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SEPTEMBRIS I / 2018VESTIS
Vissvarīgākā – produktīva sadarbība!

Krimuldas vidusskolas un Garlība Merķeļa Lēdurgas pamat-
skolas šogad saņemtā maksimālā akreditācija apliecina, ka mūsu 
novada skolas ir ne tikai kvalitatīvas, bet arī nodrošina konkurēt-
spējīgu izglītību, atbilstošu labākajiem standartiem gan pedagogu 
ziņā, gan infrastruktūras ziņā. 

Augstais līmenis ir sasniegts, pateicoties Krimuldas novada paš-
valdības domes deputātu un skolu vadības produktīvai sadarbībai.

Intervijā par aktualitātēm izglītības jomā novadā stāsta Krimul-
das novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, 
Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Ance Pēter-
sone un Krimuldas vidusskolas direktore Rita Erdmane.

Lasiet 4.,5.lpp
Intervijā par aktualitātēm izglītības jomā novadā stāsta Krimul-

das novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis un 
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolas direktore Maija Kalniņa.

Lasiet 6.,7.lpp.

Zirgu karavānas pārstāvji pateicās par sirsnīgo sagaidīšanu un Kri-
muldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājam L.Kumskim pa-
sniedza zvanu. Uz zvana dažādās valodās, arī latviešu valodā, rakstīts 
vārds – miers. Zvana skaņa ir dzidra un skaista, liekot ieklausīties un 
samierināties nesaskaņu gadījumā. 
Priekšsēdētājs L.Kumskis pateicās “Titānu tūres” organizētājiem par 
šo aktivitāti, kas aktualizē miera un sadraudzības nozīmi ne tikai Eiropā, 
bet arī pasaulē. L.Kumskis viesiem pasniedza dāvanas un arī novada 
lauksaimnieku audzētās bioloģiskās auzas zirgiem.  Lasiet 9.lpp.

L.Kumskis, R.Erdmane, A.Buņķis, I.Miķelsone, Dz.Grinberga

Krimuldas novada karogs Kristus Karaļa Kalnā “Kamolīša” organizētajā 
ekspedīcijā uz Latgali.  Lasiet 9.lpp.
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Godīgu attieksmi un veiksmi!
13. augustā darbu uzsāka konkursa kārtībā ieceltais Krimuldas 

novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Vilnis Krišjānis. 

Krimuldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards 
Kumskis skaidro, kāpēc pašvaldībā ir vajadzīgs izpilddirektora 
vietnieks.

“2017.gada rudenī darba attiecības pārtrauca, dodoties pensijā, 
Lēdurgas pagasta padomes priekšsēdētājs, tad Lēdurgas pagasta pār-
valdnieks Juris Liepa. Pašvaldības domes deputāti sāka spriest un 
analizēt, ko darīt tālāk. Analizējot citu pašvaldību pieredzi, gan arī 
tās funkcijas kas mums ir jāpilda, ikdienas pašvaldības pienākumu 
nodrošināšanai, ir daudz veicamo darbu. Secinājām, ka Lēdurgas pa-
gasta pārvaldnieka funkcijas būtu nedaudz jāpaplašina, lai amatper-
sona atbildētu ne tikai par Lēdurgas pagastu, bet arī par visa novada 
teritoriju. Tas efektivizētu gan greiderēšanas, gan sniega tīrīšanas 
darbu veikšanu. Pagasta pārvaldnieka darba būtība vairāk attiecas uz 
novadiem, kur apvienojušies daudz pagastu. 

Pēc auglīgām, produktīvām diskusijām deputātu dome vienbal-
sīgi atbalstīja šo iniciatīvu Lēdurgas pagasta pārvaldnieka amata 
aprakstu paplašināt par izpilddirektora vietnieka amatu. Esošu štata 
vienību mēs esam izveidojuši, transformējot pārvaldnieka štatu. 

Nākamais solis bija konkurss uz izpilddirektora vietnieka amata 
vietu, ko apstiprinājām 2018. gada marta domes sēdē. Uz šo amata 
vienību, noslēdzoties pieteikuma termiņam, tika saņemti 11 pietei-
kumi. Saskaņā ar pašvaldības nolikumu, kandidātus izvērtēja Attīs-
tības komitejas deputāti un pēc tam komitejas izvirzītos kandidātus 
apstiprina vai neapstiprina deputāti dome.

Attīstības komitejā diezgan plaši un gari vērtējām izpilddirek-
tora vietnieka amata kandidātus. No iepriekšējās pieredzes zinot, 
ka darbinieku atlases process ir specifisks, kas prasa profesionālu, 
objektīvu pieeju, izvirzītos kandidātus papildus vērtēja Personu 
atlases kompānijas speciālisti. Personu atlases kompānija izvirzīja 
vienu kandidātu izpilddirektora vietnieka amatam – Vilni Krišjāni, 
kas tika virzīts uz vērtējumu Krimuldas novada pašvaldības depu-
tātu domei. Ar 13 balsīm par un vienu pret, Vilnis Krišjānis tika 
apstiprināts amatā. 

Konkurss bija pārdomāts, atklāts, godīgs, izsvērts un ilgs – gan-
drīz gadu. 

13. augustā Krimuldas novada izpilddirektora vietnieks Vilnis 
Krišjānis uzsāka darbu. 

V.Krišjānis pirmdienās un ceturtdienās strādās un pieņems ap-
meklētājus Lēdurgā, bet otrdienās, trešdienās un piektdienās – Kri-
muldā.

Ļoti gribas cerēt un ticēt, ka mūsu veiktās izmaiņas uzlabos un 
atvieglos pašvaldības pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem visā 
novadā. 

Runājot par veicamo darba lauku, Krimuldas novada pašvaldības 
dome šogad grants ceļos ieguldījusi vēsturiski augstākās summas. 
Un arī nākamgad šīs iestrādes turpināsim, papildus piesaistot Eiro-
pas naudu. Izpilddirektoram un izpilddirektora vietniekam ir uzde-
vums apsekot šos ceļus, lai sastādītu remontdarbu secības grafiku. 

Otra prioritāte – atkritumu apsaimniekošana. Ir jāmudina iedzīvotā-
jus slēgt līgumus ar pašvaldību SIA ZAAO – katram iedzīvotājam un 
mājsaimniecībai ir jābūt atkritumu konteinerim. Diemžēl, ir novada 
iedzīvotāji, kuriem nav noslēgts līgums par personīgo atkritumu kon-
teineri, un savus radītos atkritumus izmet daudzdzīvokļu māju kon-
teineros, par kuriem maksā tās mājas iedzīvotāji: tai skaitā pensionāri 
un mazturīgi iedzīvotāji. Personīgie atkritumi tiek mesti arī skolas un 
bērnudārza konteineros, arī šķiroto atkritumu konteineros. Pašvaldība 
ir pasūtījusi šķiroto atkritumu konteinerus, kurus SIA “ZAAO” iz-
ved par velti, bet, ja tur ir iemesti nešķirotie atkritumi, tad pašvaldība 
maksā par visu to konteineru kā par nešķirotiem atkritumiem. 

Novadā novērošanas kameru skaits tiks palielināts un ir viena 
pārvietojamā, mobilā novērošanas kamera. Tās atrašanās vieta tiek 
mainīta. Negribas cilvēkus sodīt, bet cita ceļa nav, ja nav saprotama 
godprātīga un godīga rīcība savu radīto atkritumu godprātīgai utili-
zēšanai.

Jāturpina darbs pie ikdienas teritorijas kopšanas darbiem: pļau-
šana, izmesto atkritumu savākšana. Savukārt, novada iedzīvotā-
jiem jāsaprot, ka privātās teritorijas ir jākopj  privātajiem, daudz-
dzīvokļu mājas teritorija ir privātais – kopīpašums, par kuru attie-
cīgi ir jārūpējas.”

Izpilddirektora vietnieks Vilnis Krišjānis iepazīstina ar sevi: 
“Esmu dzimis, audzis Lēdurgas pagastā, pēc Lēdurgas pamatsko-
las beigšanas turpināju mācības Zvejniekciema vidusskolā un Lat-
vijas Lauksaimniecības akadēmijā. Pēc akadēmijas beigšanas sāku 
strādāt Lēdurgas pagasta kolhozā “Draudzība” par inženieri. Kad 
beidza pastāvēt kolhozs, strādāju nelielā uzņēmumā vēl 15 gadus, 
vēlāk ceļubūves uzņēmumā un enerģijas ražošanas uzņēmumā, kas 
saistīts ar lauksaimniecību. Tā kā visu laiku dzīvoju Lēdurgā, tad 
arī sekoju līdzi šeit notiekošajam. Uzzinot par konkursu uz pašvaldī-
bas izpilddirektora vietnieka amatu, nolēmu pretendēt, lai atgrieztos 
strādāt Lēdurgā. 

Pašlaik iepazīstos ar darba pienākumiem un apstākļiem, iejūtos 
kolektīvā. Ar izpilddirektoru Laimoni Ozolu apsekojam pašvaldī-
bas grants ceļus visā novadā. Secinājums – grants ceļu sakārtošanā 
stāvoklis ir daudz labāks kā biju domājis. Darbu turpināsim – tas 
būs viens no maniem darba lauciņiem, arī pašvaldības dzīvojamais 
fonds un sabiedriskās ēkas, kas vēl ir pašvaldībai palikušas no kol-
hoza laikiem. Tās jāmēģina sakārtot, lai varētu tās lietot pašvaldības 
darbinieku inventāra glabāšanai. Vēl jāturpina darboties pie projek-
tiem, – redzu, ka Lēdurgā ir pabeigti vairāki labiekārtošanas projek-
ti, tas viss ir jāturpina. Atbalstīt Lēdurgas kultūras nama lielo ēku, 
lai veicinātu tur notiekošās darbības. 

Nācu no citas sfēras, tur vairāk strādāju ar tehniku un lauksaim-
niecību. Privātbiznesā, kur strādāju, tos līdzekļus var ātrāk likt 
lietā. Pašvaldības darbā ir sava specifika, jāievēro likumdošana, 
kas visu reglamentē. Sākumā šķiet, ka ir sarežģīti, ir daudz do-
kumentu, tie ir specifiskāki, bet tas viss ir izdarāms. Domāju, ka 
lēnām iepazīšos, kolēģi ir zinoši un atbalstoši. Paldies visiem, visi 
palīdz apgūt darba lauku!”

Krimuldas novada izpilddirektora vietnieks Laimonis Ozols. 
“Pirmais iespaids man ļoti labs, redzu, ka V.Krišjānim interesē un 
rūp pašvaldības darbs. Vilnis ir ķēries klāt darbam ar iedvesmu. Bū-
tībā – mēs izpilddirektori – esam praktiskā darba izpildītāji, reali-
zējam to, ko nolemj lēmējvara. Mūsu kompetencē ir praktiskā dzīve 
novadā. Domāju, ka darbi veiksies, lai dzirkstelīte neapdziest. Rei-
zēm darbā šķiet, ka cīnies ar vējdzirnavām, kādreiz ir jācīnās, lai 
kaut ko panāktu, jo ar cilvēkiem ir jāstrādā, ar viņiem ir jārunā, lai 
skaidrotu, – tāds ir mūsu darbs.”      

Pašvaldības domes priekšsēdētājs L.Kumskis novēl Vilnim Kriš-
jānim veiksmīgas, godīgas, uz sadarbību vērstas darba gaitas mūsu 
novada un valsts labā: “Veiksmi, izturību un vienmēr saglabāt 
skaidru redzējumu, godīgu attieksmi pret Krimuldas novadu!”

  Sagatavoja Ināra Miškina

Novada vadība: (no labās) L.Kumskis, L.Ozols, V.Krišjānis
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Krimuldas Tautas namā,  
Parka ielā 1, Raganā

26. septembrī plkst. 11.00
INFORMATĪVAIS SEMINĀRS

“Viss par ķiploku audzēšanu”.
Programmā:

• ķiploku audzēšana, cīņa ar nezālēm;
• ķiploku šķirnes, augu seka;
• ķiploku slimības, un to ierobežošana;
• stādīšanas  un novākšanas tehnika;
• ķiploku realizācijas sadarbības 

iespējas.

Lektors: 
LLKC vec. speciālists dārzkopībā  

Māris Narvils.

Seminārs bezmaksas.
 Aicināti visi interesenti! 

Dalību seminārā pieteikt līdz 24. septembrim,  
 zvanot Inārai – 27744016,  

e-pasts: inara.krasovska@krimulda.lv

Tikšanās  
par Krimuldas vidusskolas 
stadiona labiekārtošanu

26. septembrī plkst. 19.00
Krimuldas vidusskolas aktu zālē
Klātienes tikšanās laikā pārrunāsim iesnieg-
tās idejas, nākotnes vīzijas un sastādīsim dar-
ba uzdevumu projektētājiem! 

Laipni aicināti!

5. oktobrī plkst. 18.00
visus aicinām  

uz Krimuldas vidusskolas peldbaseina  
SEZONAS ATKLĀŠANU 

Krimuldas novada dome aicina darbā 
INCIEMA CIEMATA LABIEKĀRTOŠANAS DARBU 

ORGANIZATORU/-I
AMATA MĒRĶIS: 
 veikt Inciema ciemata labiekārtošanas darbu organizāciju.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
 vidējā tehniskā, profesionālā izglītība;
 valsts valodas zināšanas;
 atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un spēja argumentēt pieņemto lē-

mumu vai veikto darbību;
 spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu 

patstāvīgi;
 labas komunikācijas prasmes, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidencialitā-

ti un toleranci.
GALVENIE PIENĀKUMI:
 labiekārtošanas pasākumu plānošana Inciemā un tai pieguļošā teritorijā;
 darbu organizēšana un vadīšana;
 stādījumu plānošana, stādīšana, ravēšana, laistīšana, miglošana, puķu pavairošana, ce-

liņu slaucīšana, lapu grābšana u.c. darbu veikšana;
 zālienu kopšana Inciema teritorijā;
 darba inventāra iegādes apjoma plānošana;
 darba inventāra aprites pārraudzība un uzglabāšana.
PIEDĀVĀJAM:
 dinamisku darbu;
 garantētu atalgojumu;
 sociālās garantijas.
PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ:
 CV, 
 pieteikuma vēstule.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 26. septembrim plkst. 17.00. uz e-pastu: 
dome@krimulda.lv  vai pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas 
pagasts, Krimuldas novads LV-2144. Uzziņas pa tālruni 67978521 vai 29120085 (izpilddirektors 
L. Ozols)
Krimuldas novada dome apņemas izmantot amata pretendentu personas datus tikai pretendenta 
izvērtēšanai saistībā ar darba sludinājumā minētām prasībām. 

Krimuldas novada dome aicina darbā 
KAPU UZRAUGU/-DZI Lēdurgas kapos

AMATA MĒRĶIS: 
 nodrošināt Lēdurgas kapu teritorijas pārraudzību.
PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
 Pamata izglītība
 Valsts valodas zināšanas.
 Atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, sapratne.
 Spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi. 
 Labas komunikācijas prasmes, spēja saprasties, uzklausīt citus, saglabāt konfidenciali-

tāti un toleranci.
GALVENIE PIENĀKUMI:
 Veikt nelaiķu reģistrāciju kapu žurnālā.
 Ierādīt kapa vietas.
 Nodrošināt kapu pārraudzību ikdienā.
 Veikt kapu un kapličas uzkopšanas darbus.
 Piedalīties kapu svētkos un mirušo piemiņas dienu pasākumos.
 Darba inventāra iegādes apjoma plānošana.
 Darba inventāra aprites pārraudzība un uzglabāšana.
PIEDĀVĀJAM:
 dinamisku darbu;
 garantētu atalgojumu;
 sociālās garantijas.
PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ:
 CV, 
 pieteikuma vēstule.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 2018. gada 26. septembrim plkst. 17.00 uz e-pastu: 
dome@krimulda.lv  vai pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas 
pagasts, Krimuldas novads LV-2144. Uzziņas pa tālruni 67978521 vai 29120085 (izpilddirektors 
L. Ozols)
Krimuldas novada dome apņemas izmantot amata pretendentu personas datus tikai pretendenta 
izvērtēšanai saistībā ar darba sludinājumā minētām prasībām. 

O.Juhņeviča un E.Keiša I.Vilkas foto izstādes 
atklāšanā, kuru apmeklēja Krimuldas novada 
pašvaldības vadītājs L.Kumskis.  
Foto: Linda Bernharde

“JŪRA TIEM, KAS NETIEK…”
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Par aktualitātēm izglītības jomā novadā stāsta Krimuldas 
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Linards Kumskis 
(turpmāk L.K.), Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekš-
sēdētāja Ance Pētersone (A.P.) un Krimuldas vidusskolas di-
rektore Rita Erdmane (R.E.).

Par rezultātiem
R.E.: Katru gadu, pirms jauna mācību gada sākuma, analizējam un 

salīdzinām savu skolēnu mācību sasniegumus valsts pārbaudes dar-
bos un centralizētajos eksāmenos ar skolēnu sasniegumiem Pierīgas 
novada skolās un valstī kopumā. 

Kā mēs izskatāmies uz šī kopējā fona? Esam gandarīti, ka latvie-
šu valodu 3. klases skolēni vidēji ir apguvuši – 82%, (reitingā esam 
3. vietā Pierīgas novadā), matemātiku – 77%.

Runājot par 6. klasi, mūsu skolēnu procentuālais mācību vielas ap-
guves rādītājs latviešu valodā ir 66%, matemātikā 61 %, dabas zināt-
nēs ir 71%, kas ir augstāks kā valstī vidējais kopprocenta rādītājs. 

9. klasē mēs lepojamies ar labiem rezultāti Latvijas vēsturē un an-
gļu valodā – 74,5%. (valstī vidējais – 67% un 71%). Jādomā par to, 
kā līmeni, kas ir atkarīgs no daudziem faktoriem, uzlabot latviešu 
valodā un matemātikā. 

Šogad esam gandarīti par centralizēto eksāmenu rezultātiem. Pierī-
gas vidusskolu kontekstā, ņemot vērā visus kārtotos eksāmenus, esam 
5. vietā ar apguves procentu 57,8%. 

Iepriekšējā mācību gadā vidusskolēnu centralizētie rezultāti ma-
temātikā neiepriecināja ne mūs, ne vecākus. Tāpēc aizvadītajā mā-
cību gadā, lai uzlabotu zināšanu un prasmju līmeni, devām papildus 
vienu fakultatīvo stundu 12. klasei matemātikā. Esam gandarīti, ka 
šogad iegūtajā centralizēto eksāmenu kopprocenta līmenī, salīdzi-
not ar pārējām skolām, esam 4. vietā (no 13 skolām) un 12. klases 
vidējais apguves līmenis ir virs vidējā līmeņa valstī. 

Vēl lielāks gandarījums par centralizētajiem eksāmenu rezultātiem 
latviešu valodā 75.1%, jo esam 1.vietā Pierīgā, pārsniedzot vidējo 
valsts apguves līmeni (52,6%). 

Skolēnu skaits
Šajā mācību gadā skolā mācās 359 skolēni, pagājušajā -351. Vairāk 

skolēnu ir pirmajās klasēs, arī vidusskolā. Abās pirmajās klasītēs kopā 
mācīsies 35 bērni (pērn bija 33). 

Šā gada 10.klasē mācīsies 21 skolēns. Priecē tas, ka no 20 devīto 
klašu beidzējiem 14 palika turpināt mācības vidusskolā. Tas ir sava 
veida novada patriotisms un atzinība skolai. 

Absolvējušo turpmākās gaitas
12. klases absolventi turpina mācības augstākajās mācību iestā-

dēs, apgūstot Latvijas Universitātē finanšu menedžmentu, ekonomi-
ku, tiesību zinātnes, ārstniecību, RISEBA – sabiedriskās attiecības, 
kā arī multimediju dizainu, farmāciju u.c. Lai pietiek spēka un iz-
turības! 

Paveiktais izglītības iestādes ēkā
R.E.: Šajā vasarā ir veikti nelieli remontdarbi gan klašu telpās, ko-

ridoros, gan tika labota viena daļa jumta. Beidzot piepildījies mūsu 
sapnis – šajā mācību gadā no 2. līdz 12.klasei katram skolēnam būs 
savs individuālais skapītis, par kuru viņš rūpēsies un uzturēs kārtī-
bā. Šo projektu realizējām kopā ar skolas padomi un ar pašvaldību. 
Jau vairākus gadus mēģinājām to īstenot, bet problēma bija tajā, ka 
garderobes telpu kopplatība ir ļoti maza. Šogad pārrekonstruējām 
pirmo stāvu, lai paplašinātu telpu. Tas bija samērā dārgs projekts, 
paldies pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem. Pirmo klasīšu sko-
lēniem ir atsevišķa telpa garderobei, bet, sākot ar nākamo gadu, mēs 
arī viņiem iegādāsimies individuālos skapīšus. 

L.K.: Kā katru gadu turpinām investēt skolas fiziskajā vidē – 
telpu remonts, datori, projektori u.c. izglītības procesa nodrošinā-
šanai nepieciešamais inventārs. Arī ārzemju viesi, kas iegriežas 
novada izglītības iestādēs pozitīvi novērtē skolas vidi, atmosfēru. 
Šogad turpināsim darbu pie interaktīvo tāfeļu uzstādīšanas. Skolo-

Kopībā mums ir vēl lielāks spēks

tājiem tiks piedāvāts abonements “Skolas somai”, Latvijā radītam 
produktam, interneta mājas lapai, kur skolotāji var gan paši radīt, 
gan lejupielādēt saviem mācību priekšmetiem nepieciešamos re-
sursus un uzdevumus. 

Vēl būtisks paveikts darbs – atjaunota sporta zāles grīda. Sporta 
zāle paredzēta ne tikai skolēnu sporta stundām, bet arī tie kuri skolā 
vairs nemācās, var katru darba dienas vakaru izmantot šo sporta zāli 
futbolam, tenisam, florbolam, boksam utt. Pagājušajā mācību gadā un 
šogad nodrošināsim, ka sporta zāle ir atvērta arī svētdienās. 

Vēl īstenojamas ieceres – vidusskolas ārpusē ir plašs stadions, bet 
morāli novecojis, tāpēc šogad sākām darbu pie stadiona atjaunoša-
nas. Katram par to ir sava vīzija, tāpēc šis lēmums ir jāpieņem visiem 
kopā: iedzīvotājiem, skolas vadībai un pašvaldības domei. Iedzīvotā-
jiem bija iespēja iesniegt savus priekšlikumus, tagad tie tiek apkopoti. 
26. septembrī pulksten 19.00 Krimuldas vidusskolā notiks tikšanās 

Mācību gada sākuma rīts pie skolas

Pirmklasnieku rinda ar drošo aizmuguri – vidusskolēniem

Dziedātājas Kristīnes Šomases pavadījumā L.Kumskis un R.Erdmane 
vada kustību piecminūti
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par Krimuldas vidusskolas stadiona labiekārtošanu. Aicināti visi 
sporta dzīves entuziasti, lai klātienē pārrunātu tās idejas un realizā-
ciju atbilstoši mūsu iespējām. Stadiona rekonstrukciju paredzēts veikt 
turpmākajos gados. 

Par jauno izglītības saturu
R.E.: Ar gandarījumu varam teikt, ka skolā ir visi pedagogi mācību 

programmu īstenošanai, kā arī visi esam gatavi gaidāmām pārmai-
ņām (projekts “Skola 2030”).

Pedagogi ir izglītojušies arī vasarā, augustā skolā bija noorganizēti 
kursi "Skolēnu mācību motivācija un radošuma attīstīšana, plānojot 
efektīvas mācību stundas". Kompetenču izglītības ietvaros, katru 
gadu izvirzām vienu prioritāti, lēnām uz to virzāmies – uz sasniedza-
mo rezultātu, uz atgriezenisko saiti.

Mācību stundās plānojam vairāk aktivizēt skolēnu līdzdarbošanos 
un sadarbošanos, lai viņi meklē informāciju, vienojas, analizē, kopā 
izdara secinājumus, paši nonāk pie rezultāta. 

Jau pagājušajā gadā mēs sākām akcentēt arī pedagogu sadarbību. 
Organizējām stundas, kuras vadīja divi dažādu jomu pedagogi. Pie-
mēram, kopā notika sports un vizuālā māksla, latviešu literatūra un 
mūzika, vēsture un sports. Ļoti laba pieredze, ko mēs arī turpināsim 
šajā mācību gadā. Tas bija radoši, rosinoši un interesanti. 

L.K.: Gan redzot Latvijas kopainuu, gan skatoties pasaules kon-
tekstu, kur dzīvo tādi paši cilvēki un bērni kā mēs, ir valstis, kur 
ir problēmas ar skolotāju nodrošināšanu, pat ar skolu pieejamību. 
Arī Latvijā daudzām skolām ir problēmas ar nepieciešamo skolotāju 
nodrošināšanu. Gribu pateikties par ieguldījumu un veikto darbu vi-
siem skolotājiem un vadībai, kas centīgi strādāja, tā nodrošinot visu 
mācību programmas apguvei.

R.E.: Skolotāji, beidzot pagājušo mācību gadu, rakstīja savus paš-
vērtējumus, kur viens no jautājumiem bija: “Tava šī gada veiksme”. 
Apkopojot skolotāju teikto, biju gandarīta, par to, ka skolotāji prie-
cājas, ne tikai par skolēnu uzvarām olimpiādēs, bet arī par ikdie-
nas sasniegumiem, ka skolēns sekmīgi apgūst mācību priekšmetus. 
Šīs visas mazās veiksmes jeb individuālā darba pieeja skolēniem ar 
mērķi viņus attīstīt, veidot, ļaut noticēt saviem spēkiem – tā tiešām 
ir liela veiksme. 

A.P.: Mans gandarījums, sadarbojoties ar Krimuldas vidussko-
lu, ir tas, ka mums kā vecākiem ar bērnu ar mācību traucējumiem 
ir nākts pretī un esam saņēmuši atbalstu no skolas personāla. Tur-
pinām darboties un risināt arvien nākamās problēmas. Redzu, ka 
arī citiem bērniem, kuriem ir grūtības ar komunikāciju, sociali-
zēšanos tiek meklēti risinājumi. Tas, kas satrauc, ir robeža starp 
skolēnu un skolotāju tiesībām un pienākumiem skolā, jo mēs bieži 
pārprotam šo robežu, ko drīkst, nedrīkst, vajag, vai nevajag darīt 
skolā. Bet skolā ir labs sociālā atbalsta personāls (iespējams, ne-
pietiekams, jo slodzes ir lielas), tiek attīstīta sadarbība starp vispā-
rējās izglītības skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, Sociālo 
dienestu, Bāriņtiesu. Tas, ko redzu, ka skolas arvien vairāk strādā 
pie rezultāta, bet parādās arvien jaunas sociālās problēmas, kur, 
iespējams, mums būs nepieciešami lielāki ieguldījumi un risinā-
jumi. 

Par pašvaldības atbalstu katram skolēnam 
 10 eiro

R.E.: Pie mums mācās bērni no dažādām vietām un arī ģimeņu sta-
tuss ir dažāds. Tas, ka ir iespēja mācību procesu dažādot, vizualizēt, 
praktiski kaut ko redzēt, tas bez šaubām ir ļoti būtiski un tas ir saistībā 
ar jauno kompetenču projektu. Papildus 10 eiro uz bērnu ir pietiekoši, 
lai noorganizētu un aizvestu bērnus uz dažādām interesantām, izzi-
nošām vietām Latvijā. Paldies sakām pašvaldībai, jo, diemžēl, ne visi 
vecāki ar saviem bērniem var atļauties kaut kur aizbraukt. Viens otrs 
bērns pirmo reizi ir bijis teātrī vai pirmo reizi redzējis kādu no skaista-
jām Latvijas dabas un kultūrvēsturiskām vietām. Skolotāji šo iespēju 
ļoti labprāt izmanto. 

Papildus šim bērnu vispusīgam redzesloka paplašinājumam, esam 
iesaistījušies projektā par karjeras izglītību (skolā strādā karjeras 
konsultants) ir projekta nauda, kas šogad ir palielināta – EUR 8,50 
uz bērnu. Tā ir lieliska iespēja iznest mācību stundu ārpus skolas un 

ļaut bērniem saskatīt visu to, ko mēs mācām, arī reāli – iepazīties ar 
uzņēmējiem, iepazīties ar cilvēkiem, aizbraukt, redzēt un novērtēt. 
Regulāri bērnus vedam uz izstādi “Skola” Ķīpsalā. 

Par projektiem izglītības ieguvumu 
papildināšanai

R.E.: Papildus mācību procesam, vidusskolēni 10. klasē var apgūt 
dzīvē ļoti noderīgas prasmes, gan projektu vadību, gan uzņēmējdar-
bības pamatus. Ikviens vidusskolēns, uzsākot mācības var izvēlēties 
starp šīm divām programmām, kas ir pamatā pašvaldības finansētas, 
kā arī ar nelielu vecāku līdzfinansējumu.

Vēl mums piedāvājumā 11. klases skolēniem ir autovadītāju apmā-
cības. Katru gadu paplašinām un dažādojam pulciņu piedāvājumu. 
Strādā brīnišķīgas mūzikas un mākslas skolas ar brīnišķīgiem peda-
gogiem. Vairākus gadus esam uzvarējuši projektā “Sporto visa klase”. 
Vidusskolas peldbaseins tiek uzturēts un pilnveidots. 

L.K.: Progress ir jāturpina. Šogad ar Izglītības kultūras, un sporta 
komitejas vadītāju Anci Pētersoni meklējam jaunus risinājumus, ko 
varētu piedāvājumā dažādot, pilnveidot. Rezultātā, šogad pašvaldības 
domes deputāti akceptēja un piešķīra līdzekļus skolēnu pagarinātajai 
dienas grupai līdz pl. 19.00 vakarā. 

Pagājušajā gadā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju Agritu 
Saulīti, kurai viens no hobijiem ir video uzņemšana, aizsākām video 
pulciņa nodarbības. Šogad budžetā piešķirts finansējums, lai varētu 
tam iegādāties nepieciešamo tehniku: fotoaparātus, datorus, video 
kameras, montāžas programmas. Tas ļoti noder arī praktiski, jo ik-
vienam bērnam ikvienā projektā ir nepieciešams skaisti pasniegt 
vizuālo materiālu. Video pulciņā gatavo arī novadam noderīgas lie-
tas. Viens no pēdējiem darbiņiem pulciņā par novada jauno logo, 
par ģerboni, ir praktiski noderīgs Krimuldas novada prezentācijai. 
Varam palepoties, ka tādu materiālu ir sagatavojuši pašu bērni. Vēl 
vairāk, šogad biju uz diplomdarbu aizstāvēšanu Krimuldas mūzikas 
un mākslas skolas Vizuālās mākslas nodaļā, kur absolventi diplom-
darba sagatavošanā izveidoja planšetes, kuras var prezentēt jaunāka-
jās datorprogrammās. Gan par Eiropas, gan pašvaldības naudu tika 
iegādātas modernākās vizuālās datu apstrādes programmas, kuras 
bērni var apgūt un izmantot darbā.

A.P.: Šobrīd Izglītības, kultūras un sporta komitejā pabeidzām 
darbu pie jauna sporta nolikuma, nedaudz atņemot pieaugušajiem, 
bet īpašu uzsvaru liekot uz bērniem un jauniešiem un personām ar 
īpašām vajadzībām. Tagad uzsāksim darbu pie nometņu noteiku-
miem, lai izstrādātu kārtību, kādā tiek atbalstītas bērnu nometnes, 
kurās piedalās Krimuldas bērni. Ir idejas, kā vēl papildināt mūsu 
vidusskolnieku pulku (šogad priecē 20 jaunieši 10. klasē), lai neiek-
ļūstam likvidējamo vidusskolas klašu sarakstā. Ceram, ka Agritai 
Saulītei izdosies realizēt savas fantastiskās idejas par radošo klasi 
ar dažādām aktivitātēm. Prieks, ka arī citi mūsu pedagogi bērniem 
piedāvā labu saturu papildu nodarbībām (datorpulciņš, matemātikas 
pulciņš, basketbols u.c.). 

Mēs varam ar savu darbu pasauli darīt labāku
L.K.: Godātie novada ļaudis, tas, uz ko īpaši aicinu, ko liecina 

izglītības tendences, gan globalizācijas tendences, pasaules skatīju-
mā – gan Latvija, gan Krimuldas novads, katra mūsu novada iestā-
de, skola ir punktiņš pasaules mērogā. Taču ikviens, ikkatrs ar savu 
darbu mēs varam mainīt šo pasauli un darīt to labāku – tādu, kādu 
to gribam. Galvenais ir darīt savu darbu godīgi, skolēniem tas ir mā-
cīties, pieaugušajiem – rūpēties par savu ģimeni un strādāt. Uzsvars 
jāliek uz sadarbību. Viens var paveikt daudz, tad kopā mēs varam 
paveikt vēl vairāk. 

Mums kā pašvaldības iestādēm, kā pašvaldības cilvēkiem, gribas 
aicināt arvien vairāk sadarboties, skolām ar kultūras namiem, ar 
mūzikas un mākslas skolām, savstarpēji rīkot pasākumus un lepo-
ties par savu darbu, gan par kopīgi paveikto darbu.

Kopībā mums ir vēl lielāks spēks!
Milzīgs paldies visiem skolotājiem, skolas darbiniekiem, visiem 

novada darbiniekiem un ļaudīm, kas skolu radījuši, kas skolu uztur. 
Pelnām un radām, lai būtu pieejama izglītība.
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Par aktualitātēm izglītības jomā nova-
dā stāsta Krimuldas novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Linards Kum-
skis (turpmāk L.K.) un Garlība Merķeļa 
Lēdurgas pamatskolas direktore Maija 
Kalniņa (M.K.).

Par rezultātiem
M.K.: Ļoti lepojos ar Lēdurgas pamat-

skolas mācību darba sasniegumiem, vērtē-
jot pagājušajā mācību gadā paveikto. Bieži 
masu informācijas līdzekļos izskan doma, 
ka lauku skolās izglītības līmenis ir zemāks 
nekā pilsētas skolās. To gribu apstrīdēt, jo 
rezultāti runā paši par sevi. Lēdurgas pa-
matskola ir 5. vietā starp 23 Pierīgas skolām 
(pamatskolām, vidusskolām, ģimnāzijām) 
valsts pārbaudes darbu reitingā.

Arī olimpiādēs esam labi startējuši. Ja 
paskatāmies pamatskolu reitingu, esam 
2. vietā Pierīgā, bet visu skolu kontekstā – 
4., 5. vietā. Arī iepriekšējo gadu rezultāti 
mūs priecējuši. Uzskatu, ka tas ir apliecinā-
jums mūsu skolotāju profesionalitātei, dar-
ba mīlestībai un entuziasmam, godprātīgi 
veicot savu darbu. Paldies mērķtiecīgajiem, 
prasmīgajiem skolēniem, darbu mīlošajiem 
skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, 
atsaucīgajiem vecākiem. Tikai kopējā sadar-
bībā ir panākumi.

Skolēnu skaits
Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā un 

pirmskolas grupās ir 119 bērni.
Lēdurgas pamatskolā mācās 68 izglīto-

jamie. 1. klasē mācības uzsāka 11 skolēni. 
Skolēnu skaits jau pāris gadus ir stabils, ar 
tendenci pieaugt.

Paveiktais izglītības iestāžu 
ēkās Lēdurgā

M.K.: Krimuldas novada pašvaldība 
 Lēdurgas pamatskolā ir ieguldījusi lielas 
investīcijas. Veikti remonti, ar laku pārklā-
ta koridora grīda, atjaunotas kāpnes uz bē-
niņiem un pagrabstāvu, no jauna iekārtots 
mājturības kabinets zēniem. Iegādāts in-

ventārs: skapji, žalūzijas,  projektors, datori, 
sporta inventārs, dārza traktors.

Labiekārtotās skolas un bērnudārza tel-
pas, kā arī sakoptā apkārtne dod prieku ne 
tikai bērniem, vecākiem, bet arī visiem pa-
gasta iedzīvotājiem. Paldies pašvaldībai par 
atbalstu, bez tā mums neiztikt!

L.K.: Pirmsskolā ir veikti remonti, izre-
montētas grupiņas telpas: lielā istaba, gu-
ļamistaba un ģērbtuve. Ar šo gadu ir pabeigts 
pirmsskolas izglītības iestādes  Lēdurgā trīs 
grupiņu remonts. Pirms trīs gadiem tika 
nosiltinātas ārsienas un pakāpeniski, katru 
gadu tika izremontētas pa vienas grupiņas 
telpām. Tagad visi bērni izglītojās un dienas 
vada jaunās skaistās telpās. Arī svinību zālē 
ir veikts kapitālais remonts. 

M.K.: Ieceres – pirmsskolas grupu ēkā 
vēl jāveic remonts saimnieciskajā daļā, kas 
varētu notikt nākamgad. Ceru, ka skolā nā-
kamgad tiks mainīta apkures sistēma. Pro-
jekts šai darbības jomai jau ir izstrādāts. Šo-
brīd internāta ēkas telpās ir krāsns apkure, 
kas ir novecojusi, paredzēta centrālapkure. 
Centrālapkures katls, kas atrodas pamatsko-
las ēkā, tiks iznests ārpus skolas un izvietots 
atsevišķā konteinerā. 

Pēc veiktajiem vērienīgajiem siltināšanas, 
remonta, labiekārtošanas darbiem no pa-
gasta iedzīvotājiem tiek saņemtas pozitīvas 
atsauksmes. Tas ir kuplinājis bērnu skaitu 
pirmskolas izglītības iestādē. Pirms dažiem 
gadiem iestādi apmeklēja 25 bērni, tagad to 
apmeklē jau 50. 

L.K.: Šādas nozīmīgas investīcijas bērnu-
dārzā un skolā atmaksājas, jo bez bērniem 
apdzīvotai vietai nav lielas perspektīvas. 
Esam priecīgi, ka esam ieguldījuši investī-
cijas un ceru, ka iedzīvotāji to novērtē un 
izmanto iespējas izglītoties – apmeklēt sko-
lu un bērnudārzu – uz vietas Lēdurgā. Sa-
kārtot fizisko vidi, rotaļlaukumus, sagādāt 
tehnisko aprīkojumu – tā ir tikai viena daļa, 
pats galvenais ir cilvēks. 

Ļoti patīkami, ka pašvaldības iestādēs ir 
pietiekams skaits skolotāju un pedagogu, lai 
varētu īstenot visas izglītības programmas. 

M.K.: Mēs katru gadu cenšamies papildi-
nāt bērniem pieejamo rotaļlaukumiņu pirms-
skolas teritorijā. Šogad uzstādīta lapene. Arī 
skolā tāda radusies, pateicoties vecākiem. 
Lai iegūtu nelielu starta kapitālu, 6. klases 
skolēnu vecāki pēc savas iniciatīvas piedalī-
jās Limbažu fonda projektu konkursā. Viņi 
ne tikai ziedoja vēl nepieciešamos finanšu 
līdzekļus, bet arī savu brīvo laiku, lai taptu 
brīnišķīga darba un atpūtas vieta skolēniem, 
kur arī rudenī un pavasarī var notikt intere-
santas mācību stundas. Īpašs paldies Baibai 
Liepiņai, Jānim Zaķim, Andrim un Gunitai 
Subačiem, Raitim Zaķim.

Par jauno izglītības saturu
M.K.: Nākotnes izaicinājums ir jaunā iz-

glītības satura ieviešana, notiek sagatavoša-
nās darbi tā īstenošanai. Pirmsskolas peda-
gogi jau šajā mācību gadā iecerējuši organi-
zēt vairākas nodarbības atbilstoši jaunajam 
izglītības saturam un metodikai. Arī skolas 
pedagogi plāno mācīt skolēniem kompleksi 
lietot zināšanas, prasmes un paust attieks-
mes, risinot problēmas mainīgās reālās dzī-
ves situācijās. Ļoti nozīmīga ir dažādu mā-
cību priekšmetu skolotāju sadarbība. Mūsu 

Mēs paši radām savu novada stāstu!

L.Kumskis, V.Krišjānis, M.Kalniņa, (no kreisās puses) audzinātāja L.Pauliņa un pirmās klases 
audzēkņi

Lēdurgas pamatskolas vecāku sarūpētajā lapenē nodarbība skolotājai M.Ansonei, skolēniem 
un viņu vecākiem
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skolotāji ir ļoti atvērti, darbīgi, radoši, tāpēc nekad nav bijusi problē-
ma organizēt kopīgas mācību stundas un pasākumus. 

Par pašvaldības atbalstu  
katram skolēnam 10 eiro

M.K.: Katram skolēnam pašvaldība mācību gada laikā piešķir 
10 eiro mācību ekskursijām. Esam priecīgi par iespēju organizēt 
mācību ekskursijas, jo skolēni savas teorētiskās zināšanas var pa-
pildināt ar reālu kultūrvēsturisku objektu apskati, apmeklēt mākslas 
pasākumus, iepazīties ar ražošanas uzņēmumiem, pat līdzdarboties 
tajos. 

L.K.: Vēl, kā priekšsēdētājs, aicinu par pašvaldības piešķirta-
jiem līdzekļiem gan skolas ietvaros, gan ar vecākiem apmeklēt 
mūsu novada pērli – Turaidas muzejrezervātu, iepazīt novada Kri-
muldas un Lēdurgas baznīcu bagāto vēsturi. Pašvaldība vairākās 
novada vietās sagatavojusi un atklājusi vairākas nelielas ekspozī-
cijas. Pirmā – Lēdurgas Dendroparka ēkā ir iekārtota par novada 
vēsturi. Nākotnē iecerēts, ka, sadarbībā ar Turaidas muzejrezer-
vātu, vienā no Krimuldas baznīcas ēkām tiks atklāta ekspozīcija 
par novada vēsturi un Kaupo, par Kubeseli. Nākamgad plānojam 
realizēt projektu par Kubeseles takas labiekārtošanu. Trešais ob-
jekts, ko plānojam veidot, ir rakstnieka Anšlava Eglīša piemiņas 
telpa Inciemā, kuru veidosim ar skolotājas, vairāku grāmatu au-
tores, Māras Ozolas palīdzību. Ar privātā investora ieguldījumu 
ir skaisti iekārtota muižas ēka, Inciema ūdenstorņa ēkā šogad sa-
kārtojām koplietošanas telpas, nākamgad ēkas 3.stāvā varētu tapt 
skaista zāle, kur sanākt mūsu Inciema ļaudīm. 

Visi skolēni aicināti iepazīt mūsu novada bagātības.

Par projektiem izglītības ieguvumu 
papildināšanai

L.K.: Abās mācību iestādēs otro gadu turpinās ES projekts “At-
balsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kura ietvaros 
ar pašvaldības līdzfinansējumu, abām skolām ir piešķirti līdzekļi, 
lai papildus strādātu ar bērniem. Piemēram, Lēdurgas pamatskolā 
notiek praktiskā matemātika un nodarbības programmēšanā.

Krimuldas vidusskolā mazāko klašu grupām ir nodarbības jautra-
jā matemātikā. Otrs nodarbību cikls ir saistīts ar robotikas apgūša-
nu, kur skolotājus algojam par ES līdzekļiem, bet pašvaldība iegādā-
jas nepieciešamo robotikas tehniku. Šis projekts mums turpināsies 
arī šogad. Aicinu visus bērnus iesaistīties, gūstot no šīm iespējām 
maksimālu labumu. Papildus iknedēļas nodarbībām, arī šī projekta 
ietvaros, šogad būs vienreizēji pasākumi. Domājam par aktivitātēm 
ar Zinno centru, lai dažādotu mācību veidu ārpus tradicionālajām 
mācību stundām. 

Otrs projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”. Kā zināms, jauniešiem pēc kāda posma sa-
sniegšanas, ir nepieciešams izvēlēties, kur turpmāk doties. Visla-
bāk būtu doties studēt uz kādu no augstskolām, taču, lai uzzinātu 
vairāk par iespējām, ES projekta finansējuma ietvaros, abās sko-
lās strādā izglītības konsultants. Tas strādā gan individuāli, gan 
ar grupām, gan pasniedz lekcijas, gan ved bērnus ekskursijās, lai 
izzinātu, kā, piemēram, darbojas rūpnīcas, ražotnes, kādi ir iespē-
jamās darba dzīves virzieni. Šis projekts darbojas vairākus gadus 
un turpināsies.

Cilvēku labklājībai
L.K.: Vērtīgākie, kas mums ir, ir darbinieki un vispār novada cil-

vēki. Pašvaldība cenšas savu iespēju robežās atbalstīt skolotājus un 
apkalpojošo personālu. Mūsu uzdevums ir prasmīgi atrast labāko 
risinājumu ar tām iespējām, kas mums ir. Papildus visām citām lie-
tām, kas ir veiktas, ir nodrošināts autobuss skolēniem un draudzī-
ga ekskursiju maksa, ir pusdienu apmaksa gan teicamniekiem, gan 
trūcīgajiem, kā arī 1.-4.kl. pusdienu apmaksa no valsts, mums ir arī 
veselības apdrošināšana visiem darbiniekiem, kas strādā 0,3 slodzes 
un vairāk.  

Pašvaldībā vairākus gadus aktualizējās jautājums par gājēju takas 
izveidi Lēdurgā no pamatskolas līdz Dzirnavu ezeram. Pagājušajā 
gadā aktīvi ķērāmies pie šī darba. Šogad ir izstrādāts tehniskais pro-
jekts, kas arī prasīja laiku, jo viss jāsaskaņo ar privātīpašniekiem, arī 
ar Dabas aizsardzības pārvaldi par dažu koku nozāģēšanu. Ja mēs 
gribam šo taciņu, tad tas ir jādara. Kopumā kokus tomēr iestādām 
vairāk nekā nozāģējam. Šo taciņas izveides darbu veiksim pakāpe-
niski, trīs daļās no skolas līdz Dzirnavu ezeram divos posmos. 

Paldies iedzīvotāju aktivitātei, iesaistoties sabiedrībai nozīmīgās 
aktivitātēs. Gribu uzteikt Lēdurgas ļaudis un aktīvās kopas: biedrību 
“Kamolītis”, tikko atklājām parku centrā, gan biedrību “Smailes”, 
kuras iniciatīvas rezultātā tapa jauna taka pie Lēdurgas Dendropar-
ka, Maijas Pīlāgas Lēdurgas mākslas skolas ieguldījums vides lab-
iekārtošanai Lēdurgā jau ir tradīcija: estrādes sienas apgleznošana, 
bērnudārza grupu kāpņu telpas sienas gleznojums, latvju zīmju un 
ābolu transparenti, kas veidoti kā mūsu novada ģerboņa zīme, – tos 
nesām Dziesmu un deju svētku gājienā. Tas ir pats labākais, ka aktī-
vi iesaistās pati sabiedrība. No pašiem iedzīvotājiem nāk šīs idejas, 
kuras kā pašvaldība, cik iespējams, atbalstām un palīdzam realizēt.

Ko esam paši radījuši, uzgleznojuši, paši iekārtojuši, paši arī sau-
dzējam. Nav tādas valsts vai domes naudas, tā ir visu mūsu kopējā 
nauda godīgi nodokļos samaksāta.  

Mēs paši radām savu stāstu par novadu, to veidojot!
Sagatavoja Ināra Miškina

Seminārs Krimuldas novada vecākiem un speciālistiem  
par bērnu un pusaudžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespējām

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar SIA “Lat-
vian Holidays” turpina īstenot seminārus iedzīvotājiem par bērnu un pus-
audžu atkarību pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi un palīdzības iespē-
jām. Semināru mērķis ir izglītot gan bērna ikdienā iesaistītos speciālistus, 
gan vecākus par vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju atpazīšanu 
un nepieciešamo rīcību atkarības veidošanās gadījumā.

Krimuldas novadā seminārs „Par bērnu un pusaudžu atkarību izraisošu 
vielu lietošanas un procesu atkarības pazīmju agrīnu atpazīšanu, profilaksi 
un palīdzības iespējām” norisināsies Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatsko-
lā, Lēdurgas pagasta Skolā 25.septembrī no plkst. 17.00 līdz 19.00.

Semināra laikā dalībnieki saņems konkrētu informāciju par atkarības 
vielām un atkarību izraisošiem procesiem (piemēram, datorspēļu spēlē-
šana), kā arī diskutēs par nepieciešamo rīcību gadījumos, kad bērns vai 
pusaudzis atrodas atkarības ceļa sākumā. Visi dalībnieki saņems ikdienā 
noderīgus informatīvos materiālus. Dalība pasākumā ir bezmaksas.

Papildus informācija par semināru un pieteikšanās: skolas direktore 
Maija Kalniņa t. 27744020, e-pasts: ledurgasskola@krimulda.lv 

Pasākumu kopums tiek finansēts Eiropas Sociālā fonda projekta “Sli-
mību profilakses un kontroles centra organizēti vietēja mēroga pasākumi 
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei pašvaldībās” 
(Identifikācijas Nr.9.2.4.2/16/I/106). Līdz 2019.gada septembrim kopā tiks 
īstenoti vismaz 54 semināri Aizputes, Babītes, Baldones, Dundagas, Dur-
bes, Engures, Ērgļu, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Krimuldas, Līgatnes, 
Lubānas, Mālpils, Mērsraga, Nīcas, Priekuļu, Pārgaujas, Salacgrīvas, Sē-
jas, Tērvetes, Vaiņodes, Viļānu un Zilupes novadā.

Papildu informācija par projektu: www.spkc.gov.lv

Plašāka informācija par Slimību profilakses un kontroles centra Eiropas 
Sociālā fonda projektiem: www.esparveselibu.lv/ (notikuma kalendārs)
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Jau marta mēnesī PII Ezerciems iestādes vadība apzināja ve-
cākus par to, cik daudz izglītojamie apmeklēs pirmsskolu  vasa-
ras periodā. Atsaucībā bija liela, vidēji, vasaras mēnešos iestā-
di apmeklēja 40–50 izglītojamie. Pirmskolas izglītības iestāde 
“Ezerciems”  darbojās visus trīs vasaras mēnešus. Lai pārkārto-
tos jaunajam mācību gadam, iestāde bez izglītojamiem strādāja 
pēdējās trīs augusta dienas. Vasarā ir atvaļinājumu laiks, tāpēc 
priecājāmies par iespēju izmantot NVA un Krimuldas novada 
domes piedāvāto iespēju vasaras periodā strādāt skolēniem. 
Administrācijas un skolotāju vadībā PII “Ezerciems” strādāja 
četri skolotāju palīgi, paldies meitenēm par atsaucību un apzi-
nīgu  darbu.

Vasarā turpinājām uzsākto sadarbību ar prakse lv.
Jūlijā PII Ezerciems viesojās  speciālistes no Slimību profilak-

ses un kontroles centra. 5–6 gadus veciem bērniem bija iespēja 
piedalīties slimību un profilakses centra organizētajā izglītojo-
šā pasākuma “Personīgās higiēnas nozīme un pamatprincipi”. 
Tika pārrunātas un aktualizētas tādas lietas kā roku pareiza 
mazgāšana, tīrība, skaidrotas “bīstamākās mikrobu uzturēša-
nās vietas”. Bērni ne tikai klausījās, bet skatījās multfilmu, ek-
sperimentēja  un paši kopīgi meklēja “bīstamās” vietas kur, var 
sastapt mikrobus. Noslēgumā katrs bērns saņēma dāvanu  roku 
dvieli, magnētu un krāsojamo grāmatu. Uzsākot jauno mācību 
gadu, 4–6 gadnieki saņēma sveicienus no prakse. lv. – krāsoja-
mas grāmatas.

Kā katru gadu, priecēja pašu lecektīs izaudzētās dilles, redīsi 
un zirņi. Atbildīgās skolotājas Aiva Irbe un Daina Ilze Lielā. 

Pedagoģiskais personāls vasaras periodā tupināja profesionā-
lo pilnveidi. Skolotājas A.Abzalone un un L.Janelsiņa apmek-
lēja kursus “Brīvdabas pedagoģija”. Skolotājas  A.Pelkaua un 
D.I. Lielā savu pieredzi pilnveidoja VISC E-mācību vidē, ap-
gūstot kursu: ”Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā”. 

Vasaras nogalē īstenojās  jau 2016.gadā izteiktais vecāku ie-
rosinājums vecā baseinā vietā izveidot labirintu. Soli pa solim 
sadarbībā ar 2017./2018.gada Iestādes padomes atbalstu, vecāku 
radošu iniciatīvu un iestādes personāla atsaucību augu stādīša-
nā īstenojām šo ieceri. Ir tapis daudzfunkcionāls labirints, kurā 
varēs pētīt daudzgadīgo augu veģetācijas periodus, salīdzināt 
un meklēt dažādas krāsas, un, protams, izskriet un rotaļāties.

Ārā laukumi ir papildināti ar rotaļu namiņiem.
Izmaiņas šajā mācību gadā ir bērnu ēdināšanas procesā un 

uztura normās, ko nosaka grozījumi 2012.g. 13.marta MK no-
teikumos Nr.172 ”Noteikumi par uztura normām izglītības 
iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitā-
cijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”. 
Jaunās uztura normas nosaka, ka bērnu uzturā vairāk jāiekļauj 
dārzeņi un augļi. 

Ēdiena pagatavošana notiek centralizēti virtuvē. Bērniem 
ēdināšana ir nodrošināta grupu telpās. Uzsvaru liekot uz to, 

PII “Ezerciems” vasarā  
un jauno mācību gadu uzsākot

ka ēdienreize pirmsskolā ir neatņemama pedagoģiskā procesa 
sastāvdaļa, kuras laikā izglītojamais mācās pašapkalpošanās 
iemaņas, galda kultūru, atbilstoši savam vecumposmam. Gru-
pu virtuves ir nodrošinātas ar nepieciešamo aprīkojumu galdu 
klāšanai un trauku mazgāšanai.   

Sveicam visus kolēģus  
un bijušos un topošos pirmsskolniekus  

jauno mācību gadu uzsākot!
PII “Ezerciems” vadītaja Inita Irbe

 Notikumus PII Ezerciems apkopoja 
metodiķe

Naira Martinsone

Krimuldas novada skolēni pavadījuši trešo un noslēdzošo 
vasaras mēnesi iesaistoties Nodarbinātības Valsts aģentūras 
(NVA) pasākumā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā 
personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai pro-
fesionālās izglītības iestādēs”. 

Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras 
brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem 
iespēju iegūt jaunas prasmes, iemaņas un pieredzi. Pasākumā pie-
dalās skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās 
un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītī-
bas iestādēs nākamajā mācību gadā. 

Kopumā Krimuldas novada pašvaldībai tika apstiprinātas 
23 vietas – no tām deviņas tika aizpildītas jūnija mēnesī, asto-
ņas jūlijā un sešas augustā. Skolēni veica palīgstrādnieku darbu 
Krimuldas vidusskolā, Krimuldas vidusskolas peldbaseinā, Lē-
durgas Dendroparkā un Lēdurgas pagasta pārvaldē. 

Darba vadītāji ir gandarīti par čaklajiem skolēniem, un saka lielu 
paldies par veiktajiem darbiem. 

Paldies darba vadītājiem par ieguldīto laiku un skolēniem par 
čaklu strādāšanu. Veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno mā-
cību gadu!

Linda Bernarde

Skolēnu vasaras nodarbinātība Krimuldas novadā

Vajag tik rakt!
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6. septembrī Raganā, Reģu pļavā (pie 
aptiekas ēkas) viesojās unikāls projekts – 
“Titānu Tūre 2018: no Brikas līdz Nov-
gorodai”, kura ietvaros zirgu karavāna ar 
10 zelta ratiem un 20 zirgiem šķērso vai-
rāk kā 2300 km no Vācijas līdz Krievijai, 
piestājot vairākās pilsētās, lai priecētu 
tās iedzīvotājus un simboliski nestu vēs-
tījumu par mieru, sadraudzību un brīvību 
vienotā Eiropā!

Paldies visiem, kas ieradās sagaidīt šī 
projekta dalībniekus – šī esot bijusi, iespē-
jams, labākā un sirsnīgākā sagaidīšana, 
kurā projekta dalībnieki smēlās spēkus, lai 
turpinātu ceļu uz savu mērķi!

Paldies atbalstītājiem, kas palīdzēja sa-
rūpēt spēka dāvanas no Krimuldas nova-
da – Z/S "Dimzas”, SIA "Maiznīca Flora" 
un Z/S “Mazlauri” saimniekam Mārim 
Rehtšpreheram. Liels paldies Voldemāram 
un Zigmāram Loginiem, kas sarūpēja bio-
loģiskās auzas zirdziņiem, kas ir galvenie 
šī projekta "vilcēji".

Tāpat liels paldies atbalsta komandai, kas 

Par mieru un sadraudzību vienotā Eiropā!

sazinājās un centās izprast zirgu karavānas 
ceļu pie mums, lai varētu noorganizēt klā-
tienes tikšanos visiem interesentiem – pal-
dies folkloras kopai "Putni", vadītāja Ilze 
Kļaviņa – jūs kā vienmēr bijāt nepārspē-
jami, Līvijai Ustupai, Inārai Krasovskai, 

Ziedonim Skrivļam, Gatim Suķim, Ģirtam 
Batarevskim, Robertam Caucim un Kristī-
nei Miškinai.

Paldies visiem, kas ieradās un sagaidīja 
šī unikālā projekta dalībniekus!

Sagatavoja Madara Liepiņa

Zirgu karavāna novadniekos raisīja neviltotu interesi un prieku

Otrās ekspedīcijas iespaidi
Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu un politiski represēto 

biedrība “Kamolītis” organizēja ekspedīciju ar novada pensionā-
ru biedrībām par godu Latvijas 100 gadei ar nosaukumu “Kāda 
Tu esi, Latvija, sagaidot savu 100. gadadienu?”. Ekspedīcijai bija 
paredzēti divi posmi: pirmais notika pērn vasarā, apceļojot Kur-
zemi. Šogad 19. un 20. jūlijā notika otrais posms – ekspedīcija 
pa Latgali.  

Agrā rīta stundā pulcējās 52 novadnieki, lai uzsāktu ekspedīciju 
uz Latgali. Maršruts bija smalki izplānots un laika nobīdes varētu 
to izjaukt, taču tā nenotika, jo visi ekspedīcijas dalībnieki bija orga-
nizēti un precīzi. Pirmā un arī pēdējā ekspedīcijas pieturvieta bija 
"Liepkalnu" maiznīca-kafejnīca-kvasnīca-veikals, kur varēja pa-
mieloties ne tikai ar slavenās maiznīcas gardumiem, bet arī izbaudīt 
skaisti un ar izdomu veidoto atpūtas kompleksu. Interesenti varēja 
aplūkot ar malku kurināmo pārvietojamo maizes krāsni, ar kuru at-
sākās “Liepkalnu” maizes stāsts pirms vairākiem gadiem. 

Nākamā pietura bija Naujenes pagasts Daugavpils novadā, kur 
autentiskā apdzīvotā sādžā atrodas Slutišķu vecticībnieku lauku 
sēta. Tur iepazināmies ar unikāliem Latgales vecticībnieku garīgās 
un sadzīves kultūras materiāliem. 

Sekoja nākamais ekspedīcijas plāna punkts, kuru gandrīz izjauca 
lietus, pieņemoties spēkā, un gandrīz nobaidot plostot gribētājus. 
Rezultātā paveicās, jo pēc vairāku stundu brauciena pa Daugavas 
lokiem, lietus mitējās un visi ekspedīcijas dalībnieki bija sasiluši 
un apžuvuši. 

No Vasargelišķu skatu torņa pavērās iespaidīgs skats uz Daugavas 
lokiem, kur tikko bijām uz plosta. 

Turpmākais ekspedīcijas ceļš veda uz Krāslavu un novadu. Ie-
spaidu daudz: apmeklēta Sv.Ludviga Romas katoļu baznīca, kur 
glabājas Sv Donata relikvijas; grāfu Plateru pils komplekss ar par-
ku, kurš tiek atjaunots un pilnveidots ar katru sezonu. Krāslavas no-
vada Kaplavas pagastā zirgu sētā "Klajumi" viesojāmies pie Ilzes 
Stabulnieces, šova "Latvijas īstenās saimnieces 2017" uzvarētājas. 
“Klajumos”, sētā ar gandrīz 100 gadu vēsturi, turpina saimniekot 
vecā un jaunā paaudze, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu un 
rūpējoties par dabas un vides vērtībām. Piedzīvojām saviļņojošu 
dzimtenes mīlestības paraugstundu.

Tālāk ceļš veda uz Aglonu, kur vispirms apmeklējām Aglonas 
baziliku, gūstot baudījumu dvēselei. Aglonas bazilika un visas Lat-

vijas kristieši gatavojas 24. septembrī uzņemt Romas katoļu pāvestu 
Francisku.  

Nākamā pietura Maizes muzejā Aglonā, kuru izveidojusi Vija 
Kudiņa, "Latvijas īstenās saimnieces 2016" šova dalībniece. Saru-
na par maizi, maizes tapšanas procesu: svaigas maizes degustācija, 
zāļu tējas, Latgales kulinārā mantojuma ēdienu baudīšana, to visu 
ekspedīcijas dalībnieki izbaudīja. Labā noskaņojumā, devās aplūkot 
Kristus Karaļa Kalnu, – skulptūru parku Dievam par godu, turpat 
Aglonā. Ainaviskais izvietojums 385 skulptūrām, kuras radījis tēl-
nieks Ēriks Delpers ar kokaudzētavas "Baltezers" stādījumiem neat-
stāja vienaldzīgu nevienu.

Mājupceļu īsināja iespaidu daudzums un patīkamais nogurums 
pēc iedvesmojošās ekspedīcijas uz Latgali.   

Paldies Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu un politiski repre-
sēto biedrība “Kamolītis” vadītājai Olgai Juhņevičai par perfekti 
noorganizēto ekspedīciju. Vislielākais paldies Krimuldas novada 
pašvaldības domei, personīgi priekšsēdētājam Linardam Kumskim, 
par atsaucību un atbalstu. Paldies visiem ekspedīcijas dalībniekiem 
par zinātkāri, precizitāti un izturību. Paldies Karolim Treijam par 
ekspedīcijas maršruta izstrādi un gida pienākumu veikšanu.

Sagatavoja Ināra Miškina

Vija Kudiņa pirms Maizes muzeja apmeklēšanas pastāsta par sēšanu 
un aicina K.Treiju iemēģināt seno arklu
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 27.07.2018. sēdes lēmumu 

PRECIZĒTI ar KND 31.08.2018. sēdes lēmumu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6 
 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1, 3., 4.daļu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā Krimuldas novadā piemēro nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus.

2. Nodokļa maksātajiem, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa 
parādi Krimuldas novada domei, nodokļa atlaide netiek piešķir-
ta. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 
1.1 daļas noteiktajā, šis nosacījums neattiecas uz personām, 
kam piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģime-
nes statuss

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, 
kurām lauksaimniecībā izmantojamā zeme iepriekšējā gadā ir 
bijusi apstrādāta.

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir personām, 
kuras deklarētas Krimuldas novada administratīvajā teritori-
jā un kurām īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības 
veikšanai. 

II. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijas, kuras var saņemt nekustamā 

īpašuma nodokļa atvieglojumus un 
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs

5. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas 
piešķirami sekojošām nodokļa maksātāju kategorijām šādos ap-
mēros: 

Nodokļa maksātāja kategorijas

Nekustamā 
īpašuma 
nodokļa 

atvieglojums 
%

5.1. Vientuļajiem pensionāriem un vientuļajām per-
sonām ar  I un II invaliditātes grupu

50%

5.2. Ģimenēm, kurām ir bērns ar invaliditāti vai lau-
lāto ar I un II invaliditātes grupu

50%

5.3. Pensionāriem un personām ar invaliditāti, ku-
riem pensija nepārsniedz EUR 250,- mēnesī

50%

5.4. Ģimenēm ar bērniem, kuru ienākumi uz vienu 
ģimenes locekli nepārsniedz  EUR 185,- mēnesī

50%

5.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībniekiem

50%

5.6. 1991. gada barikāžu dalībniekiem 50%

6. Nodokļa maksātāji, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi maznodro-
šinātas personas vai maznodrošinātas ģimenes statusu - nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojums piešķirts 50% apmērā no 
taksācijas gadam aprēķinātās nodokļa summas par to periodu, 
kurā pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģi-
menes statusu par dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās 
ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, 
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantoša-
na ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru funkcionālā izman-
tošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pag-
rabiem, noliktavām un saimniecības telpām) un tām piekritīgo 
zemi:

 6.1. Svītrot 
 6.2. Svītrot
7. Nodokļu maksātāji, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā nekusta-

majā īpašumā uz taksācijas gada 1.janvāri un iesniegumu at-
vieglojumu saņemšanai iesnieguši Noteikumu 10.punktā minē-
tajā kārtībā līdz taksācijas gada 1.februārim – 50% apmērā no 

nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas taksācijas gadā aprē-
ķināta par šajā nekustamā īpašumā ietilpstošo dzīvokļa īpašuma 
sastāvā esošo ēkas daļu, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un 
šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību vai viena dzī-
vokļa māju, ja šie nekustamā īpašuma objekti (turpmāk – objek-
ti) ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā un netiek izmantoti 
saimnieciskās darbības veikšanai.

8. Nodokļu maksātāji, kuri deklarē dzīvesvietu savā nekustamajā 
īpašumā pēc taksācijas gada 1.janvāra, noteikumu 7.punktā mi-
nētos atvieglojumus saņem, sākot ar nākamo mēnesi pēc dzīves-
vietas deklarēšanās un iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā.

9. Šo noteikumu 7.punktā noteikto atvieglojumu nepiemēro:
 9.1. ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

nav reģistrēts nekustamais īpašums;
 9.2. Svītrot 
 9.3. ja nodokļu maksātājam, nodokļu atvieglojumu piešķiršanas 

izskatīšanas brīdī, ir pašvaldības budžetā ieskaitāmie nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādi.

III. Kārtība kādā iesniedz pieprasījumu 
atvieglojumu saņemšanai

10. Lai saņemtu atvieglojumus, atvieglojumu pieprasītājam, kas at-
bilst Noteikumu 5.punktā norādītājam ir jāiesniedz Iesniegums, 
kas ir kā Pielikums Nr.1 , bet atvieglojuma pieprasītājam, kas 
atbilst 6.; 7. un 8.punktā norādītajam, jāiesniedz Iesniegums,, 
kas ir Pielikums Nr.2 Krimuldas novada dome vai elektroniski 
(parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) iesniegums, kas no-
formēts atbilstoši Noteikumu pielikumiem Nr.1 un Nr.2.

11. Iesniegums tiek izskatīts pēc būtības, un pašvaldība sagatavo 
atbildi atbilstoši Administratīvā procesa likuma 67.pantā no-
teiktajam, ja atvieglojumu pieprasītājs:

 11.1. iesniegumā nav norādījis visas ziņas, atbilstoši Noteikumu 
pielikumiem Nr.1 vai Nr.2,

 11.2. norādījis nepatiesas ziņas.
12. Tiesības uz atvieglojumu izbeidzas ar nākamo mēnesi, 

ja nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība, tai 
skaitā tas tiek iznomāts vai izīrēts.

13. Atvieglojuma saņēmēja pienākums, pamatojoties uz likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktā laikā paziņot Kri-
muldas novada domei par noteikumu 12.punktā minēto apstākļu 
iestāšanos.

14. Ja nodokļu maksātājs taksācijas gadā deklarē dzīvesvietu citā 
sev piederošā nekustamā īpašumā Krimuldas novada adminis-
tratīvā teritorijā, tad atvieglojumu pieprasītājam, atkārtoti ie-
sniedzot iesniegumu, pēc paša izvēles ir tiesības saņemt Notei-
kumu 7.punktā norādītos atvieglojumus tikai par vienu Objek-
tu.

15. Ja nodokļu maksātājam ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus uz likuma un šo saistošo noteikumu pa-
mata, piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, personai vislab-
vēlīgākajam nosacījumam.

IV. Dokumenti, kādi nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājam jāiesniedz kopā ar 

iesniegumu

16. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodok-
ļa maksātāja motivēta iesnieguma pamata par visu taksācijas 
gadu, izņemot gadījumus, kad personas statuss, kurš dod tiesī-
bas saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā 
atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim sta-
tusam. Persona iesniegumā Krimuldas novada domei pamato 
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atvieglojuma piemērošanu un norāda īpašumu, par kuru tas 
tiek pieprasīts, kā arī apliecina, ka tas netiek izmantots saim-
nieciskajā darbībā (negūst ienākumus no šī īpašuma). 

17. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 5.1. un 
5.2.apakšpunktu, iesniegumam pievieno invaliditāti apliecinoša 
dokumenta kopiju.

18. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 5.3.apakšpunktu, 
iesniegumam jāpievieno Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 
izziņa par pensijas apmēru.

19. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 5.5.apakšpunktu, 
iesniegumam jāpievieno Černobiļas atomelektrostacijas seku lik-
vidēšanas dalībnieka apliecības kopija.

20. Lai saņemtu atvieglojumus saskaņā ar noteikumu 5.6.apakšpunktu, 
iesniegumam jāpievieno 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecī-
bas kopija

V. Iesnieguma izskatīšanas kārtība

21. Iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanu izskata Krimuldas novada pašvaldības nekustamā 

īpašuma nodokļa administratore un iesniedz izskatīšanai Fi-
nanšu komitejas sēdē. Lēmums par atvieglojumu piešķiršanu 
vai atteikumu tiek pieņemts Krimuldas novada domes sēdē.

22. Pēc nodokļu atvieglojumu piešķiršanas nekustamā nodokļu 
speciālisti veic nodokļa pārrēķinu atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem.

VI. Apstrīdēšanas kārtība

23. Ja nodokļu maksātājs nepiekrīt Krimuldas novada domes pieņem-
tajam lēmumam, viņš to var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VII. Noslēguma jautājumi

24. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.janvāri
25. Ar Noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem Kri-

muldas novada domes 2014.gada 14.februāra saistošos noteiku-
mus Nr.3 „Par atvieglojuma piešķiršanu nekustāmā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām Krimuldas novadā”.

1.pielikums 
Krimuldas novada domes 27.07.2018. 

saistošajiem noteikumiem Nr.6
 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Krimuldas novadā”

Krimuldas novada domei

.................................................................................................
(Iesniedzēja vārds, uzvārds)

.......................................................................................
(Personas kods)

........................................................................................
(Adrese)

..................................................................................................
(Tālrunis, elektroniskā pasta adrese)

IESNIEGUMS-APLIECINĀJUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājam,

kurš deklarējis dzīvesvietu sev piederošajā nekustamajā īpašumā

Lūdzu piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 50 % apmērā   no nekustamā īpašuma nodokļa summas, kas taksācijas gadā ap-
rēķināta par ēku (ēkām) nekustamajā īpašumā:  Krimuldas novada ____________________________________________  pagastā,

__________________________________________________________________________________________________,

nekustamā īpašuma kadastra nr. ___________________________________

Ar savu parakstu uz šī iesnieguma apliecinu, ka:
mana deklarēta dzīvesvieta ir iesniegumā norādītajā nekustamajā īpašumā un šis īpašums atrodas manā īpašumā vai valdījumā;
īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība, tas nav iznomāts/izīrēts citai personai;
iesnieguma iesniegšanas brīdī man nav nokavētu nekustamā īpašuma nodokļa
maksājumu.

201__. gada_____. ____________________ ____________________________________
 (paraksts, paraksta atšifrējums)*

*pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika
zīmogu, vai iesniegts, izmantojot e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv
Iesniegto personas datu pārzinis ir Krimuldas novada pašvaldība, datu apstrādes mērķis – iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa. Datu 
subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 
likumu
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2.pielikums 
Krimuldas novada domes 27.07.2018. 

saistošajiem noteikumiem Nr.6
 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu Krimuldas novadā”

IESNIEGUMS
par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 20____. gadā Krimuldas novadā

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju:
Vārds, uzvārds ____________________________________________, personas kods ________________________,
Deklarētās dzīvesvietas adrese   ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

Ziņas par nekustamo īpašumu, valdījumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustama īpašuma adrese _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________,
Kadastra numurs ___________________________________, platība ___________,
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ______________________________________________________________________,
Taksācijas gada aprēķināta nekustamā īpašuma nodokļa summa  ________________,

Lūdzu piemērot atvieglojumu, jo esmu: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus/informāciju:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav nodots lietošanā citām personām, par to 
nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā noradītās ziņas ir patiesas.

____________________________________ ____________________________________.
  (paraksts)       Datums

*pašrocīgs paraksts nav nepieciešams, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu, kas satur laika zīmogu, vai iesniegts, iz-
mantojot e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” portālā www.latvija.lv
Iesniegto personas datu pārzinis ir Krimuldas novada pašvaldība, datu apstrādes mērķis – iesniegumu likuma 3.panta otrā daļa. Datu 
subjektam ir tiesības piekļūt saviem datiem, iesniegt pieprasījumu, izdarīt tajos labojumus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 
likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums. Saistošie noteikumi „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Krimuldas novadā” (turpmāk – 
Saistošie noteikumi) nepieciešami, lai noteiktu atvieglojumu piešķiršanas kārtību un nosacījumus nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem Krimuldas novadā. Izdoti atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5.panta 1.1, 3., 4.daļai.

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts. Nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodokļa) atvieglojumu piešķiršanas kārtību šobrīd reglamentē Krimul-
das novada domes 2014.gada 14.februāra saistošie noteikumi Nr.3 „ Par atvieglojuma piešķiršanu nekustāmā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Krimuldas novadā”, turpmāk Saistošie noteikumi Nr.3.
Ņemot vērā to, ka plānotie grozījumi, kas veicami Saistošajos noteikumos Nr.3 pārsniegtu pusi no saistošo notei-
kumu Nr.3 normu apjoma, sagatavoti jauni pašvaldības saistošie noteikumi.
Līdz šim Saistošo noteikumu Nr.3 piešķirtos atvieglojumus izmantoja mazs nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātāju skaits, tāpēc paredzēts paplašināt nodokļu maksātāju skaitu, kuriem tiks dota iespēja saņemt nodokļa 
atvieglojumus.
Līdz šim nodokļa atvieglojumus saņēma nestrādājoši, vientuļi pensionāri nestrādājoši, vientuļi I un II grupas 
invalīdi, nestrādājoši I un II grupas invalīdi, nodokļu maksātāji, kuru mājsaimniecībā ir I un II grupas invalīds, 
daudzbērnu ģimenes, un nodokļa maksātāji, kuru mājsaimniecībā ir daudzbērnu ģimene. 
Turpmāk, lai mazinātu nodokļa slogu, noteikts, ka Krimuldas novada pašvaldība var piešķirt nodokļa atvieg-
lojumus:
- mājoklim nodokļu maksātājiem, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā;
- nodokļu maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai maznodrošinātās ģimenes 
statusu par mājokli un tam piekritīgo zemi.

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

Saistošie noteikumi samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumus no plānotā nekustamā īpašuma nodokļa par 
mājokli ieņēmumiem aptuveni 8400,-EUR apmēra, un tas ir atkarīgs no nodokļu maksātāju, kuri deklarējuši dzī-
vesvietu savā mājoklī, aktivitātes. Atvieglojumus pašvaldība piešķirs tiem iedzīvotājiem, kuriem nav nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda, līdz ar to iedzīvotāji būs motivēti maksāt nekustamā īpašuma nodokli, pie tam varētu 
tikt samazināti administratīvie pašvaldības resursi parādu piedziņai.

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

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums radīs mērķgrupām būtiskus atvieglojumus nodokļu slogā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošos noteikumus publicē pašvaldības informatīvajā laikrakstā administratīvajām procedūrām “Krimuldas 
Novada vēstis” kā arī ievieto pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv un izliek redzamā vietā pašvaldības ēkā. 
Par saistošo noteikumu piemērošanu vērsties Krimuldas novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar konsultācijām ar privātpersonām
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 27.07.2018. sēdes lēmumu 

PRECIZĒTI ar KND 31.08.2018. sēdes lēmumu 

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

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 2.daļas 91. punktu, 2.1 daļu,3.panta 14. 16.daļu.
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Krimuldas novadā. 
2 Noteikt, ka ar nekustamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo 

māju palīgēkas, kuru platība ir mazāka vai pārsniedz 25 m2, izņemot 
garāžas.. 

3. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei noteikt 1,25% procents no 
zemes vienības kadastrālās vērtības šādiem nodokļa maksātājiem: 

 3.1. juridiskām personām, kuru juridiskā adrese taksācijas gada 
1.janvārī ir Krimuldas novada administratīvajā teritorijā; 

 3.2. fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 
1.janvārī ir Krimuldas novada administratīvajā teritorijā 

4. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei 1,5% no zemes kadastrālās 
vērtības pārējām fiziskām un juridiskām personām, kuras neatbilst 
Noteikumu 3.punktā minētām nodokļu maksātāju kategorijām. 

5. Svītrot.
6. Svītrot.
7. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu mak-

sas stāvlaukumi, ar nekustamā īpašuma nodokli tiek aplikti ar nākamo 
mēnesi pēc inženierbūves kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukuma 
izmantošanas uzsākšanas, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 1,5% apmērā:

 7.1. no inženierbūves kadastrālās vērtības, ja inženierbūve reģistrēta 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – 
Kadastra informācijas sistēma);

 7.2. no inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja inže-
nierbūve nav reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā.

8. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi ap-
liek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, no lielā-
kās kadastrālās vērtības- būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības 
vai būves kadastrālās vērtības

 8.1.Svītrot.
 8.2.Svītrot.
9. Būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais ko-

pējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības 
termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pie-
ņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 
procentu apmērā, no lielākās kadastrālās vērtības- būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības:  

 9.1.Svītrot.
 9.2.Svītrot.
10. Nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde tiek 

veikta 7(septiņu) gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās 
brīža.

11. Šie saistošie noteikumi stājas likumīgā spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Precizējumi Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr.7  

“Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu Krimuldas novadā”
Paskaidrojuma 

raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepie-
ciešamības pamatojums. 

1.1. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk tekstā – Likums). 1.panta otrās daļas 9.1 punkts nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvo-
jamo māju palīgēkas, ja palīgēku platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem. 
Likuma 3.panta pirmā daļas 14 punkts nosaka, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
3 % apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 
1.novembrim. 
Likuma 9.panta otrā daļa nosaka, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda 
kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pašvaldība, 
pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas 
gadījumā, ja iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim. 
1.2. Nodokļu maksātājiem, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, ir liels nodokļa slogs, līdz ar to dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība ir mazāka vai 
pārsniedz 25 m2, nebūtu apliekamas ar nodokli.

2. Īss saistošo noteikumu sa-
tura izklāsts.

2.2. Lai īstenotu pašvaldībām piešķirtās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanā, izstrādāti jauni saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi). 
2.2. Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Krimuldas novada iedzīvotājiem, sniegtu atbalstu uzņēmējiem, veicinātu Krimuldas novada teritorijas attīs-
tīšanu un sakārtošanu, iepriekšminētajām nodokļu maksātāju kategorijām nepieciešams noteikt samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi zemei. 
2.3. Ņemot vērā likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” doto pilnvarojumu, Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmi 1,25 procenta apmērā no zemes 
vienības kadastrālās vērtības fiziskām un juridiskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta/reģistrācijas vieta uz taksācijas gada 1.janvāri ir Krimuldas novada 
administratīvā teritorija. 
2.4. Šāda likme tiek noteikta, piemērojot Likumā noteiktos obligātos principus: 

a) objektīvā grupējuma princips – nodokļu maksātāji ir sagrupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem – samazināta likme tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta/reģistrācijas vieta ir Krimuldas novads; 
b) efektivitātes princips – noteiktās likmes piemērošana neprasa papildu administratīvos resursus, programmatūras pielāgošanai nepieciešami mazsvarīgi pa-
pildinājumi; 
c) atbildīgas budžeta plānošanas princips – nodokļa likmes par zemi samazinājumu līdz 1 procentam daļēji kompensēs turpmākā atteikšanās no nodokļa pie-
auguma ierobežojuma piemērošanas, kas izbeigs nevienlīdzīgo attieksmi pret nodokļa maksātājiem, kad daļai nodokļa maksātāju Likums paredzēja nodokļa 
pieauguma ierobežojumu, bet daļai – neparedzēja; 
d) prognozējamības un stabilitātes princips – noteiktās likmes nav paredzēts mainīt arī nākamajā taksācijas gadā. 

Nosakot minētajām nodokļu maksātāju kategorijām pazeminātu nodokļa likmi zemei, tiek piemērots arī sociālās atbildības princips, kā arī Likumā noteiktais izvēles 
princips – teritorijas attīstības un sakārtošanas princips (tiek veicināta nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju – fizisko personu deklarēšanās Krimuldas novadā, t.i., 
tiks veicināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielināšanās Krimuldas novada pašvaldības budžetā), kas ļaus ieguldīt papildus līdzekļus novada attīstībā, 
bez tam arī uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībā ir viens no galvenajiem instrumentiem teritorijas attīstībai. 
2.5. Dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas. 
2.6. Ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku 
drošību apdraudošas būves un būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, un būves (dzīvojamās mājas), 
kuras nav reģistrētas Kadastra reģistra sistēmā
2.7. Noteikts, ka maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

3. Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu ietek-
mi uz pašvaldības budže-
tu. 

3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei 1,25 procenta apmērā Krimuldas novadā deklarētajiem/reģistrētajiem nodokļu maksātājiem, bet pārējiem nodokļu 
maksātājiem – 1,5 procenta Likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa likmes apmērs zemei nodrošinās EUR 249 231.00 (no 2019. gadā Finanšu ministrijai 
nodotās prognozes) līdzekļus pašvaldībai. Salīdzinājumā 2018.gada veiktā prognoze bija EUR 237 037,00, kas ir EUR 12 194,00 augstākā kā 2019.gadam plānotie 
pašvaldības ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanas.
3.2. Vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanas ar paaugstinātu nodokli rezultātā papildus plānots iekasēt EUR 500,00.

4. Informācija par plānoto ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā.

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuru īpašumā vai tiesiskajā 
valdījumā (lietojumā) ir nekustamais īpašums Krimuldas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4.2. Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi ietekmēs pozitīvi, jo uzņēmējiem, kuru reģistrācijas vieta ir Krimuldas novads, tiks samazināts nodokļu slogs

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Krimuldas novada dome.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību privātpersonu veicamām darbībām.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām.

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta iz-
skatīšanas Finanšu komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapas vietne internetā www.krimulda.lv , saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu 
vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos
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Krimuldas novada domes sēdē 31. augustā
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par grozījumiem Krimuldas pagasta padomes 2008.g. 
26.septembra lēmumā “Par  lauku apvidus zemes piederību Kri-
muldas pagasta pašvaldībai”.
 Izdarīt grozījumus Krimuldas pagasta padomes 2008.g. 26.septembra 
lēmumā “Par lauku apvidus zemes piederību Krimuldas pagasta 
pašvaldībai”, protokols Nr. 9, 12.p., aizstājot lemjošajā daļā vārdus 
”LVVA 2008.g. 21.augusta izziņu Nr. 5-JP-4494/22” ar vārdiem 
“LVVA 2005.g. 20.aprīļa izziņu Nr. 5-JP-2233”  un  izteikt to sekojošā 
redakcijā: 
“1. Pašvaldībai pieder šādas neapbūvētas lauku apvidus zemes vienī-

bas  saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību un pašvaldību 
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās ” 
3.panta  pirmās daļas nosacījumiem:

 Pie Saules ielas , platība 0,2 ha. Saskaņā ar LVVA 2005.g. 20.aprīļa 
izziņu Nr. 5-JP-2233, zeme atrodas uz bijušās Krimuldas pagasta 
zemes “Krimuldas pagasta nams”, kopējā platība 22,37 ha. Īpaš-
nieks uz 1940.g. 21.jūliju ir Krimuldas pagasta sabiedrība”.

 Par īpašumu nodošanu atsavināšanai.
1.§
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai piederošo ze-

mes īpašumu ar nosaukumu “Mazaijaži”, Lēdurgas pag., Krimul-
das nov., platība 1,02 ha.

2. Noteikt atsavināšanas veidu- pārdošana izsolē 
3. Izsoles komisijai organizēt n/ī “Mazaijaži” novērtēšanu atbilstoši 

tirgus vērtībai un izsoles noteikumu sagatavošanu.
2.§
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo 

zemes īpašumu ar adresi Dārza iela 35, Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov., platība 0,7928 ha.

2  Noteikt atsavināšanas veidu-pārdošana izsolē. 
3. Izsoles komisijai organizēt n/ī ar adresi Dārza iela 35, Ragana, 

novērtēšanu atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles noteikumu saga-
tavošanu.

3.§
1. Nodot atsavināšanai Krimuldas novada pašvaldībai  piederošo dzī-

vokļa īpašumu ar adresi “Vēršmēles 1”-2, Krimuldas pag., Krimul-
das nov., dzīvokļa platība 51,7 m².

2. Noteikt atsavināšanas veidu- pārdošana izsolē. 
3. Izsoles komisijai organizēt n/ī ar adresi “Vēršmēles 1”-2, novērtē-

šanu atbilstoši tirgus vērtībai un izsoles noteikumu sagatavošanu.
 Par  zemes iznomāšanu.
1. Ar 2018.g. 15.augustu iznomāt PERSONAI uz 6 gadiem Krimuldas 

novada pašvaldībai īpašumā esošajā zemes  vienībā ar nosaukumu 
“Inciemi”, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., daļu 0,02 ha 
platībā, mazdārziņa  vajadzībām.

2. Nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā un PVN.
3. Nomnieks maksā arī nekustamā īpašuma nodokli par zemi.
4. Juridiskajai nodaļai organizēt zemes nomas līguma noslēgšanu ar 

PERSONU.
 Par inženierbūves uzņemšanu bilancē.
1. Uzņemt Krimuldas novada pašvaldības domes bilancē  inženier-

būvi - siju tiltu ar nosaukumu “Tilts pār Lojas  upi”. Informācija 
par tiltu:
1.1. Konstrukcijas tips-siju tilts, materiāls saliekams-stiegrots, 

tērauda un dzelzsbetona;
1.2. tilta garums - 23,4 m;
1.3. tilta platums 4,19 m;
1.4. brauktuves platums 3,30 m.

2. Līdz 2018.g. 30.decembrim organizēt tilta (inženierbūves)  pār Lo-
jas upi novērtēšanu.

 Par būves izslēgšanu no  bilances
1. Izslēgt no Krimuldas novada pašvaldības domes pamatlīdzekļu 

saraksta  būvi ar nosaukumu “Ūdenstornis Zutiņos, Inciema c.”, 
atlikusī bilances vērtība EUR 0.

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

 Par patapinājuma līguma laušanu.
1. Lauzt ar  biedrību “SK KRIMULDA”,  juridiskā adrese “Pumpuri”, 

Krimuldas pag., Krimuldas nov., 2017.g. 17.februāra patapinājuma 
līgumu Nr.035.17/5-30, ar kuru bija nodotas bezatlīdzības lietošanā 

Krimuldas novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Turai-
das pamatskola”, kas atrodas “Turaidas pamatskola”, Krimuldas 
pag. Krimuldas nov., daļu 2,8 ha platībā un zemes vienības “Mežs 
pie Turaidas skolas”, kas atrodas “Mežs pie Turaidas skolas”, daļu 
2,1 ha platībā..

2. Līgumiskās attiecības tiek izbeigtas 15 (piecpadsmit) darba die-
nas pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas Biedrībai par Līguma 
laušanu.

 “Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Krimuldas 
novadā” Apstiprināt precizētos 27.07.2018. Krimuldas novada saisto-
šos noteikumus Nr.7 „ Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   
Krimuldas novadā”. 
 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu 
Krimuldas novadā”.
Apstiprināt precizētos 27.07.2018. Krimuldas novada saistošos notei-
kumus Nr.6 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir-
šanu Krimuldas novadā”. 
 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu.
Piešķirt Lēdurgas Dendroparkam vārtu iegādei un uzstādīšanai  nau-
das līdzekļus 1376 EUR apmērā . 
 Par grozījumiem 2018.g. 27.aprīļa lēmumā “Par budžeta lī-
dzekļu piešķiršanu”. 
Veikt grozījumus 2018.g. 27.aprīļa lēmuma “Par budžeta līdzekļu pie-
šķiršanu” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā:
“1. Finansiāli atbalstīt biedrību “Rekreācija RT”, juridiskā adrese 

“Kalnzaķi”, Krimuldas pag., Krimuldas nov., kas nodrošina nova-
da jauniešu dalību apmācībai golfa skolā “Reinis”, piešķirot EUR 
300.00.”

 Par naudas balvas piešķiršanu.
1.§ 
Piešķirt PERSONAI naudas balvu 150 EUR apmērā pēc nodokļu 
nomaksas par izcīnīto čempiona titulu Latvijas Junioru  čempionātā 
armvrestlingā. 
2.§
Piešķirt PERSONAI naudas balvu 150 EUR apmērā pēc nodokļu 
nomaksas par izcīnīto čempiona titulu Latvijas Junioru  čempionātā 
armvrestlingā. 
3.§
Piešķirt PERSONAI naudas balvu 100 EUR apmērā pēc nodokļu no-
maksas par izcīnīto 3.vietu Latvijas Meistarsacīkstēs boulingā. 
 Par  „Krimuldas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Kri-
mulda” iekšējās kārtības noteikumi” saskaņošanu.
1. Saskaņot „Krimuldas novada PII „Krimulda” iekšējās kārtības no-

teikumus”.
2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos likumīgo spēku zaudē ar 2014.g. 

25.jūlijā ar Krimuldas novada domes sēdes lēmumu saskaņotie 
„Krimuldas novada PII „Krimulda” iekšējās kārtības noteikumi”.

 Par  nolikuma “Par finansiālu atbalstu sportam Krimuldas no-
vadā” apstiprināšanu.
1. Apstiprināt nolikumu “Par finansiālu atbalstu sportam Krimuldas 

novadā”.
2. Noteikt, ka ar Nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 

29.12.2015. nolikums “Par atbalstu Krimuldas novada sporta or-
ganizācijām un individuālajiem sportistiem” un 24.02.2017. noli-
kums “Par kārtību, kādā Krimuldas novadā deklarētiem sportis-
tiem piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā 
un naudas balvu apmēru”.

 Bezcerīgo debitoru parādi par mūzikas un mākslas nodarbī-
bām. Norakstīt  Maijas Pīlāgas Lēdurgas  Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu  vecāku  parādus  23  audzēkņiem  par  kopējo summu 
2237,13 EUR un uzskaitīt tos zembilancē.
 Par dāvinājuma pieņemšanu. Pieņemt no PERSONAS, dāvināju-
mā “Izveidoto Krimuldas novada, Lēdurgas pagasta vēstures un no-
vadpētniecības ekspozīciju”, noslēdzot dāvinājuma līgumu.
 Par atbalstu konferencei.  Rast iespēju nodrošināt konferences 
“Latvijas Tautas fronte par neatkarīgu un demokrātisku Latviju. LTF 
30” rīkošanai 120 EUR finansējumu.
 Par pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 
transporta iegādi.
1. Iegādāties a/m Renault MASTER, ar valsts reģ. Nr. KC 7050  no 
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SIA “SEB līzings” par atlikušo vērtību EUR 10 991,74, bez pie-
vienotās vērtības nodokļa no SIA “SEB līzings”, papildus veicot 
nodokļu un valsts nodevu apmaksu, kas ir nepieciešama šāda veida 
darījuma noslēgšanai.

2. Iegādāties a/m Renault TRAFIC II ar valsts reģ. Nr. KC 3075 par 
atlikušo vērtību EUR 10 132,23 bez pievienotās vērtības nodokļa 
no SIA “SEB līzings”,  papildus veicot nodokļu un valsts nodevu 
apmaksu, kas ir nepieciešama šāda veida darījuma noslēgšanai.

3. Pārvirzīt naudas līdzekļus no pamatbudžeta struktūrvienības „dzī-
vokļu un komunālās saimniecības pārraudzība” 20 000 EUR uz 
iestādi Veco ļaužu mītne „Pēterupe” 10 000 EUR un uz iestādi 
„Krimuldas Tautas nams”  10 000 EUR. 

4. Piešķirt naudas līdzekļus a/m Renault MASTER, ar valsts reģ. Nr. 
KC 7050  iegādei  10 000 EUR apmērā iestādei „Krimuldas Tautas 
nams”.

5. Piešķirt naudas līdzekļus a/m Renault TRAFIC II ar valsts reģ. Nr. 
KC 3075  iegādei 10 000 EUR apmērā iestādei Veco ļaužu mītne 
„Pēterupe”.

6. Juridiskai nodaļai sagatavot pirkuma līguma projektu par a/m iegā-
di no SIA “SEB līzings”.

 Par atvaļinājuma piešķiršanu.
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim ikgadējā ap-

maksātā atvaļinājuma daļu  4 darba dienas par darba periodu no 
22.06.2017. līdz 21.06.2018., sākot no 18.09.2018. līdz 21.09.2018. 
ieskaitot, atstājot neizmantotu atvaļinājuma daļu 2 kalendārās ne-
dēļas un 3 kalendārās dienas, no kurām 1 darba diena  un 2  brīv-
dienas.

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Linarda Kumska atvaļinājuma 
laikā veic priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Caucis.

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.12.2017. lēmumā 
„Par amatalgām”.
Veikt šādus grozījumus Krimuldas novada domes 29.12.2017. domes 
lēmumā „Par amatalgām”:
1. Grozīt 2.pielikumu: 
 Ar 01.09.2018. PII Krimulda  amata vienībai “Medmāsa” noteikt 

atalgojumu par 1 amata likmi, 705.10 EUR, kas veido 40 stundu 
darba nedēļu.

 Attīstības komitejas kārtējā sēde 17. septembrī plkst. 13.00.
 Finanšu komitejas kārtējā sēde 17.septembrī plkst. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 28. septembrī plkst. 10.00.

UGUNSDROŠĪBAS KALENDĀRS 
2018. gadam

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

Augusts
Lauksaimniecības produktu ražošanas un uzglabāšanas ob-

jektā un teritorijā transportlīdzekļu dzinēju izplūdes caurules ap-
rīko ar dzirksteļu slāpētājiem un uzrauga, lai dzinēja kolektora 
un izplūdes caurules savienojuma starplikās nebūtu plīsumu un 
bojājumu. (UN – 2016 – 138; sad. 13, p. 390.)
 Ugunskuru veido skaistu, tev tīkamu, vidū koniski liec devi-
ņas pagalītes. Vai trejdeviņas - mazākas, lielākas, vēl lielākas. 
Apkārt liec papardes, kā saules starus, arī ziedus, ap ugunskuru 
vēl vari likt jostas un prievītes, lai veidojas aplis. 
 Ja uguns dzirkstele iekrīt klēpī, tad dabon krustabērnu. /K. 
Bīlenšteina rokraksts, Zemīte./
 Ja uguns dzied, tad ir gaidāma jauna ziņa. /J. Jakāns, Beb-
rene./
 Ja gadās ugunsgrēkam izcelties, jāņem sapuvusi ola, jāiet ap 
uguni deviņas reizes apkārt un ola jānosviež ugunī, tad uguns 
nodziest. /A, Brubele un A. Suse, Ape./

Septembris
Saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā 

vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās in-
frastruktūras objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā 
organizē praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības ins-
trukcijas sadaļu "Rīcība ugunsgrēka gadījumā". (UN – 2016 – 
138; sad. 6, p. 192.)

Praktisko nodarbību laikā tiek praktiski pārbaudīta nodarbi-
nāto rīcība, kuru vērtē speciāli norīkoti praktisko nodarbību no-
vērotāji. Novērotāju uzdevums ir fiksēt atbildīgo personu darbī-
bas, izvērtēt problēmas un sniegt priekšlikumus par grozījumiem 
ugunsdrošības instrukcijā. (UN – 2016 – 138; sad. 6, p. 194.)
 Ievelc slepeni zemē pie ugunskura kādu tev tuvu zīmi - lat-
visko vai rūnu, ko uguns svētīs. Šī zīme tev dos spēku visu nā-
kamo gadu. Nevienam par to nestāsti.
 Kam uguns pūšot drīz  aizdegas, tas paklausīgs. /K. Jansons, 
Viļāni./
 Kam, uguni kurinot, uguns pirkstis virsū lec, tas ir ļauns, 
skaudīgs. /K. Jansons, Plāņi./
 Ja pār ugunsgrēka liesmām esot redzams krusts, tad tur degot 
kāds cilvēks. /P. Š., Rauna./

Lietotu apavu vākšanas akcija 
“Pazole”

No 1. līdz 30. septembrim notiks SIA “ZAAO” (ZAAO) organi-
zēta lietotu apavu vākšanas akcija “Pazole”, kuras laikā, nogā-
dājot uz EKO laukumu Raganā vismaz 1 apavu pāri,  ir iespēja 
piedalīties balvu izlozē. 

“Pazole” – skaidrojums šim vārdam ir otrā zole, ko piestiprina 
zem pamatzoles. Par pazoli ir akcijas stāsts – tiek vākti apavi, kuri 
ir lietoti, kuriem ir nelieli salabojami defekti – jāmaina papēži, 
zole, rāvējslēdzējs, jāiever jaunas šņores. Apaviem jābūt sausiem, 
tīriem un pa pāriem, neder gumijas zābaki. Apavi, kuri tiks sala-
boti, iegūs otru dzīvi pie valkātājiem jaunattīstības valstīs.

Ivars Beitāns, zīmola “Sigulda Adventures” dibinātājs, pa-
sniegs balvā dāvanu kartes lidojumam ar “Zērgli”. 

www.zaao.lv 
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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

Mazajā zālē Ilonas Vilkas mākslas foto 
izstāde "JŪRA TIEM, KAS NETIEK..." .
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

LĪDZJŪTĪBAS
Tas ir visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas

Šajā sāpju un skumju brīdī  
klusi mierinājuma vārdi un patiesa līdzjūtība 

Alisei Babrai un tuviniekiem, 
 VECTĒTIŅU mūžības ceļā pavadot. 

Kolēģi no Personāla vadības departamenta 

Krimuldas Tautas namā
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

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 trešdienā (nevis 
ceturtdienā)

 plkst. 18.00 – Sievu vakars: sadraudzība, 
sarunas, lūgšanas. 

 Tuvākais vakars - 19.septembrī.
 Info: Vineta Prikule, mob.t. 29429002.
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

Prāvests 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 

Tava mīļa māmulīte,
Mūža miegā aizmigusi.
Apklusuši silti vārdi,
Neteiks labu padomiņu.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
Sanitai Atarei ar ģimeni,  
māmiņu mūžībā pavadot. 

Krimuldas vidusskolas kolektīvs


