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FEBRUĀRIS I/ 2018VESTIS
Viens no jaunākajiem notikumiem, ar ko var lepoties Krimul-

das novada ļaudis ir novada abu vispārējās izglītības iestāžu – 
Krimuldas vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatsko-
las akreditācija. 

Izglītības likums nosaka, ka akreditācija ir tiesību iegūšana iz-
glītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par iz-
glītības ieguvi. Akreditācijas gaitā vērtē izglītības iestādes darba 
un izglītības programmas īstenošanas kvalitāti.  Akreditāciju veic 
skolu direktori un izglītības eksperti. Akreditācijas procesā akre-
ditācijas komisija analizē dažādus skolas dokumentus, piemēram, 
attīstības plānu, kā arī vēro mācību stundas. No iegūtās informācijas 
akreditācijas komisija secina vai skolas mācību darbs ir sistēmisks 
un kvalitatīvs. (noņemt)Paldies abu izglītības iestāžu kolektīviem, 
kas nodrošina mācību darba kvalitāti un mācību procesam nepiecie-
šamo dokumentu sagatavošanu regulāri un ilgtermiņā, tāpat paldies, 
ka pirms akreditācijas tika ieguldīts vērā ņemams darbs mācību dar-
ba kvalitātes un mācību procesam nepieciešamo dokumentu pārska-
tīšanai un analizēšanai!

Mēs visi, gan tie, kuri mācījušies skolā kādu laiku atpakaļ, gan 
tie, kuri mācās pašlaik zinām, ka par sava darba kvalitāti saņemam 
atzīmi. Akreditācijas ietvaros tiek vērtēta skola – 10 ballu skalas 
vietā ir vērtējumi “nepietiekami”, “pietiekami”, “labi” un “ļoti labi”. 
Ja visos vērtēšanas kritērijos ir saņemti augsti vērtējumi, skola un 
tās izglītības programmas tiek akreditētas uz maksimālo termiņu – 
sešiem gadiem, ja tiek konstatēti kādi trūkumi atsevišķos kritērijos 
– uz diviem gadiem, ja tiek konstatēti būtiski trūkumi (netiek nodro-
šināta kvalitatīva izglītība) – akreditācija netiek piešķirta. Skola – 
tās darba kvalitāte, izglītības kvalitāte un konkurētspēja tiek vērtēta 
vispusīgi un pamatīgi, ietverot šādus kritērijus: 
1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas;
2. mācīšana un mācīšanās;
3. izglītojamo sasniegumi;
4. atbalsts izglītojamiem;
5. izglītības iestādes vide;
6. izglītības iestādes resursi;
7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodro-

šināšana.
Š.g. februāra sākumā Krimuldas novada pašvaldība saņēma akre-

ditācijas rezultātus – abas skolas visos vērtēšanas kritērijos saņēma 
augstākos vērtējumus – “labi” un “ļoti labi”. Abas skolas akredi-
tētas uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. 

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā atzinīgi tiek vērtēta dro-
šība, psiholoģiskais atbalsts, sadarbība ar ģimenēm, fiziskā vide – 
skolas telpas un aprīkojums, skolas personāls un skolas sadarbība 
ar novada iestādēm.  Skola aktīvi un ar augstiem sasniegumiem pie-
dalās olimpiādēs un konkursos, kopā ar mākslas skolu labiekārto 
Lēdurgu. Tiek nodrošināta individuāla pieeja.

Krimuldas vidusskolā atzinīgi tiek vērtēta drošība, psiholoģiskais 
atbalsts,  pedagogu sadarbība, veidojot starppriekšmetu saikni un 
nodrošinot integrētu mācību satura apguvi, sadarbība ar ģimenēm, 

fiziskā vide – skolas telpas un aprīkojums, skolas personāls un sko-
las sadarbība ar novada iestādēm. Skolā pieejams plašs ārpusstundu 
nodarbību piedāvājums – robotika, uzņēmējdarbības pamati, pro-
jektu vadība u.c. Tiek nodrošināta ieļaujoša vide.

Vērtējuma tapšanā iesaistīti visi novadnieki, kas ar savu darbu 
un nodokļiem nodrošina izglītības iestāžu uzturēšanu (Krimuldas 
novads izglītībai ik gadu plāno aptuveni 40% no pašvaldības budže-
ta līdzekļiem), skolēni, skolēnu ģimene, skolotāji, skolas darbinieki, 
pašvaldība, kas ik dienu pilda savu pienākumu – mācīties, mācīt, 
atbalstīt utt. 

Krimuldas novada pašvaldības vārdā izsaku pateicību visiem, kas 
ar savu darbu un profesionalitāti piedalās skolas darbā! Gan novada, 
gan valsts izaugsmei ilgtermiņā vērtīgākā investīcija ir izglītība! 

Abām izglītības iestādēm novēlu turpināt attīstīties gan skolēnu 
skaita ziņā, gan kvalitātes ziņā! 

Skolēniem aicinājums no Krimuldas vidusskolas himnas: “Es so-
los skoloties no sirds, lai vieda mana tauta ir”.

Akreditācijas rezultāts apliecina, ka Krimuldas vidussko-
la un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola nodrošina mūsu 
bērniem un jauniešiem kvalitatīvas, konkurētspējīgas un mūs-
dienīgas mācību iespējas. Novadā pieejamas izglītības iespējas 
bērnudārza, sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas līmenī. 
Aicinu novada skolēnus mācīties Krimuldas novada izglītības 
iestādēs!

Krimuldas novada pašvaldības vārdā
Linards Kumskis

Krimuldas vidusskola un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola – 
kvalitatīva un mūsdienīga izglītība mūsu bērniem un jauniešiem

Jaunumi Krimuldas vidusskolas 
peldbaseinā

Kamēr laukā auksts un puteņo,
Baseinā silts ūdens burbuļo!

Hei, peldētāji!  
Izmantojiet peldei un aktīvai atpūtai baseina brīvākos laikus!

TREŠDIENĀS un PIEKTDIENĀS plkst. 17:30–19:00
SESTDIENĀS plkst. 9:00–14:00

21. februārī plkst. 17:30–20:30 
gaidām uz LĪDZSVARA sacensībām. 

Hei, vēl nebijis pasākums!

7. martā plkst. 20:30 
sacensības uz SUP dēļiem: KURŠ veiklākais airētājs baseinā pa apli? 

Aicinām izmēģināt spēkus no 12 gadu vecuma.
Dalības maksa: skolēniem 3,- euro; pieaugušajiem 5,- euro

Pieteikšanās iepriekš: baseins@krimulda.lv vai pa mob.t. 29114779
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Krimuldas novada Sociālais dienests
aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU (uz noteiktu laiku)

Samazinātais PVN – ikdienas uzturā vairāk 
Latvijā audzētos augļus, ogas un dārzeņus

Cienījamie Krimuldas novada iedzīvotāji!
Ir aizritējis pirmais mēnesis, kopš spēkā stājusies samazinātā 5% PVN likme Latvijai rakstu-

rīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Esmu gandarīts, ka Zemkopības ministrija to izcīnīja.
Man kā Zemkopības ministrijas darba grupas par PVN samazināšanu pārtikai vadītājam 

nereti uzdots jautājums – kāda jēga samazināt PVN Latvijas augļiem, ogām un dārzeņiem, ja 
samazinātā nodokļa likme attieksies arī uz citās valstīs audzētajiem. Samazinātajai PVN likmei 
nozīme ir liela, it īpaši Latvijas reģionu cilvēkiem, un tālāk es to paskaidrošu.

Pirmkārt, 5% PVN likme paaugstina Latvijas augļu, ogu un dārzeņu audzētāju, tātad zem-
nieku konkurētspēju Latvijas tirgū. Tas ir ļoti svarīgi, jo ES brīvā tirgus apstākļos mums jādara 
viss, lai atbalstītu Latvijas lauksaimniekus un viņu ģimenes.

Otrkārt, un tas ir vēl svarīgāk – līdz ar PVN samazināšanu kopš 1. janvāra veikalos ir samazi-
nājušās augļu, ogu un dārzeņu cenas, kas noteikti dod iespēju palielināt Latvijā audzēto augļu, 
ogu un dārzeņu patēriņu, jo palielinās iedzīvotāju pirktspēja. Vēlos uzsvērt, ka viens no PVN 
5% likmes svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ieviešanas mērķiem bija padarīt patērētājiem 
pieejamākus svaigus un reģionam raksturīgus pārtikas produktus. Nevienam nav noslēpums, 
ka arvien vairāk cilvēku vēlas ēst veselīgāk un, ja cena atļauj, savā izvēlē dod priekšroku Latvijā 
audzētajai un ražotajai pārtikai.

Treškārt, samazinātā PVN likme augļiem, ogām un dārzeņiem samazinās pārtikas nelegālās 
tirdzniecības apjomus un citas krāpnieciskas darbības pārtikas tirdzniecībā, samazinot negodī-
go konkurenci un stiprinot mūsu augļu, ogu un dārzeņu audzētājus.

Visbeidzot, vēlos atgādināt, ka 2017. gada 19. oktobrī Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija 
un Latvijas Tirgotāju asociācija ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju parakstīja sa-
darbības dokumentu, kurā tirgotāji apņēmās godīgi piemērot samazināto PVN likmi svaigiem 
augļiem, ogām un dārzeņiem mazumtirdzniecības veikalos. Es ceru, ka Latvijas tirgotāji, se-
višķi lielie mazumtirdzniecības tīkli, šo vienošanos godprātīgi ievēros, nevis, pamatojoties uz 
dažādiem “objektīviem ekonomiskiem faktoriem”, cenas augļiem, ogām un dārzeņiem pacels, 
lai samazinātā PVN likmes starpība iegultu viņu peļņas maciņos.

Zemkopības ministrija sekos līdzi samazinātā PVN svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem 
ietekmei uz valsts budžetu, lauksaimniecību un cenām mazumtirdzniecībā. Ja piepildīsies 
optimistiskākās prognozes, mēs turpināsim darbu pie iespējamās PVN samazināšanas citām 
pārtikas produktu grupām. Strādāsim visi kopā, lai veikalu plauktos, skolās un bērnudārzos 
būtu aizvien vairāk Latvijā audzēti augļi, ogas un dārzeņi. Tikai tā mēs varam pierādīt, ka, arī 
samazinot nodokļus, ieguvēji var būt visi Latvijas iedzīvotāji.

Ringolds Arnītis, Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs

Informācija
Krimuldas novada pašvaldības dome 

dara zināmu, ka īpašumā “Ciemgaļi”, Lē-
durgas pagastā, Krimuldas novadā (kad. 
apz. 6656 002 0651) ar 2018. gada 2. jan-
vāri izbeigtas nomas attiecības par 0,48 ha 
zemes nomu.

Aicinām interesentus pieteikties uz mi-
nētās zemes nomāšanu, iesniedzot iesnie-
gumu Krimuldas novada domē, Parka iela 
1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 
novads vai Lēdurgas pagasta pārvaldē, E. 
Melngaiļa ielā 2, Lēdurga, Lēdurgas pag., 
Krimuldas nov. 

Ar jautājumiem varat griezties pie Zemes 
lietu speciālistes Anitas Viškeres: e-pasts 
anita.viskere@krimulda.lv, tālr. 26454209.

LM aicina sociālās 
uzņēmējdarbības 

uzsācējus iesniegt 
pieteikumus biznesa 

ideju konkursam
No 2018. g 21. februārim Labklājības mi-

nistrija (LM) aicina sociālās uzņēmējdar-
bības uzsācējus iesniegt pieteikumus biz-
nesa ideju konkursam. Konkursa mērķis ir 
iesaistīt sociālajā uzņēmējdarbībā cilvēkus 
bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī 
noteikt 20 labākos sociālās uzņēmējdarbī-
bas uzsācējus, kuri saņems individuālas 
konsultācijas savas biznesa idejas realizē-
šanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkur-
sā tiek gaidītas biznesa idejas, kas piedāvā 
risinājumu dažādām sociālām problēmām, 
piemēram, sociālās atstumtības riskam pa-
kļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, 
sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļau-
jošas pilsoniskas sabiedrības veidošanai, 
izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, 
vides aizsardzība un saglabāšanai, dzīv-
nieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības 
nodrošināšanai.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 
2018. g. 21. februāra pl. 17.00

LM mājaslapā www.lm.gov.lv/text/3806 
Jautājumus par pieteikuma sagatavošanu 

var uzdot pa tālr.64331834 vai nosūtot uz 
e-pasta adresi registracija.su@lm.gov.lv

Dalību pasākumā var pieteikt komersanti 
(SIA, AS), biedrības un nodibinājumi, kas 
darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, 
plāno to attīstīt savas pamatdarbības ietva-
ros, vai īstenot jaunus, uz pozitīvu sociālo 
ietekmi vērstus projektus. 

Ja biedrība vai nodibinājums vēlas no-
darboties ar sociālo uzņēmējdarbību, tad 
tai jāiesniedz iesniegums dalībai pasākumā 
līdz 1. martam, vai arī tā varēs dibināt sev 
pilnībā piederošu SIA, kas varēs pieteikties 
pēc 1.aprīļa. 

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību 

speciālists

Galvenie amata pienākumi:
 vadīt sociālos gadījumus, identificēt klienta 

sociālās problēmas, izvērtēt sociālo situāciju, 
piesaistīt nepieciešamos resursus, lai palīdzētu 
klientam (ģimenei) risināt radušās grūtības;

 informēt un konsultēt klientus par viņu tie-
sībām uz sociālo palīdzību un pakalpoju-
miem;

 organizēt un sniegt iedzīvotājiem nepiecie-
šamos sociālos pakalpojumus un sociālo pa-
līdzību;

 sadarboties ar valsts un citām pašvaldības 
iestādēm; 

 strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās pa-
līdzības administrēšanas elektronisko sistē-
mu (SOPA);

 apsekot klientus dzīvesvietā.
Prasības pretendentiem:
 otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība 

sociālajā darbā;
 latviešu valodas zināšanas C līmeņa 

2.pakāpē;
 labas saskarsmes kultūras un komunikācijas 

prasmes;
 prasme patstāvīgi organizēt savu darbu un 

pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās;
 normatīvo aktu pārzināšana un prasme tos 

pielietot;

 iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 prasme sagatavot rakstiskus ziņojumus, at-

zinumus un vēstules;
 vēlama „B” kategorijas autovadītāja apliecī-

ba;
Piedāvājam:
 atbildīgu un radošu darbu;
 profesionālās attīstības iespējas;
 stabilu atalgojumu un sociālās garantijas, 

t.sk. veselības apdrošināšanu;
 apmaksātu papildatvaļinājumu;
 atalgojumu – EUR 830,00 mēnesī, pirms no-

dokļu nomaksas.
Pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo 

dokumentu iesniegšana līdz š.g. 23. februārim 
plkst. 12.00. Pretendentiem jāiesniedz sekojoši 
dokumenti: motivēts pieteikumus, dzīves apraksts 
(CV), izglītību apliecinošu dokumentu, sertifikātu 
kopijas.

Dokumenti jāiesniedz Krimuldas novada Sociā-
lajā dienestā, sūtot tos pa pastu vai personīgi iesnie-
dzot dienestā (Saules ielā 1C, Raganā, Krimuldas 
pagastā, Krimuldas novadā, LV-2144), vai arī tos 
nosūtot uz e-pastu – socialaisdienests@krimulda.lv 
ar norādi „Sociālais darbinieks”. Tālrunis informā-
cijai: 67976870 vai 27737306.
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Mežsaimniek! 
Varēs pieteikties atbalsta 

saņemšanai mežu kopšanai
No 2018. g. 1. marta līdz 5. aprīlim 

varēs pieteikties atbalsta saņemšanai 
mežu kopšanai apakšpasākumā "Ie-
guldījumi meža ekosistēmu noturī-
bas un ekoloģiskās vērtības uzlabo-
šanai". 

Šī būs jau piektā projektu pieņemša-
nas kārta, tās kopējais publiskais finan-
sējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fiziskas 
personas – zemes īpašnieki, juridiskas 
personas, pašvaldības – meža zemes 
īpašnieki, pašvaldību kapitālsabiedrī-
bas, kas apsaimnieko pašvaldības īpa-
šumā esošu meža zemi.

Pasākuma var veikt vairākas aktivi-
tātes:
• jaunaudžu retināšanu un jaunaudžu 

retināšanu ar atzarošanu;
• neproduktīvu mežaudžu nomaiņu 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
koku ciršanu mežā;

• valdošās koku sugas nomaiņu 
baltalkšņa sugu mežaudzēs no 
30 gadu vecuma vai blīgznas sugu 
mežaudzēs.
Plašāku informācija par prasībām 

atbalsta pretendentiem, nosacījumiem 
atbalsta saņemšanai un citiem jautāju-
miem var lasīt dienesta mājaslapā sa-
daļā “Atbalsta pasākumi”.

Dienests aicina visus mežsaimniekus, 
kuri nesaņēma finansējumu iepriekšējā 
minētā pasākuma kārtā, pieteikties at-
balsta saņemšanai šajā kārtā. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz, iz-
mantojot Elektronisko pieteikšanās 
sistēmu, to var darīt arī, ievērojot Elek-
tronisko dokumentu likumu, kā arī 
personīgi LAD reģionālajās lauksaim-
niecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā 
struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesnie-
gumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma 
veidā, netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Lauku attīstī-
bas programmas pasākuma "Ieguldīju-
mi meža platību paplašināšanā un meža 
dzīvotspējas uzlabošanā" ietvaros

Kristīne Ilgaža,
 Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Tālr. 67027830, 67027384, 
 e-pasts: kristine.ilgaza@lad.gov.lv

Krimuldas novada atjaunojamie dārgumi
2018. gads Krimuldas novadā solās būt darbīgs, sakopjot un labiekārtojot divas 

novada dabas takas. 

Lekcijas par psihisko veselību un tās veicināšanu
Viens no priekšnoteikumiem labai veselībai ir ne tikai fiziskā, bet arī emocionālā un 

psihiskā labsajūta. Novērojumi ikdienā liecina, ka cilvēki vairāk rūpējas par savu fizisko 
veselību, bet bieži aizmirst par psihisko, vai nepievērš tai uzmanību līdz sajūtas slik-
ti. Speciālisti aicina rūpēties un atcerēties par savu psihisko un emocionālo labsajūtu, 
apmeklējot lekciju, kuras laikā apmeklētāji tiks iesaistīti diskusijās un citās aktivitātes, 
lai kopīgi izprastu psihiskās veselības nozīmi, apspriestu, kā to veicināt un noskaidrotu 
rīcību dažādās dzīves situācijās, to pielietojumu ikdienā.

Lekcija norisināsies 27. februārī plkst. 18.00-20.30 Krimuldas tautas namā, Parka 
ielā 1, Raganā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā. Iepriekšēja pieteikšanās pie Ingas 
Ķerzumas pa tālruni 25549748 vai e-pastu inga.kerzuma@krimulda.lv. Lekciju vadīs ser-
tificēta psihoterapeite Baiba Gerharde. Izpildītājs: SIA “Prakse.lv”.

ESF projekta NR. 9.2.4.2/16/I/106 “Slimību profilakses un kontroles centra organizēti 
vietējā mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 paš-
valdībās” ietvaros Krimuldas novada pašvaldībā notiks bezmaksas lekcija “Par psihisko 
veselību un tās veicināšanu”. 

Izglītojoši un praktiski vingrinājumi vai nūjošanas pasākuma 
kopumi

Gandrīz ikviens cilvēks vēlas uzlabot savu pašsajūtu un dzīves kvalitāti un fizisko ak-
tivitāšu veikšana ir pati pieejamākā aktivitāte, kura var radīt viegli pamanāmas un novēr-
tējamas pozitīvas pārmaiņas, tādejādi ceļot arī cilvēka pašapziņu un veidojot pozitīvāku 
skatījumu uz dzīvi. Pasākumu kopums tiks īstenots, lai sniegtu iedzīvotājiem šo iespēju 
un parādītu, ka nevajag ieguldīt lielas finanses, lai veiktu fiziskās aktivitātes. 

Kopumā notiks astoņas nodarbības, kurā to apmeklētāji tiks iepazīstināti un vingro-
šanas programmas mērķiem, treniņa programmu un pareizu elpošanu. Nodarbības va-
dīs sertificēts treneris Viesturs Dumpis. Nodarbību cikls norisināsies piektdienās no 
2. marta līdz 20. aprīlim Krimuldas tautas namā no plkst. 15.00-16.00 un Lēdurgas 
kultūras namā no plkst. 17.00-18.00. 

ESF projekta NR. 9.2.4.2/16/I/106 “Slimību profilakses un kontroles centra organizē-
ti vietējā mēroga pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei 14 
pašvaldībās” ietvaros Krimuldas novada pašvaldībā notiks bezmaksas nodarbība iedzīvo-
tājiem vecākiem par 54 gadiem.

Viena no tām ir Kubeseles dabas taka, 
kas atrodas pie Krimuldas evaņģēliski lute-
riskās baznīcas. Takai, lai tā būtu dabas bau-
dītājiem draudzīga un droša, nepieciešama 
tiltiņu, laipu, takas seguma un kāpņu atjau-
nošana. Krimuldas novada pašvaldības pār-
stāvji, sadarbojoties ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi un Krimuldas evaņģēliski luteris-
kās baznīcas draudzi kopīgi strādā pie takas 
attīstības plāna. Veicot labiekārtošanas dar-
bus vēlamies saglabāt takas dabiskumu un 
neskartību un ļaut ikvienam apmeklētājam 
izbaudīt dabas piedāvāto daudzveidību.

Savukārt gleznainā Avotbirzs Lēdurgas 
pagastā, Braslas upes krastā ir teiksmaina vieta, kurai ir nepieciešama labiekārtošana, 
lai tā būtu pieejama un atkal novērtēta, kā brīnišķīga atpūtas vieta. No upes līča paveras 
skaists skats uz smilšakmens stāvkrastiem, kas vietām ir līdz 25 m augsti. Parkā atrodas 
vairāk kā 25 retas koku un krūmu sugas. To apvij vēstures leģendas, kas būtu aizraujošas 
ne tikai novadniekiem, bet arī novada viesiem. 

Attīstot šīs divas vietas, vēlamies radīt dabas bagātībai pievienoto vērtību un izvietot 
informatīvos stendus sniedzot papildus informāciju par vēstures faktiem un dabas izziņas 
iespējam. 

Kopā mēs varam veidot mūsu novadu sakoptāku!

Skats uz Gauju no Kubeseles dabas takas
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Kad Ziemassvētku dāvanas izsaiņo-
tas un Jaunais gads veiksmīgi sagai-
dīts, 4.februārī Krimuldas Tautas namā 
pulcējās Ziemassvētku tirdziņa dalīb-
nieki, lai ieraudzītu vaigā cits citu un 
kopīgi atskatītos uz paveikto. 

Sarunas izvērtās gana interesantas un 
radošas. Iepazīstoties secinājām, ka tir-
dziņā piedalās amatnieki no visiem Lat-
vijas novadiem. Ja pārfrāzējam zināmu 
dziesmu, tad mūsu tekstā būtu rindiņa 
no tālās Daugavpils līdz pašai Dobelei… 
Lūk, cik plaša ģeogrāfija!  Paldies visiem 
par pozitīvo enerģiju un laba vēlējumiem 
turpmākai sadarbībai. Lai Jums un mums 
izdodas piepildīt radošos un praktiskos 
lidojumus!

Krimuldas Tautas nama vadītāja   
Līvija Ustupa

Vēsmas Vītolas iespaidi
2017. gada decembrī notikušais Ziemas-

svētku izstāde-tirdziņš notika jau 15. reizi. 
No tiem pēdējos deviņus gadus izstādi-
tirdziņu vada Vēsma Vītola, lai gan bijusi 
klāt jau no pašiem pirmsākumiem, kad 
tirdziņš aizsākās Krimuldas Tautas nama 
pagrabiņā. Tad tirdziņš četrus gadus no-
tika Krimuldas Tautas nama vestibilā, ka-
mēr 2008. gadā to sāka iekārtot foajē arī 
kā izstādi.  

“Kad radās tāda nepieciešamība, 
2009. ga dā pieņēmu lēmumu pati kļūt par 
izstādes-tirdziņa uzraudzi un pārdevēju, 

jo – lai kaut kas notiktu un turpinātos, ir 
jāuzņemas atbildība.

Šajos gados ir gājis labi un katru gadu 
pieauga izstādes tirdziņa dalībnieku skaits, 
padarot košāku un daudzveidīgāku piedā-
vājumu. Jāsaka, ka esmu dzirdējusi daudz 
uzslavu par izstādes-tirdziņā piedāvātajiem 
darbiem un produkciju, arī izkārtojumu. 
No apmeklētājiem esam saņēmuši pat tādu 
komplimentu, ka pie mums jau esot kā Brīv-
dabas muzejā, tikai mini variantā. Visvai-
rāk pērk ēdamās lietas, pat jāved klāt vai-
rākkārt. Patīkami, ka neviens dalībnieks, 
kurš atvedis produkciju nepaliek tukšā. 

Dažās decembra nedēļās, kamēr tur atro-
dos un strādāju, vienmēr pozitīvi uzlādējos. 
Tā radās doma, ka jāorganizē amatnieku 
un ražotāju kopā sanākšanu neformālā gai-
sotnē, lai iepazītu vienam otru un apjaustu, 
ka kopā esam spēks. Priecājos, ka izdevās 
saviesīgs pasākums ar loteriju, atrakcijām 
un mūziku Aivara Tomiņa izpildījumā. Kri-
muldas Tautas nama vadītāja Līvija Ustupa 
bija sagatavojusi Pateicības rakstu katram 
no ilgstošajiem izstādes- tirdziņa dalībnie-
kiem. 

Pateicības vārdu un atzinības nevar būt 
par daudz!”

 Gripas epidēmijas laikā saslimušajam jāpaliek mājās  
un jāsazinās ar savu ģimenes ārstu 

Ņemot vērā iedzīvotāju pastiprinātu vēršanos Neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības dienestā saistībā ar augšējo elpceļu vīrusu 
saslimšanām, kas norit bez sarežģījumiem (paaugstināta ķermeņa 
temperatūra, klepus, galvassāpes), atgādinām, ka dienesta funkci-
ja nav nodrošināt medicīnisku palīdzību šādās situācijās. Gripas 
un citu akūtu respiratoru vīrusu saslimšanas gadījumā pacientam 
jāpaliek mājās un jau pirmajā saslimšanas dienā jāsazinās ar savu 
ģimenes ārstu, lai uzsāktu ārstēšanos. 

NMP dienesta direktore Liene Cipule uzsver: “Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības brigāde neveic ārstēšanu gripas vai saauk-
stēšanās gadījumā. Mūsu uzdevums ir sniegt palīdzību veselībai 
un dzīvībai kritiskās situācijās. Lielā daļā izsaukumu pacientiem ir 
bijusi vajadzīga ģimenes ārsta konsultācija. Akūtas augšējo elpceļu 
vīrusu saslimšanas, tajā skaitā gripa, 97% gadījumu ir ārstējamas 
ambulatori mājas apstākļos ģimenes ārsta uzraudzībā. Ārstēšanās 
ir jāuzsāk savlaicīgi, lai izvairītos no komplikācijām, kas var būt 
bīstamas veselībai un dzīvībai”. 

Lai mazinātu komplikāciju risku un nepieciešamību ārstēties 
slimnīcā, nekavējoties telefoniski jāsazinās ar ģimenes ārstu, tik-
līdz parādās slimības simptomi. Ar ārstu jāpārrunā turpmākā ār-
stēšanās un mājas aptieciņas saturs. Tāpat jau laikus jāparūpējas, 
lai mājās būtu ziemas vīrusu sezonai nepieciešamie medikamen-
ti arī situācijām, ja saslimšanas simptomi sākas vēlu vakarā vai 
nakts stundās.  

Atgādinām, ka gripas epidēmijas laikā valsts apmaksā ģime-
nes ārsta mājas vizīti pie gripas slimnieka un pacienta iemaksa 

ir 2,85 eiro. Ja pacients vēršas NMP dienestā situācijās, kad nav 
apdraudēta veselība vai dzīvība, tad dienestam ir tiesības izsauku-
mā nenosūtīt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi vai par 
šādu izsaukumu pacientam jāmaksā 40,14 eiro*.  

Vakaros un brīvdienās, kad ģimenes ārsts nestrādā, akūtas sa-
slimšanas gadījumā palīdzību sniedz dežūrārsti (t.sk. izraksta 
medikamentu receptes, var lemt par mājas vizīti). Savukārt nakts 
stundās mediķa padomu var saņemt, zvanot uz Ģimenes ārstu kon-
sultatīvo tālruni 66016001 (darbdienās no plkst. 17.00 līdz 8.00, 
svētkos un brīvdienās visu diennakti). 

Noskaidrot sev tuvākos dežūrārstus un veselības aprūpes iestā-
des var Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: http://www.vm-
nvd.gov.lv/lv/kur-sanemt-medicinisko-palidzibu. 

Aicinām iedzīvotājus gripas epidēmijas laikā būt atbildīgiem par 
savu veselību un sazināties ar ģimenes ārstu jau saslimšanas pir-
majā dienā, lai laikus uzsāktu ārstēšanu un mazinātu riskus savai 
veselībai!

*saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem nr. 746 “Neatliekamās medicīniskās palī-
dzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

Ilze Bukša
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta

Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67337008, 29411499

prese@nmpd.gov.lv 
Twitter: @NMPdienests

Satiekas amatnieki un uzņēmēji

Kopā esam spēks!
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19. janvārī Cēsīs, Alfrēda Kalniņa 
Cēsu Mūzikas vidusskolā norisinājās 
Valsts konkursa stīgu instrumentu spēlē 
II kārta (vijole, alts, čells, kontrabass). 
Mūsu audzēkne Helēna Ģertrūde Kļava 
(1.klase) 26 skolēnu konkurencē guvusi 
atzinību! Apsveicam Helēnu! Paldies sko-
lotājai Indrai Dunderei un koncertmeistarei 
Irēnai Ignatovai par ieguldīto darbu!

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolu 
godam pārstāvēja un pateicības saņēma arī 
Emīls Matisons (3. klase), skolotāja Indra 
Dundere, koncertmeistare Irēna Ignatova, 
un čella spēles 3. klases audzēkne Lolita 
Kandavniece-Kurbanova, skolotāja Ilga 
Ozola, koncertmeistare Dina Sipjagova. 

Pateicamies audzēkņiem un skolotājiem 
par darbu! 

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi guvuši ievērību Starptautiskā 
bērnu un jauniešu mākslas izstādē-kon-
kursā „Trejdegsnis 2017”/ „Triple Sun 
2017”, gūstot godalgotas vietas: Miks Al-
berts Dalderis (2. v.); Agate Rone (3. v.); 
Elza Elīze Jansone (3. v.); Kristaps Jorens 
Švalbe (atzinība). Paldies skolotājām Ma-
rijai Vītolai un Lienei Kaļvai par ieguldīto 
darbu! 

Savukārt Krimuldas vidusskolas vizuāli 
plastiskās mākslas pulciņa skolotājas Mari-
jas Vītolas audzēkņi ieguvuši augstas vietas: 
Eduards Ančevskis (3.vieta), Arta Loreta 
Celmiņa (2.vieta) un Kristija Ozola (3.vieta). 
Apsveicam un priecājamies!

Izstādē, kura norisinājās Rīgas Rātsnamā 
janvārī, bija eksponēti un konkursā pieda-

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas 
ziņas

No kreisās: Agate, Loreta, Elza, Kristija, Kristaps, Kristofers no Inčukalna MMS, Eduards
Foto: I.Olekša

lījās Igaunijas, Indijas, Lietuvas, Polijas, 
Rumānijas, Slovēnijas un Latvijas bērnu un 
jauniešu 350 mākslas darbi. Konkursa tēma 
šoreiz - mūžam aktuālā - ko mums pasaka 
PASAKA! Krāšņā un brīnumainā pasaku 
pasaule bērnu skatījumā.

Paldies Krimuldas Domei par atbalstu un 
transportu uz izstādi.

27. janvārī Liepājā norisinājās Latvijas 
XIV Ziemas peldēšanas čempionāts, uz 
kuru ieradās ap 200 dalībnieku no da-
žādām Latvijas pilsētām, to skaitā bija 
arī Mongolijas pārstāvis un komanda no 
Baltkrievijas.

Ziemas peldēšanas klubs Raganas roņi 
piedalījās četru peldētāju sastāvā un nova-
dam atveda sešas medaļas. Liels gandarī-
jums arī par izciliem rezultātiem, jo tika 
pārspēti iepriekšējie personīgie rekordi pel-
dēšanā atklātajos ūdeņos.

Ziemas peldēšanas čempionāta noteiku-
mi ir peldēšana uz ātrumu, tikai tā notiek 
atklātā ūdenī un ziemas apstākļos. Gaisa 
temperatūra Liepājā čempionāta laikā bija 
krietni pavasarīga +3 grādi, bet ūdens tem-
peratūra vēsāka kā parasti, tikai +0.3 grā-
di (parasti ūdens ziemā ir +3 līdz +5 grā-
di), bet roņi par to pasmaida un iebilst, ka 
auksts ūdens esot ciets.

Sacensību galveno balvu – ceļojumu ar 
prāmi uz Stokholmu 4.personām izlozē lai-
mēja Kristīne Rāte, kas ceļojumā dosies ar 
Raganas roņu komandu.

Rezultāti savās vecuma grupās:
• 25 m brass Kristīne Rāte 1. vieta (25.01), 

Gunta Fetere-Fektere 1. vieta (33.03), 
Anete Vilne 3. vieta (39.34), Ričards 
Batarags 4. vieta (25.18)

• 50 m brīvajā stilā Kristīne Rāte 2. vieta 
(41.48), Gunta Fetere-Fektere 1. vieta 
(33.03)

• 100 m brīvajā stilā Kristīne Rāte 1. vie-
ta (1.40.37)

Šobrīd notiek aktīva gatavošanās Pasau-
les čempionāta 7.posmam, kas notiks 6-10.
martā Tallinā.

Ziemas peldēšanas kluba “Raganas roņi” 
valdes locekle Kristīne Rāte, 

mob.t. 29412074

Ziemas peldēšanas kluba dalībnieki gūst panākumus

Nāc pie mums un Izaicini aukstumu!
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Krimuldas novada domes sēdē 26. janvārī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par īres līgumu pagarināšanu.
1. Pagarināt ar PERSONU 12.02.2015. noslēgto īres līgumu (spēkā līdz 

31.01.2018.) par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Skolotāju māja 2”- 4, Kri-
muldas pag., Krimuldas novadā uz trīs gadiem.

2. Pagarināt ar PERSONU 12.02.2015. noslēgto īres līgumu (spēkā līdz 
31.01.2018.) par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Skolotāju māja 2”- 2,  Kri-
muldas pag., Krimuldas novadā uz  trīs gadiem.

3. Noslēgt ar PERSONU īres līgumu par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Sko-
lotāju māja 2”-3, Krimuldas pagastā Krimuldas novadā uz trīs gadiem.

4. Pagarināt ar PERSONU 12.02.2015. noslēgto īres līgumu (spēkā līdz 
31.01.2018.) par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Skolotāju māja 1”- 2, Kri-
muldas pag., Krimuldas novadā uz trīs gadiem.

5. Pagarināt ar PERSONU 12.02.2015. noslēgto īres līgumu (spēkā līdz 
31.01.2018.) par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Skolotāju māja 1”-1, Kri-
muldas pagastā, Krimuldas novadā uz trīs gadiem.

6. Pagarināt ar PERSONU 12.02.2015. noslēgto īres līgumu (spēkā līdz 
31.01.2018.) par pašvaldībai piederošo dzīvokli “Skolotāju māja 2”-1,  Kri-
muldas pag., Krimuldas novadā uz  trīs gadiem.

Juridiskai nodaļai nodrošināt vienošanos par īres līguma pagarināšanu saga-
tavošanu.
Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddirektoram.
 Par dzīvokļa īpašuma “Ciema  padome”, Lēdurgā, Lēdurgas pag., kop-
īpašuma domājamām daļām.
1. Precizēt dzīvokļa īpašumam Nr. 4, dzīvojamā mājā ar adresi “Ciema pa-

dome”, Lēdurga, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kopīpašumu domājamās 
daļas: 729/4930.

2. Uzdot Mājokļu komisijai iesniegt Valsts zemes dienestā informāciju par 
kopīpašuma domājamām daļām īpašumiem:

 2.1. “Ārsta māja”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas novads;
 2.2. “Vēršmēles-1”, Krimuldas pag., Krimuldas novads
 2.3. “Gaismas”, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas novads
 Par zemes iznomāšanu.
1 .Ar 2018. g. 2.janvāri iznomāt PERSONAI  uz 6 gadiem Krimuldas novada 

pašvaldībai piederošās zemes:
 1.1. “Zeme pie Sauleskalniem”, platība 2,3ha platībā, palīgsaimniecības va-

jadzībām. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk kā 28 euro gadā un PVN;

 1.2. “Zeme pie Sudrabrasām”, platība 0,31 ha platībā, palīgsaimniecības va-
jadzībām. Nomas maksa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, 
bet ne mazāk kā 0.004 euro/m2 un PVN;

2. Zemes nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
 2.1. Ar 2018.gada 2.janvāri iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai piederošās zemes “Centrs”, kadastra apzīmējums 6656 
002 0567, daļu 0,16 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. Nomas mak-
sa 1,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN, bet ne mazāk kā 28 
euro gadā un PVN.

 2.2. Zemes nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
 Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.
1. Piekrist, ka AS “Conexus Baltic Grid” iegūst savā īpašumā nekustamo īpa-

šumu ar kadastra apzīmējumu 8068 008 0286 Krimuldas pag., Krimuldas 
novadā.

2. Juridiskajai nodaļai sagatavot izziņu saskaņā ar likuma “Par zemes privati-
zāciju lauku apvidos” 30.pantu.

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par saistošo noteikumu “Grozījumi Krimuldas novada domes 2016. g. 
30. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par nekustamā īpašuma no-
dokļa piemērošanu Krimuldas novadā 2017.gadā”” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.1 

„Grozījumi Krimuldas novada domes 2016.g. 30.septembra saistošajos no-
teikumos Nr.8 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas 
novadā 2017.gadā””. 

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

 Par grozījumiem 2017. g. 29. decembra lēmumā “Par Krimuldas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemē-
rošanu Krimuldas novadā 2018. gadā” atcelšanu”.
1. Svītrot 2017.g. 29.decembra lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības 

saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Krimul-
das novadā 2018.gadā” atcelšanu” 2.punktu.

2. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par kapitāldaļu pirmpirkumu.
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz Siguldas novada pašvaldībai SIA 

„Rīgas Apriņķa Avīze”, juridiskā adrese Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011, 
1121 kapitāla daļām par kopējo cenu EUR 1726,00.

2. Lietvedības nodaļai nodrošināt lēmuma nosūtīšanu par atteikšanos no pirm-
pirkuma tiesību izlietošanas Siguldas novada pašvaldībai un SIA “Rīgas 
Apriņķa avīzes” valdei.

3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Lietvedības nodaļas vadītāja.
 Par kapitāla daļu atsavināšanas procesa uzsākšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošās SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”, 

juridiskā adrese Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011 un uzsākt kapitāla daļu at-
savināšanas procesu.

2. Veikt Krimuldas novada domei piederošo SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” ka-
pitāla daļu novērtēšanu normatīvos aktos noteiktā kārtībā.

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par piedalīšanos Latvijas vides aizsardzības fonda projektu konkursā 
“Publisko ūdeņu pārvaldība”.
1. Atbalstīt Krimuldas novada projekta “Publiskās atpūtas vietas ierīkošana 

Braslas upes krastā Avotu birzī, nodrošinot ūdeņu, dabas un vēstures aiz-
sardzību” īstenošanu Latvijas vides aizsardzības fonda aktivitātē “Publisko 
ūdeņu pārvaldība”.

2. Paredzēt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 1200 
EUR.

 Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu nekustamajā īpašumā “Centrs 43” 

dzīvoklis 1, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov. PERSONAI ar 2018. g. 
26. janvāri.

2. Lēmumu nosūtīt PERSONĀM .
 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.
1. Piešķirt Lēdurgas pagasta bijušo kolhoznieku atmiņu vakara organizēšanai 

150 EUR. 
2. Piešķirt projekta “Mana zeme skaistā” realizēšanai 187 EUR, slēgt sadar-

bības līgumu ar projekta īstenotāju – nodibinājumu Zinātnes un inovāciju 
parks.

 Par naudas balvas piešķiršanu.
1. Piešķirt PERSONAI naudas balvu 250 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas 

par izcīnīto 1.vietu Baltijas atklātajā čempionātā armvrestlingā. 
2. Piešķirt PERSONAI 50 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas par izcīnīto 

1.vietu Baltijas kausā Cross Country sacensībās Hobby klasē. 
 Par valsts mērķdotācijas sadali Krimuldas novada amatierkolektīvu 
vadītājiem.
Sadalīt piešķirto valsts mērķdotāciju atbilstoši 2015.gada 17. novembra MK 
noteikumiem Nr.649 „Kārtība, kādā pašvaldībām aprēķina un sadala valsts bu-
džeta mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”.
1. Krimuldas vīru koris „Vecie draugi” di-
riģentam 

828 EUR/ gadā (t.sk. VSAOI)

2. Krimuldas VPDK „Dzirnakmeņi”  va-
dītājam

828 EUR/ gadā (t.sk. VSAOI)

3. Lēdurgas VPDK  „Lēdurga” vadītājam 828 EUR / gadā (t.sk. VSAOI)
4. Lēdurgas KN jauktais koris „Lettegore” 
diriģentam

828 EUR / gadā (t.sk. VSAOI)

5. Lēdurgas KN jauniešu deju kolektīvs 828 EUR / gadā (t.sk. VSAOI)
 ,,Metieniņš” vadītājam 828 EUR / gadā (t.sk. VSAOI)
6. Lēdurgas tautas mūzikas kapela "Lielie 
putni" vadītājam

414 EUR / gadā (t.sk. VSAOI)

7. Lēdurgas folkloras kopa "Putni" vadītā-
jam

414 EUR / gadā (t.sk. VSAOI)

8. TLMS „Krimulda” vadītājam 414 EUR / gadā (t.sk. VSAOI)

Mērķdotācijas pārskaitīšanu pašvaldībām veic divas reizes gadā, un pašvaldību 
iesniegto pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu pārbaudi un apstiprināšanu 
īsteno Latvijas Nacionālais kultūras centrs.
414 EUR / gadā (t.sk. VSAOI) Valsts budžeta dotācijas sadalījums 2018. 
gada janvārim – augustam pašvaldību  izglītības iestāžu profesionālās ie-
virzes mākslas, mūzikas un dejas programmu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
1. 2018.g. janvāra līdz augustam LNKC piešķir Krimuldas Mūzikas un Māks-

las skolai valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas 
un dejas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām (turpmāk - valsts budžeta dotācija) EUR 56 
801.00 apmērā, t.sk.:

 1.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu 
darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 
48 064.00;

 1.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām profesionālās 
ievirzes izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuri saska-
ņā ar normatīvajiem aktiem ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi EUR 2 
488.00;

 1.3. papildus finansējums par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī peda-
goga mēneša darba algas likmes palielināšanai EUR 6249.00.

2. 2018.g. janvāra līdz augustam LNKC piešķir Maijas Pīlāgas Lēdurgas 
Mākslas un Mūzikas skolai valsts budžeta dotāciju profesionālās ievirzes 
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mākslas programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām (turpmāk - valsts budžeta dotācija) EUR 9 
746.00  apmērā, t.sk.:

 2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu 
darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 
8 506.00;

 2.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām profesionālās 
ievirzes izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuri saska-
ņā ar normatīvajiem aktiem ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi EUR 
134.00;

 2.3. papildus finansējums par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī peda-
goga mēneša darba algas likmes palielināšanai EUR 1 106.00.

3. 2018.g. janvāra mēnesim LNKC piešķir Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas 
un Mūzikas skolai valsts budžeta finansējumu mūzikas izglītības program-
mas īstenošanai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām (turpmāk - valsts budžeta dotācija) EUR 802.00 
apmērā, t.sk.:

 3.1. profesionālās ievirzes izglītības programmās nodarbināto pedagogu 
darba samaksai, valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 
684.00;

 3.2. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes piemaksām profesionālās 
ievirzes izglītības programmās nodarbinātajiem pedagogiem, kuri saska-
ņā ar normatīvajiem aktiem ir ieguvuši 3., 4. un 5.kvalitātes pakāpi EUR 
29.00;

 3.3. papildus finansējums par pedagogu papildu pienākumiem, kā arī peda-
goga mēneša darba algas likmes palielināšanai EUR 89.00.

4. Krimuldas novada pašvaldība nodrošina, ka pedagogiem piešķirtā valsts 
budžeta dotāciju tiks izlietota šiem mērķiem.

 Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirsmu izsoles 
rezultātu apstiprināšanu. 
Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirsmu:

Obj. 
Nr.

Saimniecības 
nosaukums

Cirtes 
veids

Cirtes izpil-
des veids

Kvar-
tāla 
Nr.

Noga-
bala 
Nr.

Cirs-
mas 
Nr.

Pārdo-
šanas 

platība 
ha

Nogabala 
sākuma 

(nosacītā) 
cena EUR

1. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Kopša-
nas cirte

Kopšanas 
cirte

49 1 1 4.02 ha 1570.00

2. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Galvenā 
cirte

Kailcirte pēc 
caurmēra

49 2 2 0.53 ha 2900.00

3. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Galvenā 
cirte

Kailcirte 49 6 3 0.54 ha 3550.00

4. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Galvenā 
cirte

Kailcirte pēc 
caurmēra

49 16 4 4.48 ha 42800.00

5. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Galvenā 
cirte

Kailcirte pēc 
caurmēra

49 25 5 0.26 ha 3900.00

6. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Galvenā 
cirte

Kailcirte 51 4 6 2.67 ha 32400.00

7. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Kopša-
nas cirte

Kopšanas 
cirte

51 13 7 0.61 ha 130.00

8. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Galvenā 
cirte

Kailcirte 51 12 8 1.83 ha 11300.00

9. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Galvenā 
cirte

Kailcirte 51 18 8 2.07 ha 13100.00

10. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Galvenā 
cirte

Kailcirte 51 26 8 0.44 ha 10500.00

11. Lauges mežs, 
Lēdurgas pag.

Galvenā 
cirte

Kailcirte 51 24 9 0.48 ha 7200.00

17.93 ha 129350.00

izsole notika 2018.g. 23.janvārī pl. 14.00 saskaņā ar Publiskās personas mantas 
atsavināšanas likumu un Krimuldas novada domes 2017.g. 29.decembra sēdes 
lēmumu „Par Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirsmu nodo-
šanu atsavināšanai un  izsoles noteikumu apstiprināšanu”. Izsoles noteikumos 
noteiktajā termiņā izsolei reģistrējās 5 dalībnieki:

Nr. 
p. k.

Dalīb-
nieka 
kārtas 

Nr.
Dalībnieks Adrese

Pilnvarotās 
personas 

vārds,  
uzvārds

1. 2 SIA "Ziemeļlatvijas 
mežsaimnieks"

Nometņu iela 61, Rīga, LV-
1002

Artūrs Plūme

2. 3 SIA "Metsa Forest 
Latvia"

Vienības gatve 87 E, Rīga, 
LV-1004

Mārcis Zvīnis

3. 5 AS "PATA Strenči" "Silvas Lejas", Silva, Launkalnes 
pag., Smiltenes nov., LV-4729

Ojārs Petrovičs

4. 1 SIA "BK Grupa" "Klāviņi", Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., LV-2144

Nauris Bokšs

5. 4 SIA "SAFRI PLUSS" "Jaunzemji", Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., LV-2150

Raimonds 
Gailāns

Saskaņā ar Krimuldas novada Izsoļu komisijas 23.01.2018. sēdes lēmumu par 
izsoles uzvarētājiem atzīti:

Obj. 
Nr.

Saimniecības 
nosaukums

Cirs-
mas 
Nr.

Pārdo-
šanas 

platība 
ha

Nosolītājs
Sākuma 

(nosacītā) 
cena EUR

Augstākā 
piedāvātā 
cena EUR

1. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

1 4.02 ha SIA "BK Grupa" 1570.00 1970.00

2. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

2 0.53 ha SIA "BK Grupa" 2900.00 3300.00

3. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

3 0.54 ha SIA "BK Grupa" 3550.00 3950.00

4. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

4 4.48 ha AS "PATA Strenči" 42800.00 43400.00

5. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

5 0.26 ha SIA "Metsa Forest 
Latvia"

3900.00 4300.00

6. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

6 2.67 ha SIA "Metsa Forest 
Latvia"

32400.00 33200.00

7. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

7 0.61 ha SIA "Ziemeļlatvijas 
mežsaimnieks

130.00 230.00

8. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

8 1.83 ha SIA "SAFRI 
PLUSS"

11300.00 11700.00

9. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

8 2.07 ha SIA "Ziemeļlatvijas 
mežsaimnieks"

13100.00 13500.00

10. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

8 0.44 ha SIA "Ziemeļlatvijas 
mežsaimnieks"

10500.00 10700.00

11. Lauges mežs, 
Lēdurgas pagasts

9 0.48 ha SIA "SAFRI 
PLUSS"

7200.00 7600.00

Izsoles uzvarētāji ir ieskaitījuši Krimuldas novada domes kontā par cirsmām 
nosolīto summu.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro 
daļu un Krimuldas novada domes 2017.g. 29.decembra sēdē apstiprināto Kri-
muldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirsmu izsoles noteikumu 7.2. 
punktu, DOME NOLEMJ:
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības īpašuma objektu – cirsmu 

2018.g. 23.janvāra izsoles rezultātus.
2. Pārdot cirsmas izsoles uzvarētājiem:

Obj. 
Nr. Izsoles uzvarētāji

Cirs-
mas 
Nr.

Pārdošanas 
platība ha

Pirkuma mak-
sa EUR

1. SIA "BK Grupa" 1 4.02 ha 1970,00
2. SIA "BK Grupa" 2 0.53 ha 3300,00
3. SIA "BK Grupa" 3 0.54 ha 3950,00
4. AS "PATA Strenči" 4 4.48 ha 43400,00
5. SIA "Metsa Forest Latvia" 5 0.26 ha 4300,00
6. SIA "Metsa Forest Latvia" 6 2.67 ha 33200,00
7. SIA "Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” 7 0.61 ha 230,00
8. SIA "SAFRI PLUSS" 8 1.83 ha 11700,00
9. SIA "Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” 8 2.07 ha 13500,00

10. SIA "Ziemeļlatvijas mežsaimnieks” 8 0.44 ha 10700,00
11. SIA "SAFRI PLUSS" 9 0.48 ha 7600,00

3. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumus.
 Par zemes gabalu “Vidrižu purvs” .
Izskatot akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Nekustamo īpašumu pār-
valdes Rietumvidzemes reģiona 2018.g. 25.janvāra vēstuli “Par pašvaldī-
bas 2012.g. 28.septembra lēmumu” un pamatojoties uz Krimuldas novada 
domes 2012.g. 28.septembra lēmumu “Par zemes gabala ”Vidrižu purvs” 
sadalīšanu”, likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, li-
kuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināša-
nu zemesgrāmatā” 3.panta otrās daļas 2.punktu, Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra likuma 1.panta 14.punktu, Ministru kabineta  2012.g. 10.aprīļa 
noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktuali-
zācijas noteikumi” 24.punktu, DOME NOLEMJ:
1. Lūgt Valsts zemes dienestu veikt izmaiņas valsts kadastra informācijas 

sistēmas teksta un grafiskajā daļā:
 1.1. pēc sadalīšanas, īpašuma “Vidrižu purvs”, zemes vienības Nr. 1,   

platība ir 315,76 ha. N/ī lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;

 1.2. pēc sadalīšanas, īpašuma “Vidrižu purvs”, zemes vienības Nr. 2, 
platība ir 58,73 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība;

 1.3. pēc sadalīšanas, īpašuma “Vidrižu purvs”,  zemes vienības Nr. 3  
platība ir 0,31 ha. Nekustamā īpašuma lietošanas  mērķis- zeme... ceļa 
zemes nodalījumā joslā. Zemes vienībai piešķirt nosaukumu “Mežāres-
Melnsalas”, Lēdurgas pag., Krimuldas nov..

2. Izdarot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašumu kopplatība var tikt pre-
cizēta.

3. Saskaņā ar aprēķināto tāmi, parakstīt vienošanos ar AS “Latvijas meži”, 
par papildus izmaksu segšanu no pašvaldības budžeta valsts meža ze-
mes nodalīšanai un zemes robežu plānu izgatavošanai, atbilstoši MK 
19.09. 2006.g. 19.septembra noteikumu Nr.776 “Valsts meža zemes atsa-
vināšanas kārtība” 10.punktam.

 Par nodoma protokola parakstīšanu. 
1. Lai nodrošinātu ‘Krimuldas novada pašvaldībai piederošo dzīvok-

ļu “Ciema padome” Nr.6 un Nr.8, pieslēgšanu ūdensvadam, piešķirt 
600 EUR.

2. Noslēgt nodoma protokolu starp Krimuldas novada domi un „Ciema 
padome” dz.2., Lēdurgā dzīvokļa īpašnieku par to, ka viņš atļauj pie-
slēgties par viņa līdzekļiem izbūvētam iekšējām mājas ūdensvadam, 
nosakot, ka Lēmuma 1.punktā minētie līdzekļi papildus, atbilstoši Kri-
muldas novada domes domājamās daļas līdzekļiem par jumta atjauno-
šanu,  tiks papildus pievienoti “Ciema padomes”, Lēdurgā mājas jumta 
remonti izmaksu tāmei.

 Domes kārtējā sēde 23. februārī plkst. 10.00.
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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 

Krimuldas tautas namā
10. martā plkst. 18.30 Muzikāls ske-
ču šovs “Briseles kāposti jeb kur vēl 
ņemt naudu?”
Par pietiekamu C vitamīna devu parūpēsies 
humora raidījuma “Anekdošu šovs” aktieri! 
Režisors: Armands Ekštets – TV seriāla Sirds-
mīļā Monika, seriāla Dakterīt palīgā! un hu-
mora raidījuma “Anekdošu šovs” režisors
Biļešu iepriekšpārdošana Krimuldas Tautas 
namā no 1. marta. 

Biļetes cena EUR 5.00, izrādes dienā EUR 7.00

Lēdurgas kultūras namā
17. februārī pl. 19.00 Pašdarbnieku 
vakars.
Lielā zāle. 
Tradicionāla norise, kurā piedalās visi (pieau-
gušie) Lēdurgas kultūras nama amatiermāk-
slas kolektīvi un viņu draugi.

Ieeja 2.00 EUR

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

Ieeja 2.00 EUR

23. februārī pl. 19.00 Kolhoznieku at-
miņu vakars.
Lielā zāle. 
Bijušo kolhozu "Draudzība" un "Lēdurga" kol-
hoznieku atmiņu vakars.

Februārī darba dienās no pl. 10.00 
līdz 17.00 CIMDU IZSTĀDE.
Mazajā zālē. 
Ja vēlaties apskatīt citā laikā, lūdzam intere-
sēties pie kultūras nama darbiniekiem.

Cik grūti ticēt, ka nekad vairs dzīvē 
Mums neiznāks ar tevi parunāt, 
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu, 
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt. 
  (G.Selga)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ivetai 
Bulmeistarei ar ģimeni,  

māmiņu mūžībā pavadot. 
"Ciemgaļu" mājas iedzīvotāji Lēdurgā

1. martā pl.10.00
Lēdurgas kultūras nama 

mazajā zālē
Lēdurgas pensionāru, invalīdu un politiski 

represēto biedrības’’Kamolītis’’ biedru, 
līdzbiedru un iestāties interesentu.

SANĀKSME
Dienas kārtība:

1. 2017.gada pārskata atskaite
2. Iezīmes un plāni 2018. gadam

3. Debates, jautājumi, ierosinājumi.
Laipni gaidām!

‘’Kamolīša’’ valde

Biedrība  
''Kultūra.Vide.Sabiedrība'' 

ar Krimuldas novada domes atbalstu 
piedāvā iedzīvotājiem  

četru lekciju ciklu.
Tās būs lekcijas par nācijas pašapziņu, 

par vēsturi, izglītību un par videi drau-
dzīgu dzīvesveidu. Tātad par pamatvēr-
tībām, kuras apzinoties un sakārtojot, 
mēs varam drošāk skatīties nākotnē.

Pirmajā lekcijā ''Indivīds un kultūra, 
pilsoniskās vērtības un valsts'' Krimul-
das Tautas namā 17. martā pl. 12.00 
tiksimies ar socioloģijas doktori, LVU 
Filozofijas un socioloģijas institūta va-
došo pētnieci, vairāku grāmatu autori, 
Dagmāru Beitneri Le Gallu.

Ļoti ceram uz novadnieku atsaucību, 
jo tēma ir svarīga mums visiem un lekto-
res pētījumos ir vērts ieklausīties"

Biedrības ''Kultūra.Vide.Sabiedrība''  
vārdā Valda Bunķe 10. martā pl. 10.00

Lēdurgas sporta hallē

sacensības badmintonā
Mob.t.26517271

Policijas informācija
Valsts policija atgādina, ka Krimuldas 

novada Krimuldas pagastu un Lēdurgas 
pagastu apkalpo Valsts policijas Rīgas re-
ģiona pārvaldes Siguldas iecirknis. Līdz 
ar to informāciju par likumpārkāpumiem 
varat iesniegt Siguldas iecirknī Siguldā, 
Miera ielā 3. 

Krimuldas un Lēdurgas pagasta terito-
rijā strādā iecirkņu inspektori R.Smirnova 
un U. Priedulēns. Iecirkņu inspektoru 
pieņemšana notiek Raganā, Ceriņu ielā 
1a („Entalpija” telpās) pirmdienās no 
plkst.10:00-12:00. 

Par tikšanās laiku vēlams iepriekš vie-
toties, zvanot darba dienās no plkst.08:00 
līdz 16:30 uz tālruņiem: 67950385, 
25496764 vai 20269047. 

Ja policijas klātbūtne ir tūlītēji nepiecie-
šama, zvaniet uz Siguldas iecirkņa dien-
nakts tālruni 67950402 vai 110.


