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Aicina iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma piešķiršanai sabiedrisko organizāciju aktivitātēm un 
Eiropas Savienības/citu fondu līdzfinansētiem projektiem

Krimuldas novada dome aicina sabiedriskās organizācijas un fizis-
kas personas iesniegt pieteikumus nākošajam 2019. budžeta gadam. 
Pieteikumi iesniedzami līdz 2018.gada 31.oktobrim

Atbalsta saņemšanas jomas - veselība, vide, izglītība, sociālā, 
kultūra, fiziskā kultūra un māksla. 

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts konkrētiem biedrības, 
nodibinājuma un reliģiskās organizācijas aktivitāšu un pasākumu 
īstenošanas izdevumiem vai atbalsta pretendenta (fiziskas personas 
vai sabiedriskas organizācijas) ES un citu fondu finansēto projektu 
aktivitātēm, kuras atbilst noteiktiem kritērijiem.

Interesenti aicināti iepazīties ar finansējuma piešķiršanas noteiku-
miem un kritērijiem, iesnieguma un atskaišu paraugu formām Krimul-
das novada pašvaldības interneta mājas lapā www.krimulda.lv sadaļā 
”Projekti” vai nosūtot uz e-pastu attistiba@krimulda.lv pieprasījumu 
par noteikumu saņemšanu elektroniski:
• “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansē-

jumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinā-
jumiem un reliģiskajām organizācijām)” (Apstiprināti ar Kri-
muldas novada domes 30.06.2014.sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 

20.p.), GROZĪJUMI ar Krimuldas novada domes 28.09.2018. sē-
des lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.)).

• “Noteikumi, kā tiek piešķirts Krimuldas novada pašvaldības 
līdzfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu līdzfinansētiem 
projektiem” (Apstiprināti ar Krimuldas novada domes 28.04.2014.
sēdes lēmumu (protokols Nr.5, 11.p.), GROZĪJUMI ar Krimuldas no-
vada domes 28.09.2018. sēdes lēmumu (prot. Nr. 9, 10.p.))

Aizpildītas pieteikuma veidlapas - projekta aprakstu un tāmi 1 ek-
semplārā lūdzam iesniegt Krimuldas novada domes administratīvās 
ēkas 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā, Parka iela 1, Raganā, vai 
arī nosūtot pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā LV-2144. 

Pieteikumus var iesniegt arī elektroniski, sūtot uz e-pastu: 
 attistiba@krimulda.lv līdz 31. oktobrim. 

Informāciju sagatavoja: 
Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa

Inga Ķerzuma
Tālrunis uzziņām: 25549748, 

e-pasts: inga.kerzuma@krimulda.lv.

Krimuldas novada vēlēšanu iecirkņos 13. Saeimas vēlēšanās 
balsotāju sarakstos ierakstīti 2691 vēlētājs jeb 65,57% no nova-
da balsstiesīgajiem iedzīvotājiem. Visvairāk vēlētāju reģistrēts 
783. iecirknī Krimuldas Tautas namā – 1500, 784. iecirknī Spor-
ta un atpūtas centrā “Namiņš” – 572, 614. iecirknī Lēdurgas Kul-
tūras namā – 619. Atverot vēlēšanu kastes, atrastas 2682 derī-
gas vēlēšanu aploksnes. Savukārt, atverot aploksnes, atrastas 
2669 derīgas vēlēšanu zīmes, jo tika atrastas tukšas vēlēšanu 
aploksnes un aploksnes, kurās bija ievietotas vairākas dažāda 
satura vēlēšanu zīmes.

Par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju 
skaits:
Nr. 
p. 
k.

Saraksta nosaukums
Derīgo 

vēlēšanu 
zīmju skaits

1. “Latvijas Krievu savienība” 4
2. Jaunā konservatīvā partija 457
3. Rīcības partija 1
4. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvze-

mei un Brīvībai/LNNK”
417

5. “PROGRESĪVIE” 79
6. “Latvijas centriskā partija” 1
7. “LSDSP/KDS/GKL” 8
8. No sirds Latvijai 26
9. “Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija 71

10. Attīstībai/Par! 423

11. Latvijas Reģionu Apvienība 146
12. “Latviešu Nacionālisti” 17
13. Jaunā VIENOTĪBA 167
14. Par Alternatīvu 2
15. Politiskā partija “KPV LV” 511
16. Zaļo un Zemnieku savienība 339

Kopā 2669
783. vēlēšanu iecirknī visvairāk balsojuši par Jauno konservatī-

vo partiju – 272 balsis, 784. vēlēšanu iecirknī – par Politisko par-
tiju “KPV LV” – 116 balsis, 614. vēlēšanu iecirknī – par Politisko 
partiju “KPV LV” – 160 balsis.

Provizoriskie 13. Saeimas vēlēšanu rezultāti, tai skaitā de-
putātu kandidātu saņemto plusu un svītrojumu skaits pieejams 
Centrālās vēlēšanu komisijas 13. Saeimas vēlēšanu vietnē https://
sv2018.cvk.lv 

Savukārt galīgos 13. Seimas vēlēšanu rezultātus Centrālā vēlē-
šanu komisija plāno apstiprināt divu līdz trīs nedēļu laikā.

13. Saeimas vēlēšanas mūsu novadā notikušas bez starpgadīju-
miem. Vēlēšanu iecirkņu komisijas savu darbu veikušas atbildīgi 
un profesionāli. 

Novada vēlēšanu komisija izsaka pateicību iecirkņu komisiju 
priekšsēdētājiem, sekretārēm, komisiju locekļiem un pieaicināta-
jiem par ieguldīto darbu vēlēšanu sagatavošanā, vēlēšanu dienā un 
vēlēšanu rezultātu apkopošanā. 

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja 
Danute Staka

13. Saeimas vēlēšanu rezultāti 
Krimuldas novadā



KNV Nr. 16 – OKTOBRIS I2

Valsts nodrošinātā 
juridiskā palīdzība 
Juridiskās palīdzības administrācija in-

formē par valsts nodrošinātās juridiskās 
palīdzības saņemšanas iespējām, nosacī-
jumiem un kārtību personai, kura: 
 ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas 

personas statusu atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajai kārtībai, kādā fiziskā 
persona atzīstama par trūcīgu vai maz-
nodrošinātu;

 pēkšņi nonākusi tādā situācijā un mate-
riālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt 
savu tiesību aizsardzību;

 atrodas pilnā valsts vai pašvaldības ap-
gādībā. 

Juridiskās palīdzības administrācija 
valsts nodrošināto juridisko palīdzību no-
drošina līdz galīgā tiesas nolēmuma spē-
kā stāšanās brīdim: 
 Civillietās civiltiesiska strīda risināša-

nai ārpus tiesas un tiesā.
 Administratīvajās lietās:
 • bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību 

un tiesisko interešu aizsardzību pārsū-
dzēšanas ietvaros;

 • sarežģītajās administratīvajās lietās 
tiesā, personai ar iesniegumu vēršoties 
tiesā un administrācijai, pamatojoties uz 
tiesas lēmumu, norīkojot personai juri-
diskās palīdzības sniedzēju.

Lai saņemtu valsts nodrošināto juridis-
ko palīdzību, jāiesniedz aizpildīta valsts 
nodrošinātās juridiskās palīdzības pie-
prasījuma veidlapa (pieejama: jpa.gov.lv), 
kurai pievieno dokumenta kopiju, kas ap-
liecina personas tiesības pieprasīt juridis-
ko palīdzību, kā arī dokumentu kopijas, 
kas saistītas ar strīda raksturu un lietas 
virzību. 
 Kriminālprocesā personai jāvēršas ar 

lūgumu pie kriminālprocesa virzītāja 
(izmeklētāja, prokurora vai tiesneša) ar 
lūgumu tai nodrošināt aizstāvi vai pār-
stāvi. 

Latvijas valstspiederīgajam (pilsonim 
vai nepilsonim) pastāv iespēja saņemt fi-
nansiālo atbalstu arī juridiskās palīdzības 
saņemšanai jautājumā par bērna aizgādī-
bas tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu 
ārvalstīs. 

No 2019. gada 1. janvāra valsts nodro-
šinātā juridiskā palīdzība būs pieejama 
Satversmes tiesas procesā un plašākas 
palīdzības saņemšanas iespējas būs per-
sonām, kuru ienākumi nepārsniedz valstī 
noteikto minimālās mēnešalgas apmēru. 

Vairāk par pakalpojumiem var uzzi-
nāt: 
zvanot uz bezmaksas informatīvo 
tālr. 80001801, 
rakstot uz e-pastu: jpa@jpa.gov.lv
vai mājas lapā: www.jpa.gov.lv.

Juridiskās palīdzības administrācijas 
adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Juridiskās palīdzības nodrošinājuma 
nodaļas juriskonsulte Zane Greidiņa

Kubeseles dabas takā uzsākta 
infrastruktūras izveide  

dabas un bioloģiskās daudzveidības  
saglabāšanai un aizsardzībai

2018. gada aprīlī Krimuldas novada dome sadarbībā ar Latvijas vides aizsardzības fon-
du (LVAF) uzsāka projekta “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudz-
veidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā” īstenošanu (Projekta Reģ. 
Nr.1-08/278 /2018, līguma nr.: 1-20/155). Projektā “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un 
bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā” paredzēts, 
izveidojot jaunus apskates objektus un pilnībā atjaunojot takas infrastruktūru, nodrošināt 
izziņas tūrisma un atpūtas iespējas gleznainajā Krimuldas novada Gaujas senlejā.

2002. gadā Gaujas Nacionālā parka, Krimuldas novada pašvaldības un Krimuldas 
evaņģēliski luteriskās draudzes sadarbības rezultātā tika izveidota Kubeseles dabas taka 
pie valsts nozīmes kultūrvēsturiskā pieminekļa Krimuldas baznīcas.

Krimuldas novada pašvaldība 2018. gada janvārī, rīkojot apsekošanu, kopīgi ar Krimul-
das baznīcas draudzi un Dabas aizsardzības pārvaldi, vienojās par kopēju darbu gleznai-
nās dabas un vēstures objektiem bagātās takas labiekārtošanā:
1) papildināšanā ar jauniem dabas izziņas objektiem, veidojot informatīvos stendus Run-

tiņa un Gaujas upju krastos,
2) lai nodrošinātu vides pieejamību tiks izveidotas drošas un pieejamas laipas un takas.
3) norāžu zīmju izvietošana, tiltiņu un kāpņu rekonstrukcija pasargās augsni no degradā-

cijas,
4) pašlaik šī ir kājāmgājēju taka, takas atjaunošanas rezultātā veidosim maršrutu kājāmgā-

jējiem, riteņbraucējiem, kā arī izveidosim saīsināto maršrutu pieejamu apmeklētājiem 
ar bērnu ratiņiem. 

Taka sākas un beidzas pie Krimuldas baznīcas. Šī vieta ir garīguma meklētāju un dabas 
mīļotāju iecienīta. Pie mācītājmājas Kubeseles pilskalnā ierīkota labdarības kafejnīca, 
kura darbojas 24 h visas dienas nedēļā, ko uztur Krimuldas baznīcas draudze. 

Projekta īstenošanai Krimuldas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumus ar 
Dabas aizsardzības pārvaldi un Krimuldas evaņģēliski luterisko draudzi. Projekts aizsar-
dzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai, dabas daudzveidības saglabāšanai un 
aizsardzībai, projekta Reģ. nr. 1-08/43/2017, līguma Nr. 1-20/28, tiek īstenots par Latvijas 
vides aizsardzības fonda līdzekļiem, ar Krimuldas novada domes un Dabas aizsardzības 
pārvaldes līdzfinansējumu. Plānotās attiecināmās izmaksas 42 430,00 EUR.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2019. gada 30. augustam.
Kontakti: 

Krimuldas novada domes Attīstības nodaļa:
 tālr. 25549748,

 e-pasts: dome@krimulda.lv

Rutiņupīte. Foto: Austris Rāviņš
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Pateicība
Gatavojoties „Kamolīša parka" at-

klāšanas svētkiem, kas notika 17. au-
gustā, parkā tika uzstādītas savulaik 
Baltijas valstu Koktēlniecības plenērā 
izgatavotās skulptūras. Lai uzstādī-
tu diezgan apjomīgās un smagās koka 
skulptūras vajadzēja palīdzīgas un 
stipras vīrieša rokas, kas to paveiktu. 
Uzstādīšanas procesa sagatavošanā un 
uzstādīšanā savu palīdzību neatteica 
Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un 
mūzikas skolas remontstrādnieks Mā-
ris Karnītis, kas paveica lielu darbu 
karstajās dienās pie skulptūru iecemn-
tēšanas. Darbu pie uzstādīšanas kopīgi 
paveica Armīns Beņķis, Karolis Treijs 
un Māris Karnītis. 

Vēlamies Mārim Karnītim teikt lielu 
paldies par atsaucību un paveikto “Ka-
molīša parkā”, jo arī ikdienā jebkurš 
darbs tiek veikts profesionāli un atbil-
dības sajūtu. 

Biedrība “Kamolītis” un
 Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas 

un mūzikas skolas direktore Eva Keiša

Lēdurdzietis vēsturei 
veltītā seriālā

Televīzijas kanālā LTV1 no 13. ok-
tobra sestdienu vakaros rādīs doku-
mentālu seriālu “Tas notika šeit”, kura 
viens no vadītājiem-vēsturniekiem ir 
lēdurdzietis, Vidzemes Augstskolas 
rektors Gatis Krūmiņš. Pirmais raidī-
jums būs veltīts Viļķenei un tās vēstu-
res leģendām. Seriālu par godu Latvijas 
simtgadei veido filmu studija “Mistrus 
Media”, atklājot unikālus stāstus par 
kādu mazāk zināmu Latvijas vietu, tā-
pat pētot un pārbaudot vēstures mītus 
un pagātnes leģendas. Raidījuma vei-
dotāji apmeklēs arī Vārkavu, Gramzdu, 
Birzgali un Stendi.

Uzmanību! 
8. novembrī Nacionālie bruņotie spēki 

aicina skolēnus apmeklēt Ādažu bāzi un 
uzzināt vairāk par bāzē izvietotajām vienī-
bām, tostarp NATO paplašinātās klātbūtnes 
Latvijā kaujas grupu. 

Skolotāji tiek aicināti līdz 25. oktobra 
plkst. 12.00 pieteikt skolēnu dalību pasā-
kumā, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adre-
si ieva.vilka@mil.lv. 

Tālr. 63902548.

Aktualitātes lauku 
uzņēmējiem

Lauku atbalsta dienests no šī gada 15. oktobra līdz 15. novembrim uzsāks projektu 
iesniegumu pieņemšanu “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”. Atbalstam varēs pieteik-
ties trijos apakšpasākumos:
 atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecībā;
 atbalsts ieguldījumiem pārstrādē;
 atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā.

2018. gadā ir veiktas izmaiņas plānotajām kārtām:
 turpmāk projekta iesniegumus pieņems tikai elektroniskās pieteikšanās sistēmā;
 pārskatu par saimniecisko darbību LAD jāiesniedz sākot ar ceturto gadu pēc projekta 

īstenošanas;
 nebūs jāiesniedz kontroles institūciju iesniegtu dokumentu, kas apliecina produktu at-

bilstību kvalitātes shēmu prasībām, bioloģiskajai lauksaimniecībai vai integrētās au-
dzēšanas prasībām;

 lopkopības saimniecībām nebūs jāiesniedz Valsts vides dienesta izziņa par minimālo 
vides aizsardzības prasību ievērošanu, bet atbalstu piešķirs, ja normatīvās prasības tiks 
ievērotas;

 lopkopības saimniecībām šis būs pēdējais gads, kad tiks piešķirts atbalsts kūtsmēslu 
krātuvju izbūvei vai pārbūvei. Atbalsta intensitāte - 70 %. Jaunas dzīvnieku noviet-
nes būvniecībai atbalstu piešķirs arī tām saimniecībām, ja novietnē stāvvietu skaits ir 
mazāks par 50. Ja pretendenti plānošanas periodā ( LAP 2014.-2020.) ir iegādājušies 
traktoru, graudu kombainus vai uzņēmušies saistības par to iegādi, tad otrreiz šādas 
tehnikas iegādi neatbalstīs. Projekta atlases kritēriju punktus nepiešķirs par jaunā lauk-
saimnieka statusu. Atbalsts meliorācijas grāvju pārbūvei un atjaunošanai, izmaksas tiks 
atbalstītas 20% apmērā no kopējām meliorācijas sistēmu būvniecības izmaksām

Atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības, ZM 
plāno 2019. gada pavasarī izsludināt jaunu projekta kārtu. Un tā būs pēdējā iespēja 
saņemt atbalstu 15 000 eiro apmērā (piecu gadu laikā) savas saimniecības attīstībai vai 
saimniekošanas uzsākšanai. Lai pretendētu uz šo kārtu, nepieciešams:
 ekonomiskam lielumam, jeb ražošanas resursam, jābūt vismaz 2000 eiro vērtībā, ne-

pārsniedzot 15 000 eiro;
 dzīvesvietai jābūt deklarētai lauku teritorijā;
 netto apgrozījums 2018. gadā vai saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlases 

veidā, projekta iesniegšanas dienā, ir vismaz 2000 eiro no lauksaimnieciskās darbības, 
bet nepārsniedz 15 000 eiro;

 īpašumā vai nomātās lauksaimniecībā izmantojamā zemes platība nepārsniedz 50 ha 
zemes;

 iegūta augstākā vai vidējā profesionālā izglītība vai apgūtas lauksaimniecības pamatzi-
nāšanas 160 stundu apjomā. Ja nav minētās izglītības, tad projekta īstenošanas periodā 
tiek apgūtas pamatzināšanas lauksaimniecībā 160 stundu apjomā;

 izstrādāts darījumdarbības plāns divu vai četru gadu ilgam laikposmam;
 saimniecībai jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā vai VID un jābūt iesniegtai gada ie-

nākumu deklarācijai;
 netto apgrozījumam no lauksaimnieciskās produkcijas palielinājies par 20 % salīdzinā-

jumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 atbalsta pretendents veic saimniecisko darbību vismaz četrus noslēgtos gadus pēc pro-

jekta iesnieguma apstiprināšanas.
Atbalsta pretendents atbalsta summu 80 % apmērā no15000 eiro, saņem tūlīt, tiklīdz 

projekts apstiprināts. Gala maksājuma summu 20% saņem pēc darījuma plāna īstenoša-
nas, kas tiek uzsākta ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc iesnieguma apstiprināšanas. Ja 
būs interesenti šā projekta realizēšanā, rīkosim apmācības.

Informāciju sagatavoja 
Ināra Krasovska, mob.t.27744016

Mazie aizdevumi lauku teritorijām
Attīstības finanšu institūcija ALTUM augustā sākusi piedāvāt  jaunu valsts atbalsta 

programmu. Tā domāta tiem aktīvajiem cilvēkiem, kuri darbojas vai vēlas darboties 
lauksaimniecības, lauku attīstības vai  zivsaimniecības nozarē. Šī valsts atbalsta iespēja 
paredzēta tikai tiem, kuri saimnieko ārpus lielajām pilsētām un kuriem ir neliels gada 
apgrozījums (līdz 70 000 EUR).

www.altum.lv
LLKC speciālisti palīdzēs sagatavot dokumentāciju finansējuma saņemšanai, lai saim-

nieki iegūtu atbalsta programmā “Mazie aizdevumi lauku teritorijām” pieejamo finansē-
jumu. www.llkc.lv
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Kopā mums izdosies!
29. septembrī Lēdurgas kultūras namā pulcējās saposušies un 

priecīgi seniori, lai svinētu kopā būšanas svētkus par godu Starp-
tautiskajai veco ļaužu dienai. Sabrauca Krimuldas novada seniori 
un viesi no Alojas novada, Rucavas novada Zvejniekciema – kop-
skaitā 167. Pirms svētku pasākuma interesenti varēja aplūkot jaun-
atklāto “Kamolīša” parku un baudīt mākslinieces Ilonas Vilkas foto 
izstādi par jūru.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis, lai gan 
klātienē nevarēja pabūt kopā, Senioru svētku dalībniekiem sūtīja sir-
snīgus sveicienus, novēlot visiem labu veselību, dzīvesprieku un būt 
aktīviem. 

Seniorus svētkos sveica novadnieks, 12. Saeimas deputāts Mārtiņš 
Šics, atzinīgi novērtējot to, ka notiek kopā sanākšana un darbība, ko 
veicina “Kamolīša” Olga Juhņeviča kopā ar valdi. “Īpaši apsveicami, 
ka senioru dienā pulcējas visa Kirmuldas novada pārstāvji un pat citu 
novadu sadraudzības kopas. Mēs tikai kopā varam būt laimīgi, jo ko-
pībā ir arī spēks un atbalsts.” 

Novadnieks Mārtiņš Šics iegādājās mākslinieces Ilonas Vilkas iz-
stādes skaistu jūras fotogrāfiju un pēc Senioru dienas pasākuma devās 
uz veco ļaužu namu “Pēterupe”, lai tādējādi iepriecinātu iemītniekus, 
kuri nevarēja ierasties uz svētku pasākumu. 

Jūra tiem, kas netiek
Senioru dienas pasākumā izstādes “Jūra, tiem, kas netiek” mākslas 

foto autore Ilona Vilka deklamēja pašas radītus dzejoļus un runāja par 
mākslas prieka un radošā procesa darba sūrumu.  

I.Vilka stāsta: “Katrā cilvēkā ir liels spēks un vēl mazliet. Un tā ir 
griba, kurai piemīt neaptverams spēks. Darīt arī tad, kad negribas, ņe-
mot palīgā gribu. Ļoti iedvesmojošas ir pasaulē izcilākā jūras glezno-
tāja Ivana Aivazovska gleznas. Aicinu iepazīt viņa daiļradi, jo mākslā 
ir svarīgi atrast īsto krāsu ūdenī, atrast krāsu vilnī, atrast krāsu viļņa 
putiņām.

Radošais process nav viegls, ceļos četros no rīta, eju uz jūras malu 
un gaidu, reizēm apkārt ir kā pelēka siena, nekā izteiksmīga nav. Un 
pēkšņi mākoņi paveras un saulīte parādās, tad jāķer mirklis un jāmē-
ģina to iemūžināt. Ir vajadzīga liela pacietība, katru dienu nostaigāju 
gar jūru septiņus līdz deviņus kilometrus, gaidot, meklējot skaisto 
skatu. Reizēm šis brīdis ilgst tikai dažas sekundes un saulīte pazūd. 
Paralēli pacietībai gaidīt un ieraudzīt skaisto, jāsaprot, ko tieši gribi 
redzēt, arī saprast, kā tas izskatīsies uz fotogrāfijas. Reizēm jānobildē 
simts bildes, lai atrast vienu, skaistāko. Novēlu panākumus un novēr-
tēt mūsu skaisto zemi un jūru, kas padara to vērtīgāku. Gribu atnest 
jūru tiem, kas pie tās netiek, - parādīt tās skaistumu.

Esmu priecīga par mākslas skolas audzēkņiem, kas spēja iedvesmo-
ties no manis veidotajām fotogrāfijām, izveidojot savu mākslas izstā-
di. Nekas nenotiek tāpat, ir jāiegulda liels darbs.”

Maijas Pīlāgas Lēdurgas Mākslas un mūzikas skolas direktore 
Eva Keiša ar gandarījumu par sadarbību gan ar Olgu Juhņeviču, 
gan ar mākslinieci Ilonu Vilku atzina, ka šādas sadarbības attīsta un 
veicina skolas audzēkņu redzējumu un sapratni par radošā procesa 
būtību. “Mūs uzrunāja piedāvājums ierasties mākslinieces I.Vilkas 
izstādē un zīmēt kā plenērā. Paldies par jūsu piedāvātajām iespē-
jām, – skaistums rada skaistumu, prieks vairo prieku. Rezultātā – 
šeit izstādīti vecāko klašu audzēkņu darbiņi, no kuriem trīs meiteņu 
darbiņus atzinām par labākajiem. Un māksliniece I.Vilka aicināta 
noteikt 1.vietas ieguvēju.” 

Māksliniecei I.Vilka ļoti patika visi trīs finālam izvirzītie darbiņi, 
viņa izlēma piešķirt 1.vietu Aleksas darbiņam un divas 2.vietas Andai 
un Sandai, pasniedzot meitenēm arī dāvanas.

Mākslas skolas audzēknes sveica arī “Kamolīša” vadītāja Olga 
Juhņeviča. Viņa izteica pateicību vecākiem par uzņēmību bērnu au-
dzināšanā, par atbalstu izkopjot un attīstot mākslas talantus. 

Patīkamā ziņa, ka izstāde “Jūra tiem, kas netiek”, pateicoties māks-
linieces Ilonas Vilkas atsaucībai, skatītājus vēl priecēs arī oktobrī.

Senioru dienas īpašie viesi – Kristīne Dina Bitēna un Atvars Sir-
mais rūpējās ne tikai par muzikālo pusi, bet arī par skatītāju un klau-
sītāju emocionālo guvumu. Skaistas dzejas rindas mijās ar dziesmām 
un stāstu par pašu piedzīvoto. Klātesošie uzzināja, ka mākslinieki šo-
vasar atzīmēja kopdzīves 35. jubileju. Apsveicam! 

Senioru pasākumā arī tika izteiktas pateicības, jo šādu vērienīgu 
pasākumu noorganizēt var tikai kopā. “Kamolīša” valdes priekšsē-
dētāja Olga Juhņeviča apsveica visus biedrības “Kamolītis” biedrus, 
Lēdurgas seniorus, visus Krimuldas novadniekus par aktīvu pieda-
līšanos šajā un visos organizētajos pasākumos. Paldies “Kamolīša” 
valdei un īpaši Karolim Treijam par sadarbību un noderīgiem pado-
miem. Paldies Birutai Sidabrai par sarūpētajiem ziediem un rokdar-
biem sveikšanai.

Paldies Krimuldas novada pašvaldībai par atbalstu pasākuma orga-
nizēšanā un nodrošināšanā.

Kopā mums izdosies!
Ināra Miškina

Pasākuma organizatori –- “Kamolīša” valde: Laima Zeltiņa, Tekla Krū-
miņa, Indra Rostoka, Modris Motte, Dzintra Zelgalve, Olga Juhņeviča

Mākslinieci Ilonu Vilku sveica gan Biruta Sidabra (attēlā), gan Olga 
Juhņeviča

Foto izstādē “JŪRA TIEM, KAS NETIEK” 2. rindā (no labās): Mārtiņš 
Šics, Ilona Vilka, Olga Juhņeviča, Eva Keiša; 1. rindā (no labās) Anda 
Rostoka, Aleksa Laiviniece, Sanda Liene Celmiņa
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Olimpiskā diena Krimuldas vidusskolā
Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 

organizētā “Olimpiskā diena 2018”  
21. septembrī 650 norises vietās visā 
Latvijā kopā pulcēja jaunu pasākuma 
dalībnieku rekordskaitu – vairāk kā 
145 000 dalībniekus no 95 Latvijas no-
vadiem un pilsētām. “Olimpiskās dienas 
2018” pasākums notika arī Krimuldas vi-
dusskolā – jau astoto gadu pēc kārtas.

Olimpiskās dienas rīts sagaidīja ar 
spožu sauli un izcili jauku, siltu laiku. 
Visi skolēni ar saviem klašu audzinā-
tājiem pulcējās skolas priekšā, lai gata-
votos atklāšanas parādei. Divpadsmitā 
klases vadībā visas klases iesoļoja skolas 
stadionā. Pēc olimpiskās lāpas stafetes 
no 1. klases līdz 12. klasei, galveno lāpu 
iededza Armands Muravskis un Dāniels 
Pavlovskis. Pēc tam Olimpiskā rīta vin-
grošana, kas notika vienlaicīgi visās 
Latvijas “Olimpiskās dienas 2018” nori-
ses vietās. Vingrošanu vadīja 11. klases 
meitenes Ineta Būmane, Kristija Ločme-
le, Sigita Kozuliņa un Viktorija Vēvere. 
Olimpiskās dienas tēma bija “Iepazīsti 
tenisu!”

Krimuldas vidusskolas audzēkņi sa-
centās stafetēs, iepazinās ar tenisa spēles 
elementiem, kā arī veica radošo darbu.

Katra klase piedalījās pretstafetē un 
pusapļa stafetē. Stafetēs vislabāk veicās 
1.b, 3.b, 5.b, 7.a un11. klasēm. Pēc sta-
fetēm klase pildīja dažādus uzdevumus, 
izmantojot tenisa raketes un bumbiņas. 
Tenisa bumbiņas mešanā un ķeršanā 
visveiklākie bija 1.a, 2.b, 5.a, 6.a, 11. kl. 
Tenisbolā un Komandu spēlē labākie 1.a, 
3.b, 5.a, 6.a un 11. klase. Radošajā uzde-
vumā ‘’Ar tenisa bumbām pa audumu’’ 
bumbas  iemērca krāsā un, paceļot te vie-
nu malu, te otru, ripināja bumbas pa au-
dumu un radīja brīnišķīgu krāsu sajauku-
mu. Nokrāsotie audumi tika piestiprināti 

pie tenisa laukuma nožogojuma. Radošo 
darbu palīdzēja vadīt skolotāja Gunta 
Vēvere. Olimpiskās dienas tiesāšanā pa-
līdzēja 11. un 12. klases skolēni. Paldies 
viņiem! Paldies klašu audzinātājām, kas 
bija galvenās savas klases līdzjutējas un 
atbalstītājas!

Olimpiskās dienas noslēgumā uzvarē-
tāju apbalvošana.

Uzvarētāji pa klašu grupām 1.a (kl. 
audz. Vita Dankaniča), 3.b (kl. audz. 
Natālija Riherte), 5.b (kl. audz. Inga 
Cielēna), 7.b (kl. audz. Danute Staka) un 
11. klase (kl. audz. Aira Kurtiņa). 

Olimpiskās dienas 2018 galveno bal-
vu ieguva 11. klase: Antonovs Toms, 

Olimpiskās dienas 2018 galveno balvu ieguva 11. klase, klases audzinātāja Aira Kurtiņa

 Ābele Ansis, Ādamsons Dainis, Baltā Lin-
da, Bankava Lelde, Beķere Mare, Bondars 
Emīls, Bulmeistars Niks, Būmane Ineta, 
Freimanis Madars, Garāns Niklāvs, Jan-
ševskis Rūdolfs, Kalniņš Māris, Kandav-
niece-Kurbanova Ilze, Kozuliņa Sigita, 
Lipiņš Ernests, Ločmele Kristija, Mežals 
Ernests, Rozenberga Annija, Rupeika Elī-
na, Saltums Ričards, Sināts Renārs, Šēfers 
Emīls, Vēvere Viktorija. 

Rezultātus apkopoja skolotājas Dai-
ga Zandberga un Maija Kaņepe. Paldies 
Aivaram Auzniekam, Sanitai Atarei, 
Kristīnei Erdmanei un Janai Rozenber-
gai par OD raitu norisi! 

Aira Kurtiņa

Latvijas un ārvalstu augstskolas 
studiju procesā izmantos 

informāciju  
par RAAC "Daibe" darbību 

Latvijas Universitāte, kopā ar partneriem no Zviedrijas, Somi-
jas un Krievijas, Sanktpēterburgas universitātēm, izzināja Re-
ģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra "Daibe" darbību. 
Augstskolu pārstāvji strādā pie saskaņota studiju satura aprites 
ekonomikas un resursu efektīvas izmatošanas jautājumos.

Mācībspēki atzina, ka ieguvuši vērtīgu informāciju par atkri-
tumu apsaimniekošanas sistēmu un pārvaldes procesiem Latvijā. 
Savukārt, redzētie tehnoloģiskie procesi RAAC "Daibe" palīdzēs 
būvēt uz pieredzi balstītu mācību saturu un dot studentiem reālus 
pētniecisko darbu uzdevumus. Studiju kursu noslēgumā tiks iz-
strādāti pētnieciskie darbi, kuros iecerēts dot ieteikumus dažādu 
atkritumu pārstrādes procesu attīstībai.

ZAAO atzinīgi vērtē uzsākto kopdarbu, jo tas sekmē reālu sa-
darbību starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, palīdzot saga-
tavot darba tirgum konkurētspējīgus speciālistus. 

Zviedrijas pedagogi atzinīgi 
novērtē ZAAO īstenoto  

vides izglītību
Septembra beigās Valmierā notika Latvijas un Zviedrijas izglī-

tības iestāžu sadarbības projekts «Skolu tilti». Tā mērķis ir veici-
nāt sadarbību starp skolām Latvijā un Zviedrijā, tostarp latviešu 
diasporas izglītības iestādēm, lai to skolotāji iepazītu Latvijas 
izglītības programmas un izglītības iestāžu ikdienu. Tāpat sko-
lotājiem Latvijā tā bija lieliska iespēja gūt zināšanas par latviešu 
valodas apguvi citās valstīs un veidot kontaktus pieredzes ap-
maiņai nākotnē.

Projekta dalībnieki viesojās arī Dabas un tehnoloģiju parkā 
«URDA», kur SIA "ZAAO" realizē vides izglītības piedāvājumu 
dažādām interešu grupām.  Zviedru un latviešu diasporas skolotāji 
atzinīgi novērtēja iespēju bērniem un jauniešiem apgūt vides mā-
cību un papildināt zināšanas dabaszinībās.

Projektu realizē Latviešu valodas aģentūra, Eiropas latviešu 
apvienība, Valmieras pilsētas pašvaldība un Burtnieku novada 
pašvaldība.
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KRIMULDAS NOVADA DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 28.09.2018. sēdes lēmumu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9 
Grozījums Krimuldas novada 27.07.2018. Saistošajos noteikumos Nr. 7 

„Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu Krimuldas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustāmā īpašuma nodokli” 

 1.panta 2.daļas 91. punktu, 2.1 daļu,3.panta 14. 16.daļu, 9.panta otro daļu

Izdarīt Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos no-
teikumos Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa  piemērošanu   Kri-
muldas novadā” (apstiprināts ar Krimuldas novada domes 2018.gada 
27.jūlija lēmumu (protokols Nr.7, 19.punkts), turpmāk Noteikumi, 
šādu grozījumu:

1. Izteikt Noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
 “4. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei 1,5% no zemes ka-

dastrālās vērtības pārējām fiziskām un juridiskām personām, kuras 
neatbilst saistošo noteikumu 3.punktā minētām nodokļu maksātāju 
kategorijām ”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības 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 dzīvojamo 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 procentu 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 noteiku-
mus, 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 satura izklāsts. 2.1. 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 attīstīšanu 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 lik-

me tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta/reģistrācijas vieta ir Kri-
muldas novads; 

b) efektivitātes princips – noteiktās likmes piemērošana neprasa papildu administratīvos resursus, programmatūras 
pielāgošanai nepieciešami mazsvarīgi papildinājumi; 

c) atbildīgas budžeta plānošanas princips – nodokļa likmes par zemi samazinājumu līdz 1 procentam daļēji kompen-
sēs turpmākā atteikšanās no nodokļa pieauguma 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 atbil-
dības 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 iedzīvo-
tāju 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 ap-
liktas 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 iestā-
šanās brīža.

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

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 nodok-
ļa 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 ietekmi 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 paš-
valdības 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 administratīvajām 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 vei-
camām darbībām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. Pēc saistošo noteikumu projekta 
un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas 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 DOME
APSTIPRINĀTI ar KND 28.09.2018. sēdes lēmumu 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10 
Grozījumi Krimuldas novada 27.07.2018. Saistošajos noteikumos 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.

Izdarīt Krimuldas novada domes 2018.gada 27.jūlija saistošajos notei-
kumos Nr.6 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķirša-
nu Krimuldas novadā” (apstiprināts ar Krimuldas novada domes 2018.
gada 27.jūlija lēmumu (protokols Nr.7, 18.punkts), turpmāk Noteikumi, 
šādus grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:
 “2. Nodokļa maksātajiem, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa 

parādi Krimuldas novada domei, nodokļa atvieglojumi netiek pie-
šķirti. Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 
1.1 daļas noteiktajā, šis nosacījums neattiecas uz personām, kam pie-
šķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes statuss”.

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 
 “6. Nodokļa   maksātāji,   kuriem   pašvaldība   ir   piešķīrusi   maz-

nodrošinātas   personas vai maznodrošinātas ģimenes statusu - ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi piešķirami 50% apmērā no 
taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas  
par  to  periodu,  kurā  pašvaldība  ir  piešķīrusi  maznodrošinātas  
personas  vai ģimenes  statusu  par  dzīvojamo  māju,  neatkarīgi  no  
tā,  vai  tā  ir  vai  nav  sadalīta dzīvokļu  īpašumos,  dzīvojamo  māju  

daļās,  telpu  grupās  nedzīvojamās  ēkās,  kuru funkcionālā izman-
tošana ir dzīvošana, kā arī telpu grupās, kuru funkcionālā izmanto-
šana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, 
noliktavām un saimniecības telpām) un tām  piekritīgo zemi”.

3. Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:
 “7. Nodokļu maksātāji, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā nekustama-

jā īpašumā uz taksācijas gada  1.janvāri saņem nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa 
summas, kas taksācijas gadā aprēķināta par šajā nekustamā īpašumā 
ietilpstošo dzīvokļa  īpašuma  sastāvā  esošo  ēkas  daļu,  kuras  lie-
tošanas  veids  ir  dzīvošana,  un  šai daļai  piekrītošo  koplietošanas  
telpu  platību  vai  viena  dzīvokļa  māju,  ja  šie  nekustamā īpašuma 
objekti (turpmāk – objekti) ir fizisku personu īpašumā vai valdījumā 
un netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai”. 

4. Svītrot Noteikumu 10.punktu.
5. Svītrot Noteikumu 11.punktu.
6. Svītrot Noteikumu  IV nodaļu.
7. Svītrot Noteikumu V nodaļu.
8. Svītrot Noteikumu VI nodaļu.

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 īpa-
šuma 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 Krimuldas 
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 noteikumu 
Nr.3 normu apjoma, sagatavoti jauni pašvaldības saistošie noteikumi.
Līdz šim Saistošo noteikumu Nr.3 piešķirtos atvieglojumus izmantoja mazs nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
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 atvieglojumus:
- mājoklim nodokļu maksātājiem, kuri deklarējuši dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā;
- nodokļu maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai maznodrošinātās ģimenes sta-

tusu 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 dzīvesvietu 
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 samazi-
nāti 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 No-
vada vēstis”, kā arī ievietot pašvaldības mājas lapā www.krimulda.lv un izlikt 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

Krimuldas novada domes sēdē 28. septembrī
Pilns sēdes teksts atrodams www.krimulda.lv

 Par plantācijas meža ieaudzēšanu īpašumā “Priednieki”
1. Piekrist plantācijas meža ieaudzēšanai 3.6 ha platībā lauksaimniecības 

zemē, īpašuma „Priednieki ”, zemes vienībā, īpašuma kopējā platība 
20,0 ha.

2. Īpašniekam veikt visas darbības, plantācijas meža ierīkošanai, atbilsto-
ši Ministru kabineta 2012.g. 2.maija noteikumu Nr.308 “Meža atjauno-
šanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi” prasībām.

 Par ēku(būvju) uzņemšanu bilancē
1.§ Uzņemt Krimuldas novada domes bilancē ar dzīvokli Nr. 11, adrese 
“Silavas”-11, Lode, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., funkcionāli saistītās 
palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai, 373/9026 domājamo daļu 
apmērā:
1. šķūni, kadastrālā vērtība EUR 389,00; Informācija par ēku(būvi):
 1.1. ēkas (būves) kopējā platība 140,1 m², stāvu skaits – 1; 

 1.2. būves pamati – monolītais dzelzsbetons;
 1.3. būves ārsienas –koka karkasa konstrukcijas;
 1.4. būves jumts– azbestcementa loksnes.
2. kūti, kadastrālā vērtība EUR 528,00; Informācija par ēku (būvi):
 2.1. ēkas (būves) kopējā platība 180,7m², stāvu skaits – kūts ar virsbūvi;
 2.2. būves pamati – monolītais dzelzsbetons;
 2.3. būves ārsienas –silikātķieģeļi; koka karkasa konstrukcijas;
 2.4. būves jumts – azbestcementa loksnes.
3. kūti, kadastrālā vērtība EUR 647,00; Informācija par ēku(būvi):
 3.1. ēkas (būves) kopējā platība 178,2m², stāvu skaits – kūts ;
 3.2. būves pamati – monolītais dzelzsbetons;
 3.3. būves ārsienas –silikātķieģeļi; koka karkasa konstrukcijas;
 3.4. būves jumts- azbestcementa loksnes.
2.§ Uzņemt Krimuldas novada domes bilancē ar dzīvokļa īpašumu Nr. 6, 
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adrese “Ciema padome”-6, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., funk-
cionāli saistītās palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai, 868/4930 
domājamo daļu apmērā:
1. šķūni, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā īpašuma sastā-

vam EUR 11,62; Informācija par ēku(būvi):
 1.1. ēkas (būves) kopējā platība 38,7 m²; 
 1.2. būves pamati –dzelzsbetons;
 1.3. būves ārsienas –kokmateriāli;
 1.4. būves jumts- azbestcementa loksnes.
2. malkas šķūni, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā īpašuma 

sastāvam EUR14,09; Informācija par ēku(būvi):
 2.1. ēkas (būves) kopējā platība 46,7m²;
 2.2. būves pamati – dzelzsbetons;
 2.3. būves ārsienas –kokmateriāli;
 2.4. būves jumts- azbestcementa loksnes.
3.§ Uzņemt Krimuldas novada domes bilancē ar dzīvokļa īpašumu Nr. 8, 
adrese “Ciema padome”-8, Lēdurga, Lēdurgas pag., Krimuldas nov., funk-
cionāli saistītās palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai, 766/4930 
domājamo daļu apmērā:
1. šķūni, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā īpašuma sastā-

vam EUR 10,25; Informācija par ēku(būvi):
 1.1. ēkas (būves) kopējā platība 38,7 m²; 
 1.2. būves pamati –dzelzsbetons;
 1.3. būves ārsienas –kokmateriāli;
 1.4. būves jumts- azbestcementa loksnes.
2. malkas šķūni, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši nekustamā īpašuma 

sastāvam EUR12,43; Informācija par ēku(būvi):
 2.1. ēkas (būves) kopējā platība 46,7m²;
 2.2. būves pamati – dzelzsbetons;
 2.3. būves ārsienas –kokmateriāli;
 2.4. būves jumts- azbestcementa loksnes.
4.§ Uzņemt Krimuldas novada domes bilancē ar dzīvokļa īpašumu Nr. 1 
adrese “Gaismas”-1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., funkcio-
nāli saistītās palīgēkas, atbilstoši dzīvokļa domājamai daļai, 5060/17272 
domājamo daļu apmērā:
1. šķūni, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši n/ī sastāvam EUR 205,95; 

Informācija par ēku(būvi):
 1.1. ēkas (būves) kopējā platība 73,2 m²; 
 1.2. būves pamati –laukakmens;
 1.3. būves ārsienas –kokmateriāli;
 1.4. būves jumts- azbestcements.
2. šķūni, kadastrālās vērtības daļa atbilstoši n/ī sastāvam EUR92,58; In-

formācija par ēku(būvi):
 2.1. ēkas (būves) kopējā platība 73,2 m²; 
 2.2. būves pamati –dzelzsbetons;
 2.3. būves ārsienas –kokmateriāli;
 2.4. būves jumts- azbestcements.
 Par zemes nomas līguma izbeigšanu. 
Ar 2018.g. 1.oktobri izbeigt 2015.g. 11.maija zemes nomas līgumu Nr.17-
17/10, ar PERSONU par 0,06 ha zemes nomu.
 Par īres līgumiem.
1.§ Ar 2018.g. 1.oktobri noslēgt īres līgumu ar PERSONU par pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa ar adresi “Centrs 38”-10, Sunīšos, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., īri uz nenoteiktu laiku.
1. Juridiskai nodaļai nodrošināt īres līguma sagatavošanu
2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddi-

rektoram.
Šo lēmumu var apstrīdēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
2.§
1. Izīrēt PERSONAI Krimuldas novada pašvaldības īpašumā esošo divis-

tabu dzīvokli ar adresi “Veceikaži”-6, Krimuldas pag., Krimuldas nov., 
platība 39,3 m², noslēdzot īres līgumu uz 1 gadu.

2. Īres maksa tiek noteikta saskaņā ar Krimuldas novada domes 2014.g. 
25.jūlija lēmuma “Par Krimuldas novada pašvaldības īpašumā vai val-
dījumā esošo dzīvokļu/dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu” nosa-
cījumiem.

3. Juridiskai nodaļai sagatavot dzīvokļa īres līgumu 3 darba dienu laikā 
no lēmuma spēkā stāšanās.

4. Līdz apkures sezonai nodrošināt dūmvada un krāsns pārbaudi, pieaici-
not sertificētu skursteņslaucītāju.

5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Krimuldas novada domes izpilddi-
rektoram.

 Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Krimul-
das novada pašvaldības SIA „ENTALPIJA-2”.
1. Ar 01.10.2018. nodot bezatlīdzības lietošanā Krimuldas pašvaldībai 

piederošo mantu - centrālās apkures ūdens sildāmo katlu LT-AK80GM 
ar jaudu 80kW ar granulu degli EE Unimax 60, automātika MZTK ar 
automātisko aizdedzināšanu, 3 drošības sensoriem, automātisko attīrī-
šanas sistēmu deglim, padeves transportieris 1,5m , flanci un granulu 
bunkurs 500kg, kas atrodas Saules iela 1A, Ragana, Krimuldas pag., 
Krimuldas nov. SIA „ENTALPIJA-2”.

2. Lēmuma 2. p. norādītā manta izmantojama Krimuldas pašvaldības 
autonomās funkcijas – organizēt iedzīvotājiem siltumapgādes izpildes 
nodrošināšanai.

3. Noteikt lēmuma 2. p. norādītās mantas bezatlīdzības nodošanā termiņu 
5 gadi, t.i. līdz 2023.g. 30.septembrim.

4. Lēmuma 2. p. norādītā manta atdodama Krimuldas novada pašvaldī-
bai SIA „ENTALPIJA-2” likvidācijas gadījumā vai lēmuma 3. punktā 
norādītās autonomās funkcijas izpildes deleģēšanas gadījumā citai tre-
šajai personai.

5. Juridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par pašvaldībai piederošās man-
tas nodošanu bezatlīdzības lietošanā saskaņā ar “Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumu”.

 Par dāvinājuma pieņemšanu.
1. Atļaut pieņemt Krimuldas novada Krimuldas bibliotēkai lasītāju dāvi-

nāto grāmatu 4 eksemplārus 26.13 EUR vērtībā.
2. Atļaut pieņemt Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēkai lasītāju dāvinā-

to grāmatu 11 eksemplārus 67 EUR vērtībā.
3. Atļaut pieņemt Krimuldas novada Lēdurgas bibliotēkai Dabas aizsar-

dzības pārvaldes dāvināto grāmatu 6 eksemplārus 18 EUR vērtībā.
4. Atļaut pieņemt Krimuldas novada Atmodas bibliotēkai Dabas aizsar-

dzības pārvaldes dāvināto grāmatu 6 eksemplārus 18 EUR vērtībā.
 Par grozījumiem “Noteikumi kā tiek piešķirts Krimuldas novada 
pašvaldības līdzfinansējums Eiropas savienības un citu fondu līdzfi-
nansētiem projektiem”.
1. Veikt grozījumus noteikumu “Noteikumi kā tiek piešķirts Krimuldas 

novada pašvaldības līdzfinansējums Eiropas savienības un citu fondu 
līdzfinansētiem projektiem”:

 1.1. 3.1.2.2. punktā, izsakot to šādā redakcijā: “paredzamā projekta 
izmaksas – tāme (2.pielikums), norādot finansējuma avotus un nepie-
ciešamo summu no Pašvaldības, pašfinansējums, finansējuma procen-
tuālais sadalījumu”;

 1.2. 3.2. punktā: “Punktā 3.1. minētie dokumenti jāiesniedz 1 eksem-
plārā Krimuldas novada domes administratīvās ēkas 1.stāvā Klientu 
apkalpošanas centrā, Parka iela 1, Raganā, vai arī nosūtot pa pastu: 
Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Kri-
muldas nov., LV-2144”;

 1.3. 3.3. punktā: “Atbalsta pretendentu pieteikumus par finanšu pie-
prasījumu nākošajam budžeta gadam iesniedz Pašvaldībā līdz kārtējā 
kalendārā gada 30. oktobrim. Ja pieteikumi tiek iesniegti vēlāk, tad tie 
tiek atbalstīti pašvaldībai pieejamā finansējuma apmērā”;

 1.4. 4.6. punktā “4.6. Iesnieguma un atskaites veidlapu paraugi tiek 
publiskoti Krimuldas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.
krimulda.lv sadaļā ”Projekti””.

 Par grozījumiem “Noteikumi par Krimuldas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām”.
1. Veikt grozījumus noteikumos “Noteikumi par Krimuldas novada paš-

valdības līdzfinansējumu sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, 
nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām)”,:

 1.1. 1.4. punktu izsakot to šādā redakcijā: “Organizācija iesniedzot pie-
prasījumu saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, dod 
piekrišanu savu personas datu apstrādei un, ka viņa personas dati var 
tikt izmantoti publicitātei saistībā ar konkursa norisi pašvaldības infor-
matīvajā izdevumā „Krimuldas novada Vēstis”, pašvaldības mājaslapā 
un pašvaldības veidotajos profilos sociālajos tīklos un citos masu infor-
mācijas līdzekļos”. 

 1.2. 1.5. punktu izsakot to šādā redakcijā: Publicitāti par projektu ak-
tivitātēm sagatavo Organizācija, iesniedzot Organizācijas sagatavotu 
informāciju publicēšanai pašvaldības informatīvajā izdevumā „Kri-
muldas novada Vēstis”, pašvaldības mājaslapā, pašvaldības veidotajos 
profilos sociālajos tīklos un citos masu informācijas līdzekļos.”

 1.3. 2.2. punktu izsakot to šādā redakcijā: “Līdzfinansējumu var pie-
šķirt atbalsta pretendenta projektiem/aktivitātēm (turpmāk – projekti), 
kuras atbilst norādītajiem kritērijiem:
2.2.1. sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu realizācijai Kri-

muldas novada administratīvajā teritorijā;;
2.2.2 .tie nesīs labumu Krimuldas novada iedzīvotājiem (sabiedrībai) 

un to rezultāts būs publiski pieejams;
2.2.3. tās veicinās Krimuldas novada sociāli ekonomisko attīstību un 

tās ir saistītas ar kādu no jomām: Krimuldas novada adminis-
tratīvās teritorijas labiekārtošanu, novada iedzīvotāju izglītību, 
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kultūras attīstību, kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, tautas 
jaunrades attīstību, iedzīvotāju veselības aprūpi, sportu, veselī-
ga dzīvesveida veicināšanu, palīdzību sociālā riska grupām, sa-
biedriskās kārtības uzlabošanu, bērnu tiesību aizsardzību, vides 
aizsardzību, tūrisma attīstību un citām jomām, kuru finansiāla 
atbalstīšana ietilpst pašvaldības funkcijās;

2.2.4. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas Organizāci-
jām;

2.2.5. līdzfinansējumam fondu un citu organizāciju projektos, to daļās 
lielāka finansējuma piesaistei.”

 1.3. 2.3.2. punktu izsakot to šādā redakcijā: “Organizāciju darbinieku 
atalgojumam, izņemot, ja projekta ietvaros tiek apmaksātas lektora lek-
cijas vai ekspertiem par slēdzienu sniegšanu”;

 1.4. 3.1.3.2. punktu izsakot to šādā redakcijā: “plānotais projekta bu-
džets – tāme (2.pielikums), norādot finansējuma avotus un nepiecieša-
mo summu no Pašvaldības, pašfinansējumu, finansējuma procentuālo 
sadalījumu”;

 1.5. 3.2. punktu izsakot to šādā redakcijā: “Punktā 3.1.minētie doku-
menti jāiesniedz 1 eksemplārā Krimuldas novada domes administra-
tīvās ēkas 1.stāvā Klientu apkalpošanas centrā, Parka iela 1, Raganā, 
vai arī nosūtot pa pastu: Krimuldas novada dome, Parka iela 1, Ragana, 
Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā LV-2144.”;

 1.6. 3.3. punktu izsakot to šādā redakcijā: “Organizācijas pieteikumus 
par līdzfinansējuma pieprasījumu nākošajam budžeta gadam iesniedz 
Pašvaldībā līdz kārtējā gada 31.oktobrim.”

 1.7. Papildinot ar 4.2.punktu “Ar apstiprināto projektu iesnie-
dzējiem Krimuldas novada pašvaldība slēgs līgumu par projekta īste-
nošanu.”

 1.8. 4.7. punktu izsakot to šādā redakcijā: “Iesnieguma un atskaišu pa-
raugu formas tiek publiskotas Krimuldas novada pašvaldības interneta 
mājas lapā www.krimulda.lv sadaļā ”Projekti”.”

 1.9. 1.pielikums papildināts iekļaujot pieteikumā: “Organizācijas reģis-
trācijas nr. un Projekta rezultāti/sasniedzamie rādītāji”.

 1.10. Pievienots 2.pielikums Krimuldas novada domes 30.06.2014. 
noteikumiem „Par Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējumu 
sabiedriskajām organizācijām (biedrībām, nodibinājumiem un reliģis-
kajām organizācijām)” Projekta budžets (EUR) / Tāme.

 1.11. 3.pielikums papildināts iekļaujot atskaitē: “Projekta rezultāti/sa-
sniegtie rādītāji un (ja tiek organizētās lekcijas, izglītojoši pasākumi, 
jāpievieno dalībnieku saraksts)”:

 Par budžeta līdzekļu piešķiršanu
1. Atbalstīt PERSONU dalību Baltijas Spīdveja līgas sacensībās, kas no-

risināsies 15.-16.09.2018. Varkaus Speedway Stadium Somijā un pie-
šķirt Latvijas Motosporta federācijai 150 EUR. 

2. Piešķirt Krimuldas vidusskolas 2.b klasei naudas līdzekļus 176 EUR 
apmērā sporta kreklu iegādei projekta “ Sporto visa klase” ietvaros. Uz 
krekliem drukāt Krimuldas novada logo. 

3. Piešķirt Krimuldas Mūzikas un mākslas skolai finansējumu 720 EUR 
metālpūšamo instrumentu (2 kornetes) iegādei.

4. Piešķirt G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolai finanšu līdzekļus EUR 1007 
apmērā pedagogu darba algai, darba devēja sociālās apdrošināšanas 
iemaksas EUR 243.

5. Piešķirt Norēķiniem par citu pašvaldību sociālās palīdzības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem 2021 EUR apmērā PERSONAS uzturēšanas 
izmaksu segšanai Kokneses ND ĢAC “Dzeguzīte” 16.05.-10.08.2018. 

 Par grozījumiem Krimuldas novada domes 29.12.2017. lēmumā 
„Par amatalgām”.
Veikt šādus grozījumus Krimuldas novada domes 29.12.2017. domes lē-
mumā „Par amatalgām”:
Grozīt 2.pielikumu: 
1. Ar 01.09.2018. izveidot amata vienību:
 Ielu, teritoriju apsaimniekošana - “apkopējs” 0.35 amata likmes, kas 

veido 14 stundu darba nedēļu, nosakot atalgojumu par 1 amata likmi 
430 EUR  mēnesī.

2. Lēmuma 7.punktu izteikt šādā redakcijā: 
 Ar 01.09.2018., saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem 

Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikt:
 7.1. PII “Krimulda”, “Ezerciems” un G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 

pirmsskolas grupu pedagogiem, logopēdiem, ka 1 amata likme ir EUR 
710”,

 7.2. G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas sociālajam pedagogam, paga-
rinātās dienas grupas skolotājam, bibliotekāram, ka 1 amata likme ir 
EUR 710”,

 7.3. PII “Krimulda” un “Ezerciems” izglītības metodiķim, ka 1 amata 
likme ir EUR 785”,

 Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu Krimuldas novada 

izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 2018.gada 4 mēnešiem (septembris-
decembris) 
1. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada izglītības iestādēm 2018.

gada 4 mēnešiem (septembris-decembris) bērnu no piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām EUR 37 
020 apmērā sadalīt atbilstoši normēto 5-6 gadīgo bērnu skaitam šajās 
izglītības iestādēs uz 2018.g. 01.septembri. Piešķirto mērķdotāciju 
pirmsskolas izglītības pedagogu darba kvalitātes piemaksām EUR 1004 
apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc 
iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz 2018.g. 01.septembri.

Izglītības iestāde Darba samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa EUR

Kopā iestādei 
EUR

PII Krimulda 22476 447 22923
PII Ezerciems 7604 557 8161
G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolas 
PII grupa

6940 6940

37 020 1004 38 024
2. Piešķirto mērķdotāciju Krimuldas novada pašvaldības vispārējās pa-

matizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
2018.gada 4 mēnešiem (septembris-decembris) EUR 211 424 apmērā 
sadalīt atbilstoši normēto skolēnu skaitam šajās izglītības iestādēs uz 
2018.g. 01.septembri. Piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba kvalitā-
tes piemaksām EUR 444 apmērā sadalīt atbilstoši pedagogu kvalitā-
tes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju iesniegtajām ziņām uz 
2018.g. 01.septembri.

Izglītības iestāde Darba samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa EUR

Kopā iestādei 
EUR

Krimuldas vidusskola 182996 316 183312
G.Merķeļa Lēdurgas pamatskola 28428 128 28556

211 424 444 211 868
3. Izglītības iestāžu vadītājiem nodrošināt pedagogu darba samaksas ap-

rēķinu piešķirtā finansējuma ietvaros atbilstoši pedagogu tarifikācijai 
normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

4. Sadalīt Krimuldas novada izglītības iestādēm piešķirto mērķdotāci-
ju 2018.gada 4 mēnešiem (septembris-decembris) interešu izglītības 
programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām EUR 10840 apmērā interešu izglītības 
programmu realizēšanai skolās. Piešķirto mērķdotāciju interešu izglī-
tības pedagogu darba kvalitātes piemaksām EUR 16 apmērā sadalīt at-
bilstoši pedagogu kvalitātes pakāpēm un slodzēm pēc iestāžu vadītāju 
iesniegtajām ziņām uz 2018.g. 01.janvāri.

Izglītības iestāde Darba samaksa 
EUR

Kvalitātes 
piemaksa EUR

Kopā iestādei 
EUR

Krimuldas vidusskola 9110 16 9126
G. Merķeļa Lēdurgas pamatskola 1730 1730

10840 16 10856
5. Piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu realizācijai izglī-

tības iestāžu vadītājiem sadalīt interešu izglītības pedagogiem saskaņā 
ar tarifikāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 Par audzēkņu izmaksu novada izglītības iestādēs pašvaldību sav-
starpējiem norēķiniem apstiprināšanu.
Apstiprināt viena audzēkņa uzturēšanas maksu savstarpējiem norēķiniem 
pēc naudas plūsmas par Krimuldas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpo-
jumiem 2018.gadam no 1.septembra sekojoši:
Krimuldas vidusskolā  EUR/mēnesī 77.56
G.Merķeļa Lēdurgas pamatskolā EUR/mēnesī 200.62
PII Krimulda EUR/mēnesī 183.57
PII Ezerciems EUR/mēnesī 304.15
saskaņā ar pielikumu.
 Par atvaļinājuma piešķiršanu.
1. Piešķirt domes priekšsēdētājam Linardam Kumskim ikgadējā apmak-

sātā atvaļinājuma daļu 4 darba dienas par darba periodu no 22.06.2017. 
līdz 21.06.2018., sākot no 22.10.2018. līdz 25.10.2018. ieskaitot, atstājot 
neizmantotu atvaļinājuma daļu 1 kalendāro nedēļu un 2 darba dienas.

2. Domes priekšsēdētāja pienākumus Linarda Kumska atvaļinājuma lai-
kā veic priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Caucis.

 Par grozījumu Krimuldas novada domes 2018.g. 27.jūlija saistoša-
jos noteikumos Nr.7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
Krimuldas novadā” 
1. Apstiprināt SAISTOŠOS NOTEIKUMUS Nr.9 “Grozījums Krimul-

das novada 27.07.2018. Saistošajos noteikumos Nr.7 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu Krimuldas novadā” 

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

 Finanšu komitejas kārtējā sēde 17.oktobrī pl. 15.00.
 Domes kārtējā sēde 26.oktobrī pl. 10.00.
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Ieviešot valsts veselības apdrošināšanu, no 2019. gada 1. janvāra 
Latvijā valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi tiks iedalīti pa-
mata un pilnā “groza” pakalpojumos. Pilnā “groza” pakalpojumu 
klāsts būs pieejams iedzīvotājiem, kuri Latvijā ir sociāli apdroši-
nāti, balstoties uz kādu no šiem statusiem:
 iedzīvotājs ir legālais darba ņēmējs, kurš veic sociālās apdro-

šināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā;
 iedzīvotājs atbilst kādai no 21 sociāli mazaizsargāto iedzīvo-

tāju grupām, kuras apdrošina valsts (bērni; pensionāri, kuri 
saņem Latvijas Republikas pensiju; Nodarbinātības valsts 
aģentūrā reģistrējušies bezdarbnieki u.c.);

 iedzīvotājs veic brīvprātīgās veselības apdrošināšanas ie-
maksas.

Savukārt iedzīvotāji, kuri no 2019. gada 1. janvāra nebūs apdro-
šināti, būs tiesīgi saņemt medicīnas pakalpojumu pamata "gro-
zu" – neatliekamo medicīnisko palīdzību (Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienests, slimnīcu uzņemšanas nodaļas, steidza-
mās medicīniskās palīdzības punkti, slimnīcu stacionāri), ģime-
nes ārsta sniegto aprūpi, diagnostiskos izmeklējumus, kas veikti 
ar ģimenes ārsta nosūtījumu, onkoloģijas profilaksi un ārstēšanu, 
infekcijas slimību ārstēšanu u.c.

Lai sniegtu iedzīvotājiem informatīvu atbalstu, aicinām pašval-
dības:
 izvietot iedzīvotājiem redzamās vietās vizītkartes (un atbil-

stoši nepieciešamībai izsniegt tās personīgi) ar informāciju 
par iespēju konsultēties ar NVD bezmaksas informatīvā tāl-
ruņa speciālistiem un iespēju aizpildīt tiešsaistes (online) testu 
interneta vietnē www.apdrosinaties.lv apdrošināšanas statusa 
noteikšanai;

 izvietot pašvaldības interneta vietnē baneri, kas aicina iedzī-
votāju aizpildīt testu apdrošināšanas statusa noteikšanai. 

Informatīvā vizītkarte Interneta baneris

Informatīvās vizītkartes aicinām saņemt:
• NVD Rīgas nodaļā - Cēsu iela 31 k-3 (6. ie-

eja, 2. stāvs), Rīga, tālr. 67201282, 
 e-pasts: riga@vmnvd.gov.lv;
• NVD Vidzemes nodaļā - Pils iela 6, Smiltene, 

tālr. 64772301, e-pasts: vidzeme@vmnvd.gov.lv.
Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt vai raks-
tīt uz norādītajiem NVD nodaļu tālruņa nu-
muriem un e-pasta adresēm.

Saite, uz kuru jāaizved apmeklē-
tājs: www.apdrosinaties.lv

Jautājumu gadījumā aicinām 
rakstīt NVD Sabiedrisko attie-
cību nodaļai uz e-pasta adresi 
tanita.tamme@vmnvd.gov.lv.

Plašāka informācija par valsts veselības apdrošināšanu ir pie-
ejama NVD interneta vietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Valsts 
veselības apdrošināšana”:
 Kas ir valsts veselības apdrošināšana?
 Apdrošinātās iedzīvotāju grupas
 Medicīnas pakalpojumu "grozi"
 Apdrošināšanas iemaksu veikšana
 Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Ar cieņu
Nacionālais veselības dienests

Ar cieņu Tanita Tamme
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 67 043 744, mob.t. 26782948
www.vmnvd.gov.lv | 

www.twitter.com/vmnvd
Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja,  

Rīga, LV-1012, Latvija

Par valsts veselības apdrošināšanu

Nodarbības notiek
OTRDIENĀS

19.30-20.30
CETURTDIENĀS

19.00-20.00

Nodarbības paredzētas 
dažāda vecuma cilvēkiem

(pilates, vingrojumi 
ar bumbām, hantelēm, 

gumijāmSīkākai informācijai - 28695759 Laura

Sporta un atpūtas centrā "Namiņš" Inciemā 
tiek organizētas vingrošanas nodarbības
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UGUNSDROŠĪBAS KALENDĀRS 
2018. gadam

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

Oktobris
Viendzīvokļa objektu, daudzdzīvokļu objekta dzīvokli un publis-

ku objektu, kurā paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, 
nodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dū-
miem. Autonomo ugunsgrēka detektoru var aizstāt ar automātisko 
ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. (UN 
– 2016 – 138; sad. 5, p. 119.)

Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā 
stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Auto-
nomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievē-
rojot ražotāja prasības. (UN – 2016 – 138; sad. 5, p. 120.)

Dedzi, dedzi uguntiņa,
Tu nezini, ko es došu.
Es tev došu medutiņ,
Skaidravota ūdentiņ.
 Ja uguns svilpj, būs vētra, vai slapjdraņķis. /V. Bērziņa, Priekule./ 
 Uguns deg bāli, tas uz lietu. /S. Gūberts, 75./
 Ja ugunsgrēka laikā pie debesīm redzams krusts, tad cilvēki sadeg, 
ja stabs, tad sadeg lopi. /V. Vecvanags no 60 g. v., A. Pidrika, Sauka./

Nākotnes cerību kausu motokrosā jeb “Coupe de l'Avenir'' - ne-
formāli dēvē par bērnu un jauniešu Nācijām jeb gada nozīmīgākās 
junioru motokrosa komandu sacensības pasaulē, šogad norisi-
nājās 6. un 7. oktobrī, Beļģijā. Latvijas izlases 9 sportisti kopvēr-
tējumā izcīnīja uzvaru 13 valstu konkurencē,- sacentās bērni un 
jaunieši 3 vecuma grupās. 

Šajās sacensībās apbalvojumus izcīnīja gan individuāli, gan kop-
vērtējumā. MX65 klasē uzvaru kopvērtējumā izcīnīja novadnieks 
Jānis Mārtiņš Reišulis (SK Elkšņi), Markuss Ozoliņš (Kalsnavas 
MB) bija trešais, savukārt komandu kopvērtējumā savā vecuma 
grupā kopā ar Tomasu Šaicānu (Salacas Kauss) izcīnīja pirmo vietu 
13 valstu konkurencē. Otrajā vietā Somijas valsts izlase, bet trešajā 
vietā Igaunijas izlases sportisti. Puiši jau pēc pirmajiem treniņiem 
nolēma, ka viņiem nav konkurentu un pie šīs pārliecības turējās, lai 
gan treneri bija nobažījušies, vai tāda pašpārliecinātība nenāks kopā 
ar neuzmanību un kļūdām.

MX85 klasē individuāli labāko sniegumu rādīja Edvards Bidzāns 
(MX Moduls), kas 39 sportistu konkurencē izcīnīja 2.vietu. Savukārt, 
kopā ar novadnieku Kārli Albertu Reišuli (Rodeo) un Aleksi Araidu 
(Rodeo) kāpa uz goda pjedestāla trešā pakāpiena, jo piekāpās Vācijas 
un Beļģijas izlasēm. 

Latvijas Junioru izlases vadītājs, Fīlips Kempelis: "Šis bija mans 
klusais mērķis jau trešo sezonu, jo katrs izlases vadītājs, veidojot ko-
mandu, sapņo par uzvaru. Uz papīra mūsu izlase neizskatījās spēcī-
gākie, bet Nāciju princips tieši tādēļ ir tik interesants, ka ir daudz un 
dažādi pavērsieni. MX65 klases sportisti ir tie, kas ar lieliskajiem re-
zultātiem sniedza lielāko ieguldījumu uzvarā, jo visos braucienos bija 
stabili starp līderiem. Prieks arī par MX85 klases labākajiem Latvijas 
braucējiem – Edvardu un Kārli, šodien visi pārliecinājāmies, cik ļoti 
var redzēt, ka puišiem jau ir starptautisku sacensību pieredze. Viņi ne-
baidās no sportistu masas startā, spēj adaptēties trasē un cīnās. Kā jau 
paredzēju Coupe komandai bija visgrūtāk, bet lepojos, ka pēc katra 
brauciena vecākie sportisti nāca pie jaunākajiem un stāstīja par izmai-
ņām trasē, brīdināja par bedrēm vai līkumiem. Šī izlase darbojās, kā 

pirms sacensībām jau biju lūdzis – kā viens vesels, kas viens otram 
palīdz un sadarbojas.”

Latvijas "Coupe" komandas sastāvs - MX125 klases sportists līdz 
17 gadu vecumam – Ralfs Edgars Ozoliņš (Salacas kauss), MX2 klasē 
cīnījās Rainers Žuks (ASRT) un Open klasē (sportists līdz 21 gadu 
vecumam) – Niks Niklāvs Sūna (Kristera Serģa motoklubs). Šiem jau-
niešiem kopā izdevās sasniegt 9.vietu 13 komandu konkurencē – citu 
valstu sportisti bija pieredzes bagātāki, taču latviešiem uzdevums bija 
uzkrāt pieredzi, sajust konkurenci. 

Sacensībās bija spēcīgs treneru sastāvs, kas vairākas dienas neno-
gurstoši strādāja ar visiem sportistiem, meklējot labākos risinājumus, 
uzmundrinot un atbalstot: Arnis Kalniņš, Roberts Justs, Dāvis Iva-
novs un Gints Filipsons. Katram no sportistiem bija savs mehāniķis 
un tie arī savstarpēji sadarbojās, lai sportistiem netraucētu tehniskās 
problēmas.

Paldies ikvienam sponsoram un atbalstītājam, kas noticēja izlasei un 
finansiāli atbalstīja. 

Anda Treija, Sabiedriskās attiecības
Mob.t.: 27545441; e-pasts: anda.treija@onecom-latvia.com

Latvijas izlase motokrosā pirmo reizi 
uzvar Junioru Nāciju kausā 

Apsveicam! Foto: Ģirts Kehris
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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.

Krimuldas tautas namā
26. oktobrī plkst.19.30 muzikālā ap-
vienība ”Paldies Tev, draugs” piedāvā 
koncertizrādi ”Ceļojošais Vijolnieks” 
Koncertizrādē piedalās: Andris Daņiļenko, 
Jānis Krūmiņš (Apvedceļš), Kaspars Pudniks 
(Riči), Antra Ozola (Menuets/Tip Top), Māris 
Trankalis, Ravita Kreicberga, Margarita Kono-
šonoka, Eksotisko deju teātris u.c.

Biļetes cena: iepriekšpārdošanā EUR 7.00, 
koncertizrādes dienā  EUR 10.00

Lēdurgas kultūras namā
20. oktobrī pl. 20.00 animācijas filma 
LINO.
Lino ir jauns puisis, kurš savu dzīvi uzskata 
par nožēlojamu. Izmisušais Lino dodas pie 
kāda ne visai prasmīga burvja, kas apsola 
mainīt viņa dzīvi pašos pamatos. Burvestība 
nenostrādā, kā cerēts, un Lino pārvēršas par 
milzīgu kaķi.

Ieeja EUR 2,00

27. oktobrī pl. 19.00 amatierteātra iz-
rāde SĀTANISKS STĀSTS. 
Latviešu rakstnieces Regīnas Ezeras novele 
“Sātanisks stāsts” Raganas amatierteātra ie-
studējumā, režisore – Zane Zīle.

Ieeja EUR 3,00

3.  novembrī  pl.19.  00  dokumentāla 
spēlfilma MĒRIJAS CEĻOJUMS.
Pateicoties Mērijai Grīnbergai (1909 – 1975), 
nacistu 1944.gadā izvestās Latvijas māks-
las vērtības atgriezās Latvijā. Filmas sižets 
balstīts uz M.Grīnbergas autentiskajām die-
nasgrāmatām, kas portretē savas dzimtas 
likteni no 20.gadsimta sākuma līdz dziļajiem 
padomju laikiem.

Ieeja EUR 2,50

11. novembrī LĀČPLĒŠA DIENAI VEL-
TĪTI PASĀKUMI
Pl.16.30 piemiņas brīdis pie G.Merķeļa 
pieminekļa.
Pl.17.30 koncerts “Krustiem zvaig-
znes debesīs” – Lēdurgas k/n
Pl.18.30 “Spēka zīmju ceļš”
"Lāčplēša dienas ietvaros kopīgiem spēkiem 
veidosim spēka zīmju ceļu Lēdurgas ielās.
Privātpersonas, iestādes un uzņēmēji līdz 
1. novembrim aicināti pieteikties spēka zīmju 
veidošanā.

Sīkāka informācija: Mob.t.27744030
ledurga.kn@krimulda.lv"

Līdz oktobra beigām Lēdurgas kultū-
ras nama mazajā zālē Ilonas Vilkas foto 
izstāde “JŪRA TIEM, KAS NETIEK”.

Krimuldas Tautas namā 
24. oktobrī pl. 19 00 

aicinām uz lekciju  
"Vai iespējama dzīve bez 

atkritumiem?"
Lektore Baiba Petrenko, 

"Zerro Waste Latvija" aktīviste 
Lekcijas tēma ir par vides piesārņojuma problēmām un 

nākotni, kas sagaida Latviju un pasaules sabiedrību, 
turpinot līdzšinējo patērētāju dzīvesveidu. 

Lekciju organizē biedrība "Kultūra.Vide.Sabiedrība"  
ar Krimuldas novada domes atbalstu.

Ieeja brīva
Gaidām visus interesentus!

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 

Lēdurgas un biedrības “Kamolītis” 
seniori aicināti

uz peldēšanas nodarbību un pirti
trešdienās pl. 18.00–19.00.

Ieeja 2 eiro.
Sāksim 17. oktobrī. 

Tikšanās pie Lēdurgas kultūras nama pl.17.00.

VINGROŠANAS NODARBĪBAS
Krimuldas Tautas namā 

ar Krimuldas novada domes atbalstu, 
sākot ar 5. oktobri, piektdienās 

no 15.00 līdz 16.30 
norisināsies bezmaksas vingrošanas nodarbības 

sertificēta trenera Viestura Dumpja vadībā.
Aicināti visi interesenti vecumā 54+  

pavadīt piektdienas pēcpusdienas fiziskās 
aktivitātēs, lai pozitīvā gaisotnē uzlabotu gan 

fizisko, gan emocionālo veselību!
Uz tikšanos piektdienās Krimuldas Tautas namā!

–––––––––––––––
Lēdurgas sporta hallē, 

sākot ar 11. oktobri, katru ceturtdienu 
plkst. 19.00

sertificētas ārstnieciskās vingrošanas treneres 
Madaras Ansones vadībā būs iespēja apmeklēt 

veselības grupu, kurā tiks apgūti spēka un 
elpošanas vingrinājumi, dinamika.

Dalības maksa: 2 EUR  
Plašāka informācija klātienē  

vai zvanot pa mob.t. 26517271, Madara Ansone.
–––––––––––––––

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, 
politiski represēto biedrības 

"Kamolītis" telpās 
ar Krimuldas novada domes atbalstu, 

sākot ar 8. oktobri, pirmdienās
plkst. 14.00–15.00

un 15.00–16.00
norisināsies bezmaksas vingrošanas nodarbības 
sertificētas ārstnieciskās vingrošanas speciālistes 

Madaras Ansones vadībā.
Aicināti visi interesenti vecumā 54+  

un visi seniori pavadīt pirmdienu pēcpusdienas 
fiziskās aktivitātēs, lai pozitīvā gaisotnē  

uzlabotu gan fizisko, gan emocionālo veselību!
Uz tikšanos pirmdienās biedrības "Kamolītis" telpās,  

Em. Melngaiļa ielā 2, Lēdurgā!


