naudīte./

Sapnī ugunsgrēks zīmejas uz aukstu, bet, ja ugunsgrēku nodzēš, tad būs atkusnis. /V. 
Spandegs, Pociems./

Jaunam kļūt,tas nozīmē ko jaunu
Allaž sevī rast un citos gūt,
Un ja tā,tad gadus neņem ļaunā-
Vecums palīdz mūžam jaunam būt.

Sirsnīgi sveicam Jāni Rubīnu skaistajā dzīves jubilejā! 
Lai daudz skaistu jubileju vēl!

Pateicībā par ieguldījumu ugunsdrošības jautājumu un nianšu izzināšanā un kopšanā, 
par aktīvu sabiedrisko darbību,

Krimuldas novada dome

Jau rakstījām, ka “Ceļotprieka” dibinātāja un va-
dītāja Rita Bērziņa ilgstoši nevarēja atrast sava darba 
turpinātāju, kamēr, pēc ilgām pārdomām šos pienā-
kumus pildīt uzņēmās novadniece Rudīte Dāboliņa 
(no Sunīšiem). Viņa atzina, ka nolēmusi uzņemties 
novada ceļotāju vadību, jo neviens cits to darīt nevēlē-
jās, bet viņa pati ļoti vēlas turpināt braukt ceļojumos. 
R.Dāboliņa ir piedalījusies gandrīz visos “Ceļotprie-
ka” Ritas organizētajos braucienos. Pati vēl bijusi ce-
ļojumos Zviedrijā, Ungārijā, Grieķijā, Spānijā, Franci-
jā, Normandijā, Zviedrijā, Bulgārijā, Rumānijā. Īpaši 
paticis Izraēlā, jo silts klimats, laipna apkalpošana.

Rudītei Dāboliņai drošības sajūtu rada tas, ka ce-
ļojuma plānošana un vadība kā ierasti ir gides Zaigas 
Mucenieces rokās (ZM Kalva ceļojumu birojs IU), 
jo viņas organizētie ceļojumi vienmēr ir precīzi un 
pārdomāti.

Šovasar no 8. līdz 12. jūnijam “Ceļotprieka” dalībnieki dosies baudīt Beskidu noskaņas 
Polijā, izbraucot no Lēdurgas. Plānots apskatīt sālsraktuves, braukt ar plostu pa Dunajecu, 
ar funikulieri uzbraukt Gubalowka virsotnē, lai vērotu Tatru panorāmu, Varšavas gaisa 
dārzu un daudz ko citu. Ceļojuma cena 278 EUR

Pieteikties pie Rudītes Dāboliņas, mob.t. 29105337
Rudīte, motivējot doties ceļojumā, uzsver, ka jāturpina ceļot. Visiem ir naudas grūtības, 

bet, ja ir vēlme doties ceļā, tad jāmoblizējas un jārīkojas. Viss ir pašu rokās!

Dodies baudīt Beskidas 
nosakaņas Polijā

Apsveicam!

Rudīte Dāboliņa



KNV Nr. 2 – JANVĀRIS II4

Lai veiksme un izdošanās!

13. janvārī JDK "Metieniņš" aizvadīja 
savu ikgadējo sadraudzības koncertu. 
Šogad pie mums ciemojās VPDK "Lēdur-
ga", VPDK "Lībieši", VPDK " Dzirnakmeņi", 
TDA "Dardedze", TDA "Kalve", JDK "Ran-
da" un JDK "Dzērve". 

Esam patīkami pārsteigti un gandarī-
ti par kolektīvu sniegumu uz deju grīdas. 
Mums pašiem šis bija jau ceturtais mūsu 
organizētais sadraudzības koncerts Lēdur-
gas kultūras namā. Katru gadu cenšamies 
šo koncertu padarīt par svētkiem Krimul-
das novada iedzīvotājiem un arī paši sev. 
Nākas krietni pastrādāt pie katra sīkuma - 
scenogrāfijas, afišas izveides, aktivitātes 
sociālajos tīklos, programmas izstrādes un 
vēl un vēl, bet pavisam noteikti ieguldītais 
darbs atmaksājas un ir atmaksājies arī šo-
gad, jo uzejot uz skatuves katrā no mums 
rodas sajūta, ka atrodamies citā pasaulē, 
bet tomēr savās mājās – Lēdurgas kultūras 
namā. Jā, Lēdurgas kultūras namu tik tie-
šām katrs no mums var saukt par savām ot-
rajām mājām un "Metieniņu" par savu otro 
ğimeni. Lai arī šī sezona vēl ir tikai pusē, 
tā jau ir notikumu bagāta un, iespējams, 
pat krāsainākā līdz šim. Koncerts "Katram 
savu pasauli" bija kā atskaites punkts mūsu 
ieguldītajam darbam, jo mēğinām divas 
reizes nedēļā un mūsu sniegums ar katru 
mēğinājumu kļūst arvien labāks un baudā-
māks. Par to jāsaka paldies nevienam citam 
kā mūsu kolektīva vadītājam Kristapam 
Pelēkajam. Tieši Kristaps jau otro gadu ir 
brīnišķīgās scenogrāfijas idejas autors. Nu 
jau par tradīciju ir ieviests "Metieniņa" logo 
skatuves aizmugurē, kas prasa ieguldīt lie-
las pūles un darbu. Šogad logo veidojām no 
puzuriem, kas nebija viegls uzdevums, jo 
katra sīkākā detaļa tik tiešām ir mūsu pašu 
roku darbs! Koncertā skatītājiem rādījām 
četrus priekšnesumus. Kavējoties atmiņās 
par dalību deju lieluzvedumā "No zobena 
saule lēca", izdejojām "Lielo ritu" un "Cī-
rulīti, mazputniņi". Abas šīs dejas radīja 
neaizmirstamas ovācijas no skatītāju puses 

un, neapšaubāmi, tas arī mums pašiem ra-
dīja prieku un gandarījumu, jo dejojot nav 
nekā labāka par skatītāju vērtējumu un ap-
ziņu, ka viņiem tiešām patika. Vēl no mūsu 
repertuāra skatītājiem rādījām mūsu vidū 
iemīļoto deju "Pazarītes" un arī šīs sezonas 
jaunumu "Pa zaru zariem". Arī šīs dejas 
guva skatītāju atzinību un varējām būt lep-
ni par padarīto.

Nosaukums "Katram savu pasauli" sevī 
ietver mūsu katra stāstu, stāstu par "Me-
tieniņa" izveidi un mūsu sajūtām, esot šajā 
kolektīvā. To atspulguļojām arī dekorācijās 
ārpus skatuves. Lēdurgas kultūras namu 
rotāja mūsu atmiņas par laiku, kas aizva-
dīts dejojot.

13. janvārī mēs visiem parādījām mūsu 
pašu pasauli – mağisko deju pasauli, kas tā 
pa īstam saprotama tikai pašam dejotājam.

Nu jau šī diena kļuvusi par neaizmirsta-
mām atmiņām gan mums pašiem, gan ska-
tītāju pilnajai zālei. Jā, skatītāji un viņu at-
zinība ir tas, kā dēļ ir vērts dejot. Nevar ne-
maz izstāstīt tās emocijas, kas rodas, uzejot 
uz skatuves prožektoru gaismā un dzirdot 
cilvēkus applaudējam. Tas tiešām ir kaut 
kas mağisks! Ne jau velti mūsu kolektīvā 

ir tik ļoti iemīļots Agra Daņiļeviča teiciens 
"Dejot ir laime!" – tā patiesi arī ir un šo lai-
mes sajūtu koncertā izjuta katrs no mums. 
Lai arī mūsu koncerts ir aizvadīts, savu 
ražīgo sezonu turpinām un vēl jāciemojas 
pie daudziem draugu kolektīviem! Kā arī 
straujiem soļiem tuvojamies Dziesmu un 
deju svētku skatei un pašiem svētkiem. Pal-
dies draugu kolektīviem, kas ciemojās pie 
mums, paldies atbalstītājiem, kas palīdzēja 
šo dienu padarīt vēl patīkamāku, paldies 
katram, kas atnāca uz koncertu un palīdzē-
ja mums kopā izveidot savu pasauli!

Kate Zaltāne
(Lēdurgas kultūras nama jauniešu deju 

kolektīva “Metieniņš” dejotāja,
2017./2018. gada sezonas kolektīva prezidente)

Krimuldas novada amatierkolektīvi 
gatavojas XXVI Vispārējiem Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem XXVI Vispārējie lat-
viešu Dziesmu un XVI Deju svētki Rīgu 
pieskandinās no 2018. gada 30. jūnija 
līdz 8. jūlijam.

Biļetes uz svētkiem sāks tirgot 3. mar-
tā. Biļešu tirdzniecība notiks SIA “Biļe-
šu Paradīze” vairāk kā 50 tirdzniecības 
vietās visā Latvijā un interneta veikalā 
www.bilesuparadize.lv. Vienā pirkumā 
vienam pircējam uz katru pasākumu būs 
iespējams nopirkt līdz 4 biļetēm. Bērni 
līdz 7 gadu vecumam, ja viņiem nebūs 
nepieciešama atsevišķa sēdvieta, pasā-
kumus varēs apmeklēt bez maksas. Arī 

visiem Svētku dalībniekiem, uzrādot 
dalībnieka karti, būs iespēja bez maksas 
vērot Noslēguma koncertu Mežaparka 
Lielajā estrādē. 

Krimuldas novada amatierkolektīvi 
(160 dalībnieki) sparīgi gatavojas ska-
tēm, lai kļūtu par pilntiesīgiem svētku 
dalībniekiem. 

Svētkiem gatavojas:
• Vīru koris “Vecie draugi”, diriģenti 

Aivars Tomiņš un Aivars Bunķis, 
• Vidējās paaudzes deju kolektīvs ”Dzirn-

akmeņi”, vadītāja Līga Dombrovska, 
koncertmeistare Sandra  Ērgle,

• Tautas lietišķās mākslas studija “Kri-
mulda”, vadītāja Laila Šteinberga,

• Sieviešu koris “Lettegore”, diriģente 
Marita Mazureviča Motte,

• Jauniešu deju kolektīvs “Metieniņš”, 
vadītājs Kristaps Pelēkais,

• Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lē-
durga”, vadītāja Ilva Balode,

• Folkloras kopa “Putni”, vadītāja Ilze 
Kļaviņa. 
Ar svētku nedēļas pasākumu plānu var 

iepazīties http://www.dziesmusvetki.lv/noti-
kumu-kalendars/svetku-nedela/ 

Šogad no 16. līdz 21. jūnijam notiks fes-
tivāls “Baltica 2018”, kurā piedalās folklo-
ras kopa “Putni”, vadītāja Ilze Kļaviņa. 
Šim kolektīvam vēlam īpašu izturību gan 
lieliem, gan maziem. Vairāk par “Baltica 
2018” http://www.festivalbaltica.com/ 

Dejot ir laime!

“Metieniņa” tuvākie šīs 
sezonas koncerti:

03.02.2018. - koncerts Viļķenē,
12.02.2018. - koncerts Saulkrastos,
17.02.2018. - koncerts Liepājā,
17.03.2018. - koncerts Mazsalacā,
24.03.2018. - koncerts Līgatnē

Katrs no mums "Metieniņu" var saukt par savu otro ğimeni!
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Koncerts bija lielisks!
Ieva Lucāne, audzēknes Ances mamma dalās iespaidos

“Ziemas ritmi”
13. janvārī Krimuldas Tautas namā ska-

tītājus un klausītājus ar saviem jauniestu-
dējumiem un jau labi zināmajiem uzve-
dumiem iepazīstināja Krimuldas Mūzikas 
un mākslas skolas deju nodaļas audzēkņi 
un Krimuldas un Limbažu jauniešu simfo-
niskais orķestris. Koncerts bija kā smalki 
iestudēta izrāde trīs cēlienos jeb trīs da-
žādos deju ritmos – klasiskā, tautiskā un 
modernā.

Dejotāji sevi parādīja visā savā krāšņumā, 
sākot ar drosmīgajiem jaunajiem, pārliecino-
ši turpinot ar spēcīgo latviešu dejas pamat-
sastāvu un noslēdzot ar izcilām solo dejām 
klasikā - īpašs prieks par Anci Lucāni, Rau-
lu Ignatovu, kā arī deju nodaļas absolventēm 
Kristiju Ločmeli un Inetu Būmani. 

Orķestris koncertā atskaņoja vairākus  
jaunus, Krimuldā vēl nedzirdētus skaņdar-
bus, bet kuri jau tika spēlēti pagājušajos 

Valsts svētkos koporķestrī, Vidzemes kon-
certzālē “Cēsis”. Klausītājus īpaši sajūsmi-
nāja skaņdarbs “Koncerts rakstāmmašīnai”, 
solo- Reinis Tomiņš. 

Paldies par ieguldīto darbu klasiskās dejas 
skolotājai Initai Upmalei, tautisko deju sko-
lotājai Līgai Dombrovskai, laikmetīgās dejas 
skolotājai Gunai Brižai un mūsu direktoram 
un orķestra diriģentam Aivaram Bunķim.

Dace Ignatova

Ikgadējam koncertam ir vairākas nozīmes. Tas ne tikai ļauj audzēk-
ņiem parādīt apgūto un vecākiem iepazīties un priecāties par bērnu 
paveikto. Tā ir lieliska iespēja mācities uzstāšanās kultūru, pieradināt 
savu uztraukumu un pasniegt savu priekšnesumu pēc iespējas labāk.

Koncertā varējām redzēt priekšnesumus klasiskajā dejā, latviešu 
dejā un mūsdienu vai laikmetīgajā dejā. Laikmetīgā deja šajā mācī-
bu gadā deju nodaļā ir jaunums. Pirmajā mācību semestrī paveikto 
darbu varējām redzēt koncertā. Manuprāt, ir izdarīts ļoti labs darbs. 
Attieksmi starp audzēkņiem un pedagoģi varēja lieliski redzēt.

Pedagoga darbu raksturo ne tikai spēja iemācīt konkrētos dejas so-

ļus, bet saprast arī audzēkņa raksturu, temperamentu un piemeklēt 
deju arī tad, ja kādā no deju grupām meitenes ir vairākumā, bet zēni - 
mazākumā. Krimuldas MMS pedagogi to izdara ļoti labi un audzēkņi 
to ar prieku izdejo.

Paldies skolotājām Initai, Gunai un Līgai! Paldies dejotājiem!
Paldies Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskajam orķestrim 

un Aivaram Buņķim! Paldies solistiem!

Koncerts bija lielisks! Tiem kas neredzēja, ieskatieties http://kmms.lv/lv/
aktualitates/jaunumi/koncerts-ziemas-ritmi-1301--skatiet-video-talak-92/!

Līdz 23. februārim turpinās ziemas 
uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības 
programmās, kurā jaunieši var pieteik-
ties iegūt darba tirgū pieprasītu profesiju 
1 gada laikā bez maksas. Mācības kādā 
no 25 profesijām piedāvā 17 profesionā-
lās izglītības iestādes visā Latvijā, un šī ir 
pēdējā uzņemšana programmā Jauniešu 
garantija, kas tuvojas noslēgumam. 

“Jauniešu garantija Latvijā norit kopš 
2014. gada, un programmu absolvējuši jau 
vairāk nekā 6000 jauniešu. Kā liecina veiktās 
absolventu aptaujas iepriekšējos gados, iegūtā 
izglītība palīdz mazināt jauniešu bezdarbu.  

Mācībām var pieteikties nestrādājoši jaunieši 
vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Jaunieši var būt 
reģistrējušies arī Nodarbinātības valsts aģentū-
rā kā darba meklētāji vai bezdarbnieki un vien-
laikus saņemt bezdarbnieka pabalstu. 

Jauniešu garantijas mācībās uzņem arī strā-
dājošus un pašnodarbinātus jauniešus, kā arī 
jaunos vecākus, kas atrodas bērnu kopšanas 
atvaļinājumā, taču tikai tad, ja ir vecumā no 17 

līdz 24 gadiem, kā arī var savienot darbu vai 
bērna aprūpi ar mācībām, ņemot vērā, ka prog-
rammā mācības notiek klātienē. 

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 
līdz 115 eiro mēnesī, ja ir sekmīgi, kā arī ne-
pieciešamos mācību līdzekļus, bezmaksas vietu 
dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pakalpo-
jumus. Savukārt kvalifikācijas prakses laikā 
programma apmaksā ceļa izdevumus un nakts-
mītni, ja tas nepieciešams. 

Lai pieteiktos apgūt kādu no Jauniešu garan-
tijas profesijām, jaunietim nepieciešama pamat-
izglītība, vidējā izglītība vai vidējā profesionālā 
izglītība. Pieteikties var arī vakarskolu audzēk-
ņi un ikviens, kurš iegūst vidējo izglītību tālmā-
cībā vai studē nepilna laika studiju programmā 
augstskolā. 

Piedāvāto profesiju klāstā ir tādas profesijas 
kā pavārs, konditors, apdares darbu strādnieks, 
inženierkomunikāciju montētājs, krāšņu pod-
nieks, drēbnieks, šuvējs, ķīmiskās produkcijas 
ražošanas operators, galdnieks, kokapstrādes 
iekārtu operators, kokvedēja automobiļa vadī-
tājs un motorzāģa operators. Pēdējā uzņemšanā 

ir arī šādas profesijas – lietvedis, mazumtirdz-
niecības veikala pārdevējs, dārzkopis, kokkopis 
(arborists), frizieris, vizāžists, elektromontieris, 
autoatslēdznieks, atslēdznieks, frēzētājs, vir-
potājs, rokas lokmetinātājs un lokmetinātājs ar 
mehanizēto iekārtu. 

Mācības gadu ilgajās programmās sāksies 
26. februārī, un pieteikšanās profesionālās iz-
glītības iestādēs norit līdz 23. februārim. Ar 
visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītī-
bas iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un 
priekšrocībām var iepazīties VIAA mājaslapā: 
www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sā-
kotnējās profesionālās izglītības programmu 
īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finan-
sē ar Eiropas Savienības Jaunatnes nodarbi-
nātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda 
atbalstu, kā arī no Latvijas valsts budžeta. 

VIAA Komunikācijas un programmu 
publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciāliste Kristīne Keiča

Turpinās Jauniešu garantijas pēdējā uzņemšana 25 profesijās

Klasiskās dejas solo

Pamatvērtība – latviešu tautasdeja
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Krimuldas novada domes sēdē 29. decembrī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apstiprinā-
šanu.
Pamatojoties uz 2017.g. 16.novembra SIA “ZAAO” vēstuli Nr.1-
25/223 “ Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteik-
šanu” (turpmāk - Vēstule) un tai pievienoto sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas maksas aprēķinu.
Vēstulē SIA „ZAAO” ir norādījusi, ka ņemot vērā to, ka kopš Kri-
muldas novada dome 2016.g. 23.decembrī apstiprināja šobrīd spēkā 
esošo maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ir mainī-
jies normatīvais regulējums, kā arī faktiskā situācija, par kuru SIA 
“ZAAO” informēja 2017.g. 15.septembra dalībnieku sapulcē. SIA 
“ZAAO” vēršas pie Krimuldas novada domes, lūdzot apstiprināt 
jaunu maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
atbilstoši Vēstulē norādītajam maksas aprēķinam, palielinot maksu 
par pakalpojumu.
Šāda maksas palielināšanas nepieciešamība ir saistīta arī ar to, ka 
laikā, kopš iepriekš tika noteikta pirmā no norādītajām maksu veido-
jošām komponentēm, proti, kopš 2011.gada, ar precizējumiem 2015.
gadā, ievērojami ir sadārdzinājušies dažādi maksājumi un izmak-
sas, kas tiešā veidā ir saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, tajā skai-
tā ir būtiski pieaugusi un 2018.gadā ir plānots papildus minimālās 
darba samaksas pieaugums, kas tiešā veidā ietekmē 45% darbinie-
kus, ir palielinājušās degvielas izmaksas pamatā saistībā ar akcīzes 
nodokļa palielināšanos degvielai, attiecībā uz atkritumu savākšanā 
izmantotajiem transporta līdzekļiem ir ieviesta autoceļu lietošanas 
nodeva, kā arī ir pieaugušas izmaksas par transportlīdzekļu remonta 
pakalpojumiem, u.c. 
Norādīto apstākļu dēļ SIA “ZAAO” ir spiesta lūgt pašvaldībai pār-
skatīt maksas par sadzīves atkritumu savākšanu apmēru, jo sabiedrī-
bas veiktā izmaksu optimizācija, kas vairāku gadu garumā ir ļāvusi 
sabalansēt ieņēmumus ar pieaugošiem izdevumiem, šobrīd nespēj 
sniegt nepieciešamo rezultātu.
Apkopojot iepriekš minēto, maksa par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu sākot no 2018.g. 1.janvāra būtu nosakāma 13.70 EUR, ko 
veido:
1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pār-

kraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām 
darbībām, ko veic pirms atkritumu reģenerācijas un kas samazi-
na apglabājamo atkritumu apjomu, uzglabāšanu, dalītās atkritu-
mu savākšanas, pārkraušanas un šķirošanas infrastruktūras ob-
jektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, kuru noslēgusi pašvaldība 
un atkritumu apsaimniekotājs –8.40 EUR apmērā par 1 m3;

2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sa-
dzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā – 3.67 EUR 
apmērā par 1 m3;

3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā – 1.63 EUR apmērā par 1 m3.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu, Atkritumu ap-
saimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, grozījumiem “Dabas 
resursa nodokļa likumā”, SIA „ZAAO” 2017.g. 16.novembra vēstulē 
Nr. 1-25/223  norādītajiem apstākļiem un maksas par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanas aprēķinu, 
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaim-

niekošanas maksas aprēķinu un noteikt maksu par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Krimuldas novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā 13.70 EUR  par 1 m3 atkritumu (bez PVN);

2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.g. 1.februāri;
3. Atzīt par spēku zaudējušu Krimuldas novada domes 2016.g. 

23.decembra lēmumu “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas 
maksas apstiprināšanu;

4. Uzdot  Juridiskai nodaļai sagatavot grozījumus 2013.g. 15.oktobra 
līgumā Nr.156.13/5-30 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 2017.g. 24.novembra 
lēmumā „Par Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu sa-
raksta papildināšanu”.
Izdarīt grozījumus Krimuldas novada domes 2017.g. 24.novembra 
lēmumā „Par Krimuldas novada pašvaldības autoceļu un ielu sa-

raksta papildināšanu”, izsakot lemjošās daļas 1,5.punktu sekojošā 
redakcijā: 
“ 1.5. Ceļš ar nosaukumu “P8- Turaidas skola”, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., garums 318 m, platums 3,9  m, platība 1237m²;”
 Par pašvaldībai piederošā  dzīvokļa izīrēšanu.
Izīrēt Personai Krimuldas novada pašvaldībai tiesiskajā valdījumā 
esošo dzīvojamo platību ar adresi “Ciema padome”-8, Lēdurga, Lē-
durgas pag., Krimuldas nov., uz 1 gadu.
1. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar  Krimuldas novada domes 
2014.g. 25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašu-
mā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas no-
teikšanu” nosacījumiem.
 Par īres līgumiem.
1&
1. Pagarināt ar Personu noslēgto īres līgumu par pašvaldībai piede-

rošo dzīvokli  “Centrs 38”- 28, Sunīšos, Krimuldas pag., Krimul-
das novadā uz  6 mēnešiem.

2&
1. Pagarināt īres līgumu ar Personu par pašvaldībai piederošo 

dzīvokli “Eikaži1”- 2, Krimuldas pag., Krimuldas novadā līdz 
2019.g. 1.aprīlim.

2. Īres maksa tiek noteikta atbilstoši Krimuldas novada domes 
2014.g. 25.jūlija lēmumam “Par Krimuldas novada pašvaldības 
īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres mak-
sas noteikšanu”, kas kopā ar apsaimniekošanas maksu sastāda 
EUR 0,28 par vienu m2.

 Par individuālās apkures ierīkošanu.
Neiebilst, ka Persona ierīko viņai piederošajā dzīvoklī Straupes ielā 
2 dzīvoklis 34, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., autonomo 
gāzes apkuri, saskaņojot ar:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu;
A/S “Latvijas Gāze” Cēsu iecirkni Siguldā.
 Par  konkursa “Skaistākais Ziemassvētku noformējums” Žū-
rijas komisijas locekļu amatu savienošanu.
Atļaut savienot citus amatus ar konkursa “Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums” žūrijas komisijas locekļu amatu: Līvijai Ustupai; In-
gai Ķerzumai; Irēnai Olekšai; Evai Keišai; Olitai Liekniņai. 
 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – a/m 
VW Transporter Syncro  izsoles rezultātu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas 

– lietota vieglā pasažieru automobiļa VW Transporter Syncro, 
šasijas numurs WV1ZZZ70ZYH038420, izlaiduma gads 1999, 
2017.g. 21.novembra izsoles rezultātu: 
1.1. nosolītājs (pircējs) – Persona
1.2. izsolē piedāvātā augstākā cena (pirkuma cena) – 965 EUR.

 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – auto-
greidera DZ-180 izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
Atzīt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – lietota auto-
greidera DZ-180  izsoli par nenotikušu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – a/m 
WV Transporter,   atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu, 
rezultātu apstiprināšanu.
Atzīt vieglās a/m VW Transporter ar reģistrācijas Nr.GP5090 atsavi-
nāšanas procedūru par pabeigtu bez rezultāta. 
 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – a/m 
MERCEDES BENZ 212  izsoles rezultātu apstiprināšanu. 
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – 

lietotas vieglās automašīnas MERCEDES BENZ 212, reģistrāci-
jas Nr.EV9688, 2017.g. 21.novembra izsoles rezultātu. 

 1.1. nosolītājs (pircējs) – OU “EXPORT 24”, reģistrācijas 
Nr.EE10146005, juridiskā adrese: Igaunija, Valga, Vabaduse 
tn.25-1; 

 1.2. izsolē piedāvātā augstākā cena (pirkuma cena) – 1255 EUR.
 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirs-
mu nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprinā-
šanu.
1. Atsavināt pašvaldībai piederošās cirsmas, kas atrodas saimnie-

cībā (struktūrvienībā) “Lauges mežs”, Lēdurgas pag., Krimuldas 
novads, platība 17.93 ha.
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2. Apstiprināt cirsmu izsoles noteikumus. 
3. Izsoli veikt līdz 2018.g. 1.martam.
 Par “Ārsta mājas “ nomas līguma termiņa pagarināšanu un 
nomas maksas noteikšanu”.
1. Noslēgt telpu nomas līgumu ar ģimenes ārstu A.Freibergu par 

Krimuldas novada dome piederošām telpām “Ārsta māja”, Lēdu-
rgā, Lēdurgas pag., Krimuldas novadā, 102,8 m2 - platībā, izno-
māšanu.

2. Noteikt līguma termiņu uz 1 gadu no 2018.g. 1.februāra līdz 
2019.g. 31.janvārim.

3. Ar 2017.g. 1.februāri noteikt nomas maksu par telpām  “Ārsta 
māja” iznomāšanu EUR 99,72 mēnesī, neieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli. Papildus nomas maksai tiek maksāts pievieno-
tās vērtības nodoklis.

4. Piemērot telpu nomas maksai 70% atlaidi, jo telpas tiek izmanto-
tas Krimuldas novada pašvaldības iedzīvotāju veselības aprūpes 
pieejamības nodrošināšanai, līdz ar to nomas maksa ir EUR 29,92 
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 Par novērtēšanas komisijas izveidošanu Krimuldas novada 
domes izpilddirektora novērtēšanai.
1. Izveidot Krimuldas novada domes izpilddirektora novērtēšanas 

komisiju šādā sastāvā:
 1.1. Komisijas vadītājs - Krimuldas novada domes priekšsēdē-

tājs – Linards Kumskis,
 1.2. Komisijas loceklis – deputāts Mārtiņš Zemītis,
 1.3. Komisijas loceklis – deputāts Artūrs Caucis.
2. Novērtēšanas gaitu organizēt saskaņā ar 25.01.2013. „Krimuldas 

novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas nolikums” prasī-
bām.

3. Novērtēšanu veikt līdz 01.06.2018.
 Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu Krimuldas novadā 
2018.gadā” atcelšanu.
1. Atcelt Krimuldas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.12  

„ Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas no-
vadā 2018.gadā”. 

2. Noteikt, ka 2018.gada nekustamā īpašuma nodokļa likmes tiek 
aprēķinātas saskaņā ar 2017.g. 30.septembra  Krimuldas novada 
domes saistošiem noteikumiem Nr.8 „Par nekustamā īpašuma no-
dokļa  piemērošanu   Krimuldas novadā 2017.gadā”.

3. Pieņemto lēmumu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes Liet-
vedības nodaļas vadītājai. 

 Par pašvaldības apmaksātām pusdienām.
1. Piešķirt pašvaldības apmaksātas pusdienas 1.90 EUR dienā 

Krimuldas vidusskolas izglītojamajiem, kuru vidējā atzīme 
2017./2018. mācību gada 1. semestrī ir 7,5 balles un augstāk no 
01.01.2018. līdz 31.05.2018.

2. Piešķirt pašvaldības apmaksātas pusdienas EUR 1.28 EUR die-
nā Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas izglītojamajiem, kuru 
vidējā atzīme 2017./2018. mācību gada 1. semestrī ir 7,5 balles un 
augstāk no 01.01.2018. līdz 31.05.2018.

 Par amatalgām.
DOME NOLEMJ:
1. Ar 01.01.2018. izveidot amata vienības:
 VĻM  Pēterupe  – “sociālais aprūpētājs” 0.5 amata likmes, kas 

veido 20 stundu darba nedēļu, nosakot atalgojumu par 1 amata 
likmi 750 EUR  mēnesī.

 VĻM  Pēterupe - “sociālais rehabilitētājs” 0.5 amata likmes, kas 
veido 20 stundu darba nedēļu, nosakot atalgojumu par 1 amata 
likmi 750 EUR  mēnesī.

2. Ar 01.01.2018. papildināt amata vienības: 
 Attīstības nodaļa  –  “projektu vadītājs” par 0.25 amata likmēm,
 Krimuldas vidusskola – “apkopējs” par 0.2 amata likmēm.
3. Ar 01.01.2018. likvidēt amata vienību:
 Krimuldas vidusskola – “ēkas uzraugs” 0.25 amata likmes.
4. Ar 01.03.2018. likvidēt amata vienību:
 Lēdurgas dendroparks – “strādnieks” 1.0 amata likmes.
5. Ar 2018.g. 1.janvāri  sporta treneru, instruktoru darba samaksu 

pielīdzināt sporta skolotāju darba algai – 845 EUR, par 1 darba 
slodzi, kas veido 30 stundu darba nedēļu. 

 Noteikt Krimuldas novada sporta treneriem, instruktoriem stun-

du tarifa likmi- 7.042 eiro, nosakot 12 stundu darba nedēļu.
6. Ar 01.01.2018. noteikt amatpersonu (darbinieku) amatu vienības 

un atalgojuma par kalendārā mēneša 1 amata likmi, kas veido 
8 stundu darba dienu vai 40 stundu darba nedēļu, pašvaldības 
iestā dēs un struktūrvienībās.

 Pielikumā nav iekļauti pašvaldības izglītības iestāžu pedagogi, 
skolotāji, izglītības iestāžu atbalsta personāls, interešu izglītības 
skolotāji, Krimuldas novada sporta treneri, instruktori, Kultūras 
un Tautas namu amatiermākslas kolektīvu vadītāji. 

7. Saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr. 445 
“Pedagogu darba samaksas noteikumi”, noteikt, ka Krimuldas 
vidusskolas amatam “sociālais pedagogs” atalgojums par  1 ama-
ta likmi – 800 EUR, kas veido 30 stundu darba nedēļu. 

8. Uzdot izpilddirektoram un iestāžu vadītājiem brīdināt amatperso-
nas (darbiniekus) par izmaiņām, kas noteiktas lēmuma 6. punktā 
līdz 05.01.2018. 

9. Ar 01.01.2018. atzīt par spēku zaudējušu 23.12.2016. Krimuldas 
novada domes lēmumu „Par amatalgām”.

 Par amatierkolektīvu vadītāju darba samaksu.
Ar 2018.g. 1.janvāri paaugstināt  atalgojumu Krimuldas tautas nama 
un Lēdurgas kultūras nama amatierkolektīvu vadītājiem par 5% sa-
skaņā ar pielikumu.
 Par valsts budžeta  mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas no-
vada izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018.g. 8 mēnešiem 
(janvāris-augusts). 
1. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada izglītības iestādēm 

2018.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām EUR 68904 apmērā sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadī-
go bērnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 2017.g. 01.septembri. 
Piešķirto mērķdotāciju pirmsskolas izglītības pedagogu darba 
kvalitātes piemaksām EUR 4544 apmērā sadalīt atbilstoši pe-
dagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju ie-
sniegtajām ziņām uz 2017.g. 01.septembri.

Izglītības iestāde
Darba 

samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa 

EUR
Kopā iestādei 

EUR

1. PII Krimulda 42832 2232 45064
2. PII Ezerciems 14896 2264 17160
3. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskolas PII grupa
11176 48 11224

68904 4544 73448

2. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada pašvaldības vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām 2018.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) EUR 388920 
apmērā sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās izglītī-
bas iestādēs uz 2017.g. 01.septembri. Piešķirto mērķdotāciju pe-
dagogu darba kvalitātes piemaksām EUR 12560 apmērā sadalīt 
atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu 
vadītāju iesniegtajām ziņām uz 2017.g. 01.septembri.

Izglītības iestāde
Darba 

samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa 

EUR
Kopā iestādei 

EUR

1. Krimuldas vidusskola 326792 9784 336576
2. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskola
62128 2776 64904

388920 12560 401480

3. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samak-
sas aprēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu 
tarifikācijai normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4. Sadalīt Krimuldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdo-
tāciju 2018.gada 8 mēnešiem (janvāris-augusts) interešu izglī-
tības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 19624 apmērā inte-
rešu izglītības programmu realizēšanai skolās. Piešķirto mērķdo-
tāciju interešu izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām 
EUR 472 apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm 
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un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz 2017.g.  
01.septembri.

Izglītības iestāde
Darba 

samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa 

EUR
Kopā iestādei 

EUR

1. Krimuldas vidusskola 16472 312 16784
2. Garlība Merķeļa Lēdurgas 

pamatskola
3152 160 3312

19624 472  20096

5. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai 
izglītības iestāžu vadītājiem sadalīt interešu izglītības pedago-
giem saskaņā ar tarifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 Par Krimuldas novada pašvaldības budžetu 2018.gadam.
Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr.16 “Par Krimuldas no-
vada pašvaldības budžetu 2018.gadam”.
Apstiprinātos saistošos noteikumus nosūtīt triju dienu laikā pēc to 
parakstīšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu mi-
nistrijai zināšanai.
 Par izmaiņām Mežu jautājumu komisijas  sastāvā.
1. Ievēlēt par Mežu jautājuma komisijas loceklēm  Ilzi Rubīnu un 

Anitu Viškeri ar 2018.g. 2.janvāri.
2. Atļaut Ilzei Rubīnai un Anitai Viškerei savienot citus amatus 

ar Krimuldas novada domes Mežu jautājumu komisijas locekļa 
amatu.

3. Uzlikt Ilzei Rubīnai un Anitai Viškerei par pienākumu nekavē-
joties (trīs darba dienu laikā no informācijas iegūšanas dienas) 
rakstveidā informēt Krimuldas novada domi par jebkuru fak-
tisko un tiesisko apstākļu rašanos vai esamību, kas saskaņā ar 
likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas 
darbībā” 81. panta sesto daļu, nepieļauj turpmāku amatu savie-
nošanu.

4. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 
79.panta pirmo daļu, šo lēmumu Ilzei Rubīnai un Anitai Viške-
rei ir tiesības apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu 
namā (Baldones ielā 1, Rīgā,  LV-1007) viena mēneša laikā.

 Par precizējumiem 24.11.2017. Krimuldas novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr.13_ “ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās 
palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”. 
Krimuldas novada dome ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionā-
lās attīstības ministrijas 2017.g. 28.decembra atzinumu Nr.1-18/10224 
ar lūgumu precizēt Krimuldas novada domes 2017.g. 24.novembra 
saistošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi Krimuldas novada domes 
30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un so-
ciālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”. 
Saskaņā ar LR likuma ,,Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
7.punktu un 8.punktu, 43.panta 13.punktu, kā arī pamatojoties uz 
Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijas 28.12.2017. 
Nr.1-18/10224 saņemto atzinumu un norādījumiem par Krimuldas 
novada domes 2017.g. 24.novembra saistošos noteikumus Nr.13 
“Grozījumi Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošajos notei-
kumos Nr.2 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem 
Krimuldas novadā” precizēšanas nepieciešamību, 
DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt precizētos 24.11.2017. Krimuldas novada domes sais-

tošos noteikumus Nr.13 “Grozījumi Krimuldas novada domes 
30.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 „Par ģimenes vai atse-
višķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinā-
tu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā”. 

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar Krimuldas novada domes 24.11.2017.sēdes lēmumu  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
24.11.2017.  Nr. 14

Grozījums Krimuldas novada domes  28.02.2014. saistošajos noteikumos Nr. 6 
 „Par pakalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Krimuldas novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo daļu,  8.panta pirmo daļu
Ministru kabineta 2003.gada 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 28.02.2014.saistošajos noteikumos Nr.6 „Par pakalpojuma "Aprūpe mājās" nodrošināšanu Krimuldas novadā” 
šādus grozījumu:
Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:
“15. Pakalpojums „Aprūpe mājās” ir maksas pakalpojums. Vienas stundas apmaksa par pakalpojumu „Aprūpe mājās” nedrīkst pārsniegt EUR 
6,00 stundā, kā arī persona vai tās likumīgais apgādnieks sedz ar transportu saistītos izdevumus, ja tādi rodas sniedzot pakalpojumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Krimuldas novada pašvaldībā ir spēkā Krimuldas novada domes 28.02.2014. saistošie noteikumi Nr.6 „Par pa-
kalpojuma „Aprūpe mājās” nodrošināšanu Krimuldas novadā”, kas noteic kārtību kādā pašvaldība sniedz Kri-
muldas novadā deklarētajām personām aprūpes mājās pakalpojumu. 

Grozījumi Krimuldas novada domes 28.02.2014. saistošajos noteikumos Nr.6 „Par pakalpojuma „Aprūpe mā-
jās” nodrošināšanu Krimuldas novadā” nepieciešami, lai palielinātu aprūpes mājās pakalpojuma vienas stundas 
apmaksu par pakalpojumu „Aprūpe mājās” EUR 6,00 stundā sakarā ar minimālās algas pieaugumu valstī no 
01.01.2018. un iespēju nodrošināt pakalpojumu Krimuldas novadā.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošajos noteikumos noteikti sekojošu precizējumi un apmērs:
1. Pakalpojums „Aprūpe mājās” ir maksas pakalpojums. Vienas stundas apmaksa par pakalpojumu „Aprūpe 
mājās” nedrīkst pārsniegt EUR 6,00 stundā, kā arī persona vai tās likumīgais apgādnieks sedz ar transportu 
saistītos izdevumus, ja tādi rodas sniedzot pakalpojumu.

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 saistošo noteikumu projekts neietekmēs.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Atbilstoši Krimuldas novada Sociālā dienesta funkcijām un administratīvajām procedūrām.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo grozījumi nepasliktina ap-

rūpes mājā pakalpojuma saņemšanu pašvaldībā.
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Jaunākie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(turpmāk – VARAM) dati liecina, ka Krimuldas Valsts un pašval-
dības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk Krimuldas 
VPVKAC) jau savas darbības pašā sākumā pierādījis sevi kā sek-
mīgu VPVKAC.

Starp 2017.gadā atvērtajiem VPVKAC līdera pozīcijas ieņem Ik-
šķiles VPVKAC, kas ir atvērts 9 mēnešus. Otrajā vietā ierindojas 
Priekules VPVKAC, kas ir atvērts 8 mēnešus, savukārt trešo vietu 
ieņem Aizputes novada VPVKAC, liecina jaunākie VARAM ap-
kopotie statistikas dati.

Krimuldas klientu apkalpošanas centrs ir viens no pieciem 
jaunākajiem VPVKAC, tādēļ šobrīd ir pāragri vērtēt tā darbības 
efektivitāti. Vienlaikus jānorāda, ka  centrs ir atvērts tikai septiņus 
mēnešus, bet tā darbinieces jau aktīvi iesaistās novadā notiekoša-
jos pasākumos. 

Apkalpošanas centra un novada domes darbiniece Madara Lie-

piņa pauž: „Mūsu novadā dzīvo ļoti aktīvi un dažādi iedzīvotāji, 
tādēļ arī mūsu apkalpošanas centram ir svarīgi iesaistīties pēc ie-
spējas dažādākās novada aktivitātēs. Tikai tā mēs spēsim sasniegt 
iespējami lielāku klientu loku. Mēs vēlamies iet līdzi laikam un 
mums ir svarīgi, lai ikvienam mūsu novada iedzīvotājam būtu ie-
spēja ātri, ērti un izdevīgi saņemt valsts un pašvaldību sniegtos 
pakalpojumus. Jau kopš centra atklāšanas dienas iesaistījāmies tā 
dēvētajā “Telefonijas projektā”. Tā ietvaros centram tiek pieslēgts 
konsultatīvais tālrunis, kuru klienti var izmantot saziņai ar mums, 
ja palīdzība nepieciešama, bet nav laika vai iespēju atnākt un sa-
ņemt centra piedāvātos pakalpojumus klātienē.”

Sarunu noslēdzot, Madara Liepiņa norāda – lai mums izveidotos 
pēc iespējas kvalitatīvāka sadarbība, ir svarīgi nebaidīties un nākt 
darīt. Klientu apkalpošanas centrs ir tikai viena zvana attālumā.

Uzzini vairāk par pašvaldībā pieejamajiem valsts pakalpoju-
miem arī www.latvija.lv/pakalpojumucentri 

Krimuldas VPVKAC aktīvi iesaistās novada dzīvē

Ar 2018.gada februāri Krimuldas novada pašvaldībā sadarbībā 
ar Slimību profilakses un kontroles centra uzsākam Eiropas So-
ciālā fonda 9.2.4.2.pasākuma projekta „Slimību profilakses un 
kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” (Identi-
fikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106) īstenošanu.

Projekta mērķis ir:
1. nodrošināt veselības veicināšanas un slimību profilakses pasā-

kumu pieejamību pašvaldību iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, 
nabadzības un sociālas atstumtības riskam pakļautajiem;

2. organizējot un īstenojot pasākumus veselīga uztura, fizisko ak-
tivitāšu, atkarību mazināšanas, garīgās veselības, seksuālas un 
reproduktīvās veselības jomā, sekmēt iedzīvotāju veselības sa-
glabāšanu un uzlabošanu.

Saskaņā ar Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.– 
2020. gadam galvenās sabiedrības veselības problēmas Latvijā ir 
augstie saslimstības un mirstības rādītāji sirds un asinsvadu, on-
koloģijas, kā arī garīgās veselības jomās. Arī reproduktīvā veselī-
ba tiek uzsvērta kā viens no būtiskiem sabiedrības veselību rak-
sturojošajiem indikatīvajiem rādītājiem, kuram būtu jāvērš īpaša 
uzmanība, paaugstinot informētību. Sabiedrības informētības uz-
labošana, personīgo iemaņu attīstīšana un uzvedības maiņas veici-
nāšana ir vienkārši un efektīvi pasākumi, kas veicina sabiedrības 
veselības uzlabošanos un ļauj samazināt saslimstības un mirstības 
rādītājus.

Pašvaldībās, iespējami tuvu iedzīvotāju dzīves vietai, projekta 
ietvaros paredzēts īstenot izglītojošus sabiedrības veselības veici-

nāšanas un slimību profilakses pasākumus katrā no prioritārajām 
jomām, kuri vērsti uz zināšanu par savu veselību un to ietekmējo-
šiem faktoriem uzlabošanu, kā arī skaidrotu iespējas novērst vese-
lības riskus. Lai sekmētu sociāli – ekonomisko atšķirību izlīdzinā-
šanu, projekta ietvaros īpaši tiks uzrunāti novadu iedzīvotāji, kuri 
dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 ie-
dzīvotājiem uz kv.km., trūcīgie un maznodrošinātie, bezdarbnieki, 
personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem, kā 
arī bērni.

Projektu īsteno Slimību profilakses un kontroles centrs Krimul-
das novadā un vēl 23 pašvaldībās: Aizputes, Babītes, Baldones, 
Dundagas, Durbes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukal-
na, Līgatnes, Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Pārgaujas, Prie-
kuļu, Salacgrīvas, Sējas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes 
novada pašvaldībās.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada aprīlis – 2019. gada decem-
bris.

Projekta kopējais finansējums – 742 853,00 EUR, t.sk.:
 Eiropas Sociālā fonda finansējums – 631 425,05 EUR;
 valsts budžeta finansējums – 111 427,95 EUR.

Plašāka informācija par projekta saturu un aktualitātēm pieejama 
Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā – https://www.
spkc.gov.lv/lv/rightmenu/projekti/esf-9242pasakuma-projekts.

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

Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi 
Krimuldas novadā
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Peldēšanas sacensības Jaungada BALVA  
Krimuldas vidusskolas peldbaseinā

Ir pagājis Ziemassvētku satrauk-
tais laiks, iestājies mierīgs Jaunais 
2018. gads. Lai iedvesmotu lielos un, 
jo īpaši – MAZOS peldētājus, noorgani-
zējām kontrolsacensības sezonas vidū 
pie Jaungada eglītes, ar Jaungada sal-
dumiem – enerģijai un darbaspēkam, 
jo priekšā vairākas sacensības un pār-
baudījumi ziemas beigās visa pavasara 
garumā. 

Pateicoties mūsu atbalstītājiem varē-
jām sagādāt prieku uzvarētājiem ar la-
bām balvām. Sirsnīgu paldies par saldu-
mu dāvanām skolēnu sacensībās izsakām 
SIA Laimas veikalam “LĪGO”, personīgi 
Sarmai Kļaviņai, par “Kuki-Muki” pie-
augušo sacensībās SIA Perfecto un per-
sonīgi Haraldam Salmiņam. Liels pal-
dies par dāsnumu Mārītei Biseniecei un 
Mārim Platpiram!

Peldēšanas sacensības JAUNGADA 
BALVA norisinājās 10 vecuma grupās 
individuālajos startos vairākās dienās, 
lai dalībniekiem  nebūtu ilgi jāgaida re-
zultāti. Par balvām un medaļām cīnījās 
vairāk kā simts dalībnieku no Krimuldas 
vidusskolas, Lēdurgas pamatskolas, Lī-
gatnes sporta centra un Siguldas. Īpaši 
jāslavē visjaunākie, kam pašiem pietika 
drosmes brīvprātīgi pieteikties šiem pār-
baudījumiem.

1.klašu grupā 25m distancē ātrākie bija 
Madara Pučure un Artis Šverns, 2.vietā Jā-
nis Augulis, bet 3.vietā Rūdolfs Pētersons.

2.klasēm uzvarēja Anna Vikmane (Lī-
gatnes sporta centrs) un Ēriks Škadūns, 
2.vietās Ingrīda Ignatova un Artis Balt-
galvis, bet 3.vietās: Keita Kristiāna Tul-
pe un Niks Freimanis.

3.-4.kl. grupā 50m kombinētajā peldēju-
mā (25m krauls uz krūtīm + 25m krauls uz 
muguras) ātrākie Līva Skrūzkalne un Re-
nārs Vēveris, 2.vietās Lolita Kandavniece-
Kurbanova un Norberts Kutraitis, bet treša-
jās vitās – Norleta Leila Žingele un Reinis 
Pučurs (visi no Krimuldas vidusskolas).

5.-7.kl. grupā 50m brīvā stila distan-
cē 1.vietas izcīnīja Sindija Bičkovska un 
Kārlis Albers Reišulis, 2. vietas ieguva 
Kristija Ozola, Renāts Strautnieks, bet 
3.vietās: Rita Solovjova un Renārs Cinis.

8.-12.klasēm gaidījām vairāk dalībnie-
kus. Pārliecinoši 1. vietas izcīnīja Santa 
Saltuma un Emīls Kļaviņš no 8.klases. 
2.vietas ieguva Sangkahakun Tha-
monwan (Krimuldas vsk. 10.kl. apmai-
ņas programmas skolniece no Taizemes) 
un Ralfs Pļasunovs 11.kl., bet trešā – Ag-
nese Botņa Ezerska arī 11.klase.

Pieaugušo konkurencē (2002.-1994.g. 
dzim. grupā) 50m brīvā stila peldējumā la-
bākie: Dāvis Paeglis – 27,48 (Sigulda), Nils 
Ļubeckis un Ernests Lipiņš. Brasā 1.vietā 
Nils Ļubeckis – 41,88 (Krimulda).

1993.-1984.g. dzim. grupā 50m brīvā 
stila  un 50m brasa distancēs uzvarēja 
Rudīte Rukkalne un Ainārs Rukkalns 
(Tīreļi).

1983.-1974.g. dzim. grupā 50m brīvajā 
stilā ātrākie Inga Buliņa un Artūrs Vēve-
ris, bet 50m brasā uzvarēja Ieva Kutraite 
un Artūrs Rukkalns.

Visgrūtākajā - 100m kompleksa distan-
cē kopējā grupā uzvarēja: sievietēm Evija 
Pētersone un vīriešiem Dāvis Paeglis.

Žēl, ka daudzi mūsu novadnieki strādā 
pat sestdienās un tādēļ nevarēja ierasties 
uz šīm jaukajām sacensībām, kur valdīja 
atkalredzēšanās prieks un draudzīgums.

Pateicamies par finansiālu atbalstu Kri-

muldas novada domei, īpaši sporta darba 
organizatoram Ziedonim Skrivļam.

Lielu PALDIES par ieguldīto darbu 
vēlreiz jānosūta sacensību tiesnešiem un 
brīvprātīgajiem, kas savā brīvajā laikā 
palīdzēja veiksmīgai sacensību norisei: 
Voldemāram Pūcem, Airai Kurtiņai, 
Klāvam Bokšam, Antrai Švernai, Evijai 
Pētersonei, Aritai Barkusai-Ulasai, Evi-
jai Sidabrai, Santai Saltumai, Martai Pri-
makai, Amandai Augulei, Karīnai Žeg-
lovai! Komandas darbs ir varens spēks, 
ar ko var paveikt lielas lietas, paldies 
JUMS!

Krimuldas peldbaseina vadītāja 
Līga Ozoliņa

Par balvām un medaļām cīnījās vairāk kā simts dalībnieku!

Prieks par piedalīšanos sacensībās visiem
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Krimuldas vidusskolas 
peldbaseina klientiem 
piedāvājam izmantot  

Reiņa trases pakalpojumus  
ar 20% atlaidi! 

Pēc savstarpējā SADARBĪBAS LĪGUMA Nr.002 no 
2016.gada 21.aprīļa
- tiek piemērota atlaide peldbaseina klientiem Reiņa tra-
sē (izņemot kafejnīcu un instruktoru), ja tas ir izmantojis 
vismaz vienu stundu baseina vai trenažieru zāles pakal-
pojumus;
- tiek piemērota atlaide Krimuldas peldbaseina apmek-
lētājiem, ja tas ir izmantojis vismaz vienu stundu Reiņa 
trases pakalpojumus, izņemot kafejnīcu  un instruktoru.
Atlaidi BASEINA un Reiņa trases sniegtajiem pakalpoju-
miem klients var izmantot 48 (četrdesmit astoņu) stundu 
laikā no Pušu sniegtā pakalpojuma saņemšanas brīža, 
uzrādot kases čeku, kurā norādīts apmeklējuma laiks un 
sniegtā pakalpojuma apjoms.

Reiņa trase piedāvā 
klientiem izmantot 

Krimuldas vidusskolas 
peldbaseina pakalpojumus  

ar 20% atlaidi: 
- relaksācijas baseins ar ūdens kaskādi un 

masāžas burbuļiem,
- 25 m peldbaseins ar 4 celiņiem,

- sauna un tvaika pirts,
- trenažieru zāle.

Sapni piepildīt…
Ikvienam cilvēkam ir savi sapņi – lieli un mazi. Cits vēlas labu 

darbu, cits daudz naudas un labu mašīnu, vēl kāds ceļojumu, 
vēl... tā varētu turpināt bezgalīgi. Tomēr lielākā laime ir tad, ja 
paši un mūsu mīļie tuvinieki ir veseli! Par visu vairāk pasaulē to 
vēlas arī tie bērni un viņu vecāki, kuri tic un cer, ka katra nākamā 
diena būs arvien labāka par iepriekšējo. 

Arī mēs vēlamies kaut nedaudz dot šiem bērniem un viņu vecā-
kiem  nelielu, tomēr sirsnīgu cerību stariņu un sūtīt veselības vēlēju-
mus, tāpēc jau sesto gadu esam akcijas ,,Eņģeļi pār Latviju” atbalstī-
tāji un dalībnieki. Gada nogalē izskanēja divi sirsnīgi koncerti – Iga-
tes baznīcā, 26.decembrī un Lēdurgas kultūras namā, 29.decembrī. 
Prieks, ka abi koncerti bija ļoti kupli apmeklēti. Un abi koncerti bija 
diezgan atšķirīgi. Igates baznīcā koncerts bija rāmāks, ieturētāks, 
dievišķa mirdzuma pilns, savukārt, Lēdurgā – rotaļīgāks un ar ne-
lielu humora dzirksti. 

Katru gadu mūsu dalībniekiem piepulcējas jauni mākslinieki. 
Mūziķu atsaucība ir fantastiska! Pirmo gadu mūsu rīkotajos kon-
certos muzicēja klavieru duets Agra un Arnolds Dimanti un viņu 
meita, topošā pianiste Arta Elizabete Dimante, folkloriste Anda 
Skuja, soliste Agita Gabranova, vijolniece Līva Tomiņa, marim-
bas virtuozs Reinis Tomiņš, koncertmeistars Gints Bērziņš, vijoļu 
duets Zane un Rota Zvaigznes un, protams, jau zināmie  māksli-
nieki – Miervaldis Jenčs, Vizma Zvaigzne, Kate Piebalga, Agnete 
Janelsiņa, Zane Martinsone, Gatis Krūmiņš, Aleksis Budevičs, 
Markuss Motte, Martins Motte, kā arī bērnu ansamblis ,,Kastanī-
ši”, kapelas ,,Eži” un “Labi, ka tā!”, sieviešu koris ,,LETTEGORE” 
un vīru koris ,,ZIEDONIS”.

Mūsu rīkotos koncertus atbalstīja Bērnu Slimnīcas Fonds, bio-
loģiskā saimniecība MĀRTIŅGĀRŠAS, Igates Jāņa Kristītāja un 
Marijas Magdalēnas baznīca, Krimuldas novada dome un Lēdurgas 
kultūras nams, IK EXPROMT, SIA PANSIJA un Igates pils Dzir-
navu krodziņš.

Esam no sirds pateicīgi ikvienam no jums – gan koncerta dalīb-
niekiem, gan klausītājiem un atbalstītājiem! Paldies par sirsnīgajiem 
vārdiem, par aplausiem, ziediem un novēlējumiem! Paldies Elitai, 
Artūram un Zanei par jaukajām saldumu paciņām koncerta jaunā-
kajiem dalībniekiem, paldies Dacei par gardo cienastu Igatē, paldies 
Marekam un Modrim par lielisko tehnisko nodrošinājumu Lēdurgas 

Pateicība
Vecā gada izskaņā, 

jau trešo reizi pirms 
Ziemassvētkiem no-
tika E.Melngaiļa ielas 
tirdziņš, kurš šoreiz 
bija pulcējis krietni 
lielāku andelētāju un 
pirkt gribētāju pulci-
ņu.

Pasākums ar nodo-
mu tika organizēts, ie-
stājoties tumsai, lai ar 
gaismas lampiņām un 
laternām noķertu Zie-
massvētku sajūtu... un 
tas izdevās. Gaisotni 
jauku darīja arī nelielais sniedziņš, kurš jau bija uzsnidzis un vēl sniga šajā vakarā.

Liels paldies visiem, kas pievienojās un veidoja kopīgo noskaņu. Varēja nogaršot uz ugunsku-
ra gatavotu gulašzupu, grūbu biezputru"Koča", ceptas piparkūkas, vafeles, riekstiņus, nopirkt 
piparkūku mīklu, ziemassvētku zirņus, putraimus, protams, neiztika arī bez karstvīna. Vēl va-
rēja iegādāties adījumus, ādas izstrādājumus, putnu barotavas un daudz ko citu. Bija arī laimes 
aka, par kuru parūpējās katras mājas saimnieks. Ar lielu jautrību laimes aku izspēlēja rūķis Ma-
rita un vilks Liene. Paldies mūsu čaklajai folkloras kopai "Putni" par saimnieku apdziedāšanu 
un Gunāram par mūziku, mikrofonu un filmēšanu. 

Uz tikšanos atkal pavasarī!
Sandra Zvidriņa

koncertā, paldies veikaliem Mazlauri, Aģes centrs, Agnesei, Evitai 
un Gatim par doto iespēju ziedojumu veikt veikalos!

11.janvārī bērnu ansamblis ,,Kastanīši”, kapela ,,Eži”, Martins un 
Markuss Mottes devās uz Bērnu slimnīcu Rīgā, lai sniegtu koncertu 
un saziedoto naudiņu atdotu fonda pārstāvei Baibai. Par “Kastanīšu” 
un “Ežu” dziedātajām jautrajām dziesmām un Martina marimbas 
solo priecājās gan mazie pacienti un viņu vecāki, gan slimnīcas per-
sonāls un, protams, mazo mākslinieku vecāki, kuri brauca mums 
līdzi, lai palīdzētu pieskatīt un sapucēt dziedātājus. Mīļu paldies 
“Kastanīšu” un “Ežu” vecākiem, un arī abiem šoferīšiem sakām 
mēs – abu kolektīvu vadītājas – Marita un Sandra!

Mūsu labdarības tūre ir noslēgusies un visi labie cilvēki kopā ir 
saziedojuši EUR 1215,61 (intereses pēc arī nosvērām – 11kg 679g). 
Šī naudiņa palīdzēs mazajiem slimnieciņiem veseļoties.

Neizmērojama pateicība ikvienam cilvēkam par labo sirdi! 
Ir sācies mūsu Latvijas 100gades gads. Lai tas ir labām domām, 

labiem vārdiem un labiem darbiem svētīts! Lai veselība, sirdsmiers 
un mīlestība katrā mājā! Un, lai viss ko jūs darāt, ir ,,pa īstam”, tad 
arī izdosies savu sapni piepildīt!

Cieņā, mīlestībā un sirsnībā,
Koncerta ,,SAPNI PIEPILDĪT…” rīkotāji 

Zeltīte un Mārtiņš Ozoliņi  un Marita Mazureviča-Motte

Akcijas “Eņģeļi pār Latviju!” koncertā Lēdurgas kultūras namā uzstājas 
brāļi Mottes
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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.

KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

KRIMULDAS BAZNĪCĀ
Krimuldas ev. lut. draudzē

Svētdienās plkst. 12.00 – Dievkalpojums 
Krimuldas baznīcā. Svētdienas 
skola bērniem Mācītājmājā (paralēli 
dievkalpojumam).

Pirmdienās un ceturtdienās
 plkst. 18.00 un 20.00 – sadraudzības, 

diskusiju un kino vakari „Ar filmu par dzīvi 
un ticību”.

Katra mēneša trešajā ceturtdienā
 plkst. 18.00 – Sievu vakars: sadraudzība, 

sarunas, lūgšanas. 
 Info: Anna Ādamsone, mob.t. 26407717.
Piektdienās
 plkst. 19.30 – BĪBELES studijas un 

iesvētāmo nodarbības.
Sestdienās
 plkst. 19.00 – KONTEMPLATĪVAIS 

DIEVKALPOJUMS Krimuldas baznīcā ar 
Svētā Vakarēdiena sakramentu.

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

Mācītājs Austris Juris Rāviņš

KRIMULDAS TAUTAS NAMĀ
Baptistu draudzes

Dievkalpojumi
notiek svētdienās plkst. 11.00.

Pēc Dievkalpojuma sadraudzība pie kafijas tases.
Mācītājs Fridrihs Kaptāns

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 – 18.00 baznīcā,  
pārējā laikā pa mob.tālr. 26536094  

e-pastā: osvaldsm@inbox.lv.
Mācītājs Osvalds Miglons

ROMAS KATOĻU BAZNĪCAS
Siguldas draudzē

Dievkalpojumi
notiek svētdienās plkst. 9.00 un 12.00.

Adrese: Raunas iela 8, Sigulda, tālr.: 67971020
www.facebook.com/SiguldasDraudze
www.draugiem.lv/siguldasdraudze
www.twitter.com/rasnacis

Mācītājs Rihards Rasnacis

TURAIDAS BAZNĪCĀ
Svētdienas dievkalpojums  

ar Svēto Vakarēdienu -  
katru svētdienu plkst. 11.00.

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

Mācītājs Didzis Seržāns 

Lēdurgas kultūras namā

3.02. pl.17.00 Muzikāla izrāde “Kā man 
gribas iet”
Mazajā zālē. 
Dokumentālās piezīmēs un dzīvesstāstā balstī-
ta neparasta kustību, vārdu un skaņu eseja par 
mākslinieci ratiņkrēslā, cimdu adītāju, filosofi – 
Jetti Užāni

Ieeja 3 EUR

10.02. pl.19.00 Dokumentālā filma 
“Turpinājums”
Lielā zāle. 
Skatījums uz dzīvi septiņu pirmklasnieku acīm, 
kas gadu garumā turpinās vērtēt sabiedriskos 
un politiskos procesus mūsu valstī šo varoņu 
redzējumā. Režisors Ivars Seleckis

Ieeja 2.50 EUR

17.02. pl.19.00 Pašdarbnieku vakars
Lielā zāle. 
Tradicionāla norise, kurā piedalās visi (pieau-
gušie) Lēdurgas kultūras nama amatiermākslas 
kolektīvi un viņu draugi

Ieeja 2.00 EUR 

20.02. pl.16.00 Kā kļūt par varoni?
Jautra izrāde bērniem un vecākiem
Lielā zāle.
Trīs trušiem ir apnicis baidīties un drebēt kā 
apšu lapām. Viņi ir nolēmuši kļūt par varoņiem. 
Bet – kas ir varonis? Un- vai viegli par tādu 
kļūt?

 Ieeja 2.00 EUR

23.02. pl.19.00 Kolhoznieku atmiņu va-
kars
Lielā zāle. 
Bijušo kolhozu "Draudzība" un "Lēdurga" kol-
hoznieku atmiņu vakars.

Pieteikšanās uz vakaru: 
"Draudzība" - Marijai Krūmiņai pa 

mob.t.29113304, 
"Lēdurga" - Anatolijam Akūlovam pa 

mob.t.27787746,
"Aijaži" - Mārtiņam Aņisimovam pa 

mob.t.29299375,
"Atmoda" - Vitālijam Skrivļam pa 

mb.t.26138756.

Skrien gadi prom. Tev nesot gadu skaitu,
Ir tajos dzīvots, dejots, trakots, smiets!
Tu gadiem netici un vienmēr sevi jaunu jūti,
Ja jāizdzer ir viss, kas dzīves kausā liets

Sirsnīgi sveicam  
janvāra gaviļniekus:

Vairu Liepiņu;
Genovefu Stabrovsku;
Benitu Bērziņu;
Veltu Zviedrāni;
Anitu Tirzīti;
Jāni Skrīveli;
Gunu Pūci;
Elmāru Ozolu;
Aldoni Jēkabsonu;
Gunāru Dupužu;
Ilzi Blomkalni;
Vandu Beiroti;
Anitu Antonovu;
Rioritu Tralmaku;
Gaidu Šķirpāni;
Jāni Rubīnu;
Jāni Masu

nozīmīgajās jubilejās!

Tavas rokas caur mūžību jūtu, 
Tavas rūpes joprojām man klāt, 
Viss šai pasaulē niecīgs un zūdošs, 
Tava mīla vien nepazūd, māt! 
  (K. Apškrūma)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Dacei Tralmakai 

un viņas ģimenei, māmiņu zaudējot. 
Daces klasesbiedri Lēdurgas pamatskolā

LĪDZJŪTĪBAS
No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Skumjās esam kopā ar Ralfu Antonovu un viņa 
ģimeni, vectēvu pavadot mūžībā. 

Krimuldas vidusskolas 2.b klases kolektīvs
_________________

Ar ko izmērīt dzīvi?
Ar ko mūžu var izmērīt?
Ar septiņām pēdām. Es nezinu cita.
Ar to, kas paliek pēc nāves.
Ar CILVĒCĪBU.
  (L. Brīdaka.)

Jūtam līdzi lielajās bēdās 
 Andim ANTONOVAM, viņa ģimenei, tēti 
pavadot kapu kalnā. Izsakām līdzjūtību arī 
sievai Anitai Antonovai, meitām Ilzei un 

Vitai, viņu ģimenēm. 
Biedrība “Kultūra.Vide.Sabiedrība”

Ziemassvētku tirdziņa 
dalībnieku tikšanās

Krimuldas Tautas namā 4. februārī tra-
dicionālā Ziemassvētku izstādes – tirdziņa 
eksponātu un preču piegādātāji aicināti uz 
tikšanos, lai pārrunātu tirdziņa aktualitātes 
un apzinātu pilnveidošanas iespējas šogad. 

Ierašanās no pl. 15.00 ar groziņiem.
Sākums pl. 16.00. 

Laipni aicināti visi dalībnieki!

10. februārī pl. 11.00
Lēdurgas sporta hallē

sacensības  
galda tenisā un novusā

Mob.t.26517271

10. martā pl. 10.00

Lēdurgas sporta hallē
sacensības badmintonā

Mob.t.26517271

Ekskursija
2018. gada 18.–23. augusts

Visiem ceļot gribētājiem piedāvāju iepa-
zīt Eiropas dabas un kultūras krāšņumus: 
Mozeli, Māsu, Mainu un Elbu. Papildus ie-
pazīsim Luksemburgu un Trīri, brauksim 
ar kuģi pa Reinu un apskatīsim Dievišķīgo 
ieleju „Dimant”. 

Turpceļā dosimies ar lidmašīnu (Rīga-
Brisele) un atpakaļceļā – ar autobusu (no 
Drēzdenes).

Ceļazīmes cena ir 485,- eiro.
Pieteikties var līdz 1. martam,  

zvanot Inārai K. uz mob.t.29662384


