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Konkursa mērķis ir veicināt Krimuldas novada daudzdzīvok-
ļu dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošanas 
pasākumu veikšanu, piešķirot finansējumu dzīvokļu īpašnieku 
aktivitātēm, kas vērstas uz ēku sakārtošanu, turpmāku energo-
resursu patēriņu samazinājumu. 

Konkursā var piedalīties ēku īpašnieki, apsaimniekotāji un 
iedzīvotāju grupas, kuru nekustamais īpašums: 
•	 atrodas	Krimuldas	novada	administratīvajā	teritorijā	un	ir	no-
dota	ekspluatācijā	laikā	no	1944.	līdz	1993.	gadam;	

•	 dzīvojamā	māja	ir	sadalīta	dzīvokļu	īpašumos	un	vienam	īpašnie-
kam	pieder	ne	vairāk	kā	20	%	no	kopējā	dzīvokļu	īpašumu	skaita;	

•	 dzīvojamajā	mājā	 esošo	 nedzīvojamo	 telpu	 platība	 saskaņā	 ar	
spēkā	 esošu	Būves	 kadastrālās	 uzmērīšanas	 lietu	 nepārsniedz	
25	%	no	dzīvojamās	mājas	kopējās	platības;

•	 dzīvokļu	īpašnieki,	kas	pārstāv	ne	mazāk	kā	51%	no	kopējā	dzī-
vojamās	mājas	dzīvokļu	īpašuma,	kopsapulcē	balsojot	„par”,	ir	
pieņēmuši	lēmumu	veikt	dzīvojamā	mājā	tehniskā	un	vizuālā	
stāvokļa	 uzlabošanas	 pasākumus	 un	 apmaksāt	 ar	 pasākumu	
	īstenošanu	saistītos	izdevumus;

•	 dzīvokļu	 īpašnieki,	 kas	 pārstāv	 ne	 mazāk	 kā	 51%	 no	 kopē-
jā	 dzīvojamās	 mājas	 dzīvokļu	 īpašuma,	 kopsapulcē	 balsojot	
„par”,	 ir	 pieņēmuši	 lēmumu	 par	 mājas	 pārvaldīšanas	 tiesību	
pārņemšanu	 un	 noslēguši	 līgumu	 par	mājas	 pārvaldīšanu	 un	
apsaimniekošanu	 ar	 brīvprātīgi	 izraudzīto	 juridisko	 personu	
vai	pilnvarojuši	jebkuru	fizisko	personu,	kas	atbilst	Dzīvojamo	
māju	pārvaldīšanas	likumā	izvirzītajām	prasībām,	vai	arī	ap-
vienojušies	Dzīvokļu	īpašnieku	biedrībā.

Konkursā tiks atbalstīti:
•	 ēku	tehniskā	un	vizuālā	stāvokļa	uzlabošanas	pasākumi;
•	 būvdarbu	veikšana	ēkas	norobežojošajās	konstrukcijās	un	kop-
lietošanas	telpās;	

•	 ārsienu	un	jumta	konstrukciju	papildus	siltināšana,	koplietoša-
nas	 telpu	 logu	 un	 durvju	 nomaiņa,	 ja	 pieprasītais	 līdzfinansē-
jums	ir	pietiekošs	kvalitatīvai	fasādes	atjaunošanai,	renovācijai,	
kāpņu	telpu	remonts	u.c.

Vērtējot projektus, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:
•	 dzīvojamā	ēka	ir	nodota	ekspluatācijā	laikā	no	1944.	līdz	1993.	
gadam;

•	 pašu	ieguldījums	-	līdzfinansējums	izteikts	eiro.	Augstāku	pun-
ktu	skaitu	saņems	pieteikums,	kura	pieteicēja	līdzfinansējums	ir	
procentuāli	lielākais	no	kopējā	projekta	budžeta;

•	 veicamo	darbu	apjoms.

Konkursa	 ietvaros	 kopējais	 pieejamais	 finansējums	 ir	
4000	EUR.
Viena	projekta	īstenošanai	vienam	īpašumam	piešķirtais	pašval-

dības	finansējums	var	būt	līdz	1500	EUR.
Projekta	 izsludināšanas	 laiks	 08.05.2018.	 Sekot	 informācijai	

mājas	 lapā	 www.krimulda.lv	 un	 laikrakstā	 “Krimuldas	 Novada	
Vēstis”.

Informāciju	sagatavoja:	
Krimuldas	novada	pašvaldības	Attīstības	nodaļa,	

tālr.	25549748,	e-pasts:	attistiba@krimulda.lv

Pašvaldība izsludina projektu konkursu  
“Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju  

tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”

Līdz pasaules čempionātam 
orientēšanās sportā palikušas 

100 dienas
3.augustā	 sāksies	 viens	 no	 šī	 gada	 vis-

vērienīgākajiem	 sporta	 pasākumiem	 Lat-
vijā	 –	 Pasaules	 čempionāts	 orientēšanās	
sportā,	 kas	 notiks	 no	 3.	 līdz	 12.augustam	
Rīgā,	 Siguldā	 un	 Turaidā.	 Iesildot	 šo	 pa-
saules	 mēroga	 sporta	 notikumu,	 27.aprīlī	
Turaidas	muzejrezervāta	 smēdē	 pie	 kalēja	
A.Ščeglova	tika	izkaltas	īpašas	čempionāta	
piemiņas	monētas.

Pasākuma dalībnieki: Pasaules čempionāta direktors J.Lazdāns, Latvijai 100 Reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja J.Borīte, Latvijas 
Orientēšanās federācijas prezidents V.Tamužs, Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs L.Kumskis, Siguldas novada Sporta 
pārvaldes vadītāja Z.Abzalone, Turaidas muzejrezervāta direktore A.Jurkāne, Pasaules čempionāta izpilddirektors D. Kārkliņš
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Jauns pakalpojums 
ZAAO EKO laukumos

SIA “ZAAO” (ZAAO), paplašinot 
atkritumu šķirošanas iespējas, ar 
1.maiju piedāvā jaunu pakalpojumu 
dalīto atkritumu pieņemšanas lau-
kumos. Turpmāk iedzīvotāji EKO 
laukumos bez maksas varēs nodot 
apavus. 
ZAAO	Šķiroto	atkritumu	savākšanas	

daļas	 vadītāja	 Ginta	 Gailuma	 skaidro,	
ka	 klienti	 arvien	 vairāk	 novērtē	 EKO	
laukumos	 piedāvātos	 pakalpojumus:	
“ZAAO	 mērķis	 ir	 nodrošināt	 saviem	
klientiem	 atkritumu	 apsaimniekoša-
nas	 pakalpojumu,	 kas	 ir	 nepieciešams,	
mūsdienu	 prasībām	 atbilstošs,	 ērts	 un	
atvieglo	ikdienas	soli.	Būtiski	arī	attīs-
tīt	 dalīto	 atkritumu	 apsaimniekošanas	
sistēmu.”
ZAAO	darbības	reģiona	21	EKO	lau-

kumā,	 arī	 Raganas	 EKO	 laukumā	 no	
iedzīvotājiem	bez	maksas	pieņem	lieto-
tus,	 bet	vēl	nenolietoti	 apavi	–	kurpes,	
sandales,	 sporta	 apavi	 u.c..	 Apaviem	
jābūt	pa	pāriem,	sausiem	un	tīriem,	var	
būt	 nepieciešami	 labojumi	 (piemēram,	
rāvējslēdzim,	 papēdim).	 Sīkāku	 infor-
māciju	par	apavu	kvalitāti	 sniegs	EKO	
laukumu	 pārziņi.	 Pilnīgi	 sabojāti	 un	
nelietojami	apavi	netiks	pieņemti,	tāpat	
nodošanai	neder	arī	gumijas	zābaki.	
Zināms,	ka	EKO	laukumos	bez	mak-

sas	 tiek	 pieņemti	 pārstrādei	 derīgie	
materiāli:	 papīrs	 un	 kartons,	 dzērienu	
kartona	iepakojums	(tetrapakas	un	elo-
pakas),	polietilēna	plēve,	PET	dzērienu	
pudeles,	 sadzīves	 ķīmijas	 un	 kosmēti-
kas	plastmasas	pudeles	un	kannas,	pu-
deļu	un	burku	stikls,	metāla	iepakojums	
(piemēram,	 skārdenes	 un	 konservu	
kārbas)	 un	 metāla	 sadzīves	 priekšme-
ti,	 neizjauktas	 sadzīves	 elektriskās	 un	
elektroniskās	 iekārtas	 (izņemot	 TV	 un	
datoru	monitorus).
Savukārt	 par	maksu	 EKO	 laukumos	

ir	iespējams	nodot	lielgabarīta	un	zaļos	
atkritumus,	 būvgružus,	 bet	 no	 1.maija	
no	iedzīvotājiem	par	maksu	pieņems	arī	
logu	stiklu,	TV	un	datoru	monitorus,	kā	
arī	vieglo	automašīnu	riepas.

Laura Jegorova
SIA	ZAAO	sabiedrisko	attiecību	

speciāliste

Paldies visiem!
Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienu, 4.maiju, svinējām kā svētku brīvdienu, no-

liekot malā mājas rūpes, darāmos darbus un ikdienas steigu. Krimuldas Tautas nama 
ļaudis aicināja novadniekus uz svinībām -  par tradīciju kļuvušām mākslas dienām 
“Krimuldas pavasaris 2018”.  Svētki sākās ar gājienu, kurā aicinājums piedalīties bija 
ikvienam. Paldies atsaucīgajiem! 

Mēdzam	jokot,	ka	nav	sliktu	laika	apstākļu,	ir	tikai	nepiemērots	apģērbs,	taču	šoreiz		
dusmīgie	lietus	mākoņi	pasākuma	norisē	ieviesa	savas	korekcijas.	Ātras	un	operatīvas	ap-
meklētāju	rīcības	rezultātā,	koncerts	varēja	turpināties	tautas	nama	zālē.	Tieši	šis	brīdis,	
kad	visi	nesa,	glāba,	pārģērba,	iekārtoja,	radīja	patiesu	piederības	sajūtu	vietai,	laikam	un	
notikumam.	Katrs	tautas	nama	kvadrātmetrs	tika	izmantots	radošām	nodarbēm.	Mākslas	
skolu	pedagogi	 rūpējās,	 lai	 plānotās	 ieceres	 realizētos	darbos,	ZAAO	vides	 iniciatīvas	
„100	darbi	Latvijai”	vēstneši		darbojās	vides	jautājumu	spēlē,	kur	pareizas	atbildes	autori	
saņēma	balvas	un		vienam	tiks	iespēja	laimēt	Tallink	jūras	ceļojumu.	Par	uzvarētāju	pazi-
ņosim	atsevišķi.	Latvijas	valsts	policijas	Siguldas	nodaļa	pārsteidza	mazos	ar	aizraujošam	
spēlēm	un	policistu	aprīkojumu.
“Dejot	ir	laime!”	ar	šādu	motto	tika	izdejots	mākslas	dienu	koncerts.	Svētku	noslēgumā	

tika	demonstrēta	K.Želves	filma	"Mērijas	ceļojums".
Paldies	visiem	kolektīviem	par	dalību	svētkos!	Lai	visiem	skaists	pavasaris!	

Krimuldas	Tautas	nama	vadītāja		Līvija Ustupa 

Novadnieki 4. maija svinībās, kas nu jau kļuvušas par tradīciju

Svētki sākās ar gājienu

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis atklāj koncertu un sveic 
svētkos
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CBF SIA „BINDERS” 
AICINA DARBĀ 

ekskavatora, buldozera un  
kravas automašīnas vadītājus
 ar iepriekšēju darba pieredzi.

Mob.t. 26433868

Aicina brīvprātīgos 
arī uz pilngadīgo 
cilvēku aprūpes 

centriem 
Pirms pusgada Labklājības minis-

trija (LM) aicināja sabiedrību iesais-
tīties problēmu risināšanā, kas ir sais-
tītas ar bērnu sociālo aprūpes centru 
darbu un tajos konstatētajiem pārkā-
pumiem bērnu aprūpē. 

Sabiedrības	 iesaiste	 tika	 organizēta	
caur	brīvprātīgā	darba	veicēju	piesaistes	
programmu,	 kas	 ļauj	 pārbaudītiem	 un	
sagatavotiem	 brīvprātīgā	 darba	 veicē-
jiem	iesaistīties	bērnu	ikdienas	aprūpē.		

Valsts	sociālajā	aprūpes	centrā	“Rīga”	
šajā	 laikā	 ir	 saņemti	 176	 brīvprātīgā	
darba	 pieteikumi.	 Līgumi	 par	 brīvprā-
tīgo	darbu	ir	noslēgti	ar	154	cilvēkiem.	
Pašlaik	uz	filiāli	“Rīga”	kā	brīvprātīgie	
palīdzēt	 nāk	 55	 brīvprātīgie,	 bet	 viena	
brīvprātīgā	darba	veicēja	 ir	kļuvusi	pat	
par	 filiāles	 algotu	 darbinieci	 un	 strādā	
kā	sociālā	audzinātāja.		

“Vērtēju	 šo	 kā	 lielisku	 iniciatīvu,	
tāpēc	 vēlos	 mudināt	 cilvēkus	 kļūt	 par	
brīvprātīgā	 darba	 veicējiem	 arī	 valsts	
aprūpes	 iestādēs	 pilngadīgām	 perso-
nām.	 Aicinu	 savas	 durvis	 brīvprātīga-
jiem	atvērt	arī	pašvaldību	bērnunamiem	
un	sociālās	aprūpes	centriem,	“	uzsver	
labklājības	ministrs	Jānis	Reirs.

Lai	kļūtu	par	brīvprātīgo	darbinieku,	
jāiepazīstas	 ar	 informāciju	 par	 VSAC	
filiālēm	un	to	atrašanās	vietu,	kā	arī	in-
formāciju	 par	 katras	 konkrētās	 filiāles	
vajadzībām	pēc	 brīvprātīgo	darbinieku	
atbalsta.	 Plašāka	 informācija	 -	 	 http://
www.lm.gov.lv/news/id/7762

Egils Zariņš,  
Labklājības	ministrijas	Komunikācijas	
nodaļas	sabiedrisko	attiecību	speciālists

Noslēgusies Inciema detālplānojuma 
publiskā apspriešana

10.maijā Inciema bibliotēkas telpās notika publiskā apspriešana par Krimuldas 
novada domes uzsākto “Inciema detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Incie-
mi” un Estrādes un bērnudārza Inciemā” publisko apspriešanu. Atnākušie iedzī-
votāji uzklausīja detālplānojuma izstrādātājas, SIA “Metrum” teritorijas attīstības 
plānotājas Marutas Blūmas sagatavoto pārskatu un uzdeva interesējošos jautāju-
mus. Interesentiem bija iespēja arī risināt vispārējos saimnieciskos jautājumus ar 
Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Linardu Kumski un izpilddi-
rektoru Laimoni Ozolu. 
Teritorijas	detālplānojuma	izstrādātāja	Maruta	Blūma	pastāstīja,	ka	visi	pieprasīties	

atzinumi	no	 institūcijām	nav	saņemti.	Runājot	par	 Inciema	daudzdzīvokļu	ēkām,	 tad	
apspriešanā	no	iedzīvotājiem	netika	sadzirdēta	interese	par	nepieciešamību	paplašināt	
vai	samazināt	koplietošanas	teritorijas.	Krimuldas	novada	pašvaldības	domes	priekšsē-
dētājs	Linards	Kumskis	izskaidroja	pienākumus	un	rosināja	iedzīvotājus	pieņemt	lēmu-
mu,	taču	intereses	nebija,	tāpēc	šķiet	neracionāli	kaut	ko	būtiski	mainīt.
Krimuldas	novada	būvvaldes	vadītāja	Māra	Steķe	atzina,	ka	ar	šo	sanāksmi	noslēdzās	

detālplānojuma	publiskā	apspriešana.	Tā	kā	nekādu	noliegumu	par	paveikto	nebija	un	
saņemtās	aptaujas	anketas	ir	izskatītas,	tad	turpmākais	darbs	ritēs,	pilnveidojot	esošo	
detālplānojuma	redakciju.	Pēc	darbu	paveikšanas,	detālplānojums	tiks	virzīts	apstipri-
nāšanai	uz	Krimuldas	novada	pašvaldības	domes	sēdi.
Publiskās	apspriešanas	noslēgumā	klātesošie	iedzīvotāji	uzdeva	sev	interesējošos	jau-

tājumus,	arī	saimnieciskos	par	Inciemu.	Krimuldas	novada	pašvaldības	domes	priekš-
sēdētājs	Linards	Kumskis	papildus	stāstīja,	kas	pēdējo	gadu	laikā	ir	paveikts	Inciemā	
pašvaldības	 valdījumā	 esošajās	 ēkās-	 siltināta	 PII	 “Ezerciems”	 ēkas	 ārpuse,	 pakāpe-
niski,	bet	mērķtiecīgi	tiek	virzīta	Inciema	ūdenstorņa	rekonstrukcija	gan	ārpusei,	gan	
iekšpusei.	Ūdenstornī	ir	sakārtotas	labierīcības,	 ierīkota	duša,	atklāti	 ir	 jautājumi	par	
dienas	centra,	pulcēšanās	telpas	izveidošanas	nepieciešamību,	kā	arī	telpu	racionālāku	
pielietojumu.

Un dzīve gaišāka kļūs…
Atsaucoties Latvijas Pensionāru federācijas valdes aicinājumam (2017.g.9.janvārī) 

pensionāru biedrībām un organizācijām programmā “Sakopts cilvēks sakoptā vidē”, 
Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrība “Kamolītis” izvēr-
sa sociālās palīdzības un atbalsta aktivitātes pagastā. Sadarbības grupā iesaistījās 
arī biedrība “Sirdsdegsme”, Ilze Sakne, un Latvijas Sarkanā Krusta Lēdurgas nodaļa, 
Anita Miķelsone.
	Pēc	aiziešanas	pensijā	senioru	dzīves	ritums	izmainās,	-	aktualitātes	daudz	ciešāk	sais-

tās	ar	vietējo	pašvaldību,	 tās	 iespējām	palīdzēt	senioriem	risināt	komunālos,	veselības,	
kultūras	 un	 citus	 nozīmīgus	 jautājumus.	 Biedrības	 “Kamolītis”	 valdes	 priekšsēdētāja	
Olga	Juhņeviča	2018.g.9.janvārī	 iesniedz	pašvaldībā	 iesniegumu	ar	 lūgumu	palīdzēt	 iz-
vērst	sociālā	atbalsta	palīdzības	sniegšanu	ar	transporta	piešķiršanu	divas	reizes	mēnesī.	
Sabiedriskais	transports	nenodrošina	nepieciešamo	maršrutu	izpildi.	
O.Juhņeviča	stāsta,	ka	šī	iecere	saņēmusi	pašvaldības	atbalstu,	tāpēc	jau	februārī	aiz-

sākās	pašvaldības	sociālā	dienesta	un	biedrību	apzinātu	personu	apmeklēšana	divas	rei-
zes	mēnesī,	 ievērojot	 apmeklēto	 cilvēku	konfidencialitāti.	Visas	 trīs	novadā	 reģistrētās	
sabiedriskā	 labuma	 organizāciju	 statusu	 saņēmušās	 biedrības,	 viena	 otru	 atbalstot,	 un	
papildinot	paciņu	saturu	apmeklētajiem,	pavisam		ir	veikušas	piecus	šādus	sociālos	 iz-
braukumus.	Ir	apņemšanās	turpināt	aizsākto	visu	gadu,	katru	mēnesi.
O.Juhņeviča	atzina,	ka	veiktie	izbraukumi	ļāvuši	secināt,	cik	svarīgi	to	tomēr	ir	darīt,	

jo	uzmanības	un	laba	vārda	cilvēkiem	nekad	nav	par	daudz.	Visvairāk	labdarībā	palīdz	
apkārtējo,	īpaši	biedrības	dalībnieku	un	sabiedrības	atbalsts.	“Esmu	tā	audzināta,	ka,	ja	
vien	ir	iespēja	palīdzēt	cilvēkiem,	tad	tas	ir	jādara.	Paldies	visiem,	kas	atbalstīja	šo	prog-
rammu	un	piedalījās	tās	īstenošanā!”	
Dari	otram	to,	ko	pats	vēlies,	lai	tev	darītu,	un	sabiedrība	kļūs	labāka.	

“Latvijas Veselības nedēļa 2018” 
šogad	visā	Latvijā	notiks	no 28. maija līdz 3. jūnijam		

starptautiskā	projekta	“NowWeMOVE”	ietvaros.	
Mājas	lapa	www.sportsvisiem.lv	

Jautājumu	gadījumā,	zvanīt	LTSA	67226215,	mob.t.	26895037		
vai	sūtīt	e-pastus	uz	ltsa@riga.lv.
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Krimuldas novada bāriņtiesas  
darbības pārskats par 2017.gadu

Bāriņtiesa	saskaņā	ar	Bāriņtiesu	likuma	4.panta	otrajā	daļā	no-
teikto	prioritāri	 nodrošina	bērna	vai	 aizgādnībā	 esošās	personas	
tiesības	un	tiesisko	interešu	aizsardzību.
Pārskata	gadā	bāriņtiesas	darbu	nodrošināja:

•	 3	 darbinieces	 –	 priekšsēdētāja	 (Raganā),	 priekšsēdētājas	 viet-
niece	(Lēdurgā)	un	locekle	(Raganā),	kuras	strādāja	normālo	40	
stundu	nedēļas	darba	laiku;

•	 2	bāriņtiesas	locekles,	kuras	strādāja	nepilno	darba	laiku	-	vidēji	
18	stundas	mēnesī	;

•	 bāriņtiesas	sēžu	sekretāre	Aīda	Bērziņa,	kura	pildīja	arī	bāriņ-
tiesas	 arhīva	pārzines	pienākumus,	 strādāja	nepilno	darba	 lai-
ku		–	vidēji	10	stundas	mēnesī.
Visas	bāriņtiesas	amatpersonas	ir	atbilstošas	likuma	prasībām,	

rūpējas	par	savu	profesionālo	izaugsmi	un	pilnveido	zināšanas	un	
prasmes	diskusijās,	semināros,	supervīzijās	un	konferencēs.	

Noslēdzot 2017. gadu, bāriņtiesas lietvedībā bija 
78 aktīvas lietas.

Bāriņtiesā veiktās darbības
01.01.2016. – 
31.12.2016. 

(lietu stāvoklis 
31.12.2016.)

01.01.2017. – 
31.12.2017.  

(lietu stāvoklis 
31.12.2017.)

Bāriņtiesas	pieņemtie	lēmumi 63
(No	tiem	12	
lēmumi	adop-
cijas	lietās)

58
(No	tiem	5	

lēmumi	adop-
cijas	lietās)

Procesuālie	lēmumi 3 2
Bāriņtiesas	sagatavotie	un	tiesā	iesniegtie	prasī-
bas	pieteikumi	un	pieteikumi

1	(Iesniegts	1	
prasības	pie-
teikums	pret	1	

tēvu)

4	(Iesniegts	
1prasības	pie-
teikums	pret	
māti,	4	-	pret	
tēviem	un	1	

pieteikums	par	
atļauju	atsavi-
nāt	aizgādnībā	
esošās	perso-
nas	īpašumu)

Bāriņtiesas	dalība	tiesu	sēdēs	(civillietās,	krimi-
nāllietās,	administratīvās	lietās)

6 23

Tiesas	nolēmumi,	ar	kuriem	apmierināti	bāriņ-
tiesas	 iesniegtie	 prasības	 pieteikumi	 un	 pietei-
kumi

nav 5

Tiesas	spriedumi	un	citi	nolēmumi,	kuros	tiesa	
pievienojusies	bāriņtiesas	lēmumam	(pēc	tiesas	
pieprasījuma	 pieņemtie	 lēmumi,	 tiesā	 apstipri-
nāmie	lēmumi,	tiesā	izšķiramās	lietas)

nav 2

Pārsūdzētie	 bāriņtiesas	 lēmumi,	 ieinteresēto	
personu	 iesniegtie	 pieteikumi	 par	 bāriņtiesas	
rīcību	 apliecinājumu	 izdarīšanā	 un	 bāriņtiesas	
atteikumi	 izdarīt	 apliecinājumu	vai	 pildīt	 citas	
darbības

nav 2

Kopumā	izskatīto	iesniegumu	un	sūdzību	skaits 59 65
Saņemto	dokumentu	skaits 290 399
Nosūtītas	iniciatīvas	un	atbildes	vēstules 477 558
Valsts	 bērnu	 tiesību	 aizsardzības	 inspekcijas	
veiktās	bāriņtiesas	darbības	pārbaudes

nav nav

Latvijas	 valsts	 arhīvu	Ģenerāldirekcijas	 un	Si-
guldas	 zonālā	 valsts	 arhīva	 veiktās	 bāriņtiesas	
arhīva	un	lietvedības	uzraudzības	pārbaudes

nav nav

Pārraudzībā	esošās	bērna	mantas	pārvaldīšanas	
lietas

8 7

Bērna	mantas	pārvaldīšanas	lietas,	kuras	nodo-
tas	citu	bāriņtiesu	pārraudzībai

nav nav

Personu	 skaits,	 kurām	pārskata	 gadā	pārtrauk-
tas	bērna	aizgādības	tiesības	

12	(5	mātēm	un	
7	tēviem)

6	(1	mātei	un	5	
tēviem)

Personu	skaits,	kurām	pārskata	gadā	atjaunotas	
pārtrauktās	aizgādības	tiesības

3 nav

Bāriņtiesas	 lietvedībā	 pēc	 tiesas	 pieprasījuma	
(atsevišķā	aizgādība,	aizgādības	tiesību	atņem-
šana	pēc	personas	prasības,	saskarsmes	tiesības	
u.c.)	esošās	aktīvās	lietas

nav 1

Aktīvas	adopcijas	lietas 5 4

Tiesā	apstiprinātas	adopcijas 4	
(trīs	ārvalstu,	
viena	vietējā)

3	
(ārvalstu	adop-

cija)
Nodibinātas	aizbildnības	 2 1
Bērnu	skaits,	kuriem	iecelti	aizbildņi	 2 1
Pārraudzībā	esošās	aizbildnības	lietas 8 10
Aizbildnības	lietas,	kuras	atrodas	citu	bāriņtie-
su	pārraudzībā

8 8

Izbeigtas	aizbildnības 2	
(1	lieta	izbeig-
ta,	bērnam	
sasniedzot	
pilngadību,	
1	–	sakarā	ar	
aizbildnes	
atcelšanu)

2	
(2	lietas	iz-
beigtas,	bēr-

nam	sasniedzot	
pilngadību)

Audžuģimenē	ievietoto	bērnu	skaits	 3 1
Audžuģimeņu	lietas 8 7
Viesģimeņu	lietas nav nav
Aktīvās	 lietas	par	bērnu	nodošanu	citas	perso-
nas	aprūpē	Latvijā	uz	laiku,	kas	ilgāks	par	trim	
mēnešiem

nav 1

Ārpusģimenes	 aprūpes	 iestādē	 esošo	 bērnu	
skaits

nav nav

Pārraudzībā	esošās	aizgādnības	lietas 7	
(5	–	personām,	
2	–	mantoju-

mam)

9	
(6	–	personām,	
3	–	mantoju-

mam)
Ieceltie	aizgādņi 2 0	
Pēc	 mantinieku	 lūguma,	 tiesas	 vai	 notāra	 no-
rādījumiem	 bāriņtiesas	 sastādītie	 mantojuma	
saraksti

1 1	

Bāriņtiesa	sadarbībā	ar	sociālajiem	dienestiem,	skolām,	policiju,	
ārstiem,	psihologiem,	bērnu	un	ģimenes	atbalsta	centriem	(krīzes	
centriem)	un	citām	bāriņtiesām	veic	preventīvo	darbu	ar		ģimenēm,	
kurās	nav	pietiekami	nodrošināta	bērnu	attīstība	un	audzināšana.
2017.gadā	riska	ģimeņu	skaits	ir	saglabājies	iepriekšējā	gada	lī-

menī.	

	

Uzskatot	 ģimeni	 kā	 vienīgo	 bērnam	 piemēroto	 attīstības	 vidi,	
mūsu bāriņtiesa nevienu bērnu nav ievietojusi ārpusģimenes 
aprūpes iestādē.	

Pārskata	gadā	visiem	(22)	bez	vecāku	gādības	palikušiem	mūsu	
novada	bērniem	tika	nodrošināta	aprūpe	ģimeniskā	vidē	-	aizbil-
dnībā	vai		audžuģimenē.

Sociālajam dienestam sniegtā informācija 
par riska ģimenēm
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Tā	kā	Krimuldas	novadā	ir	 tikai	2	audžuģimenes,	 izmantojām	
arī	citu	pašvaldību	audžuģimeņu	pakalpojumus.	2017.gadā	bāriņ-
tiesa	sadarbojās	ar	Beverīnas,	Burtnieku,	Kocēnu,	Neretas,	Rau-
nas	un	Smiltenes	novadu	audžuģimenēm.

Visi	7	audžuģimenēs	ievietotie	bērni	bija	juridiski	brīvi	un	adop-
tējami.		Adoptējamie	bērni	bija	vecumā	no	1	līdz	17	gadiem.	Adop-
cijas	process	Latvijā	tika	uzsākts	vienam	desmitgadīgam	bērnam,	
bet	ārvalstu	adopcijas	process	 -	vienam	divpadsmitgadīgam	bēr-
nam.	Savu	adoptētāju	ģimeni	31.12.2017.	vēl	gaidīja	5	bērni	vecu-
mā	no	9	līdz	17	gadiem.
Pārskata	 gadā	 tiesa	 apstiprināja	 viena	 sešgadīga	 zēna	 vietējo	

adopciju	un	desmitgadīgu	dvīņu		un	viena	septiņgadīga	zēna	adop-
ciju	uz	Itāliju.
Bāriņtiesa	2017.gadā	pārraudzīja	10	aizbildņu	darbu	(7-	Krimul-

das	pagastā	un	3-	Lēdurgas	pagastā),	kā	arī	kontrolēja	bāriņtiesas	
iecelto	8	aizbildņu	darbu	citu	pašvaldību	administratīvajās	terito-
rijās	(Limbažu	novadā	-1,	Pārgaujas	novadā-1,	Raunas	novadā	-1,	
Rēzeknes	novadā	-1,	Rīgā	-2,	Siguldā	-1,	Viļakas	novadā	-1).

Bāriņtiesa	gan	Krimuldas	pagastā,	gan	Lēdurgas	pagastā	izda-
rīja	apliecinājumus,	kuri	juridiskā	spēka	ziņā	pielīdzināmi	notari-
ālajiem	apliecinājumiem.	

Kā prioritāti 2017.gadam bāriņtiesa saglabā ģimeniskas vi-
des nodrošināšanu bērnam.
Pamatojoties	 uz	 Bāriņtiesu	 likuma	 5.panta	 ceturtajā	 daļā	 no-

teikto,	 bāriņtiesas	 pārskata	 ziņojums	 ir	 publicējams	 pašvaldības	
mājaslapā.

Bāriņtiesas	priekšsēdētāja Olita Liekniņa

Bērni audžuģimenēs  
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Iespēja piedalīties vides 
izglītības nometnē!

Krimuldas novada 2.-5. klašu skolēniem ar Krimuldas novada 
pašvaldības atbalstu no 4. jūnija līdz 8. jūnijam tiek organizēta 
vides izglītības dienas nometne ,,Izzini teiksmaino Krimuldu”. 

Šī	nometne	ir	kā	tradīcija	un	norisināsies	jau	ceturto	reizi	Kaijas	
Brisones	vadībā.	Šī	gada	dienas	nometnei	 izvēlēts	nosaukums	–	
“Ābolu	rūķis”.	Mūsu	Krimuldas	novada	ģerbonis	lepojas	ar	skais-
tiem	deviņiem	zelta	āboliem.	Kur	 tos	atrast?	Tepat	novadā,	 tikai	
jādodas	 tos	meklēt!	 Pašsaprotami,	 ka	meklēšanas	 darbos	 iesais-
tīsies	 rūķis,	kurš	 ļoti	gaida	vasaru	un	 tikšanos	ar	atjautīgiem	un	
zinošiem	skolēniem.
Dienas	nometnes	mērķis	pilnveidot	un	padziļināt	2.-5.	klašu	sko-

lēnu	interesi	par	Krimuldas	novadu.	Iegūt	jaunas	zināšanas	un	ba-
gātināt	pieredzi	par	dabu,	apgūt	praktiskās	iemaņas	dabā	un	dabai	
saudzējoši,	pašiem	aktīvi	 līdzdarboties.	Veicināt	 izpratni	par	no-
vadā	esošajiem	kultūrvēsturiskajiem	objektiem.	Patīkami,	veselīgi	
un	radoši	pavadīt	brīvo	laiku.
Vides	 izglītības	nometnes	dalībniekiem	būs	 iespēja	 iepazīt	 tu-

vāk	savu	Krimuldas	novadu,	tā	vēsturi,	cilvēkus	un	vidi.	Nomet-
nes	laikā	apciemosim	un	darbosimies	dažādās	Krimuldas	novada	
vietās	–	Lēdurgā,	Inciemā,	Turaidā,	iepazīsim	Krimuldas	baznīcas	
apkārtni	 ar	 skaisto	Kubeseles	 taku	 u.c.	Darbnīcu	 vadītāji	 sniegs	
zināšanas	vides	izglītībā,	 iepazīstinot	skolēnus	ar	dabas	pamatli-
kumiem	un	svarīgākajām	norisēm	dabā	un	sabiedrībā,	kā	arī	pras-
mes	strādāt	grupās,	pētīt,	secināt	un	risināt	problēmas.	Radošajās	
darbnīcās	tiks	veidots,	līmēts,	zīmēts,	filmēts	(veidota	animācija),	
dejots	un	dziedāts.	

 Vides izglītības dienas nometnes noslēguma priekšnesumi pērn

Sāk ziedēt magnolijas!
Lēdurgas	 Dendroparkā	 ir	 ienācis	 pavasaris	 ar	 ziedēšanu	 un	

putnu	balsīm.	Pēc	Valpurģu	nakts	mistērijām	parkā	 ir	vērojams,	
kā	plaukst	visu	koku	karalienes	–	magnolijas.	Katru	dienu	koku	
pelēkajos	zaros	atplaukst	kāds	sniegbalts	un	reibinoši	aromātisks	
plaukstas	lieluma	zieds.	Ja	pavasara	salnas	mūs	pasaudzē,	tad	tās	
visā	savā	pilnziedā	un	burvīgajā	krāšņumā	vērojamas	maija	pirma-
jās	nedēļās.	Lapas	magnolijas	raisa	tikai	pēc	noziedēšanas.
Klausoties	putnu	dziesmās,	vērojot	vāveru	rotaļas,	nesteidzīgā	

pastaigā	pa	parku	nonāksiet	līdz	teiksmām	apvītajam	Mudurgas	
dižakmenim	un	ugunskura	vietai,	kur	iespējams	uzrīkot	nelielu	
pikniku.

Plašāka	informācijas	par	parka	apmeklēšanu:		
www.ledurgasdendroparks.lv

Ekskursijas	un	apmeklējumu	parkā		
iepriekš	pieteikt	pa	tālruni:	25579747	vai	25910015.
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Krimuldas novada domes sēdē 27. aprīlī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par Pašvaldības policijas priekšnieka iecelšanu amatā.
1.	 Iecelt		amatā	par	Pašvaldības	policijas	priekšnieku	Maiguru	Naza-

rovu.
2.	 Nodibināt	darba	tiesiskās	attiecības	pēc	Latvijas	Republikas	Iekš-

lietu	ministra	rakstveida	piekrišanas	saņemšanas.
 Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā “Laimiņas”.
1.	 Piekrist	 lauksaimniecības	 zemes	 apmežošanai	 	 īpašuma	 „Laimi-

ņas”	(0,8	ha	platībā).
2.	 Lauksaimniecības	zemes	transformācija	nav	atļauta:
	 2.1.	Valsts	autoceļa	aizsargjoslā;
	 2.2.	Pašvaldības	autoceļa	aizsargjoslā;
	 2.3.	Meliorācijas	grāvju	aizsargjoslā.
3.	 Apmežojamā	 platība	 precizējama	 veicot	 kadastrālo	 uzmērīšanu,	

ieaudzējamās	 koku	 sugas	 saskaņojamas	 ar	 Dabas	 Aizsardzības	
pārvaldi.

 Par Krimuldas novada būvvaldes 2017.gada 27.decembra lēmu-
miem.
Sākt	darbu	pie	saistošo	noteikumu		“Par	Nekustamā	īpašuma	nodokli”	
izstrādes,	iekļaujot,-	ka	ciematu	teritorijā	apbūves	zemēm,	kas	šobrīd	
netiek	apbūvētas,	piešķirt	nodokļa	atlaidi.
1.&
Atstāt	spēkā	Krimuldas	novada	Būvvaldes	2017.g.	27.decembra	lēmu-
mu	par	 n/ī	 lietošanas	mērķa	 -	 zeme	uz	 kuras	 galvenā	 saimnieciskā	
darbība	ir	lauksaimniecība	maiņu	īpašuma		“Dūži”,	Krimuldas	pag.,	
Krimuldas	novads,	zemes	vienībām,	nosakot:
	 1.1.	zemes	vienībai	(kopējā	platība	1,34	ha),	individuālo	dzīvojamo	

māju	apbūve	-0,25	ha	un		pagaidu	atļautā	izmantošana	sakņu	dār-
ziem	-1,09	ha;

	 1.2.	zemes	vienībai	(kopējā	platība	1,17	ha),	individuālo	dzīvojamo	
māju	apbūve	-0,25	ha	un		pagaidu	atļautā	izmantošana	sakņu	dār-
ziem	-0,92	ha.

2.&
1.	 N/ī	“Krimuldas	vecā	skola”,	adrese	Tirgus	iela	9,	Ragana,	Krimul-

das	pag.,	Krimuldas	novads,	mainīt	nekustamā	īpašuma	lietošanas	
mērķi-	pārējo	sabiedriskās	nozīmes	objektu	apbūve,		nosakot:

	 1.1.	Izglītības	iestāžu	apbūve	-platība	1,12	ha;
	 1.2.	Komercdarbības	objektu	apbūve	-0,56	ha;
	 1.3.	 Ārstniecības,	 veselības	 un	 sociālās	 aprūpes	 iestāžu	 apbūve	

-0,56	ha
	 1.4.	Individuālo	dzīvojamo	māju	apbūve	-0,56	ha.
2.	 Atcelt	Krimuldas	novada	būvvaldes	2017.g.	27.decembra	lēmuma	

“Par	nekustamā	īpašuma	lietošanas	mērķa	maiņu”	lemjošās	daļas	
82.	rindu.

 Par  iesniegumu.
1.	 Būvvaldei	pieņemt	 lēmumu	par	zemes	gabala	sadalīšanu,	 izdalot	

pašvaldības	 	ceļa	Birznieki-elektrolīnija-Kalna	Melderīši	 	posmu	
zemes	vienībā.

2.	 Iekļaut	jaunizveidotās	zemes	vienības	2019.gadā	uzmērāmo	zemes	
uzskaitījumā.

 Par zemes iznomāšanu.
1.&
1.	 Ar	2018.g.	1.aprīli	pārtraukt	2014.g.	2.aprīļa	zemes	nomas	līgumu	

Nr.	56-2014	ar	PERSONU	par	Krimuldas	novada	pašvaldībai	tie-
siskajā	valdījumā	esošās	zemes	“Ezernieki”,	Lēdurgas	pag.,	Kri-
muldas	nov.,			daļas	nomu	3,7	ha	platībā.

2.	 Ar	 2018.g.	 3.aprīli	 iznomāt	 PERSONAI	 uz	 6	 gadiem	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošās	zemes		vienības	ar	
nosaukumu	“Ezernieki”,	daļu	4,0	ha	platībā,	palīgsaimniecības	va-
jadzībām.

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

4.	 Nomnieks	maksā	arī	nekustamā	īpašuma	nodokli	par	zemi.
2.&
1.	 Ar	 2018.g.	 2.janvāri	 turpināt	 iznomāt	 PERSONAI	 uz	 6	 gadiem	

Krimuldas	novada	pašvaldībai	 tiesiskajā	valdījumā	esošās	zemes		
vienības	 ar	 nosaukumu	 “Dārziņi	 Turaidā”,	 Turaida,	 Krimuldas	
pag.,	Krimuldas	nov.,	daļu	0	,0372	ha	platībā,	mazdārziņa	uzturē-
šanai.

2.	 Nomas	maksa	5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	bet	

ne	mazāk	kā	0,008	euro/m2			un	PVN.
3.	 Nomnieks	maksā	arī	nekustamā	īpašuma	nodokli	par	zemi.
3.&
1.	 Sākot	ar	2016.g.	9.oktobri		izbeigt	2014.g.	9.jūnijā	noslēgto	Zemes	

nomas	līgumu	Nr.100-2014,	ar	PERSONU,	par	zemes	0,057	ha	pla-
tībā	 nomu	 īpašumā	 “Dārziņi	 Turaidā”,	 Turaida,	Krimuldas	 pag.,	
Krimuldas	nov..

4.	 Ar	2018.g.	2.maiju		iznomāt		PERSONAI,		uz	6	gadiem	Krimuldas	
novada	pašvaldībai	tiesiskajā	valdījumā	esošās	zemes		vienības	ar	
nosaukumu	“Dārziņi	Turaidā”,	daļu	0	,057	ha	platībā,	mazdārziņa	
uzturēšanai.

5.	 Nomas	maksa	5%	no	zemes	kadastrālās	vērtības	gadā	un	PVN,	bet	
ne	mazāk	kā	0,008	euro/m2			un	PVN.

6.	 Nomnieks	maksā	arī	nekustamā	īpašuma	nodokli	par	zemi.
 Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā.
1.	 Piekrist,	ka	motociklistu	biedrība	“Livonia”	 iegūst	savā	 īpašumā	

n/ī	“Ražotāji”,	Lēdurga,	Lēdurgas	pag.,	Krimuldas	nov..
2.	 Juridiskajai	nodaļai	sagatavot	izziņu	saskaņā	ar	likuma	“Par	zemes	

privatizāciju	lauku	apvidos”	30.pantu.
3.	 Lēmums	stājas	spēkā	ar	pieņemšanas	brīdi.
4.	 Kontroli	 par	 lēmuma	 izpildi	 uzdot	Krimuldas	 novada	 domes	 iz-

pilddirektoram.
 Par konkursu “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana”.
1.	 Rīkot	 konkursu	 “Krimuldas	 novada	 daudzdzīvokļu	 dzīvojamo	

māju	 tehniskā	un	vizuālā	 stāvokļa	uzlabošana”	Krimuldas	nova-
dā.	

2.	 Apstiprināt	konkursa	“Krimuldas	novada	daudzdzīvokļu	dzīvoja-
mo	māju	tehniskā	un	vizuālā	stāvokļa	uzlabošana”	nolikumu.

 Par konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” žūrijas komisijas 
ievēlēšanu.
Ievēlēt	Konkursa	“Krimuldas	novada	daudzdzīvokļu	dzīvojamo	māju	
tehniskā	un	vizuālā	stāvokļa	uzlabošana”		žūrijas	komisiju	šādā	sastā-
vā:	Alvis	Bērziņš,	Ingūna	Liepiņa,	Māra	Steķe.
 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.
1.&
Finansiāli	atbalstīt	novada	jauniešu	dalību	apmācībai	golfa	skolā	“Re-
inis”	ar	EUR	300.
2.&
Iepazinusies	 ar	 Krimuldas	 novadā	 deklarētā	 	 sportista	 motosportā	
PERSONAS	 	 iesniegumu	par	 finansiālas	 balvas	 piešķiršanu	 par	 sa-
sniegumiem	2017.gadā	Latvijas	čempionātā	-	enduro	Kvadri	open	kla-
sē	izcīnīto	1.vietu	un	Latvijas	čempionātā	cross-country	Kvadri	open	
klasē	izcīnīto	3.vietu,	DOME	NOLEMJ:
Piešķirt	motosportistam	PERSONAI	par	sasniegumiem	sportā	2017.
gadā	naudas	balvu	EUR	250	pēc	nodokļu	nomaksas.
3.&
Piešķirt	 PERSONAI	 finansiālu	 atbalstu	 EUR	 150	 sagatavošanās	
posmam	 un	 dalībai	 Eiropas	 čempionātā	 armvrestlingā	 Bulgārijā		
26.05.2018.-04.06.2018.
Finansējumu	ieskaitīt	Latvijas	Armvrestlinga	federācijas	kontā.
4.&
Iepazinusies	 ar	 Garlība	 Merķeļa	 Lēdurgas	 pamatskolas	 direktores	
Maijas	 Kalniņas	 iesniegumu	 par	 papildus	 finansējuma	 piešķiršanu	
EUR	550	 sakabes	 āķa	 uzstādīšanai	mikroautobusam	Renault	Trafic	
LB6616,	DOME	NOLEMJ:
1.	 Piešķirt	Garlība	Merķeļa	Lēdurgas	pamatskolai	papildus	finansē-

jumu	EUR	250.
2.	 Pārējie	EUR	300	skolai	jāatrod	sava	budžeta	ietvaros.
5.&
Piešķirt	Krimuldas	vidusskolai	finansējumu	projektam	“Sporto	visa	
klase”	EUR	1120	
 Par Krimuldas novada pašvaldības finanšu gada pārskatu.
Apstiprināt	Krimuldas	novada	finanšu	gada	pārskatu	par	2017.gadu.
 Par “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības darbinieku 
veselības apdrošināšanu” apstiprināšanu. 
1.	 Apstiprināt	 noteikumus	 “Noteikumi	 par	Krimuldas	 novada	 paš-

valdības	darbinieku	veselības	apdrošināšanu”.
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2.	 Ar	šo	noteikumu	spēkā	stāšanās	brīdi	noteikt,	ka	spēku	zaudējuši	

30.03.2017.	“Noteikumi	par	Krimuldas	novada	pašvaldības	darbi-
nieku	veselības	apdrošināšanu.”

3.	 Kontroli	 par	 lēmuma	 izpildi	 uzdot	Krimuldas	 novada	 domes	 iz-
pilddirektoram.

 Par Krimuldas novada pašvaldības kustamās mantas – automa-
šīnas WV Transporter norakstīšanu.
1.	 Atļaut	norakstīt	Krimuldas	novada	pašvaldībai	piederošo	a/m	WV	

Transporter,	valsts	reģistrācijas	Nr.GP5090	(1997.g.),	kura	atlikusī	
bilances	vērtība	EUR	63,48.

2.	 Uzdot	 Krimuldas	 novada	 pašvaldības	 izpilddirektoram	 veikt	 lē-
muma	1.punktā	minētā	transportlīdzekļa	noņemšanu	no	uzskaites	
Ceļu	satiksmes	drošības	direkcijā.

3.	 Lēmuma	1.punktā	norakstīto	transportlīdzekli	realizēt	metāllūžņu	
savākšanas	uzņēmumā	un	ieņēmumus	ieskaitīt	Krimuldas	novada	
pašvaldības	budžetā.

 Par Krimuldas novada pašvaldībai piederošās kustamās man-
tas - automašīnas RENAULT KANGOO norakstīšanu.
1.	 Atļaut	 norakstīt	 Krimuldas	 novada	 pašvaldībai	 piederošo	 vieglo	

a/m	RENAULT	KANGOO	ar		valsts	reģistrācijas	numurs	FE235	
(2004.g.),	kuras	atlikusī	bilances	vērtība	EUR	0.00.

2.	 Uzdot	 Krimuldas	 novada	 pašvaldības	 izpilddirektoram	 veikt	 lē-
muma	1.punktā	minētā	transportlīdzekļa	noņemšanu	no	uzskaites	
Ceļu	satiksmes	drošības	direkcijā.

3.	 Lēmuma	1.punktā	norakstīto	transportlīdzekli	realizēt	metāllūžņu	
savākšanas	uzņēmumā	un	ieņēmumus	ieskaitīt	Krimuldas	novada	
pašvaldības	budžetā.

 Par 23.01.2014. lēmumu “Par pašvaldības transportlīdzekļu au-
tostāvvietu noteikšanu”.
1.	 Ar	27.04.2018.			atzīt	par	spēku	zaudējušu		2014.g.	23.janvārī	pie-

ņemto	 lēmumu	 “Par	 pašvaldības	 transportlīdzekļu	 autostāvvietu	
noteikšanu”.

2.	 Krimuldas	novada	domes	izpilddirektoram	izdot	rīkojumu	par	paš-
valdības	transportlīdzekļu	autostāvvietu	noteikšanu,	kurā	ir	norā-
dītas	pašvaldības	transportlīdzekļu	faktiskās	atrašanās	vietas.	Par	
rīkojumu	informēt	novada	domes	deputātus.

3.	 Lēmums	stājas	spēka	ar	2018.g.	2.maiju.	
 Par 06.03.2017. nodomu protokolu.
Krimuldas	 novada	 domei	 izbeigt	 nodoma	 protokolu	 Nr.051.17/11-3,	
kas	noslēgts	2017.g.	6.martā	starp	Krimuldas	novada	domi	un	biedrī-
bu	“SK	KRIMULDA”.
 Par nekustamā īpašuma -  nedzīvojamās telpas “Turaidas pa-
matskola” nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1.	 Apstiprināt	n/ī	-		nedzīvojamās	telpas	“Turaidas	pamatskola”,		

Turaidā,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	novadā,	nomas	tiesību	izsoles	
noteikumus.	

2.	 Kontroli	par	 lēmuma	izpildi	uzdot	Krimuldas	 	novada	domes	iz-
pilddirektoram.

 Par Latvijas Pašvaldību savienības 29. kongresu un biedru sa-
pulci.
DOME	NOLEMJ:
Dalībai	Latvijas	Pašvaldību	 savienības	29.	 	kongresā	un	Pašvaldību	
savienības	biedru	sapulcē	pilnvarot		deputātu		Juri	Salmiņu.
 Domes kārtējā sēde 25.maijā plkst. 10.00

Veselīga, garšīga, 
ekonomiska un radoša 
ēdienu pagatavošanas 

meistarklase 
25.04.2018. Krimuldas vidusskola laipni uzņēma veselīga, garšī-

ga, ekonomiska un radoša ēdienu pagatavošanas meistarklases 
dalībnieces no Krimuldas novada. SIA “OnPlate” uztura speciāliste 
Līgas Balodes ievadlekcijā stāstīja par veselīga, daudzveidīga un 
sabalansēta uztura nozīmi vispārējās veselības kontekstā, par ne-
sabalansēta un vienveidīga uztura īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi 
uz veselību. Tika uzdoti jautājumi un rastas atbildes par pārtikas 
produktiem, kuru patēriņš ikdienā būtu jāierobežo, kā pārāk daudz 
sāls vai cukura lietošana ietekmē mūsu vielmaiņu, svaru, sirds un 
asinsvadu veselību. 

Lai	ievērotu	veselīga	uztura	pamatprincipus	izmantojiet	šķīvja	prin-
cipu	–	iesaka	uztura	speciālistes.	Ieguvām	veselīga	uztura	šķīvja	On-
Plate	(tulkojumā	–	uz	šķīvja)	lietošanas	ieteikumus:		ikdienas	ēdien-
kartē	ievērot	principu	-	1/2	dārzeņi	un	augļi,	¼	daļa	ogļhidrāti,	¼	daļa	
olbaltumvielas	 (lai	 saprastu,	kas	 tie	 ir	 -	palīdz	zīmējums),	aizdaram	
mērcītes	un	eļļas.
Visas	dalībnieces	saņēma	veselīga	un	ekonomiska	ēdiena	receptes	

vienkāršām	un	garšīgām	maltītēm.
Darbmācības	kabinetā	 jauniegūtās	 receptes	 tika	 izmēģinātas.	Trīs	

komandas	gatavoja:	Griķotto	ar	sēnēm	–	pamatēdiens.		Īpaši	gatavota	
tika	Zaļā	mērce.	
Saldajā	–	Vitamīnu	bumbiņas	no	auzu	pārslām,	linsēklām,	saulespu-

ķu	sēklām	un	žāvētiem	augļiem.	Produkti	viegli	pieejami	ikvienam.	
Kad	 pēc	 kopīgas	 darbošanās	 nogaršoja	 ēdienus,	 bija	 jāatzīst:	 ļoti	

garšīgs	ir	veselīgs	ēdiens.	Kopīga	darbošanās	dāmām	sagādāja	patiesu	
prieku.
Paldies	dalībniecēm	par	jauko	noskaņu,	Krimuldas	vidusskolai	par	

uzņemšanu	un	iespēju	darboties	skaisti	izremontētā	mājturības	kabi-
netā,	OnPlate	 par	 interesanto	 un	 radošo	 atziņu	 piepildīto	 trešdienas	
vakaru.	Ceram	un	labu	sadarbību	turpmāk.
Nodarbības	tiek	organizētas	Slimību	profilakses	un	kontroles	centrs	

(SPKC)	 sadarbībā	 ar	 SIA	 “OnPlate	 un	 Krimyuldas	 pašvaldību,	 fi-
nansētas	Eiropas	Sociālā	fonda	projekta	“Slimību	profilakses	un	kon-
troles	centra	organizēti	vietēja	mēroga	pasākumi	sabiedrības	veselī-
bas	veicināšanai	 un	 slimību	profilaksei	 pašvaldībās”	 (Identifikācijas	
Nr.9.2.4.2./16/I/106)	ietvaros.

Krimuldas novada pašvaldības Būvvalde 
 aicina darbā   

SPECIĀLISTU – TERITORIJAS PLĀNOTĀJU
Galvenie pienākumi:
1.	Nodrošināt	nacionālā	un	reģionālā	plānojuma	prasību	ievēro-
šanu	Krimuldas	novada	teritorijas	plānojumā.

2.	Koordinēt	un	piedalīties	novada	telpiskās	attīstības	plānošanas	
dokumentu	izstrādē,	(teritorijas	plānojums,	ilgspējiga	attīstības	
stratēģija,	attīstības	programma,	lokālplānojumi,	detālplānoju-
mi)	aktualizācijā,	kā	arī	izvērtēt	attīstības	politiku	un	telpiskās	
attīstības	plānošanas	dokumentus	un,	sagatavot	priekšlikumus	
dokumentu	grozīšanai.

3.	Pieņemt	un	konsultēt	apmeklētājus	 telpiskās	attīstības	plāno-
šanas	jautājumos,	sagatavot	rakstveida	atbildes.

4.	Organizēt	 un	 vadīt	 pašvaldības	 teritorijas	 plānojumu,	 detāl-
plānojumu	un	lokālplānojumu	izstrādi	un	vadīt	privātpersonu	
detālplānojumu	izstrādi.

5.	Veikt	 Zemes	 ierīcības	 projektu	 izstrādes	 nosacījumu	 sagata-
vošanu,	projektu	izskatīšanu	un	apstiprināšanas	vai	atteikuma	
lēmumu	sagatavošanu.

6.	Strādāt	Teritorijas	attīstības	un	plānošanas	informācijas	sis-
tēmā.

7.	Piedalīties	Krimuldas	novada	domes	sēdēs	un	komiteju	sēdēs.
Prasības pretendentam:
1.	Otrā	 līmeņa	 augstākā	 izglītība	 specialitātē,	 vēlams	maģistra	
grāds.

2.	Labas	savstarpējās	saskarsmes	un	komunikāciju	prasmes.
3.	Prasme	strādāt	ar	datoru	(MS	Office,	Auto	CAD,	MicroSta-
tion,	ArchiCAD,	PhotoSHOP	).

4.	Prasme	nodibināt	lietišķus	kontaktus	ar	apmeklētājiem.
5.	Autovadītāja	apliecība.
Piedāvājam:
1.	Profesionālās	izaugsmes	iespējas;
2.	Intensīvu	un	atbildīgu	pilnas	slodzes	darbu
3.	Konkurētspējīgu	atalgojumu.

CV,	motivācijas	 vēstuli,	 izglītības	 dokumentu	 kopijas	 lūdzam	
iesniegt,	sūtot	uz	e-pastu	dome@krimulda.lv		vai	pa	pastu	Par-
ka	iela	1,	Ragana,	Krimuldas	pag.,	Krimuldas	novads		LV	2144	
līdz 2018.g. 21.maijam,	ar	norādi	Teritorijas	plānotāja	speciā-
lista	vakancei.
Tālrunis	informācijai	67976859.
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Krimuldas mūzikas un mākslas skolas ziņas
 Apsveicam! Krimuldas MMS sko-

lēni ar labiem panākumiem piedalīju-
šies Starptautiskajā Vizuālās mākslas 
konkursā "Mākslinieka Ģederta Eliasa 
mīklu minot".	 Konkursa	 tēma	 –	 "Lauku	
ainava".
Paula	Kukle	ieguvusi	2.	vietu	un	Ģ.	Elia-

sa	muzeja	balvu	kategorijā	grafika;	Gabrie-
la	Garnizone	saņēmusi	atzinību	par	darbu	
kategorijā	gleznošana.
Paldies	par	darbu	audzēkņiem	un	skolotā-

jiem	Lienei	Kaļvai	un	Vitoldam	Kucinam!
Konkursā	piedalījās	635	darbi	no	79	sko-

lām	 no	 Latvijas,	 Lietuvas,	 Polijas	 un	 Ru-
mānijas	 četrās	 darbu	 tehnikās	 un	 četrās	
vecumu	grupās.	Tika	piešķirtas	118	godal-
gotas	vietas,	kā	arī	atzinības	un	veicināša-
nas	balvas	no	Ģ.	Eliasa	vēstures	un	mākslas	
muzeja,	Jelgavas	novada	pašvaldības	un	sa-
darbības	partneriem	-	SIA	"Laflora".
	29.	aprīlī	Krimuldas	un	Limbažu	 jau-

niešu	 simfoniskais	 orķestris	 piedalījās	
18.	Vidzemes	 jauniešu	 kamerorķestru	 fes-
tivālā	Salacgrīvas	kultūras	namā.
	2018.g.	 4	 .maijā	 Lielajā	 ģildē	 notika	

koncerts	 “Svētki	 ar	 orķestri”	 –	 Latvijas	
jauniešu	 simfonisko	 orķestru	 muzikāls	
veltījums	 Latvijas	 Republikas	 simtgadei.	
700	dalībnieki	no	23	Latvijas	jauniešu	sim-
foniskajiem	un	kamerorķestriem	atskaņoja	
latviešu	komponistu	mūziku.	Koncertā	pir-
matskaņojumu	piedzīvoja	Daces	Aperānes,	

Krimuldas  
Mūzikas un mākslas skola

piedāvā mācīties:
VIZUĀLI PLASTISKĀS MĀKSLAS NODAĻĀ

(zīmēšana,	gleznošana,	kompozīcija,	veidošana,	keramika,	zīda	apgleznošana,	stikla	apstrāde,		
papīra	plastika,	datorgrafika,	mākslas	vēsture).

INSTRUMENTĀLĀS MŪZIKAS NODAĻĀ
taustiņinstrumentu	spēle	(klavieres,	akordeons);

stīgu	instrumentu	spēle	(vijole,	čells);
pūšaminstrumentu	spēle	(flauta,	klarnete,	saksofons);

sitaminstrumentu	spēle.

DEJU NODAĻĀ
(latviešu	deja,	klasikā	deja,	laikmetīgā	deja)

Uzņemšana 2018./19. mācību gadam 
Mūzikas nodaļā 30. maijā plkst. 19.00	(konsultācija	28.	maijā	plkst.19.00);
Mākslas nodaļā un Deju nodaļā no 1. līdz 14. septembrim.

Tālruņi	informācijai:	Direktors:	26199526
Mākslas	nodaļa:	26455112
Mūzikas	nodaļa:	29178654

Deju	nodaļa:	26456062

Ērika	Ešenvalda,	Jēkaba	Jančevska,	Jēkaba	
Nīmaņa	un	Andra	Riekstiņa	 radītās	kom-
pozīcijas.

Priecājamies,	ka	koporķestrī	spēlēja	Kri-
muldas-Limbažu	 simfoniskais	 orķestris,	
diriģents	Aivars	Buņķis!

2018.g. 13. aprīlī, klātesot mākslinie-
ka tuviniekiem un talanta cienītājiem, 
tika atklāta Induļa Rankas atdusas vie-
ta Turaidas kapos. Mākslinieks  Indulis 
Ranka dzimis 1934. g. 15. aprīlī un 
miris 2017. g. 13. aprīlī.

Turaidas	muzejrezervāta	direktore	Anna	
Jurkāne	uzrunāja	klātesošos:	“Induļa	Ran-
kas	ģimene,	piederīgie,	 Induļa	Rankas	 ta-
lanta	 cienītāji,	 visi,	 kas	 esam	 šodien	 klāt	
nozīmīgā	 piemiņas	 pasākumā,	 kas	 veltīts	

Mākslinieka Induļa Rankas piemiņas vieta  
iekārtota Turaidas kapos

mākslinieka	Induļa	Rankas	piemiņas	vietas	
atklāšanai	Turaidas	kapos!	Ir	pagājis	gads,	
kopš	cienītais	mākslinieks	ir	devies	pa	mū-
žības	ceļu.	Laiks	 iet	 savu	ceļu	un	nav	ap-
turams.	 Indulis	Ranka	bija	 ideālu	 cilvēks.	
Viņa	 stāsts	 ir	 palicis	 200	 radītajās	 skulp-
tūrās,	kurās	vēstīts	par	mūsu	tautas	dzīves	
uzskatiem.	Dainu	kalnā	ir	izvietotas	26	tēl-
nieka	 Induļa	 Rankas	 veidotās	 skulptūras.	
Induļa	 Rankas	 darbs	 ir	 nenovērtējams	 un	
par	to	mūsu	visu	pateicība	viņam.”

Turaidas	 muzejrezervāta	 kultūrvides	
nodaļas	vadītājs,	daiļdārznieks	Aivars	Irbe	
pastāstīja,	ka	sadarbība	ar	mākslinieku	il-
gusi	gandrīz	40	gadu	garumā:	“Siguldiešu	
un	 turaidiešu	 pārliecība	 par	 veicamo	dar-
bu	 nepieciešamību	 un	 ticība	 Induļa	 Ran-
kas	 talantam,	 ideju	un	domu	svarīgumam	
daudzu	gadu	garumā	stiprināja	sadarbības	
nozīmīgumu.	Kopējais	 darbs	 izvērtās	 par	
svarīgu	procesu	ne	tikai	vietējās	sabiedrī-
bas	vidū,	bet	arī	visas	valsts	mērogā.	Var	
droši	 teikt,	 ka	Tautas	 dziesmu	 parkam	 ar	
Dainu	kalnu	un	Dziesmu	dārzu	tajā	ir	pa-
saules	 slava.	 To	 radījusi	 skaistā	 Latvijas	
daba,	tēlnieka	Induļa	Rankas	kaltās	skulp-
tūras	un	vietējo	cilvēku	loma	vides	veido-
šanā	un	kopšanā.”
Ar	 Krimuldas	 novada	 pašvaldības	 pie-

krišanu	 Induļa	 Rankas	 piemiņas	 vieta	 iz-
veidota	 Turaidas	 kapos.	 Pēc	 mākslinieka	
sievas	 Māras	 Rankas	 skices,	 kur	 centrā	
atrodas	 paša	mākslinieka	 radīta	 skulptūra	
“Mebiusa	 ceļš”,	 to	 iekārtoja	 mākslinieks	
	Ivars	Feldbergs.	Piemiņas	vietai	 izmantoti	
lauk	akmeņi	 no	 Turaidas	 muzejrezervāta	
laukakmeņu	 krājumiem	 un	 mākslinieka	
	Ivara	Feldberga	darbnīcas.
Lai	mūžīga	piemiņa!Mākslinieka Induļa Rankas piemiņas vieta Turaidas kapos
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Krimuldas	novada	 teritorijā	 ir	konstatē-
ta	Sasnovska	latvāņu	izplatība.	Latvānis	ir	
divgadīgs	augs,	izkaisot	savas	sēklas	tas	iet		
bojā.	Ja	latvāņu	ierobežošanā	netiek	nekas	
darīts,	 tas	 savas	 aizņemtās	 platības	 katru	
gadu	 palielina	 par	 10%.	Ministru	 kabine-
ta	 noteikumi	 nosaka,	 ka	 jebkuram	 zemes	
īpašniekam,	kura	teritorijā	aug	latvāņi,	jā-
veic	 tā	 ierobežošana.	Ir	vairākas	metodes,	
bet	efektīvākā	no	 tām	ir,	 ja	 tiek	 izmantoti	
selektīvās	 iedarbības	 herbicīdi:	 Nuance	
75	WG,	Logrāns	20d.g.,	Accurate	200WG	
(selektīvi,	 sistēmas	 iedarbība,	 augs	 to	 uz-
ņem	caur	lapām	un	nedaudz	caur	saknēm).	
Apsmidzina	ar	darba	šķīdumu,	kuram	pie-
vieno	 virsmas	 aktīvo	 vielu	 Kontakts	 100	
ml	uz	200	 l	ūdens	uz	ha.	Katru	herbicīdu	
lieto	tikai	1	reizi	veģetācijas	periodā.	Labā-
ku	rezultātu	sasniegšanai	 ieteicams	veidot	
tvertnes	maisījumu:
1)	Nuance	75	WG	15	g/ha+	AAccurate	299	
WG	30	g/ha+	100	ml	Kontakts	(virsmas	
aktīvā	viela)	uz	200	l	ūdens	uz	1	ha:

2)	Nuance	75	WG	15	g/ha+	Logrāns	20	d.g.	

35	g/ha	+	100	ml	Kontakts	(virsmas	aktī-
vā	viela)	uz	200	l	ūdens	uz	1	ha.
Kāpēc	 cīņā	 ar	 latvāni	 nevar	 izmantot	

efektīvo	 vielu	 –	 raundapu?	 	 Miglojot	 ar	
raundapu,	tiek	iznīcināti	visi	augi,	bet	se-
lektīvās	 iedarbības	 herbicīds	 iedarbojas	
tikai	uz	latvāni.	Nelīdzēs,	ka	tiks	noindē-
ta	 visa	 zāle,	 bet	 jāsamazina	 paša	 latvāņa	
dzīvotspēja,	 lai	 tam	apkārt	veidotos	augu	
daudzveidība,	kas	pamazām	pārņemtu	te-
ritoriju.	 Herbicīda	 iegādei	 nepieciešama	
augu	 aizsardzības	 līdzekļa	 lietotāja	 	 ap-
liecība.	Miglošanu	veic	pavasarī	no	aprīļa	
vidus	līdz	maija	sākumam.	Ja	šo	laiku	no-
kavē	un	lapas	latvānim	izaugušas	lielākas,	
tad	 rekomendētā	 deva	 var	 būt	 par	mazu.	
Un	šajā	sakarībā	ar	vienas	reizes	migloša-
nu	nepietiks,	platība	būs	jāapstrādā	vairā-
kas	reizes.	

Karā ar latvāņiem var izmantot arī 
mehānisko metodi.	Mehāniskā	 ierobežo-
šana paredz	 vairākus	 paņēmienus:	 to	 no-
pļaujot	 vai	 nocērtot,	 vai	 arī,	 kad	 latvāņa	
centrālajā	 dzinumā	 ir	 aizmetušās	 sēklas,	

nogriež	 ziedkopas	 un	 tās	 liek	 izturīgos	
maisos.	Izmantojot	mehānisko	metodi,	t.i.,	
pļaušanu,	 tas	 jādara	 regulāri	 –	 visu	 veģe-
tācijas	 periodu	 (no	maija	 	 līdz	 oktobrim),	
vienu	reizi	nedēļā,	 jo	 tam	ir	 tendence	dzīt	
dīgstus	 un	 turpināt	 ziedēt.	Novācot	 latvā-
nim	sēklas,	latvānis	neturpina	augt.	Latvā-
ņus,	kamēr	tie	ir	mazi	un	zaļi,	var	izmantot	
lopbarībai.	Ja	nodarbojas	ar	aitkopību,	aitas	
efektīvi	 nograuž	 visus	 latvāņus,	 uz	 vienu	
ha	pietiek	ar	15	aitām.	
Latvāņu	apkarošanā	var	arī	izmantot	fir-

mu	pakalpojumus,	izmaksas	uz	vienu	ha	–	
200	eiro.	Ja	netiek	veikti	pasākumi	latvāņu	
ierobežošanā,	 zemes	 īpašniekus	 var	 sodīt		
pēc	 Administratīvo	 pārkāpumu	 kodek-
sa	 51.	 panta.	 Juridiskām	personām	 izsaka	
brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	no	140	
līdz	 700	 eiro.	 Fiziskām	 personām	 izsaka	
brīdinājumu	vai	uzliek	naudas	sodu	no	100	
līdz	350	eiro.	Tātad	–	nebūsim	slinki,	kop-
sim	savus	laukus!

Lauksaimniecības	konsultante 
Ināra Krasovska

Aizvadīta Lielā Talka Krimuldas novadā
Šogad Lielā Talka norisinājās jau desmito gadu un pulcināja 

lielus un mazus talkotājus visā Latvijā, lai padarītu to sakop-
tāku un skaistāku. 

Krimuldas	novada	iedzīvotāji,	kā	katru	gadu	rosījās	malu	ma-
lās,		sakopjot	ne	tikai	savu	māju	pagalmus,	sagaidot	pavasara	ie-
rašanos,	bet	arī	sanākot	kopā,	lai	sakoptu	kādu	novada	publisko	
vietu.	Paši	rosīgākie	šogad	bija	pensionāru	klubs	“Turaidieši”,	
kas	talkoja	2.	pasaules	kara	kritušo	karavīru	kapos	Turaidā,	un	
pensionāru	klubiņš	“Miķelīši”,	kas	talkoja	pie	Laimu	dīķa	Ra-
ganā.	Savukārt	Krimuldas	vidusskolas	skolēni	talkoja	Inciema	
parkā,	pie	Krimuldas	baznīcas	un	skolas	pieguļošajā	teritorijā,	
kur	darbojās	mazākās	klases.	Savukārt	Garlība	Merķeļa	Lēdu-
rgas	pamatskolas	skolēni	talkoja	pie	savas	skolas	–	kā	katru	pa-
vasari	skolēni	kopā	ar	skolas	darbiniekiem	un	vecākiem	sakopa	
savu	 skolas	 teritoriju	 –	 tā	 ir	 plaša	 un	 darbu	 netrūkst	 nevienā	
gadalaikā.		
Šogad	Krimuldas	novadā	tika	izvirzītas	trīs	galvenās	talkoša-

nas	vietas,	lai	talkas	ietvaros	sāktu	labiekārtot	un	attīstīt	objek-
tus,	kurus	pēc	tam	iedzīvotāji	un	novada	viesi	varētu	apmeklēt.	

Avotu birzs Lēdurgas pagastā pie Braslas upes.	Avotu	birzī	
Braslas	 līča	pļaviņa	bijusi	 iecienīta	vieta	vērienīgu	zaļumballes	

un	 svētku	 svinēšanai	 gan	 iedzīvotājiem,	 gan	 viesiem.	Vēstures	
fakti	liecina,	ka	Inciema	muižas	muižniekam	fon	Tīzenhauzenam	
piederēja	medību	pils	Braslas	krastā.	Medību	pils	ir	saglabājusies	
līdz	mūsdienām	un	kalpo	kā	dzīvojamā	māja.	Avotu	birzs	ir	ļoti	
īpaša,	jo	agrāk	muižnieks	savā	īpašumā	vācis	retas	koku	sugas.	
Savulaik	dārznieks	A.	Janitens	saskaitījis	ap	25	koku	sugām.	

Barona kapi Krimuldas novadā pie Krimuldas baznīcas.	
Barona	kapi	 ir	vietējās	nozīmes	kultūrvēsturiskais	objekts,	kas	
atrodas	netālu	no	Krimuldas	evanģēliski	luteriskās	baznīcas	un	ir	
viens	no	apskates	objektiem	Kubeseles	dabas	takas	ietvaros.

Raganas taka aiz Krimuldas doktorāta.	 Taka	 ir	 iemīļota	
vieta	pirmsskolas	 izglītības	 iestāžu	audzēkņiem,	 tāpēc	šogad	ir	
plānots	ne	tikai	taku	sakopt,	bet	arī	tajā	izvietot	izzinošu	infor-
māciju	un	uzdevumus	jaunākajiem	dabas	pētniekiem.	
Visos	šajos	objektos	bija	jāveic	dažādi	sakopšanas	darbi	–	jā-

vāc	zari,	lapas,	krituši	koki	un	jāveido	kopīgiem	spēkiem	vieta,	
kur	atgriezties	un	ar	ko	varam	lepoties.	Paldies	 ikvienam	talci-
niekam,	kas	atrada	laiku,	lai	kopīgiem	spēkiem	padarītu	novadu	
sakoptāku	–	mēs	esam	 tie,	kas	veido	vidi	 sev	apkārt	un	varam	
mainīt	visu	ko	vēlamies	–	“Mainām	Latviju!	Maināmies	paši!”

Piekusuši, bet ar gandarījumu par paveikto. Bernardu ģimene: meita 
Linda ar vecākiem Juri un Viju, Inga Ķerzuma un Renārs Gribusts. Vēl 
trīs centīgas darbu veicējas: Valentīna Žaļēviča, Anita Jerkina un Māra 
Rozīte bija devušās turpināt sakopšanas darbus mājās. 

Zemju īpašnieku un lietotāju ievērībai!

Pensionāru klubs “Turaidieši” talkoja 2. pasaules kara kritušo karavīru 
kapos Turaidā
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Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 2018. gada 25.maija līdz 25.jūnijam  
izsludina LEADER projektu  konkursa V kārtu

Peldbaseina sezona ir noslēgusies
Krimuldas vidusskolas peldbaseina sezona šogad noslēdzās 

29.aprīlī ar ĢIMEŅU ŪDENS dienu. Laukā spoži spīdot saulītei, 
piecas drosmīgākās novada ģimenes sacentās par dažādiem ti-
tuliem. Siltais ūdens, pirtis, peldēšana, piepūšamie peldam- rīki, 
bumbas un šļakatas sagādāja smieklus, pārdzīvojumus un  prieku 
visiem atnākušajiem.

Peldbaseina	tiesnešu	komanda	bija	parūpējusies	gan	par	sarežģītu	
krustvārdu	mīklu	līdzjutējiem	un	dalībniekiem,	gan	jautrām	stafetēm	
un	spēlēm.	Lielākais	PALDIES	Mārītei	Šmugai	par	ieguldīto	darbu	
un	interesantajām	idejām!	Paldies	tiesnešu	brigādei:	Valdim	Rozen-
tālam,	Renāram	Cinim,	Evijai	Sidabrai,	Amandai	Augulei	un	Santai	
Saltumai.
Vissportiskākās	 ģimenes	 titulu	 ieguva	 Kublicki,	 kuri	 vairākos	

pārbaudījumos	 bija	 ātrākie.	Uzvaras	 guva	 arī	 pārējās	 ģimenes.	No	
	Lēdurgas	puses	piedalījās	Cebļu	ģimene	četru	cilvēku	sastāvā.	Vis-
mazākajam	 bija	 lieli	 pārdzīvojumi,	 ja	 nesanāca	 saņemt	 uzvarētāju	
žetonus	kādā	pārbaudījumā,	bet	noslēgumā:	sajūsma	par	balvām	un	
gandarījums	par	ūdens	šļakatām.	Prieks	par	Ingrīdu	un	Raulu	Igna-
toviem,	kas	centīgi	izpildīja	gan	bērniem,	gan	vecākiem	paredzētos	
uzdevumus.	Īpaši	jāuzteic	un	jāsumina	Kurtiņu	ģimene,	kas	bija	iera-
dusies	septiņu	dalībnieku	sastāvā	un	izcīnīja	Kuplākās	ģimenes	god-
algu	un	balvas.	Radošākās	ģimenes	 titulu	nopelnīja	Pētersoni,	kuri	
arī	visādi	 izdomājās,	 lai	ātrāk	veiktu	distanci.	Kā	 jau	minēju,	šajos	
pārbaudījumos	vairāk	 bija	 jautrības	 kā	 sacensību	gara.	Laikam	 jau	
vecākiem	ir	jāiemāca	bērnam	gūt	prieku	no	veicamā	uzdevuma,	tad	
arī	viss	izdosies	un	veiksme	būs	ceļavējš.	Pēc	kārtīgas	peldes	un	pirts	

Mūsējie startē Babītē
27. aprīlī Babītē deviņi  Krimuldas vidusskolas skolēni piedalījās 

atklātajās jauniešu peldēšanas sacensībās, kur startēja vēl 106 
septiņu skolu dalībnieki, gan individuāli, gan brīvā stila stafetēs.

Individuāli	Renārs	Cinis	izcīnīja	1.	vietu	50	m	BRASĀ	un	2.	vietu	
50	m	brīvā	stila	peldējumā.	Kārlis	Alberts	Reišulis	 -	3.	vietu	50	m	
distancē	uz	muguras,	bet	Elza	Monika	Kublicka	ieguva	3.	vietu	25	m	
peldējumā	uz	muguras.
Starp	sešām	stafešu	komandām	izcīnījām	3.	vietu	aiz	Babītes	un	

Ādažu	vidusskolām.	Mūsu	BRONZAS	komandā	no	katra	gada	star-
tēja	pa	vienam	dalībniekam.	Apsveicam	Jāni	Auguli,	Elzu	Moniku	
Kublicku,	 Jāni	Mārtiņu	 Reišuli,	 Līvu	 Skrūzkalni,	 Renāru	 Cini	 un	
Ritu	Solovjovu!

Peldēšanas seriāls “Ūdensroze” 
beidzies

Visa pavasara laikā Ādažu sporta centra peldbaseinā norisinā-
jās individuālās peldēšanas sacensību seriāls ŪDENSROZE. Kri-
muldas vidusskolas peldbaseina 19 treniņu audzēkņi piedalījās 
katrs kādā no posmiem. 

Augstākie	rezultāti:	Ernests	Lipiņš	un	Renārs	Cinis	–	4.	vieta	50	m	
brīvā	stila	distancē,	Jānis	Mārtiņš	Reišulis	–	4.	vieta	50	m	uz	muguras	
distancē,	bet	Jānis	Šverns	–	4.	vieta	25	m	brīvā	stila	distancē.
Jautrajā	Ģimeņu	stafetē	veiksmīgi	no	mūsu	novada	startēja	Ēriks	

Škadūns	ar	tēti	Vitāliju.	Paldies	viņiem	par	drosmi!
Krimuldas	vidusskolas	peldbaseina	vadītāja

 Līga Ozoliņa

Projektu	 konkurss	 norit	 atbilstoši	 Vidzemes	 lauku	 partnerības	
„Brasla”	SVVA	stratēģijai	2014.-2020.gadam,	un	2015.	gada	13.	ok-
tobra	Ministru	 kabineta	 noteikumiem	Nr.	 590	 “Valsts	 un	 Eiropas	
Savienības	atbalsta	piešķiršanas	kārtība	lauku	attīstībai	apakšpasā-
kumā	"Darbību	 īstenošana	saskaņā	ar	 sabiedrības	virzītas	vietējās	
attīstības	stratēģiju”.	
Projektu	konkursa	V	kārtā	pieejams	finansējums	81396,31	EUR
Projektu	pieņemšana	notiks	5.1.	aktivitātes	„Vietējās	ekonomikas	

stiprināšanas	iniciatīvas”
1.Rīcībā:	Jaunu	produktu	un	pakalpojumu	radīšana,	esošo	attīstī-

šana	un	pārdošanas	veicināšana	–	81396,31	EUR.
Projektu	īstenošanas	termiņš:

1)	Ja	tiek	veikta	būvniecība,	teritorijas	labiekārtošana	–	divi	gadi	no	
Lauku	atbalsta	dienesta	lēmuma	pieņemšanas	par	projekta	iesnie-
guma	apstiprināšanu.

2)	Pārējiem	projektiem	projektu	īstenošanas	termiņš	ir	viens	gads	no	
Lauku	atbalsta	dienesta	lēmuma	pieņemšanas	par	projekta	iesnie-

guma	apstiprināšanu.
Ar	vietējās	attīstības	stratēģiju,	projektu	vērtēšanas	kritērijiem	var	

iepazīties	biedrības	Vidzemes	lauku	partnerība	„Brasla”	mājas	lapā	
www.brasla.lv	 un	 birojā.	 Projektu	 iesniegumus	 papīra	 dokumenta	
formā	(2	eksemplāros	un	tā	elektronisko	kopiju,	kas	ierakstīta	ārējā	
datu	nesējā)	varēs	iesniegt:	Braslas	ielā-2,	Straupē,	Pārgaujas	nova-
dā,	 kontaktpersona	 Līga	Kārkliņa	 tālr.	 26137342,	 e–pasts:	 Liga@
brasla.lv;	
SIA	„Saldo	IM”	telpās	Jūras	ielā-1a,	Alojā,	kontaktpersona	Inga	

Možvillo	tālr.	26423456,	e-pasts:	ingamozvillo@inbox.lv;
Projektu	iesniegumus	var	iesniegt	arī	elektroniski	EPS	(Elektro-

niskā	 pieteikšanās	 sistēmā),	 elektroniska	 dokumenta	 formā,	 Elek-
tronisko	dokumentu	likumā	noteiktajā	kārtībā,	projekta	iesniegums	
nosūtāms	Lauku	atbalsta	dienestam	uz	e-pastu	lad@lad.gov.lv.	Pro-
jekta	iesnieguma	veidlapas	ir	atrodama	mājas	lapā:	www.lad.gov.lv	
un	www.brasla.lv.

apmeklējuma	katrs	dalībnieks	varēja	izvēlēties	sev	tīkamāko	no	plašā	
balvu	klāsta	un	cienāties	ar	saldumiem.
Paldies	Krimuldas	novada	domei	par	finansiālo	atbalstu.	Nākam-

gad	ceram	uz	kuplāku	dalībnieku	skaitu,	jo	ĢIMEŅU	ŪDENS	dienu	
rīkosim	Lieldienu	brīvajās	dienās,	kad	ārā	vēl	nav	tik	silts	un	līst	lie-
tus,	kad	īpaši	patīkami	pavadīt	laiku	tropu	gaisotnē.

Ģimeņu dienas sacensību aktivitātes
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Krimuldas novada Lēdurgas Den-
droprakā 30. aprīlī norisinājās maģisks 
pasākums – Valpurģu nakts. Valpurģu 
jeb Mēness svētki ir diena pirmajā piln-
mēnesī starp pavasara un vasaras saul-
griežiem. Latviešu mitoloģijā ap šo laiku 
tika atzīmēti Ūsiņa svētki, kas simbolizē 
gaismu un pavasari. 

Lēdurgas	Dendroparkā	šis	maģiskais	pasā-
kums	norisinājās	jau	ceturto	reizi	un	pulcinā-
ja	interesentus	no	malu	malām	Viens	no	Val-
purģu	nakts	mītiem	ir,	ka	visā	pasaulē	viedās	
sievietes	ir	pulcējušās,	lai	uzlādētu	savu	ener-
ģiju.	Lēdurgas	Dendroparkā	dziedot	un	dejo-
jot	kūsāja	tāda	enerģija,	ka	naktī	visā	Latvijā	
zibeņoja	vairāk	kā	desmit	tūkstošu	reižu.
Pasākumā	 apmeklētājiem	 tika	 dota	 ie-

spēja	apmeklēt	burvestību	salonu,	zīlnieces	
un	pareģes	darbnīcu,	izveidot	savu	gaismas	
lukturīti,	 paviesoties	 ezotērikas	 pasaulē,	
orientēties	parka	teritorijā,	mest	slotas	mēr-
ķi	 un	 sasiet	 savu	 slotu.	 Pasākumu	 vadīja	
un	apmeklētājus	priecēja	Lēdurgas	folklo-
ras	 kopa	 “Putni”	 Ilzes	 Kļaviņas	 vadībā.	
Vakara	 gaitā	 uzstājās	 Saulkrastu	 novada	
PA	“Saulkrastu	kultūras	un	sporta	centra”	
mūsdienu	deju	 grupas	FRACTUS	 senioru	
grupa	 “Sandras	 kundzītes”	 un	 Lēdurgas	
jauniešu	deju	kolektīvs	“Metieniņš”.	 Īpašs	
Valpurģu	 nakts	 pārsteigums,	 atbilstoši	
gaismas	 simbolizēšanai	 pasākuma	 laikā,	
bija	ugunsšovs	Alesh Walker	vadībā.	

Aizvadīta Valpurģu nakts Lēdurgas Dendroparkā

Īpašs	paldies	Krimuldas	novada	pašval-
dībai	par	šī	pasākuma	finansiālo	atbalstu,	
kā	arī	visiem,	kas	iesaistījās	šī	pasākuma	
īstenošanā:	 Rūta	 Ločmele,	 Sarmīte	 Kau-
liņa,	Māra	Ozola,	 Ineta	Eriksone,	Mada-
ra	Liepiņa,	Kaija	Briksone,	Jānis	Rubīns,	
Jāzeps	 Tretjuks,	 Alesh Walker,	 Sandra	
un	Rolands	 Jurēvici,	 Indulis	Aumeisters,	

Ināra	Rubīna,	 Edgars	Meiers,	 JDK	 “Me-
tieniņš”,	Saulkrastu	deju	grupas	raganiņas	
un	 Lēdurgas	 Dendroparka	 vadītāja	 Ilze	
Rubīna	–	 paldies	 par	 ieguldīto	 laiku	 un	
darbu,	lai	pasākums	izdotos!
Uz	tikšanos	nākamajā	Valpurģu	naktī!

Madara Liepiņa
Komunikācijas	projektu	vadītāja	

Lēdurgas Dendroparkā kūsāja enerģija un zibēja smaidi
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APSVEIKUMS
Caur gadu birzēm katrs vienreiz tik ies,
Lai staro prieks šai gaitā vienreizējā.
   /L.Breikšs./

Mīļi	sveicam	dzīves	jubilejā	mūsu	
Ausmiņu Sīmansoni!

“Miķelīši”

Turaidas muzejrezervāts lūdz atsaukties!
Turaidas muzejrezervāts aicina iedzīvotājus uz 

sadarbību novada vēstures liecību saglabāšanā. Ja 
kādam ģimenes arhīvā  ir saglabājušies materiāli – 
fotogrāfijas, dokumenti, priekšmeti, atmiņas u.c., 
kas liecina par bijušās Turaidas muižas vēsturisko 
centru, nodot tos Turaidas muzejrezervāta krājumā. 
Šajā gadā muzejs gatavo grāmatu par bijušās Tu-
raidas Šveices māju un Šveices tipa mājām Latvijā 
vispār, tāpēc aktuāli ir materiāli par šo, jau sen zu-
dušo, Šveices mājas ēku un cilvēkiem, kuru dzīve 
ar to saistīta.

Līga Kreišmane
Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja

Mob.t. 26134626 vai 67973352

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

Aizsaulē	devusies	ilggadīgā	Lēdurgas	
iedzīvotāja	Lillija	Krūmiņa		

un	tiks	apbedīta	Lēdurgas	kapos.	
Dziļu	līdzjūtību	izsaka		
biedrība	“Kamolītis”

LĪDZJŪTĪBAS
Nu mūžs ir noslēdzies, 
Stāv ozols pagalmā un skatās, 
Kā aiziet tēvs caur vārtiem 
Savās mūža takās.
  (J.Rūsiņš)

Izsakām	visdziļāko	līdzjūtību		
Laurai	Kristovskai	ar	ģimeni,		

tēti	mūžībā	pavadot.	
Maijas	Pīlāgas	Lēdurgas	Mākslas	un	mūzikas	

skolas	kolēģi	un	darbinieki

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	

PASĀKUMI
Sestdien, 19. maijā plkst. 8.00
Lēdurgas estrādes kalnā 
sāksies PAVASARA GADATIRGUS.
Augļu koku un puķu stādu, mājamatnieku iz-
strādājumu, pārtikas un vasaras sezonas preču 
pārdošana. 
Tirgotājiem pieteikties līdz 18. maijam pa 
tālr. 64023086; 26408827.

Sestdien, 26. maijā plkst. 10.00
Pie Lēdurgas kultūras nama
Bērnu diena “IESKANDINĀM VASARIŅU”
Koncertā piedalās Lēdurgas kultūras nama bēr-
nu kolektīvi un mūzikas skolas audzēkņi. Pēc 
svētku koncerta – atrakcijas, rotaļas, spēles, 
saldumi.

Turaidas muzejrezervāts un Krimuldas novada pašvaldība aicina
2018. gada 19. maijā

MUZEJU NAKTS 2018 Turaidas muzejrezervātā
ŠŪPULIS MUIŽĀ

19.00-01.00 Atvērtas	ekspozīcijas	Turaidas	mūra	pilī,	baznīcā,	dārznieka	mājā	un	muižas	saimnieciskajā	centrā
19.00-22.00 Atvērta	atjaunotā	Klaušinieku	māja

Izstādes •	“Arhitekts	Gunārs	Jansons	un	Turaidas	pils	atjaunošana”	izstāžu	zālē
•	“Klaušinieku	māja	–	izpēte	un	restaurācija”	pie	Klaušinieku	mājas
•	Ekspozīcijas	“Ceļā	uz	Latvijas	valsti.	Klaušinieks.	Saimnieks.	Pilsonis”	vizualizācija	Klaušinie-
ku	mājā
•	Krājuma	izstāde	”Savs	kaktiņš,	savs	stūrītis	zemes”	konferenču	zālē
•	Turaidas	MR	Atbalsta	biedrības	biedres	Aelitas	Briedes	personālizstāde	pils	Ziemeļu	tornī

19.00-22.00 Spēle	mazajiem	un	lielajiem	“Ienāc	muižas	pasaulē!”	muižas	saimnieciskajā	centrā
19.00-20.00 Koncerts	laukumā	pie	ratnīcas	“Deja.	Paaudzes”,	piedalās	Laurenču	sākumskolas	“Laurēni”,	Sigul-

das	vidējās	paaudzes	deju	kolektīvs	“Dūka”,	Lēdurgas	kultūras	nama	bērnu	ansamblis	“Kastanīši”,	
Siguldas	senioru	deju	kopas	“Sniegaroze”,	“Preilene”	un	draugi

19.30-20.00 Saruna	“Kā	tika	atjaunota	Klaušinieku	māja”	Klaušinieku	mājā.	Sarunu	vada	muzejrezervāta	direk-
tora	vietnieks	pieminekļu	saglabāšanas	un	infrastruktūras	jautājumos	Dainis	Linmeijers

20.00-20.45 Folkloras	dziesmuspēle	“Laimes	šūpulis”	Vidrižu	folkloras	kopa	“Delve”	zālienā	pie	kalpotāju	mājas
20.30-21.00 Ekskursija	pa	Turaidas	muižas	saimniecisko	centru	ar	galveno	krājuma	glabātāju	Līgu	Kreišmani
21.00-21.30 Saruna	“Kā	top	ekspozīcija	“Ceļā	uz	Latvijas	valsti.	Klaušinieks.	Saimnieks.	Pilsonis”	Klaušinieku	

mājā.	Sarunu	vada	muzejrezervāta	direktore	Anna	Jurkāne	un	direktores	vietniece	Vija	Stikāne
21.30-22.15 SVĒTBRĪDIS	Turaidas	 baznīcā,	 vada	mācītājs	Didzis	 Seržāns,	 piedalās	Siguldas	 pagasta	 koris	

“Sigulda”
22.00-22.30 Mākslinieka	Elmāra	Gaigalnieka	smilšu	izrāde	“Pirmie	soļi”	pie	staļļa
22.30-23.10 Rīgas	saksofona	kvarteta	koncerts	Turaidas	baznīcā
23.15-00.00 Antas	Eņģeles	koncerts	un	video	stāsts	“Muiža.	Mēs	esam”	zālienā	pie	kalpotāju	mājas
00.00-00.45 Kapela	“Ieviņa”,	tautā	zināmas	dziesmas	un	tēja	pie	ugunskura	laukumā	pie	muzejrezervāta	ieejas
22.00–01.00 GAISMAS	RAKSTI	“Sākotne”	Turaidas	muižas	saimnieciskā	centra	teritorijā
Krimuldas novada pašvaldības transports:
•	 18.00	Lēdurgas	kultūras	nams	–	18.20	Inciema	tornis	–	18.40	Turaidas	stāvlaukums;
•	 18.25	Krimuldas	Tautas	nams	–	18.35	Sunīši	–	18.50	Turaidas	stāvlaukums;
•	 20.20	Lēdurgas	kultūras	nams	–	20.40	Inciema	tornis	–	21.00	Turaidas	stāvlaukums;
•	 20.35	Krimuldas	Tautas	nams	–	20.45	Sunīši	–	21.00	Turaidas	stāvlaukums;
•	 21.10	un	00.10	–	transports	mājup	(Turaidas	stāvlaukums	–	Inciema	tornis	–	Lēdurgas	kultūras	nams;	Turaidas	
stāvlaukums	–	Sunīši	–	Ragana).

Ieeja Turaidas muzejrezervātā un transports bez maksas

Garāžu	īpašnieki	Raganā!
Aicināti	uz	sapulci

26. maijā plkst. 18.00
Krimuldas	Tautas	namā.

I.Caucis,	mob.t.	29477334


