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Iet jauno tāli jaust,
Kas man ar manu Skolu aust...
     /Kaspars Dimiters./

Sekmīgu 2018./2019.mācību gadu!
Krimuldas novada pašvaldības dome

Krimuldas vidusskolā
Zinību diena  

3. septembrī plkst. 9.00

Krimuldas  
Mūzikas un mākslas skolā

mācību gada sākums
3. septembrī plkst. 11.00.  

Audzēkņu, vecāku un interesentu  
tikšanās ar skolotājiem 

(mūzikas skolā (baseina ēka)  
un mākslas nodaļas nodarbību telpās skolā – 
18. kabinets pie 2. stāva sporta zāles balkona) 

Jauno audzēkņu uzņemšana līdz 14. septembrim:
1. vizuāli plastiskās mākslas nodaļā, 
2. instrumentālās mūzikas nodaļā,

3. deju nodaļā.
Vairāk informācijas 4. lpp.

Maijas Pīlāgas  
Lēdurgas  

Mākslas un mūzikas skola
mācības uzsāk 

4. septembrī no plkst. 13.00, 
gaidot gan esošos, gan jaunos audzēkņus  

programmā "Vizuāli plastiskā māksla".

5. septembrī no plkst. 13.00 
uz pirmajām nodarbībām aicināti  

pirmsskolas izglītības grupu audzēkņi.

Garlība Merķeļa  
Lēdurgas pamatskolā

jaunais mācību gads sākas  
3. septembrī plkst. 10.00.

Pirmskolas grupām no plkst. 7.00.

8.20 – Kalnieši (Diķi)
8.30 – Domeri 
8.35 – Aijaži
8.45 – Lēdurgas bērnudārzs 
9.00 – Miltkalni
9.10 – Lode
9.15 – Vanagi
9.25 – Skola 
9.30 – Lēdurgas bērnudārzs 

12.30 – Lēdurgas bērnudārzs 
12.35 – Lēdurgas skola 
12.45 – Vanagi
12.50 – Lode
13.00 – Miltkalni
13.15 – Lēdurgas bērnudārzs 
13.25 – Aijaži
13.30 – Domeri
13.40 –  Kalnieši (Diķi)

2018. g. 14. septembrī plkst. 18.00 – 20.00
novada iedzīvotāji un viesi aicināti uz

Lēdurgas Dendroparka dabas izzināšanu

Transports: 
• 17.20 Sunīšu stāvlaukums, 17.30 Krimuldas Tautas nams;
• 17.15 Turaidas stāvlaukums, 17.25 Inciema tornis.
• 20.30 Transports atpakaļ.

krimulda.lv; facebook.com/teiksmainaKrimulda
Rīko Krimuldas novada pašvaldība

Lēdurgas Dendroparks. Autors: Vitolds Kucins
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Veiksmi darbā! 
Krimuldas novada pašvaldības domes 

deputāti ar balsojumu iecēluši novadnie-
ku Vilni Krišjāni Krimuldas novada 
domes izpilddirektora vietnieka amatā. 
V.Krišjānis darbu ir uzsācis.

Lai izdodas! 
P.S. Kādā no nākamajiem KNV izde-

vumiem ar amatpersonu iepazīsimies 
tuvāk.

SIA "Perfecto" 
 gardumu ražotne Raganā 
 meklē darbinieces (-kus) 
aktīvam darbam ražošanā.  

Čaklus, ar pozitīvu attieksmi un lielu 
darba enerģiju! 

 CV lūdzam sūtīt uz e- pastu:  
info@perfecto.lv 

vai zvanīt pa mob.t. 26303309

Vācu uzņēmums 
 AICINA DARBĀ 

tirdzniecības konsultantus/-es 
Vidzemes reģionā.  

Ja esi pozitīvs/-a, aktīvs/-a un Tev 
ir personīgais auto, sūti savu CV un 

motivācijas vēstuli uz info@magnoflex.
lv ar norādi “Konkurss” līdz 11.09.2018.

Labprāt savā komandā aicinām arī 
cilvēkus ar dzīves pieredzi.

Izvēlētos kandidātus gaida profesionālas 
apmācības, labi organizēts darbs un 

augsts atalgojums.

Uzziņas pa mob.t.29267239

Būsim iecietīgi! 
Par šķidrmēslu izvešanu

Ministru kabineta noteikumi paredz 
kūtsmēslu izvešanas periodu no 15.marta 
līdz 20.oktobrim. SIA “Ancers” vēlas in-
formēt, ka no fermas “Rukas”, kas atro-
das Krimuldas pagastā, Krimuldas nova-
dā, izvedīs šķidrmēslus laikā no 2018.g. 
21.augusta līdz 20.oktobrim. sakarā ar šo 
procesu, izvešanas brīdī rodas smakas. 
Uzņēmums SIA “Ancers” apliecina, ka 
iespēju robežās ņems vērā vēja virzienu 
attiecībā uz kaimiņos esošajām mājām, 
ievērojot iedzīvotāju intereses. SIA “An-
cers” lūdz iedzīvotājus būt iecietīgiem un 
saprotošiem, atbalstot šos lauksaimnie-
ciskos procesus.

SIA “Ancers” Ražošanas daļas vadī-
tājs Edvīns Vakss

Noslēdzies projektu konkurss par 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā 

un vizuālā stāvokļa uzlabošanu

Krimuldas novada domes sēdē 27.jūlijā tika apstiprināts līdzfinansējums četriem pro-
jekta pieteikumiem pašvaldības rīkotajā konkursā “Krimuldas novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” piešķirot katra projekta reali-
zācijai domes līdzfinansējumu 1500,00 EUR.

Līgumus par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu parakstījuši trīs projektu pietei-
cēji:

Biedrība “Ragana 8”. Projekta ietvaros paredzēts veikt kāpņu remontu kāpņu telpās 
daudzdzīvokļu mājā Ābeļu iela 4, Raganā;

Daudzdzīvokļu mājas Bērzu ielā 6, Raganā, iedzīvotāju grupa. Projekta ietvaros pare-
dzēts veikt  mājas siltummezgla pārbūvi;

Turaidas ielas 3, Inciemā, iedzīvotāju grupa. Projekta ietvaros paredzēts veikt dzeramā 
ūdens sistēmas sakārtošanu visā daudzdzīvokļu mājā.

Ceturtais projekta pieteicējs atcēla savu iesniegumu un iesniegto projekta ideju nere-
alizēs. 

Projektos paredzētos darbus plānots veikt līdz šā gada 15.oktobrim. Vēlam, lai projektu 
ieviesējiem darbi izdodas!

Informāciju sagatavoja:
Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, 

tālr.: +371 25549748, 
e-pasts: attistiba@krimulda.lv

Krimuldas novadā unikāla projekta ietvaros 
viesosies zirgu karavānas

Unikāla projekta “Titānu Tūre 
2018: no Brikas līdz Novgorodai” 
(“Titanen on Tour: Von Brügge Bis 
Nowgorod”) ietvaros zirgu karavāna 
ar 10 zelta ratiem un 20 zirgiem šķēr-
so vairāk kā 2300 km no Vācijas līdz 
Krievijai, piestājot vairākās pilsētās, 
lai priecētu tās iedzīvotājus un sim-
boliski nestu vēstījumu par mieru, sa-
draudzību un brīvību vienotā Eiropā.

Zirgi ar pavadoņiem savu ceļojumu 
no Brikas pilsētas Vācijā uzsāka 22. 

jūlijā, un, šķērsojot Vāciju, Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, oktobra sākumā plāno 
nonākt galamērķī – Krievijas pilsētā Novgorodā.

Plānots, ka zirgu karavāna 6. septembrī šķērsos Krimuldas novadu un viesosies Ei-
kažos, lai atpūstos pirms tālākā ceļa. Tā kā šī projekta mērķis ir priecēt iedzīvotājus un 
simboliski nest vēstījumu par mieru, aicinām Krimuldas novada iedzīvotājus piedalīties 
karavānas sagaidīšanā un priecāties par šo iespaidīgo projektu kopā. 

Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai Krimuldas novada mājaslapā un sociāla-
jos tīklos, lai nepalaistu garām šo unikālo iespēju satikties ar projekta realizētājiem! 

 Lai darbi izdodas!
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Apsveicam!

Sirdis kopā smejas un dzīvo

Lūpas mazi uz pusēm dala.

Mums līdz sirmumam blakus iet.

Tur, kur mūsu debess mala.

Sveicam  

Aldonu un Elmāru Karlsonus  

62. kopdzīves jubilejā,  

kas apritēja 29. augustā

Māsa Dzintra ar ģimeni,  

dēli, mazdēli ar ģimenītēm  

un trīs mazmazbērni

Projekta "Meliorācijas sistēmu atjaunošana 
Raganā, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads” 
darbu laikā paredzēti satiksmes ierobežojumi

Raganas ciematā meliorācijas grāvju attīrīšanas darbu ietvaros sākot no 2. augusta tiks 
veikta ceļu caurteku nomaiņas un remonta darbi Gavēņu ielā, Sējas ielā un Saules ielā 
(skat. kartē). Darbi tiks veikti pakāpeniski un  būvdarbu laikā būs satiksmes ierobežoju-
mi. Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem remontdarbu laikā. 

Būvdarbus veic Pilnsabiedrība “VT KUUM”. Projekts "Meliorācijas sistēmu Laimas-
Entalpija-Loja (USĪK 52141:63) un “Mazdārziņi” (USĪK 52141:66) atjaunošana Raganā, 
Krimuldas pagasts, Krimuldas novads" iesnieguma Nr.17-04-A00403-000184, tiek īstenots 
ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros.

Informācija par darbu veikšanu – izpilddirektors Laimonis Ozols tālr. +371 29120085, 
+371 67976858, par projekta ieviešanu – projekta vadītāja Inga Ķerzuma, tālr. 25549748, 
e-pasts: inga.kerzuma@krimulda.lv.

Raganā 28.jūlijā notika Reģu diena. Šī gada tēma – latviešu 
valoda. Pasākumā aicinātie valodas speciālisti dalījās savās 
atziņās, stāstīja par savu pieredzi un atbildēja uz jautājumiem. 
Diskusijas un stāstījumi bija ļoti interesanti un saistoši.

Liels paldies Krimuldas novada domei par atbalstu pasā-
kuma izveidē!

Paldies visiem, kas palīdzēja, kas ieguldīja savu darbu un 
laiku, lai apmeklētāji pārliecināti varētu teikt – “Es cienu 
savu valodu”! 

Paldies arī tiem, kuri par spīti karstumam un citiem vili-
nājumiem, atnāca, klausījās un piedalījās, tiem, kas valodu 
ciena, kam tā rūp un interesē!

Biedrība “Kultūra.Vide.Sabiedrība”

Reģu diena

Pasākumā aicinātie valodas speciālisti dalījās savās atziņās un atbildēja uz 
jautājumiem
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 Krimuldas Mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās no-
daļas audzēkņu darbu izstāde vasarā viesojās Rīgā. No 17. līdz 
30. augustam "Eiropas Savienības mājā", Aspazijas bulvārī 28, no-
ritēja mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde "Latviešu māksla 
bērna acīm".

Izstādē piedalījās darbi, kuri tapuši 2016./17. un 2017./18. mā-
cību gadā - gaidot Latvijas Valsts simtgadi, skolēni veltīja īpašu 
uzmanību Latvijas mākslai, pētīja un iepazina dažādu paaudžu 
mākslinieku daiļradi, mūsu tautas mākslu un kultūrmantojumu. 
Latvijas kultūrmantojums mākslas jomā ir cieši saistīts ar Eiropas 
mākslas attīstību un daudzveidību un ir tā daļa.

Mēs lepojamies, ka Krimuldas bērnu darbi varēja priecēt un pie-
saistīt arī interesentus un skatītājus Rīgā. Pateicamies “ES mājas” 
darbiniekiem par sadarbību un atsaucību, Krimuldas novada paš-
valdības domei par atbalstu, tāpat paldies Dacei Ignatovai, kura 
mūs priecēja ar muzikālu sveicienu izstādes atklāšanā. 

Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā 

IIzstādes atklāšanā: Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Linards Kumskis, Dace Ignatova, Krimuldas MMS direktors  Aivars 
Buņķis, pasniedzējas Irēna Olekša un Liene Kaļva, mākslinieks Vitolds 
Kucins, KMMS absolvente Baiba Aļļe 
Foto: www.esmaja.lv

 Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskā orķestra aktivi-
tātes.

Saulainā un karstā nedēļa no 5. līdz 10. augustam pavadīta no-
metnē "Muzicēsim kopā" Amatas novadā, gatavojot jaunu un at-
kārtojot esošo repertuāru. Nometne "Muzicēsim kopā" ir lieliska 
iespēja bērniem un jauniešiem gan izkopt savas muzikālās pras-
mes, gan aizraujoši pavadīt laiku vasarā. 10. augustā, nometnei 
noslēdzoties, orķestris Igates baznīcā sniedza skaistu koncertu ve-
cākiem un visiem interesentiem. 

Paldies visiem dalībniekiem par uzcītību un atsaucību, diriģen-
tam Aivaram Buņķim, nometnes vadītājai Evitai Kurtiņai un vi-
siem pedagogiem par ieguldīto darbu, paldies Krimuldas novada 
pašvaldības domei par atbalstu, lai nometne varētu notikt. 

 Krimuldas MMS un Maijas Pīlāgas Lēdurgas MMS audzēkņi 
veiksmīgi piedalījušies 6. Vizuālās mākslas konkursā “Priekules 
Ikars”. Konkursa tēma šoreiz: “Kā Ikars jūtas Latvijas simtgadē 
jauno tehnoloģiju un iespēju laikmetā?” Krimuldas MMS audzēk-
ne Kristīne Evelīna Ķirse un Lēdurgas MS audzēkne Elizabete 
Rugina ieguvušas 2. vietu zīmēšanā savās vecuma grupās. 

Apsveicam meitenes! Paldies skolotājām Irēnai Olekšai un Evai 
Keišai.

 Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros "Senā uguns 
nakts" tika atzīmēta īpaši. Vairākās vietās jūras piekrastē Ventspils 
novada Vārvē, Saulkrastos, Salacgrīvas novada Ainažos, Rojā, 
Engurē, Rīgā Vakarbuļlos pašvaldību programmas papildināja 
Latvijas mūzikas skolu jauniešu orķestru koncerti, kuru ietvaros 
notika komponista Jēkaba Nīmaņa ar Ingas Gailes vārdiem īpaši 
radīta jaundarba "Līdz man nāc!" pirmatskaņojums. 

25. augustā Krimuldas un Limbažu jauniešu simfoniskais orķes-
tris un Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas skolas simfoniskais orķes-
tris piedalījās “Senās uguns nakts koncertā Ainažos. Pēc koncerta 
jūrmalā pie «Baltās saules» tika iedegts ugunskurs.

Ziņas sagatavoja Irēna Olekša

Krimuldas un Limbažu jauniešu orķestra koncerts Igates baznīcā
Foto: Irēna Olekša

Mācību gada sākums  
Krimuldas Mūzikas un mākslas skolā  

3. septembrī plkst. 11.00 
audzēkņu, vecāku un interesentu tikšanās ar skolotājiem 

(mūzikas skolā (baseina ēka)  
un mākslas nodaļas nodarbību telpās skolā – 18. kabinets pie 2.stāva sporta zāles balkona)

Jauno audzēkņu uzņemšana līdz 14. septembrim  
visās nodaļās:

1. vizuāli plastiskās mākslas nodaļā, 
2.  instrumentālās mūzikas nodaļā,

3. deju nodaļā.

 Tālruņi informācijai:
Direktors: mob.t. 26199526

Mākslas nodaļa: mob.t. 26455112
Mūzikas nodaļa: mob.t. 29178654

Deju nodaļa: mob.t. 26456062 
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“Meža dienas 2018” Lēdurgas Dendroparkā
Latvijas Pašvaldību savienības projekts 

“Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas 
simtgadei” ar moto: “Kopā nākotnes me-
žam” jau trešo gadu norisinās arī Krimuldas 
novadā.  1. augusta rītā Lēdurgas Dendro-
parkā tika stādītas krāšņās hortenzijas. 

Meža dienas ir jauna tradīcija – jau trīs 
gadu garumā Latvija tiek padarīta krāšņāka 
ar koku stādījumiem un mazo koka arhitek-
tūras objektu izvietošanu parkos, par godu 
Latvijas simtgadei.

Šajā projektā no Krimuldas novada pieda-
lās Lēdurgas Dendroparks, kurā šajā, trešajā 
gadā, parks tika papildināts ar 61 hortenziju 
stādu. Hortenziju stādu saraksts tika vei-
dots, vadoties no rekonstrukcijas projektā 

paredzētā labiekārtojuma un parka vadītājas 
Ilzes Rubīnas redzējuma. Krāšņās hortenzi-
jas tika atlasītas un iegādātas, sadarbojoties 
ar AS Latvijas valsts mežu Kalsnavas ko-
kaudzētavas Salaspils stādu realizācijas lau-
kuma dārzniecēm, kuras atsaucīgi palīdzēja 
piemeklēt atbilstošākās un skaistākās šķir-
nes. Spītējot karstajam laikam, Lēdurgas 
Dendroparkā pulcējās vairāk kā 30 talkotā-
ji – gan pašvaldības darbinieki, gan novada 
iedzīvotāji, lai kopīgiem spēkiem padarītu 
skaistāku mūsu novadu un bagātīgākus 
dendroloģiskos stādījumus. Talkas noslē-
gumā, Nacionālā botāniskā dārza direktora 
Andreja Svilāna pavadībā, talkas dalībnieki 
tika iepazīstināti ar augu daudzveidību par-

ka teritorijā, iepazīstot to specifiku, izcel-
smes vietu un vienreizību. 

Iepriekšējos divus gadus projektu ietvaros, 
papildinot parka apskatāmo objektu daudz-
veidību, Lēdurgas Dendroparkā tika stādīti 
rododendri un veidoti akmens krāvumi.

Liels paldies visiem kas šos trīs gadus ar 
mums sadarbojās, kā arī visiem talkotājiem, 
palīgiem, kas ir piedalījušies projekta veik-
smīgā realizācijā!!

Informāciju sagatavoja:
Madara Liepiņa

Krimuldas novada pašvaldības Attīstības nodaļas 
Komunikācijas projektu vadītāja

e-pasts: madara.liepina@krimulda.lv
tālr. 25140635

“Kamolīša” parka atklāšanā
17. augustā notika „Kamolīša” parka" atklāšanas svētki, ku-

rus rīkoja Lēdurgas aktīvie seniori un iedzīvotāji. 

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto bied-
rības "Kamolītis” ierosinātais projekts “Veselības zaļā upe”, veltīts 
Latvijas 100gadei un savai mīļajai Lēdurgai, ir noslēdzies. Kopā 
sanākšanā klātesošie novērtēja padarīto, teica paldies parka veido-
tājiem un  papildināja dendroloģiskos stādījumus talkas  “Iestādi 
savu koku veltītu Latvijas 100gadei un Lēdurgai” ietvaros.

Pasākumu ar muzikālu sveicienu atklāja “Jautrās vecmāmiņas” 
Mārītes Leimanes vadībā. Uzrunas vārdus biedrības “Kamolīša” 
vārdā teica vadītāja Olga Juhņeviča. Viņa izstāstīja parka tapšanas 
vēsturi, veltot pateicības vārdus Ritai Bērziņai, pirmajai “Kamolīša” 

vadītājai kā parka idejas ierosinātājai un darbu iniciatorei. Pateicības 
sirsnīgākos vārdus saņēma arī pensionāri, kuri piedalījās un turpina 
piedalīties talkās, kopjot un tīrot parku Lēdurgas centrā.  Pateicība 
izskanēja būvdarbu veicējam SIA “Draugu Dārzs”, ainavu arhitektei 
Dacei Zēģelei, rīcības grupai “Brasla”, kas finansējumu deva 90% 
apmērā. Paldies Krimuldas novada pašvaldības domei, kas deva 
līdzfinansējumu un līdzekļus tehniskās dokumentācijas izstrādei. 
Pateicības vārdi tika veltīti aizgājējai Maijai Pīlāgai, kas pirms dau-
dziem gadiem, vadot Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolu, kādā 
plenērā kopā ar audzēkņiem izgatavoja četras skulptūras, tās dāvā-
jot “Kamolīša” parkam. Skulptūras ir sagaidījušas parka atklāšanas 
dienu un to rotā. Uzstādīšanas, cementēšanas darbus paveica Karo-
lis Treijs un Armīns Beņķis.

Akcijas ietvaros “Kamolīša” parkā 14 kokus no Karola Treija 
rokām saņēma un iestādīja: Gierkenu ģimene un Olga Juhņeviča, 
Krūmiņu ģimene, Andersonu ģimene un Silvija Ozoliņa, Reht-
špreheru ģimene un Agnese Rehtšprehere, Dace Zēģele, Armīns 
Beņķis, Māra Polāne un Inga Ķerzuma, “Jautrās vecmāmiņas”, 
biedrība “Pīlādzītis” un VRG “Brasla”, Krimuldas novada paš-
valdības dome - priekšsēdētājs Linards Kumskis, izpilddirektora 
vietnieks Vilnis Krišjānis un Karolis Treijs.

Pasākums noslēdzās ar saviesīgo daļu, kurā klātesošie baudīja 
parka ainaviskumu un tā atbalstītāju prieku un gandarījumu par 
paveikto.

Būsim saudzīgi, cienīsim un atbalstīsim līdzcilvēku veikumu 
nemēslojot un kopjot “Kamolīša” parku!

  Foto: Madara Liepiņa

“Kamoliša” parka atklāšanā (no labās) Karolis Treijs un Armīns Beņķis

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis 
un ansamblis “Jautrās vecmāmiņas”, vadītāja Mārīte Leimane (pirmā 
no kreisās puses)

Sudrabegli iestādīja Olga Juhņeviča ar tuviniekiem
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Krimuldas novada domes sēdē 27. jūlijā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par ēku (būvju) uzņemšanu bilancē.
1&
1. Uzņemt Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē seko-

jošas ēkas (būves) ar adresi “Ezerciema skola”, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov.:

 1.1. Dzīvojamā māja, kadastrālā vērtība EUR 4164. Informā-
cija par ēku(būvi):
 1. ēkas (būves) kopējā platība  289,8 m², stāvu skaits – 

1; 
 2. būves pamati –laukakmens;
 3. būves ārsienas –laukakmens;
 4. būves jumts- azbestcementa loksnes (daļēji iebru-

cis). 
 1.2. Saimniecības ēka, kadastrālā vērtība EUR 1258. 

 Informācija par ēku(būvi):
 1. ēkas (būves) kopējā platība  74,3 m², stāvu skaits – 

1; 
 2. būves pamati – monolītais betons;
 3. būves ārsienas – gāzbetona bloki, koka karkasa kons-

trukcijas;
 4. būves jumts- azbestcementa loksnes.

 1.3.  Artēziskā aka sūkņu stacija, kadastrālā vērtība  
EUR15. 
 Informācija par ēku(būvi):
 1. ēkas (būves) kopējā platība 2 m², stāvu skaits – 1; 
 2. būves pamati – monolītais betons;
 3. būves ārsienas – silikātķieģeļi;
 4. būves jumts- azbestcementa loksnes.

2. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes 

izpilddirektoram L. Ozolam.
2&
1. Uzņemt Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē  ēku- 

sūkņa māju, adrese “Ūdenstornis Turaidā”, Turaida, Kri-
muldas pag., Krimuldas nov.,  kadastrālā vērtība EUR 156. 
Informācija par ēku:
 1. ēkas (būves) kopējā platība  7,7m², stāvu skaits – 1; 
 2. būves pamati –betons;
 3. būves ārsienas –kokmateriāls;
 4. būves jumts- azbestcementa loksnes.  

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes 
izpilddirektoram L.Ozolam.

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
 Par  zemes   atsavināšanu.
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada domei piederošo ze-

mes īpašumu ar adresi Saules iela 31, Ragana, Krimuldas 
pag., Krimuldas nov., platība 1860 m².

2. Noteikt atsavināšanas veidu- pārdošana izsolē.
3. Zemes lietu speciālistei veikt darbības īpašuma ar adresi 

Saules iela 31, Raganā, īpašuma tiesību nostiprināšanai Rī-
gas rajona tiesas  Zemesgrāmatā.

4. Pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas, Izsoles komisijai or-
ganizēt n/ī novērtēšanu atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles 
noteikumu sagatavošanu.

 Par lauksaimniecības zemes apmežošanu īpašumā  “No-
rzemnieki 1”.
1. Mainīt īpašumam nosaukumu no “Norzemnieki 1” uz  no-

saukumu un adresi “Meža Norzemnieki”, Lēdurgas pag., 
Krimuldas nov..

2. Piekrist 3.0 ha lauksaimniecības zemes apmežošanai  īpa-
šuma  „Meža Norzemnieki”, zemes vienībā, kopējā platība 
21.6 ha.

3. Īpašniekam saņemt tehniskos noteikumus VSIA “Zemkopī-
bas ministrijas nekustamie īpašumi” Vidzemes reģiona me-
liorācijas nodaļas Limbažu sektorā (tālr. 26636577, e-pasts: 

ainars.virkstenis@zmni.lv)
4. Mainīt īpašuma „ Meža Norzemnieki ” zemes vienībai, n/ī 

lietošanas mērķi no zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība uz zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība.

5. Apmežojamā platība precizējama veicot kadastrālo uzmērī-
šanu. 

 Par dienesta dzīvokļiem.
1. Noteikt sekojošiem Krimuldas novada pašvaldības dzīvok-

ļiem dienesta dzīvokļa statusu:
1.1. Skolas iela 6-22, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 

nov., platība 49,20 m²;
1.2. Centrs 38-27, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov.,  

platība 48,1 m²;
1.3. Centrs 33-2, Sunīši, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 

platība 49,0 m²;
1.4. Lēdurgas skola, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas 

nov., platība 58,1 m²;
1.5. E. Melngaiļa iela 2, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimul-

das nov., platība 79,3 m².
2. 2019.gada budžetā paredzēt līdzekļus dzīvokļa Skolas iela 

6-22, Raganā, Krimuldas pag., Krimuldas nov., remontam.
3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi. 
4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes 

izpilddirektoram L.Ozolam.
 Par medību tiesību līguma noslēgšanu ar Mednieku un 
makšķernieku biedrību „TURAIDA”.
1. Noslēgt līgumu ar Mednieku un makšķernieku biedrība 

„TURAIDA” par medību tiesību lietošanu, Krimuldas no-
vada domei piederošās un valdījumā esošās zemes vienībās 
67,52 ha platībā.

2. Noteikt, ka zemes vienības izmantojamas saskaņā ar Medī-
bu likumu un citiem medību un medību tiesību reglamentē-
jošiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

3. Noteikt līguma darbības laiku no 2018. g. 27.jūlija līdz 2023. 
g. 26. jūlijam.

4. Noteikt nomas maksu 0,40 EUR /ha (četrdesmit centi par 
vienu hektāru) plus pievienotās vērtības nodokli gadā.

5. Pilnvarot Krimuldas novada domes izpilddirektoru L.Ozolu  
Krimuldas novada domes vārdā parakstīt medību tiesību lī-
gumu ar Mednieku un makšķernieku biedrību „TURAIDA” 
uz 5 gadiem, kā arī parakstīt visus turpmākos šī līguma pie-
likumus un papildinājumus.

6. Par lēmuma izpildi atbildīgs Krimuldas novada domes iz-
pilddirektors L.Ozols.

7. Lēmums stājās spēkā ar pieņemšanas brīdi.
 Par finansējuma apstiprināšanu projektu konkursā “Kri-
muldas novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā un 
vizuālā stāvokļa uzlabošana”.
1. Apstiprināt konkursa “Krimuldas novada daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju tehniskā un vizuālā stāvokļa uzlabošana” 
četrus pieteikumus.

2. Apstiprināt naudas līdzekļus konkursa organizēšanai 2018.
gada budžetā: 6000 EUR (Grantu programma – atbalsts pro-
jektiem).

3. Attīstības nodaļai informēt projektu pieteicējus, sagatavot 
līgumus finansējuma saņemšanai informēt par projektu ie-
viešanu.

 Par līguma noslēgšanu ar SIA “ZAAO” par sadzīves at-
kritumu un mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu 
apsaimniekošanu Krimuldas novadā.
1. Noslēgt līgumu ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritumu un 

mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu apsaimnieko-
šanu Krimuldas novada administratīvajā teritorijā atbilstoši 
lēmuma pielikumā esošajam līguma projektam, nosakot lī-
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guma spēkā stāšanās brīdi – 2019.g. 1. janvāris un darbības 
termiņu – septiņi gadi no spēkā stāšanās brīža;

2. Apstiprināt maksu par mājsaimniecībā radīto būvniecības 
atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novada administra-
tīvajā teritorijā, sākot ar 2019.g. 1.janvāri, šādā apmērā:

 2.1. Par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkritumu iz-
vešanu no klienta norādītas adreses –  31,05 EUR par 1 m3 
(bez PVN), ko veidos:
2.1.1. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkri-

tumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabā-
šanu – 10,75 EUR apmērā par 1 m3;

2.1.2. maksa par mājsaimniecībās radīto būvniecības atkri-
tumu pieņemšanu atkritumu poligonā "Daibe" – 20,30 
EUR apmērā par 1 m3.

3. Lēmums stājas spēkā ar pieņemšanas brīdi.
4. Uzdot  Juridiskai nodaļai sagatavot līgumu par sadzīves 

atkritumu apsaimniekošanu Krimuldas novada pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā, kas stājas spēkā ar 2019.g. 
1.janvāri.

 Par mājsaimniecību bīstamo atkritumu apmaksu.
1. No 2018.g. 1.augusta līdz 2018.g. 31.decembrim Krimuldas 

novada domei veikt samaksu par Krimuldas novadā deklarē-
to iedzīvotāju EKO laukumā “Dūmeņos”, Raganā, Krimul-
das pag., Krimuldas nov. nodotiem  bīstamiem mājsaimnie-
cības atkritumiem saskaņā ar uzskaites lapā norādīto apjo-
mu.

2. Juridiskai nodaļai nodrošināt  līguma noslēgšanu ar SIA 
“ZAAO” par bīstamo mājsaimniecības atkritumu apmaksu 
no 2018.g. 1.augusta līdz 2018.g. 31.decembrim.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes 
izpilddirektoram L.Ozolam.

 Par pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza ielā 57A, 
Raganā, atsavināšanu.
1. Atsavināt Krimuldas novada domei piederošā zemes īpašu-

ma ar adresi Dārza ielā 57A , Ragana,  Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., platība 8577 m², par EUR 5310.00.

2. Apstiprināt zemes vienības atsavināšanas paziņojumu, kas 
ir lēmuma pielikumā.

3. Zemes vienības atsavināšanas paziņojumu nosūtīt pirmpir-
kumtiesīgai personai PERSONAI.

4. Krimuldas novada domes Izsoles komisijai organizēt paš-
valdībai piederošās zemes vienības atsavināšanas procedū-
ru.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektoram L. Ozo-
lam.

 Par Krimuldas novada domei piederošā zemes īpašuma 
pašvaldībai piederošā zemes  īpašuma Dārza ielā 57A, Ra-
ganā, izsoles noteikumu apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības nekustamā īpa-

šuma – Dārza iela 57A, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas 
nov., izsoles noteikumus.

2. Izsoli veikt līdz 2018.g. 30.septembrim.
 Par  nekustamā īpašuma maiņu.
1. Piekrist zemes vienības “Pērles”, Krimuldas pag., Krimul-

das nov., maiņai pret Gavēņu ielā 2, Raganā.
2. PERSONAI papildus ieskaitīt Krimuldas novada domes no-

rēķinu kontā EUR 7421,41, kas ir starpība starp zemes vie-
nības “Pērles”, Raganā cenu un nekustamā īpašuma Gavēņu 
ielā 2, Raganā- tirgus vērtību.

3. Krimuldas novada domei noslēgt n/ī maiņas līgumu, kurā 
ir noteikts, ka pēc maiņas n/ī “Pērles” ir nostiprināms uz 
Krimuldas novada domes vārda un n/ī Gavēņu ielā 2, Ra-
ganā - ir nostiprināms uz PERSONAS vārda pēc Lēmumā 
2.punktā noteiktās naudas summas saņemšanas Krimuldas 
novada domes norēķinu kontā.

4. N/ī darījuma koroborāciju Rīgas rajona zemesgrāmatu no-
daļā par maiņas ceļa iegūto n/ī Krimuldas novada dome un 
PERSONA veiks katrs atsevišķi, sedzot izmaksas, kas sais-

tītas ar nekustamā īpašuma nostiprināšanu zemesgrāmatā.
5. Juridiskai nodaļai sagatavot nekustamā īpašuma maiņas lī-

gumu.
 Par Krimuldas novada pašvaldības budžeta sagatavoša-
nas, apstiprināšanas un kontroles kārtības apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības budžeta sagata-

vošanas, apstiprināšanas un kontroles kārtību.
2. Uzdot izpilddirektoram kontroli par  “Krimuldas novada 

pašvaldības budžeta sagatavošanas, apstiprināšanas un kon-
troles kārtības” ievērošanu un izpildi. 

 Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu „ 
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
Krimuldas novadā”  apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada saistošos noteikumus Nr.6 „ 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
Krimuldas novadā”.  

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

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes 
Lietvedības nodaļai. 

 Par Krimuldas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimul-
das novadā”  apstiprināšanu.
1. Apstiprināt Krimuldas novada pašvaldības saistošos notei-

kumus Nr.7 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   
Krimuldas novadā”. 

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

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes 
Lietvedības nodaļas vadītājai. 

 Par atvaļinājuma piešķiršanu.
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim ik-

gadējā apmaksātā atvaļinājuma par darba periodu no 
22.06.2017. līdz 21.06.2018. daļu 1 kalendāro nedēļu, sākot 
no 30.07.2018. līdz 05.08.2018. ieskaitot.

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Linarda Kumska  atvaļi-
nājuma laikā veic priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Caucis. 

 Par individuālās apkures ierīkošanu
1. Neiebilst, ka PERSONAI ierīko viņai piederošajā  īpašumā 

Skolas iela 2 dzīvoklis 12, Ragana, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., autonomo gāzes apkuri.

2. Neiebilst, ka PERSONA ierīko viņam piederošajā  īpašumā 
Turaidas iela 3 dzīvoklis 10, Inciems,, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., autonomo gāzes apkuri.

3. Neiebilst, ka PERSONAS   ierīko viņiem piederošajā  īpašu-
mā Skolas iela 2 dzīvoklis 2, Ragana, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., autonomo gāzes apkuri

Saskaņot to ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu; 
A/S “Gaso”.
 Par Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektora viet-
nieka iecelšanu amatā.
2018.g. 29.martā Krimuldas novada dome pieņēma lēmumu iz-
sludināt atklātu konkursu un apstiprināja konkursa nolikumu 
uz Krimuldas novada domes izpilddirektora vietnieka amata 
vietu.
Krimuldas novada domes priekšsēdētājs L.Kumskis informē-
ja deputātus, ka 2018.g. 26.jūlija ārkārtas Attīstības komiteja, 
kurā tika veikta izpilddirektora vietnieka amatu kandidātu iz-
vērtēšana, Attīstības komiteja ir izvirzījusi apstiprināšanai 1 
pretendentu-  Vilni Krišjāni.
Deputātu balsojuma rezultātā, dome nolēma:
1. Krimuldas novada domes izpilddirektora vietnieka amatā 

iecelt Vilni Krišjāni.
2. Izpilddirektora vietnieka amata pienākumu veikšanu uzsākt 

vienu mēnesi pēc lēmuma saņemšanas
 Domes kārtējā sēde 31. augustā plkst. 10.00.
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND  29.06.2018. sēdes lēmumu 

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.3 
 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi  

Krimuldas novadā”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta  ceturto  un piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu or-

ganizēšanas noteikumi Krimuldas novadā”, turpmāk- Saistošie notei-
kumi, nosaka 
1.1. sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, turpmāk-Pakalpo-

jums, sniegšanas kārtību;
1.2. kārtību, kādā ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un būves tiek 

pievienotas centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai 
, turpmāk – Ūdenssaimniecības sistēma;

1.3. Ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsar-
dzības prasības;

1.4. Pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus;
1.5. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskai-

tes kārtību;
1.6. administratīvo atbildību par Saistošo noteikumu pārkāpšanu.

2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, 
turpmāk personas, Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā.

3. Saistošie noteikumi neattiecas uz lietus notekūdeņu novadīšanu kana-
lizācijas šķirtsistēmā.

II. Lietoto terminu skaidrojums
4. Saistošos noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības pa-

kalpojumu likuma un ūdensaimniecību jomu reglamentējošo normatī-
vo aktu izpratnē.

5. Saistošos noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
5.1. Pakalpojuma lietotājs - nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu 

īpašumu mājā - visi dzīvokļu īpašnieki) vai tiesiskais valdītājs, 
kurš saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pa-
kalpojumus, pamatojoties uz Pakalpojuma līgumu;

5.2  brīvkrāns - sabiedriskā ūdens ņemšanas vieta;
5.3. decentralizēta kanalizācijas sistēma – īpašumā vai nekustamā 

īpašuma valdītāja valdījumā esoša notekūdeņu kanalizācijas sis-
tēma, kura nav pievienota sabiedrisko ūdenssaimniecības pakal-
pojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

5.4. tīklu apkalpošanas robežu akts - akts, kurā norādītas robežas, 
kādās ūdensvada un kanalizācijas tīklus apkalpos katra, ar Pa-
kalpojuma līgumu noteikta, puse;

5.5. ūdens patēriņa norma - ūdens patēriņa norma vienam patērētā-
jam (litri diennaktī).

III. Kārtība, kādā ūdensapgādes vai 
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienoti 

Ūdenssaimniecības sistēmai
6. Krimuldas novada dome organizē Pakalpojuma sniegšanu, ar lēmumu 

pilnvarojot komersantus sniegt Pakalpojumu ,turpmāk – Pakalpojuma 
sniedzējs, un noslēdzot atbilstošus līgumus.

7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pie-
vienotas Ūdenssaimniecības sistēmai, nosaka Ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu likums un ar to saistītie Ministru kabineta noteikumi un 
Saistošie noteikumi.

8. Persona, kas vēlas pieslēgties Ūdenssaimniecības sistēmai, pieprasa 
Pakalpojumu sniedzējam izsniegt tehniskos noteikumus, un par saviem 
līdzekļiem izbūvē pieslēgumu īpašumam, t.sk., ierīko komercuzskaites 
mēraparāta mezglu, un noslēdz Pakalpojuma lietošanas līgumu ar Pa-
kalpojumu sniedzēju. Tehniski pieslēgumu veic licencēts komersants 
Pakalpojuma sniedzēja uzraudzībā.

9. Tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegumā persona norāda infor-
māciju par būvēm ko plāno pievienot Ūdenssaimniecības sistēmai, to 
atrašanās vietu, adresi, kadastra apzīmējumu, prognozējamos datus 
par plānoto ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu vai 
informāciju par personu skaitu, kuras plāno lietot Pakalpojumu, kā arī 
informāciju par ražošanas notekūdeņus raksturojošajiem parametriem, 
ja tādi ir pieejami. Persona pievieno arī piekrišanu to personas datu 

apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu 
pieprasījumā.

10. Pakalpojuma sniedzējs 20 (divdesmit) darba dienu laikā bez maksas 
izsniedz tehniskos noteikumus, kuros norāda derīguma termiņu, kas 
nav mazāks par vienu gadu.

11. Ja personai ir parādu saistības par jau saņemtajiem ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem, Pakalpojuma sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos 
noteikumus līdz parādu saistību izpildei.

12. Jaunbūves būvniecības gadījumā nekustamā īpašuma pieslēgšana 
Ūdenssaimniecības sistēmai ir obligāta tādai zemes vienībai, kurai pie-
guļošajā ielā atrodas Ūdenssaimniecības sistēma un, pašvaldības teri-
torijas plānojumā attiecīgā teritorija noteikta kā apbūves teritorija, kurā 
ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

13. Pēc Pakalpojuma sniedzēja jaunu maģistrālo centralizēto ūdensapgādes 
un kanalizācijas tīklu izbūves personas īpašumam pieguļošas ielas vai 
ceļa robežās un zaļajā zonā, personas pienākums ir 1 (viena) gada lai-
kā, no brīža, kad minētie tīkli ir nodoti ekspluatācijā, pievienot savu 
īpašumu Ūdenssaimniecības sistēmai . Informāciju par tīklu nodošanu 
ekspluatācijā publicē pašvaldības mājaslapā un Pakalpojuma sniedzējs 
to nosūta pieguļošo zemju īpašniekiem ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša 
laikā no tīklu pieņemšanas ekspluatācijā. Šis pienākums attiecas tikai 
uz teritorijām, kas atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6.panta trešajai daļai ir noteiktas kā tādas apbūves teritorijas Krimuldas 
novada teritorijas plānojumā, kurās ir ierīkojamas Ūdenssaimniecības 
sistēmas, ja apbūve tika veikta pēc Saistošo noteikumu spēkā stāšanās.

14. Ja ūdens padeve ēkā paredzēta no divām neatkarīgām ārējās ūdens-
apgādes sistēmām, to savienošanas vietā jābūt vismaz 50 mm lielam 
strūklas pārtraukumam vai speciālam pretvārstam, kas nodrošina 
strūklas pārtraukumu.

15. Pirms Pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas īpašumā, kurā ir izbūvēti 
vietējie ūdens apgādes avoti un no, kura paredzēts notekūdeņus novadīt 
Ūdenssaimniecības kanalizācijas tīklā, Pakalpojuma lietotājs izveido 
komercuzskaites mērītāja mezglu un Pakalpojuma sniedzējs uzstāda 
komercuzskaites mēraparātu par Pakalpojuma lietotāja līdzekļiem.

16. Sanitāri tehniskās ierīces, kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas 
vāka līmeni, pievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augs-
tāk izvietotas telpu kanalizācijas, izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierī-
kojot elektrificētu aizbīdni, ko automātiski vada kanalizācijas caurulē 
ievietots signāldevējs, vai speciāls vienvirziena vārsts. Aiz aizbīdņa vai 
vārsta var pievienot augstāk izvietotas kanalizācijas sistēmas ūdens te-
cēšanas virzienā.

17. Pēc ūdens ievada vai kanalizācijas izvada izbūves pabeigšanas persona 
iesniedz Pakalpojuma sniedzējam:
17.1. izbūvēto inženiertīklu izpildmērījuma plānu grafiskā vai digitālā 

formā;
17.2. aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pieņemšanu;
17.3. aktu par pievienošanos Ūdenssaimniecības sistēmai.

18. Pēc kanalizācijas izvada izbūves līdz Ūdenssaimniecības sistēmai, per-
sona likvidē īpašumā esošās kanalizācijas būves, kas tika izmantotas 
notekūdeņu uzkrāšanai, ja tas var radīt kaitējumu videi.

19. Ja ūdens ievadu vai kanalizācijas izvadu Ūdenssaimniecības sistēmai 
nav iespējams pievienot esošo tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojuma 
sniedzējs var atļaut personai, kā blakuslietotājam, pievienot ievadu pie 
cita Pakalpojuma lietotāja ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla (aiz ko-
mercuzskaites mēraparāta mezgla), t.sk., šķērsojot cita Pakalpojuma 
lietotāja īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar īpaš-
nieku un Pakalpojuma lietotāju un pievienošana nepasliktina Pakalpo-
juma saņemšanu citiem Pakalpojuma lietotājiem.

20. Ja komercuzskaites mēraparāta mezglu nav iespējams izbūvēt norma-
tīvajos aktos noteiktā vietā, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut per-
sonai izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu uz ūdensapgādes 
tīklu ievadiem telpās, kurās gaisa temperatūra nav zemāka par 5 °C, 
brīvi pieejamā un apgaismotā vietā, ne tālāk kā 2 (divus) metrus no 
ēkas ārsienas.
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21.  Pakalpojuma lietotājs sedz visus izdevumus komercuzskaites mēra-

parāta zādzības vai bojāšanas gadījumā, pēc to faktiskiem apmēriem, 
kas saistīti ar jauna komercuzskaites mēraparāta iegādi un uzstādīšanu, 
izņemot gadījumus, kad komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās 
vieta ir ārpus Pakalpojuma lietotāja atbildības robežas.

22. Pakalpojuma sniedzēja apkalpošanā var būt ūdensvada un kanalizāci-
jas infrastruktūras objekti, kas ir nodoti tam Pakalpojuma sniegšanai 
un ir atrunāti līgumā ar pašvaldību par pakalpojuma sniegšanu terito-
rijā, kur apkalpošanas izmaksas nav piesaistītas pakalpojuma sniedzē-
jam noteiktajam tarifam. Pakalpojumu sniegšanas kārtība, apjomi un 
apmaksa par infrastruktūras objektu apkalpošanu tiek noteikta līgumā, 
kas noslēgts ar Pakalpojuma sniedzēju.

23. Ja ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu un būvju īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai turētājs nespēj nodrošināt savas Ūdenssaimniecības sis-
tēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, viņš var 
lūgt pašvaldību vai citu Ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju 
pārņemt savā bilancē izbūvētos un ekspluatācijai atbilstošā tehniskā 
stāvoklī esošus ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklus un būves bez at-
līdzības, iesniedzot šādus dokumentus:
23.1. Būvvaldē reģistrētu aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, 

kurā norādītas objekta kopējās izmaksas;
23.2. zemes, uz kuras izbūvēti ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli un 

būves, īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju;
23.3. izpildmērijumu plānu;
23.4. iebūvēto inženierkomunikāciju tehniskos rādītājus (trases ga-

rums pa diametriem, materiāls, iebūves dziļums, u.c.);
23.5. līgumu kopijas ar Pakalpojuma lietotājiem;
23.6. iesniegt izbūvēti ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli attiecīgi 

inženiertehnisko apsekojumu un nolietojuma novērtējumu ar no-
lietošanās pakāpi.

IV. Ūdenssaimniecības sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības

24. Ūdenssaimniecības sistēmu drīkst ekspluatēt tikai ar Pakalpojuma 
sniedzēja atļauju, saskaņā ar Pakalpojuma līgumu.

25. Avārijas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs jebkurā laikā brīvi 
piekļūt saviem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem un būvēm, kas 
atrodas Pakalpojuma lietotāja teritorijā. Pakalpojuma sniedzējam jāsa-
kārto avārijas skartā teritorija pēc avārijas novēršanas.

26. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojuma lietotāja nekusta-
majā īpašumā esošu savu ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu un būv-
ju tehnisko apkalpošanu vai remontu, brīdinot Pakalpojuma lietotāja 
par to rakstveidā vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš.

27. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs jebkurā laikā apsekot Pakalpojuma lie-
totāja nekustamo īpašumu savu sistēmu uzturēšanai, lai pārliecinātos 
par ūdensapgādes un kanalizācijas būvju drošību un atbilstību eksplua-
tācijas noteikumiem, saskaņojot ar Pakalpojuma lietotāju.

28. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par savā īpašumā, valdījumā vai turē-
jumā esošo ūdensapgādes vai kanalizācijas tīklu un būvju tehnisko ap-
kopi un darbību līdz piederības robežai un nekavējoties likvidē jebkuru 
noplūdi.

29. Pakalpojuma lietotājam jāsaglabā visa tehniskā dokumentācija par 
viņa īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem ūdensapgādes vai ka-
nalizācijas tīkliem un būvēm.

30. Ūdenssaimniecības kanalizācijas sistēmā atļauts novadīt notekūdeņus:
30.1. kas nekaitē sistēmas būvēm un neietekmē to darbību un eksplua-

tācijas ilgumu;
30.2. kas nav bīstami sistēmas un attīrīšanas būvju apkalpojošā perso-

nāla veselībai;
30.3. ko var attīrīt Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas ie-

kārtās kopā ar sadzīves notekūdeņiem, ievērojot Pakalpojuma 
sniedzējam izsniegtās piesārņojošās darbības atļaujas prasības 
un izsniegtos tehniskos noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu 
tehnoloģiskos parametrus;

30.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C un vides pH ir robežās no 
6,5 līdz 8,5;

30.5. kas nesatur kanalizācijas cauruļvadus piesārņojošas vielas un ne-
veido nogulsnes uz kanalizācijas skataku sienām;

30.6. kuru sastāvā esošo piesārņojošo vielu koncentrācija nepārsniedz 
Saistošo noteikumu 1.pielikumā noteiktos nosacījumus.

31. Ja Pakalpojuma lietotāja novadāmo notekūdeņu piesārņojums pār-
sniedz Saistošo noteikumu 1.pielikumā noteiktos nosacījumus, tad:
31.1. Pakalpojuma lietotāja notekūdeņiem jābūt attīrītiem vietējās attī-

rīšanas iekārtās tādā pakāpē, kas nepārsniedz piesārņojošo vielu 
maksimāli pieļaujamo koncentrāciju;

31.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojuma 
sniedzējs var atļaut novadīt notekūdeņus bez iepriekšējas attīrī-
šanas vai daļēji attīrītus notekūdeņus, ja to maksimāli pieļaujamā 
piesārņojuma koncentrācija un novadīšanas nosacījumi noteikti 
Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrācijas pārsnie-
guma gadījumā netiek nodarīts kaitējums Ūdenssaimniecības 
kanalizācijas sistēmai vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.

32. Pakalpojuma lietotājam nekavējoties jāziņo Pakalpojuma sniedzējam 
par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos notekūdeņos teh-
noloģisku avāriju gadījumā, kā arī par atklātiem bojājumiem Ūdens-
saimniecības sistēmā.

33. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu 
bez brīdinājuma, ja piesārņojums tiek konstatēts Ūdenssaimniecības 
kanalizācijas sistēmā iepludinātajos notekūdeņos un to pieņemšanas 
nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā, un tas var izraisīt vai iz-
raisa avāriju Ūdenssaimniecības kanalizācijas sistēmā vai notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus.

34. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt paraugu ņemšanu un ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Pakalpojuma lietotāja ne-
kustamajā īpašumā, ja Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu ieplūdē vai kanalizācijas tīklos tiek konstatēts paaugstināts no-
tekūdeņu piesārņojums.

35. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt kontrolskaitītājus sniegto un 
saņemto Pakalpojumu apjoma kontrolei Ūdenssaimniecības sistēmā, 
iepriekš rakstiski informējot Pakalpojuma lietotāju.

36. Ūdenssaimniecības kanalizācijas sistēmā aizliegts novadīt notekūde-
ņus, kas satur:
36.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktās ūdens videi īpaši bīstamās un 

prioritārās vielas;
36.2. degošus piemaisījumus un izšķīdinātas gāzveida vielas, kas var 

veicināt uzliesmojošu maisījumu rašanos centralizētajā kanalizā-
cijas sistēmā;

36.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas 
(SVAV);

36.4. skābes un citas vielas, kas var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu 
gāzu izdalīšanos (sērūdeņradis, oglekļa oksīds, zilskābe, sē-
rogleklis, u.c.);

36.5. radioaktīvas vielas;
36.6. vielas, kas var veicināt tīklu aizsērēšanu vai veidot nogulsnes;
36.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus, koncentrētus 

šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies skalojot 
cisternas, kublus, utml.;

36.8. ūdenī peldošus nešķīstošus piemaisījumus, kuru diametrs ir ma-
zāks par 4 mm.

37. Ūdenssaimniecības kanalizācijas sistēmā aizliegts novadīt notekūde-
ņus no asenizācijas cisternām, izmest atkritumus, novadīt virszemes 
noteces ūdeņus (lietusūdens) un gruntsūdeņus bez saskaņošanas ar Pa-
kalpojuma sniedzēju un Ūdenssaimniecības sistēmas īpašnieku.

38. Ja normatīvos noteiktais ūdens spiediens pie Pakalpojuma lietotāja tiek 
nodrošināts, bet nav pietiekams, Pakalpojuma lietotājs par saviem lī-
dzekļiem var uzstādīt lokālu ūdens spiediena paaugstināšanas iekārtu, 
ja to pieļauj Ūdenssaimniecības infrastruktūras kapacitāte, rakstiski 
saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju.

39. Jebkādu saimniecisku darbību vai būvdarbus Ūdenssaimniecības sis-
tēmu aizsargjoslās var veikt tikai ar Pakalpojuma sniedzēja un Ūdens-
saimniecības sistēmas īpašnieka rakstisku atļauju, atbilstoši tehniska-
jiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām un par 
to noteikšanas metodiku.

40. Pakalpojuma lietotāja pienākums ir ziņot Pakalpojuma sniedzējam par 
atklātajiem Ūdenssaimniecības sistēmas bojājumiem, neatkarīgi no at-
bildības robežas, norādot konkrētu bojājuma vietu.

41. Personām aizliegts:
41.1. novietot materiālus un citus priekšmetus uz Ūdenssaimniecības 

sistēmas elementiem(t.sk., automašīnas autostāvvietās uz hidran-
tu akām un kanalizācijas skatakām);

41.2. celt jebkādas būves virs citiem Ūdenssaimniecības sistēmas ele-
mentiem;

41.3. izliet skataku lūkās neuzskaitītus notekūdeņus, iztukšot asenizā-
cijas cisternas, izmest cietos atkritumus, novadīt nokrišņu ūde-
ņus;

41.4. pieļaut ūdensvada tīkla aizsalšanu;
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41.5. atstāt atvērtas skataku un kontrolaku lūkas, izņemot remontdar-

bus vai avārijas, kuru laikā jāveic nepieciešamie darba aizsardzī-
bas pasākumi, uzstādot apzīmējumus un norobežojot teritoriju;

41.6. patvaļīgi pieslēgt īpašumu Ūdenssaimniecības sistēmai un ne-
sankcionēti saņemt Pakalpojumu;

41.7. lietot ūdeni no hidranta bez Pakalpojuma sniedzēja rakstiskas at-
ļaujas.

42. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uz laiku samazināt vai pārtraukt ūdens 
piegādi un pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu Pakalpojuma lietotājiem 
bez iepriekšēja brīdinājuma:
42.1. ja neparedzēti pārtraukta elektroenerģijas piegāde sūkņu staci-

jām;
42.2. ja ir palielināta ūdens piegāde ugunsgrēka vietai;
42.3. dabas katastrofas vai to seku likvidēšanas laikā.

43. Ūdensapgādes avārijas laikā Pakalpojuma sniedzējam jādara viss iespē-
jamais, lai ūdens piegādes piespiedu pārtraukums būtu iespējami īss.

44. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par pārtraukumiem ūdens piegādē 
un notekūdeņu novadīšanā, ja Pakalpojuma lietotāja īpašumā vai valdī-
jumā esošie ūdensvada un kanalizācijas tīkli ir bojāti.

45. Par nepieciešamību pārtraukt ūdens piegādi plānotā remonta laikā Pa-
kalpojuma sniedzējs informē Pakalpojuma lietotāju ne vēlāk kā 3 (trīs) 
diennaktis iepriekš.

V. Ugunsdzēsības ierīču (hidrantu) un brīvkrānu 
izmantošanas kārtība

46. Ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem atļauts lietot tikai ugunsgrēka gadī-
jumā un Pakalpojumu sniedzēja vajadzībām.

47. Ja Pakalpojuma lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvad-
līnija, kas nodrošina ugunsdzēsības ūdensapgādi un stacionārās uguns-
dzēsības sistēmas darbību:
47.1. Pakalpojuma sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni noslēgtā 

stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu;
47.2. Pakalpojuma lietotājs atbild par plombas tehnisko stāvokli un sa-

glabāšanu;
47.3. automātiskās ugunsdzēsības sistēmas aizbīdņiem jāatrodas stā-

voklī "Ciet";
47.4. noņemt plombu no aizbīdņa drīkst tikai dzēšot ugunsgrēku vai 

veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi;
47.5. Pakalpojuma lietotājam 24 (divdesmit četru) stundu laikā jāpaziņo 

Pakalpojuma sniedzējam par notikušu ugunsgrēku vai ugunsdzē-
sības sistēmas pārbaudi un jāizsauc Pakalpojuma sniedzēja pār-
stāvis aizbīdņa noplombēšanai.

48. Pakalpojuma sniedzējs var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidran-
tiem, ja par izlietoto ūdeni tiek samaksāts atbilstoši komercuzskaites 
mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai pamatojoties uz Pakal-
pojuma sniedzēja aprēķinu.

49. Jaunu ūdens brīvkrānu izbūve ir aizliegta, izņemot gadījumus, ja tas 
rakstiski saskaņots ar Pakalpojuma sniedzēju un brīvkrānam ir ierīkots 
komercuzskaites mēraparāta mezgls.

50. Brīvkrānam aizliegts pievienot šļūtenes un caurules.
51. Pie brīvkrāna ir aizliegts mazgāt veļu, transportlīdzekļus, kā arī veikt 

citas apkārtējo vidi piesārņojošas darbības.
52. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties 

jāziņo Pakalpojuma sniedzējam un Krimuldas novada būvvaldei.
53. Pakalpojuma sniedzējs atbild par tā īpašumā esošiem hidrantiem un 

brīvkrāniem, to tehnisko stāvokli, apkopi un atbilstības prasībām kon-
troli.

VI. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 
sniegšanas un uzskaites kārtība

54. Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedz ar Krimuldas novada 
domes lēmumu pilnvarots Pakalpojuma sniedzējs, un ar kuru pašvaldī-
ba ir noslēgusi attiecīgu pilnvarojuma līgumu.

55. Decentralizēto pakalpojumu sniedzēja pienākumi ir:
55.1. izliet no krājtvertnēm savāktos sadzīves notekūdeņus tikai notek-

ūdeņu pieņemšanas punktos, saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar 
notekūdeņu pieņemšanas punkta īpašnieku vai apsaimniekotāju;

55.2. par notekūdeņu izvešanu katrā izvešanas reizē izdot dublētu mak-
sājuma čeku, stingrās uzskaites kvīti vai rēķinu, uzrādot izvesto 
notekūdeņu apjomu;

55.3. pārvadāt savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specia-
lizēto transportlīdzekli;

55.4. pēc pašvaldības pieprasījuma sniegt informāciju par notekūdeņu 

izvešanu, t.sk.,izvešanas datumu, nekustamā īpašuma adresi, un 
izvesto notekūdeņu apjomu;

56.5. reizi gadā iesniegt pašvaldībai pārskatu par veikto darbību Kri-
muldas novada administratīvajā teritorijā.

VII. Pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, 
tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 

nosacījumi
57. Līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:

57.1. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs;
57.2.   mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas 

pārvaldnieks vai dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotā persona, 
attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzī-
vojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku 
kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks, gadīju-
mos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas 
no pašvaldības;

57.3. dzīvojamās mājās, kas nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvoja-
mās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no nekustamā īpašu-
ma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt 
līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;

57.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds no ne-
kustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnie-
ku vārdā slēgt līgumu;

57.5. persona, kura veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un izmanto 
sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;

57.6. persona, kura Ūdenssaimniecības kanalizācijas sistēmā novada 
gruntsūdeņus un/vai lietus notekūdeņus, gadījumos, kad, saska-
ņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, šāda kārtība tiek atļauta.

58. Līguma sagatavošanai Pakalpojuma lietotājs iesniedz Pakalpojuma 
sniedzējam (abi kopā turpmāk – Puses) iesniegumu, norādot Pakalpo-
juma sniedzēja noteiktās ziņas un pievieno:
58.1. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, ja ir 

attiecināms uz attiecīgo Pakalpojuma lietotāju (zemesgrāmatas 
akts, pirkšanas un pārdošanas līgums, maiņas līgums, dāvinājuma 
līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no 
atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai spēkā stājies tiesas spriedums, 
mantojuma apliecība u.c.);

58.2. informāciju par nekustamā īpašuma lietošanas veidu;
58.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu īpašnieku 

kopības lēmumu par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
58.4. ja līgumu paraksta pilnvarota fiziska persona un šis pilnvarojums 

neizriet no likuma – dokumentu, kas apliecina personas tiesības 
parakstīt līgumu;

58.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo 
ūdens ieguves vietu un/vai notekūdeņu decentralizēto savākšanas 
sistēmu, ja Pakalpojuma lietotājam tādas ir;

58.6. dzīvojamās mājas īpašnieka (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzī-
vokļu īpašnieku kopības) lēmumu, gadījumā, ja dzīvojamās mājas 
īpašnieks (daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā dzīvokļu īpašnieku ko-
pība) ir nolēmis nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemta-
jiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

59. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs apsekot Pakalpojuma lietotāja īpašuma 
iekšējos un ārējos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, ja tas nepiecie-
šams līguma noslēgšanai, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir 
patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama līguma noslēg-
šanai.

60. Pirms līguma noslēgšanas Pakalpojuma lietotājs informē Pakalpojuma 
sniedzēju par tehnoloģiskajos procesos izmantotajām vai ja ražošanas 
tehnoloģiskajā procesā radītajām normatīvajos aktos definētām priori-
tārajām vai bīstamajām vielām vai to grupām, sniedzot detalizētu infor-
māciju iesniegumā, lai saņemtu atļauju piesārņojošās darbības veikša-
nai, un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

61. Ja Pakalpojuma lietotājs, pārņemot nekustamo īpašumu, nav pieaicinājis 
Pakalpojuma sniedzēju komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēša-
nai vai nevar uzrādīt komercuzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanas 
dokumentu, Pakalpojuma lietotājam norēķini par ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem jāsāk ar Pakalpojuma sniedzēja pēdējo konkrētajā īpa-
šumā uzskaitīto komercuzskaites mēraparāta rādījumu.

62. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu sniegšanu Pakalpojuma lietotājam pirms līguma noslēgšanas proce-
dūras pabeigšanas, bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, skaitot no brīža, kad 
starp Pusēm ir panākta vienošanās par saņemto pakalpojumu samaksas 
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nosacījumiem.

63. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt līguma noslēgšanas procedū-
ru, nosūtot Pakalpojuma lietotājam rakstveida paziņojumu, ja tas:
63.1. 1 (viena) mēneša laikā no Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma 

nav iesniedzis pieprasītos dokumentus un informāciju atbilstoši 
prasībām;

63.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojuma sniedzēju par ko-
mercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi; 

63.3. nav nodrošinājis, ka ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas iz-
vada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.

64. Līguma noslēgšanas procedūras pārtraukšanas gadījumā Pakalpojuma 
sniedzējs rakstveida paziņojumā Pakalpojuma lietotājam norāda da-
tumu un laiku, kādā tiks pārtraukta ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšana Pakalpojuma lietotāja nekustamajam īpašumam un pievieno 
aprēķinu par līguma noslēgšanas procedūras laikā sniegtajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem, kas 1 (viena) mēneša laikā jāapmaksā Pa-
kalpojuma lietotājam uz Pakalpojuma sniedzēja rakstveida paziņojumā 
norādīto bankas kontu.

65. Līgums tiek sagatavots 1 (viena) mēneša laikā no visu dokumentu ie-
sniegšanas. Minētais termiņš tiek skaitīts no dienas, kad Pakalpojuma 
sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma lietotāja visus nepieciešamos do-
kumentus līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.

66. Līgumā, papildus citos normatīvajos aktos noteiktajam, iekļaujamas 
vismaz šādas ziņas un nosacījumi:
66.1. informācija par līdzējiem;
66.2. Pakalpojuma veids;
66.3. adrese, kurā Pakalpojums tiek sniegts;
66.4. Līguma un Pakalpojuma sniegšanas sākuma datums (ja tie nesa-

krīt);
66.5. maksa par Pakalpojumu;
66.6. Pakalpojuma uzskaites kārtība;
66.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti.

67. Līgumam pievienojams Pakalpojuma sniedzēja sagatavots tīklu apkal-
pošanas robežu akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādītas arī notekūde-
ņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Pusēm vienojoties, robežas 
var būt arī ārpus Pakalpojuma sniegšanas piederības robežas. Akts ir 
neatņemama līguma sastāvdaļa.

68. Gadījumos, ja saskaņots ar Pakalpojuma sniedzēju, Pakalpojuma lie-
totājs no savas teritorijas drīkst novadīt lietus notekūdeņus kopējā no-
vadīto notekūdeņu daudzumā, kas nonāk centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā, un tā apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā, saskaņā 
ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, pēc Pakalpojuma 
lietotāja sniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu.

69. Iebildumi par Pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu Pakalpojuma lie-
totājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 dienu laikā. Iebildumi neatbrīvo 
Pakalpojuma lietotāju no rēķina samaksas pilnā apmērā līgumā noteik-
tajā termiņā. Pamatotu iebildumu gadījumā Pakalpojuma sniedzējs veic 
korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.

70. Līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs 
pārbaudīt Pakalpojuma lietotāja īpašumā esošās iekšējās un ārējās 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas un to darbību, informējot par to 
Pakalpojuma lietotāju, kas nav tiesīgs aizliegt šādu pārbaudi. Ja pārbau-
des rezultātā tiek konstatēti pārkāpumi, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs 
pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim, kad Pakalpojuma lieto-
tājs tos ir novērsis vai Puses vienojas par pārkāpumu novēršanas kārtību 
un termiņiem.

71. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs veikt Pakalpojuma lietotāja iesniegto 
datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos komercuzskaites mēraparāta 
rādījumus. Ja tiek konstatēta neatbilstība, Pakalpojuma sniedzējs veic 
pārrēķinu, un Pakalpojuma lietotājs veic samaksu atbilstoši faktiska-
jiem rādījumiem.

72. Ja Pakalpojuma lietotājam ir parādi par Pakalpojumiem un tas vēlas 
noslēgt līgumu par Pakalpojuma saņemšanu citā īpašumā, Pakalpoju-
ma sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes 
nodrošinājumu (drošības naudas iemaksu, utml.)vai atteikties slēgt lī-
gumu, kamēr parāds nav apmaksāts vai nav noslēgta vienošanās par 
parāda nokārtošanas kārtību.

73. Pakalpojumu apjoma kontrolei Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt 
kontrolmēraparātus, rakstiski paziņojot par to Pakalpojuma lietotājam. 
Pakalpojuma lietotājs nav tiesīgs traucēt Pakalpojuma sniedzējam veikt 
kontrolmērījumus.

74. Pakalpojuma sniedzējs nosaka kontroles mērījumu periodu. Ja starpība 
starp patērētā ūdens daudzumu pēc komercuzskaites mēraparāta rādī-

jumiem un kontroles mēraparāta rādījumiem ir lielāka par 20%, turp-
mākos norēķinus, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, veic pēc kontroles 
mēraparāta. Šajā laikā Puses vienojas par patērētā ūdens daudzuma uz-
skaites turpmāko kārtību un izdara grozījumus Pakalpojuma līgumā, ja 
tas nepieciešams

75. Līgumu var grozīt Pusēm par to rakstiski vienojoties.
76. Normatīvo aktu izmaiņu gadījumā, kas būtiski groza līguma noteiku-

mus, tie tiek piemēroti un izpildīti tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar nor-
matīvā akta regulējumu.

77. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina līgumā iekļauto tīklu ap-
kalpošanas robežu aktu, Pakalpojuma sniedzējs sagatavo aktuālo tīklu 
apkalpošanas robežu aktu un tā oriģināleksemplāru nosūta Pakalpoju-
ma lietotājam. Aktuālais tīklu apkalpošanas robežu akts stājas spēkā 
1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Pakalpojuma 
lietotājam.

78. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad:
78.1. Puses izbeidz līgumu savstarpēji vienojoties;
78.2. līgums tiek izbeigts pēc Pakalpojuma lietotāja pieprasījuma 30 

dienas iepriekš rakstiski brīdinot Pakalpojuma sniedzēju;
78.3. Pakalpojuma sniedzējs izbeidz līgumu tā noteikumos paredzētajā 

kārtībā;
78.4. beidzas līguma termiņš;
78.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mē-

nešu laikā nav nodrošinājis jauna līguma noslēgšanu.
79. Pakalpojuma sniedzējs var vienpusēji izbeigt līgumu:

79.1. ja mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jau-
nais īpašnieks vai valdītājs ir iesniedzis iesniegumu līguma no-
slēgšanai, bet Pakalpojuma lietotājs paziņojumu par Pakalpojuma 
līguma izbeigšanu nav iesniedzis;

79.2. Pakalpojuma lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības;
79.3. pilnvarotās personas maiņas gadījumā;
79.4. ja Pakalpojuma lietotājs vairāk kā 6 (sešus) mēnešus Pakalpojuma 

sniedzējam nav iesniedzis informāciju par Pakalpojumu apjomu, 
nav informējis par ūdenssaimniecības pakalpojumu nelietošanu 
un nav atbildējis uz Pakalpojuma sniedzēja rakstisko brīdinājumu 
par līguma laušanu.

80. Izbeidzot līgumu, Pakalpojuma sniedzējs pārtrauc sniegt Pakalpojumu.
81. Līguma izbeigšanas gadījumā Pakalpojuma lietotājs līgumā norādītajā 

termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem, ko saņēma līdz līguma izbeigšanai.

VIII. Atbildība par noteikumu neievērošanu
82. Kontrolēt Saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkā-

pumu protokolus par to pārkāpšanu savas kompetences robežās ir tiesī-
gas šādas amatpersonas: 
82.1. Krimuldas novada domes Būvvaldes būvinspektors; 
82.2. Krimuldas novada pašvaldības policijas un Valsts policijas amat-

personas.
83. Administratīvo pārkāpumu lietas par šo noteikumu pārkāpumiem iz-

skata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. 
Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem Krimuldas novada 
domes Administratīvā komisija.

84. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no Saistošo notei-
kumu ievērošanas un pienākuma atlīdzināt materiālos zaudējumus.

IX. Noslēguma jautājumi
85. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Krimuldas novada 

domes 28.03.2014. saistošie noteikumi Nr.12 „Krimuldas novada ūdens-
apgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju lietošanas un aizsardzības 
noteikumi”

86. Nekustamajos īpašumos, kuros sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakal-
pojumus vai ražo pārtikas produktus, un kuru kanalizācijas tīklā līdz 
noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tos ierīko 
9 (deviņu) mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.

87. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu 
noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma regulējumu, ar to saistīto normatīvo aktu regulēju-
mu un šiem noteikumiem. Pretrunu gadījumā Pusēm ir pienākums no-
drošināt līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz līguma pārslēgšanai 
ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta cetur-
tās daļas 3.punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma 
līguma noteikumi un šie noteikumi.

Domes priekšsēdētājs L.Kumskis
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1. pielikums
Krimuldas novada domes 29.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.3 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi 
Krimuldas novadā

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas notekūdeņiem
Nr. p. k. Piesārņojošā viela* Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/l)

1. Kopējās suspendētās vielas 250
2. Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) 450
3. Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5) 250
4. Kopējais fosfors 8
5. Kopējais slāpeklis 25
6. Dzīvsudrabs -**
7. Kadmijs -**
8. Varš -**
9. Niķelis -**
10. Svins -**
11. Hroms -**
12. Cinks -**
13. Naftas produkti -**
14. Tauki 15

*   Notekūdeņi,  kas  satur  vielas,  kas  nav  minētas  tabulā,  tiek  novadīti  Ūdenssaimniecības kanalizācijas tīklā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
**  vielu  koncentrācijām  jābūt  zemākām  par  Ministru  kabineta  2002.  gada  12.  marta noteikumu Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" 
1. pielikumā noteiktajiem prioritāro un bīstamo vielu robežlielumiem”

2. pielikums
Krimuldas novada domes 29.06.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.3 

Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi  
Krimuldas novadā

Ūdens patēriņa normas iedzīvotājiem, komercuzskaitei,  
ja īpašumā nav uzlikts komercuzskaites mēraparāts

Gadījumā,  ja  īslaicīgi  objektā  nav  iespējams  uzstādīt  ūdens  patēriņa  skaitītāju  (vienojoties par termiņu Pakalpojumu līgumā), patēriņa 
aprēķins tiek veikts atbilstoši ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu normām.

Nr. p. k. Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe
1. Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana ar 

centralizēto karstā ūdens apgādi vai vietējo karstā ūdens apgādi.
2. Dzīvoklis vai individuālā dzīvojamā māja, kurā ir centralizēta aukstā ūdens apgāde, bez centralizētās kanalizācijas notekūdeņu 

novadīšanas.
3. Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn, 200

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likumu”Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta 
pirmās daļas 13.punktu, “Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma” 6.panta ceturto un piekto daļu, Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumu Nr.174 
“Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 39.1.apakšpunktu, kas no-
saka kārtību kā pašvaldība organizē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu savā administratīvajā teritorijā.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, centralizētās ūdensapgādes sis-
tēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 
noteikumus, brīvkrānu izmantošanas kārtību, decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 
kārtību un administratīvo atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

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

Nav attiecināms

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

Ietekme uz uzņēmējdarbību nav paredzama.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo noteikumu ievērošanas kontroli, atbilstoši kompetencei,
veiks Krimuldas novada domes Būvvaldes būvinspektors,
Krimuldas novada pašvaldības policijas un Valsts policijas
amatpersonas.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav attiecināms.

Domes  priekšsēdētājs L. Kumskis
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Tēva dienas gājiens un festivāls 
Rīgā 9. septembrī

Jau sesto gadu pēc kārtas Latvijas ve-
cāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” 
Rīgā, Vērmanes dārzā, rīko īpaši tētiem 
veltītu festivālu. Tas, kā ierasts, sāksies 
ar svinīgu gājienu no Brīvības pieminekļa 
(pulcēšanās pirms plkst. 12.00). Gājiena 
priekšgalā muzicēs Latvijas Republikas 
Zemessardzes orķestris, un tas noslēg-
sies Vērmanes dārzā. Svētki parkā turpi-
nāsies līdz pat plkst. 17.00, ieeja un akti-
vitātes festivālā bez maksas. 

Svētku mērķis ir Latvijas ģimenēs stip-
rināt Tēva dienas svinēšanas tradīciju, pa-
teikt tēviem paldies, aktualizēt tematu par 
tēva nozīmi bērna dzīvē un veicināt tētu un 
bērnu brīvā laika pavadīšanu kopā.

Tēva dienas gājiens no Brīvības pieminekļa
Svētki svinīgi sāksies ar Tēva dienas gā-

jienu plkst. 12.00 (pulcēšanās pirms plkst. 
12.00 pie Brīvības pieminekļa). Pirms tam, 
kā katru gadu, gaidāma gājiena dalībnieku 
kopbilde no putna lidojuma un visu viesu 
cienāšana ar gardumiem. Gājiena maršruts 
vedīs pa Brīvības ielu un noslēgsies Vēr-
manes dārzā.

Tēva dienas festivāls Vērmanes dārzā
Svētki Vērmanes dārzā notiks visas die-

nas garumā – līdz plkst. 17.00. Gaidāms 
gan koncerts, gan dažādas aktivitātes visai 
ģimenei – stafetes, eksperimenti, izzinoši 
priekšnesumi un spēles, radošās darbnīcas, 
lāzerkaujas un brīvdabas boulings, dabas 
sporta zāle, degustācijas un pat dinozauri.  

Vairāk informācijas: www.tevadiena.lv.
“Uzdevums, ko mērķtiecīgi pildām, – 

nodrošināt tādu svētku programmu, kur 
ko interesantu varētu atrast it visi ģimenes 
locekļi. Pusaudžiem īpaši varētu patikt 
koncerts – tajā uzstāsies šobrīd aktuālā 
grupa “Sudden Lights” un dažādi pazīsta-
mi mūziķi, piemēram, Markus Riva un He-
lēna Jubalte. Tāpat skolas vecuma bērniem 
saistošas būs lāzerkaujas, Zemessardzes 

militārajās stafetes un spēka uzdevumi, 
ko uzdos Latvijā stiprākais spēkavīrs Dai-
nis Zāģeris,” ieskatu Tēva dienas festivāla 
programmā sniedz Inga Akmentiņa-Smil-
dziņa. 

Īpaši jaunajiem vecākiem darbosies atpū-
tas zona pašiem mazākajiem, kur varēs ne 
tikai nomainīt autiņbiksītes, bet arī degus-
tēt mazuļiem paredzētus ēdienus. Savukārt 
vecvecāki – jo īpaši tie, kas laulībā dzīvo 
jau vairākus gadu desmitus, – aicināti ap-
meklēt Ģimeņu godināšanas kvartālu, kur 
valsts iniciatīvas “Latvijas Goda ģimenes 
gads” ietvaros būs īpaši pāriem veidota 
brīvdabas fotostudija, kurā varēs nofoto-
grafēties un savu foto saņemt uzreiz. 

Par Latvijas vecāku organizāciju 
“Mammamuntetiem.lv”

Vispirms radās ģimenes portāls “www.
mammamuntetiem.lv”, taču, esot aktīvā 
komunikācijā ar lasītājiem un apzinot Lat-
vijas vecāku problēmas, portāla komanda 
sāka īstenot dažādas sociālas aktivitātes, 
kļūstot par Latvijas vecāku organizāciju. 
“Mammamuntetiem.lv” ir atzīta par soci-
ālo uzņēmēju, un tai rūp, lai Latvija būtu 
ģimenei un bērniem draudzīga. 

Par valsts iniciatīvu  
“Latvijas Goda ģimenes gads”

Atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, 2018. 
gads izsludināts par Goda ģimenes gadu. 
Gada moto: “Laiks bērniem! Latvija ceļā 
uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”. Lat-
vijas nākotne ir tiešā veidā atkarīga no 
tās bērniem, tāpēc ne tikai vārdos, bet arī 
darbos jāapliecina – laiks bērniem! Vairāk 
informācijas: www.laiksberniem.lv, Face-
book.com/GodaGimenesGads, Instagram.
com/GodaGimenesGads. 

Vairāk informācijas:
Dace Simanoviča, “Mammamuntetiem.lv” 

sabiedrisko attiecību speciāliste;
e-pasts: dace@mammam.lv,, tālr. 29254728.

Jauniešus aicina 
pasākums  

“Laukiem būt!”
Ar pirmajām informatīvajām dienām 18. 

septembrī Jēkabpilī un 28. septembrī Prei-
ļos sāksies ikgadējais Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centra (LLKC) rīko-
tais pasākums “Laukiem būt!”. Tā ietvaros 
visos Latvijas reģionos notiks informatīvās 
dienas un bezmaksas mācības, bet noslē-
guma konkursā būs iespēja iegūt naudas 
balvu sava biznesa idejas īstenošanai. 

Pasākumā “Laukiem būt!” aicināti pieda-
līties visi aktīvie un idejām bagātie jaunieši 
un jaunie uzņēmēji vecumā no 18 līdz 40 
gadiem.

Elīna Zālīte, LLKC Lauku attīstības noda-
ļas projektu vadītāja: “Apmācības visos 26 
LLKC birojos sāksies dažādos laikos, tādēļ 
aicinām sekot līdzi informācijai un datumus 
noskaidrot savlaicīgi. Apmācībām jāpiesakās 
tuvākajā LLKC nodaļā, individuāli sūtot pie-
teikumu vai apmeklējot informatīvo dienu.

Sev tuvāko LLKC nodaļu var atrast Valsts 
Lauku tīkla mājaslapā: http://laukutikls.lv/
biroji.” 

Pirms mācībām LLKC reģionālajās no-
daļās tiks organizētas informatīvās dienas, 
kuru laikā jaunie un topošie uzņēmēji iegūs 
plašāku informāciju par to, kas ir un kādas 
iespējas sniedz pasākums “Laukiem būt!”, 
kā arī apzinās jauniešus interesējošās tēmas 
un gatavību īstenot ieceres. 

Piecu dienu bezmaksas apmācības plāno-
tas no septembra līdz novembrim. Kopā ar 
lektoriem un centra konsultantiem jaunieši 
izstrādās savus biznesa plānus, pētīs tirgu, 
konkurentus, veiks peļņas un zaudējumu ap-
rēķinus, kā arī noteiks potenciālo ieguvumu 
no sava produkta. Tiks arī aplūkotas tādas 
tēmas kā grāmatvedība, uzņēmumu reģistrs, 
mārketings. 

Plašāka informācija: 
Elīna Zālīte, LLKC Lauku attīstības 

 nodaļas projektu vadītāja: 
tālr.: 63050220, e-pasts: elina.zalite@llkc.lv 

Aizsargājamās dabas teritorijās medīt 
ūdensputnus ar svina munīciju nav atļauts
Lai novērstu vides piesārņošanu, medījamo putnu un citu barības ķēdes posmu 

saindēšanos ar svinu, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā ir noteikts aizlie-
gums pīļu medībās izmantot svinu saturošu munīciju. Dabas aizsardzības pārvaldes 
inspektori visu ūdensputnu medību sezonu organizēs reidus, pievēršot šī nosacījuma 
ievērošanai pastiprinātu uzmanību.

Medniekiem der atcerēties, ka ūdensputnu medību sezonas sākumā no 11. augus-
ta līdz 14. septembrim medības atļautas trešdienās, sestdienās un svētdienās, bet no 
15. septembra līdz 30. novembrim – katru dienu. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās 
var būt noteikti arī citi medību termiņi. Informā cija par īpaši aizsargājamām dabas te-
ritorijām un to reģionālo iedalījumu pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mā jas lapā 
www.daba.gov.lv, sadaļā "Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas". 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Ralle

Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra “Meža māja”
Dabas izglītības darba speciāliste
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Krimuldas vidusskolas skolēnu autobusu maršruti 
2018./2019. mācību gadā no 04.09.2018.

1. maršruts  
Bīriņi-Ragana

7.25 – Ragana
7.40 – Bīriņi 
7.50 – Krimuldas vidusskola

2. maršruts 
Lēdurga-Krimuldas vidusskola

7.20 – Bīriņi
7.25 – Skultes
7.30 – Vidriži
7.35 – Rentes
7.43 – Sēļi 
7.45 – Lēdurgas Aģes veikals
7.47 – Lēdurgas bērnudārzs
7.53 – Vanagi
7.57 – Lode 
8.10 – Bīriņu krustojums
8.15 – Čārpas
8.20 – Krimuldas vidusskola

3. maršruts 
Sējas veikals-Krimuldas vidusskola

(mikroautobuss)
8.05 – Tautas nams 
8.10 – Dūmlogi
8.15 – Sēja
8.23 – Brieždzirnavas 
8.25 – Zemitāni 
8.30 – Krimuldas vidusskola

4. maršruts
Inciems-Turaida-Krimuldas vidusskola

7.20 – Ragana
7.27 – Zutiņi
7.30 – Eikaži 
7.40 – Inciems
7.42 – Turaidas skola 
7.45 – Igauņi 
7.50 – Turaida
7.55 – Putniņi 
8.00 – Krimuldas vidusskola
8.20 – Sūbri

8.25 – Eikažu veikals
8.28 – Zutiņi
8.33 – Grasis
8.35 – Līves
8.37 – Mangaļi
8.40 – Krimuldas vidusskola

5. maršruts 
Loja-Sēnīte-Krimuldas vidusskola
7.50 – Krimuldas vidusskola
8.05 – Loja
8.10 – Sēnīte
8.15 – Inčukalns 
8.25 – Sunīši
8.40 – Krimuldas vidusskola

6. maršruts
Krimuldas vidusskola-Inciems-Turaida

15.00 – Krimuldas vidusskola
15.10 – Eikaži
15.20 – Inciems 
15.35 – Turaida 
15.50 – Krimuldas vidusskola

7. maršruts
Krimuldas vidusskola-Sunīši-Grasis

15.00 – Krimuldas vidusskola
15.10 – Sunīši
15.20 – Sanatorijas ceļa gals
15.25 – Bušelis 
15.30 – Grasis 
15.40 – Krimuldas vidusskola

8. maršruts 
Krimuldas vidusskola-Bīriņi

15.50 – Krimuldas vidusskola
16.00 – Bīriņi
16.10 – Krimuldas Tautas nams

9. maršruts 
Krimuldas vidusskola-Lēdurga

16.40 – Krimuldas vidusskola
16.50 – Bīriņi
17.00 – Bīriņu – Eikažu krustojums

17.10 – Sēļi
17.20 – Lode
17.25 – Vanagi
17.30 – Lēdurgas bērnudārzs
17.40 – Aijaži
17.50 – Rentes  
17.55 – Vidriži
18.05 – Skultes
18.10 – Bīriņi

10. maršruts
Krimuldas vidusskola-Sēnīte

16.40 – Krimuldas vidusskola
16.45 – Sunīši 
16.50 – Murjāņu SĢ  
16.55 – Loja 
17.05 – Sēnīte
17.10 – Inčukalns (no 01.11. – 01.03.)

11. maršruts 
Krimuldas vidusskola-Inciems-Turaida

16.40 – Krimuldas vidusskola
16.50 – Sanatorijas ceļa gals 
16.57 – Stenderes 
17.00 – Grasis
17.05 – Eikaži 
17.10 – Sūbri    
17.20 – Inciems 
17.40 – Turaida 
17.50 – Ragana 
17.55 – Sunīši 

Ja uz vietas būs tikai 1 skolēnu autobuss, 10.maršruts 
sāksies plkst.16.00

12. maršruts
Krimuldas vidusskola-Sējas veikals

16.15 – Krimuldas vidusskola
16.20 – Ziemeļu kapi
16.23 – Dūmlogi 
16.30 – Sēja
16.35 – Brieždzirnavas 
16.40 – Krimuldas Tautas nams

Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas  
skolēnu autobusa kustību grafiks 

2018./2019. mācību gadā no 04.09.2018

7.20 – Kalnieši
7.30 – Domeri
7.35 – Aijaži
7.42 – Lēdurgas bērnudārzs
8.00 – Miltkalni
8.10 – Lode
8.15 – Vanagi
8.25 – Lēdurgas skola
8.30 – Lēdurgas bērnudārzs

15.20 – Lēdurgas bērnudārzs 
15.25 – Lēdurgas skola 
15.35 – Vanagi 
15.40 – Lode 
15.50 – Miltkalni 
16.05 – Lēdurgas bērnudārzs 
16.15 – Aijaži 
16.20 – Domeri
16.30 – Kalnieši

Piektdienās
14.30 – Lēdurgas bērnudārzs 
14.35 – Lēdurgas skola 
14.45 – Vanagi 
14.50 – Lode 
15.00 – Miltkalni 
15.15 – Lēdurgas bērnudārzs 
15.25 – Aijaži 
15.30 – Domeri
15.40 – Kalnieši

LAI LABI RIPO!
Arī šogad, 2018.g. 2. septembrī, Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens vīsies cauri Krimuldas novadam. 

Esam gatavi piedalīties, atbalstīt un svinēt kopā šos skaistos riteņbraukšanas svētkus! 
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 3.08 un 4.08 ar labiem rezultātiem mūsu pludmales volejbolistes 
Sallija Arhipova /Līva Sola piedalījās Latvijas čempionāta finālā Jūr-
malā. Meitenes izcīnīja 4.vietu, kas ir atzīstams sasniegums Latvijas 
čempionātā. 

Krimuldas novada volejbolistes

Komanda SK Lēdurga/Krimulda

 12.08. noslēdzās Optibet Pludmales volejbola līga, kurā piedalī-
jās arī mūsu Krimuldas novada spēcīgākas  pludmales volejbolistes 
Sallija Arhipova/Līva Sola un Mairita Bičevska/Arta Stelpe. Pirms 
fināla posma Sallija/Līva bija 1.vietā, Mairita/Arta – 3. vietā. Par 
spīti sliktiem laika apstākļiem: lietum un lielam vējam - mūsu mei-
tenes tiekas spēlē par 3. vietu. Spēlē uzvarēja Sallija/Līva, posmā 
iegūstot 3 .vietu un nodrošinot kopvērtējumā 1. vietu. Mairitai/Artai 
4. vieta posmā un kopvērtējuma  4.vieta. Apsveicam mūsu meitenes 
ar izdevušos sezonu!
 18.08.  Skonto stadionā norisinājās Lido VolleyFest, kas pulcēja 
vairāk nekā 600 volejbola entuziastus no Latvijas, Igaunijas un Lietu-
vas. Piedalījās arī mūsu, Krimuldas sieviešu volejbola komanda un A 
grupas  finālā, 3 setos zaudējot Volejbola kluba Rīga MIX komandai, 
izcīna 2.vietu. Sallija Arhipova, Līva Sola, Ilona Cehanoviča, Mairita 
Bičevska, Arta Stelpe, Antra Šverna. 

A grupā sacentās 3 Latvijas komandas un 5 Igaunijas komandas.
1.vieta: Volejbola klubs Rīga MIX (LAT)
2.vieta: SK Lēdurga/Krimulda (LAT)
3.vieta: Silves (EST)
Meitenes saka lielu paldies Krimuldas novada domei par at-

balstu. 

Krimuldas novada sporta spēles 2018
11. augustā Krimuldas vi-

dusskolas stadionā tika aizva-
dīti Krimuldas novada sporta 
svētki. No plkst. 11.00 stadiona 
teritoriju piepildīja novadnieki 
un novada viesi, lai pavadītu 
dienu sportiskās aktivitātēs. 

Iesākumā tika izspēlētas vai-
rākas komandu sporta spēles: 
futbols, florbols, strītbols - kā 
arī spēkus varēja izmēģināt 
individuāli: šautriņās un kros-
mintonā. Bērni kopā ar vecā-
kiem varēja izmēģināt savus 
spēkus dažādās stafetēs un SK 
“Lēdurga” aizraujošajās atrak-
cijās. Krimuldas novada spor-
ta svētkos norisinājās arī Mini 
triāla 1. posms bērniem un tika 
dota iespēja ikvienam pieda-
līties projektā “Pacelsim savu 
pilsētu”. 
Bērnu riteņbraukšana

Līdz 4 g. – 23 dalībnieki, jau-
nākam 1 gadiņš; 

Līdz 7 g. – 22 dalībnieki; 
Līdz 11 g. – 11 dalībnieki. 
Uzvarētāji visi, kas pieda-

lījās, jo katram tika pasniegta 
zelta medaļa.
Futbols

1.v.- FK 7B;
2.v.- Gustiņš; 
3.v.- FK Krimulda.

Strītbols 
1.v.- RR Mieļēni; 
2.v.- RMR;
3.v.- 7B.

Florbols 
1.v.- Ģirts, Gusts, Niks; 
2.v.- RR Mieļēni; 
3.v.- Spārītes.

Pludmales volejbols pieaugušie 
1.v.- Sallija/Līva;
2.v.- Silvestrs/Kristaps;
3.v.- Madars/ Dalmants.

Pludmales volejbols jaunieši 
1.v.- Reinis/Viviāna;
2.v.- Daniels/Matiss;
3.v.- Megija/Mairita.

INDIVIDUĀLAS 
AKTIVITĀTĒS 
Krosmintons vīrieši 

1.v.- Haralda Salmiņš; 
2.v.- Jānis Vēveris; 
3.v.- Roberts Salmiņš.

Krosmintons sievietes
1.v.- Estere Vēvere; 
2.v.- Nikola Getliņa;
3.v.- Kristīne Erdmane.

Krosmintons bērniem 
1.v.- Līga Kavana;
2.v.- Dace Vēvere. 
Krosmintona spēle notika 

pirmo reizi Krimuldā,- tas ir 
maz pazīstams sporta veids, bet 
ļoti aizraujošs visās vecumgru-
pās. Paldies Niklāvam un Vitai 
Zvaigznēm.
Basketbola metieni meitenes

1.v.- Patrīcija B;    
2.v.- Nikola G;
3.v.- Loreta A.

Basketbola metieni zēni 
1.v.- Arnis N;
2.v.- Emīls M;
3.v.- Emīls R.

Basketbola metieni sievietes
1.v.- Gita G;
2.v.- Sallija A;
3.v.- Līga K.

Basketbola metieni vīrieši 
1.v.- Gatis M;

2.v.- Mareks S;
3.v.- Ainārs S. 
Basketbola metieni tika veik-

ti netradicionāli- ar piepūšamo 
basketbola bumbu un grozu. Ar 
piepūšamo atrakciju nodrošinā-
ja SK Lēdurga, kas par projekta 
finansējumu iegādājās dažādu 
netradicionālā  sporta inventā-
ru. 
Basketbola soda metieni 
Sievietes 

1.v.- Liene M;
2.v.- Karīna B;
3.v.- Ilze K.

Vīrieši
1.v.- Artūrs G;
2.v.- Māris G;
3.v.- Reinis S.

Ģimenes stafete 
1.v.- Vēveru ģimene
2.v.- Mauliņu ģimene; 
3.v.- Dāmu pop. 

Bērnu stafete
1.v.- Loreta, Letīcija, Gabriela;
2.v.- Marija Elīna, Ingrīda;

3.v.- Ūdrīšu ģimene. 
Šautriņas jaunieši 

1.v. Matiss S;
2.v.- Krišjānis G;
3.v.- Marija K.

Šautriņas sievietes 
1.v.- Zanda G;
2.v.- Liene M;
3.v.- Viviāna.

Šautriņas vīrieši
1.v. Ziedonis S;
2.v.- Haralds S;
3.v.- Niks B.
Paldies visiem, kas palīdzēja: 

Sallijai, Gitai, Lienei, Karīnai, 
Viviānai, Niklāvam, Vitai. 

Paldies ikvienam, kas pa-
līdzēja pasākuma īstenoša-
nā – Krimuldas novada domei, 
veikalam “Spārītes”, veikalam 
“Mazlauri”, SIA “SPORTA 
PUNKTS LATVIJA”, Haral-
dam Salmiņam. 

Uz tikšanos sporta lauku-
mos!

Ziedonis Skrivļa

Florbola sacensību moments
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KRIMULDAS NOVADA VĒSTIS

www.krimulda.lv

krimuldasvestis@krimulda.lv

Izdevējs: Krimuldas novada dome, Raganā, Parka ielā 1, tālr. 67976868.
Domes priekšsēdētājs: Linards Kumskis.
Redaktore: Ināra Miškina, Inciems, mob.t. 27744033 (LMT).
Maketētāja/datorgrafiķe: Venita Zariņa.
Iespiests: SIA „Creative Cat”, Rīgā, Cēsu ielā 20/1, tālr. 67311622.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1511. Avīze iznāk kopš 1994. gada septembra.

Par publikāciju autoru 
paustajām domām, skaitļiem 

un faktiem 
redakcija neatbild.

Lēdurgas kultūras namā

1. septembrī plkst. 20.00 filma "Bille".
Ieeja: EUR 2,50

G. Merķeļa Lēdurgas pamatskolas skolēniem  
ieeja BEZMAKSAS

6. septembrī plkst. 16.00 Mazajā zālē 
Ilonas Vilkas mākslas foto izstādes 
"JŪRA TIEM, KAS NETIEK..." atklāša-
na.
Izstāde apskatāma līdz 29. septembrim.
Izstāde veltīta Krimuldas novada senioru 
dienai, kuras ietvaros tikšanās ar izstādes 
autori.

LĒDURGAS KULTŪRAS NAMA AMA-
TIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU PIRMĀ 
TIKŠANĀS REIZE JAUNAJĀ SEZONĀ 
2018/2019
Pirmsskolas vecuma bērnu deju ko-
lektīvs
17. septembris plkst. 18.00
Vadītāja: Ieva Lapsa, mob.t. 28315802

1.- 4. klašu skolēnu deju kolektīvs
17. septembris plkst. 18.00
Vadītāja: Ieva Lapsa, mob.t. 28315802

5.-9. klašu skolēnu deju kolektīvs
14. septembris 19.00
Vadītāja: Ilva Balode, mob.t. 25424756

Jauniešu deju kolektīvs “Metieniņš”
30. septembrī plkst. 11.00
Vadītājs: Kristaps Pelēkais, mob.t. 27863669

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lē-
durga”
5. oktobris plkst. 20.00
Vadītāja: Ilva Balode, mob.t. 25424756

Muzikāli attīstošā grupa pirmsskolas 
vecuma bērniem (2 - 4 g.vec.)
17. septembrī plkst. 16.00
Vadītāja: Marita Mazureviča - Motte,
mob.t. 29113829

Bērnu ansamblis “Kastanīši”
17. septembrī plkst.17.00
Vadītāja: Marita Mazureviča - Motte,
mob.t. 29113829

Sieviešu koris “Lettegore”
4. oktobris plkst.19.00
Vadītāja: Marita Mazureviča - Motte,
mob.t. 29113829

Vokālais ansamblis “Jautrās vecmā-
miņas”
21. septembris plkst. 10.00
Vadītāja: Mārīte Leimane, mob.t. 26402966

Dziedošo vīru kopa
18. septembrī plkst. 19.00
Vadītāja: Ilze Krūmiņa, mob.t. 29295674

Bērnu folkloras kopa “Putni”
2. oktobris plkst. 17.00
Vadītāja: Ilze Kļaviņa, mob.t. 29166140

Folkloras kopa “Lieli putni”
6. oktobris plkst. 12.00
Vadītāja: Ilze Kļaviņa, mob.t. 29166140

Krimuldas Tautas namā
9. septembrī plkst. 16.00 filma “Bille”.

Ieeja EUR 2,50

10. septembrī plkst. 18.00 uz pirmo 
tikšanos 2018./2019.gada sezonai tiek 
aicināti pirmskolas vecuma bērnu deju 
kolektīva dalībnieki un vecāki. 
Jaunu dalībnieku uzņemšana.

11. septembrī plkst. 18.00 bērnu vokā-
lā ansambļa "Podziņas" dalībnieku pir-
mā tikšanās, vadītāja Ilze Krūmiņa.
14. septembrī plkst. 20.00 sezonu sāk 
VPDK "Dzirnakmeņi". 
28. septembrī plkst. 10.00 leļļu izrā-
de bērniem “Sarkangalvīte un vilks”.
Sarkangalvīte nav parasta meitene. Viņa prot 
karatē, dzied un mācās svešvalodas. Mežā 
Sarkangalvītei ir daudz draugu, par kuriem 
viņa rūpējas un kurus aizstāv. Bet kāpēc ceļš 
pie vecmāmiņas izrādās tik noslēpumu pilns? 
Un no kā tad mežā visi īsti baidās? To jūs uz-
zināsiet jaunajā leļļu izrādē bērniem un vecā-
kiem “Sarkangalvīte un Vilks”.
Lelles veidojuši animācijas studijas Avārijas 
Brigāde mākslinieki 
Izrādes mērķauditorija: bērni pirmsskolas un 
sākumskolas vecumā un viņu vecāki

Ieeja EUR 2,50

30. septembrī Raganā Miķeļdienas 
gadatirgus.
3. oktobrī tiksies Vīru koris "Vecie 
draugi"

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 

Dzīve ir izaicinājums- pieņem to!  
Dzīve ir mīlestība- dalies tajā!  
Dzīve ir sapnis- īsteno to!  
Dzīve ir spēle- piedalies tajā!

Sirsnīgi sveicam  
augusta gaviļniekus:

Anastasiju Seņkāni,
Annu Baumani,
Ilgu Gobu,
Annu Birkhani,
Āriju Veliku,
Venerandu Slaņķi,
Maigu Roķi,
Zigmundu Makaru,
Ilzi Zepu,
Skaidrīti Tretjuku,
Pēteri Ļebedevu,
Teresi Katkeviču,
Rihardu Jēgeru,
Marutu Grīnbergu,
Voldemāru Drozdu,
Angeli Andersoni

nozīmīgajās jubilejās!


